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»معرفتهاتــان را بــاال ببریــد. عزیــزان مــن! ســقف معرفــت خودتــان را، ســایتهای 
ــد؛  ــرار ندهی ــون ق ــایتهای گوناگ ــه زدن در س ــا و پرس ــی و اوراق روزنامه ه سیاس
ســقف معرفــت شــما اینهــا نیســت... ســطح معرفــت دینــی بــاال بــرود؛ ایــن یکــی 
از کارهاســت کــه حتمــًا الزم اســت. بــه نظــر مــن آن کاری کــه مهــم اســت انجــام 

بگیــرد، مطالعــات اســالمی اســت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(
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اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمره و داشـتن برنامه و سـیر مطالعات دینی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظم انقاب اسـامی در طول 

سـالیان متمادی بوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعات اسـامی افـراد گوناگـون به خصوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مورد توجه و اسـتفاده قرار گیرد اندیشـه های مقام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُروز ایـن افکار نیـز بیانات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهت نیل به این مهم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون با ابعـاد مختلف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایه و اصلـی رهبری 
در یـک موضـوع بـود کـه هر یـک از بیانات مربوط بـه موضوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعی 
خـاِص خـود بـود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن 

پایگاه قابل دسترسـی اسـت.
اینـک در جهـت تکمیـل این حرکـت مطالعاتی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهت دریافت 
 PDF و مطالعـه ی مخاطبـان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالب
آمـاده شـده و شـامل بیانـاِت مختـص بـه هر موضوع بـه صورت مجزا و مشـخص می باشـد.



انتخاب اشعار از مهمترین الزامات مداحی 

اهمیت مسأله مداحی
اهمیت شعر در بیان مطلب

تمجید و تأیید اهل بیت)ع( از اشعار خوب شاعران
تأثیر ترکیب دو عنصر شعر و صدای خوب در مداحی

لزوم طرح مفاهیم بلند اسالمی به جای پرداختن به 
مسائل ظاهری در اشعار

حفظ پیوند عاطفی مردم با ائمه)علیهم الّسالم(
اهتمام امام خمینی بر مسأله مدح اهل  بیت )ع(
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انتخاب اشعار از مهمترین الزامات مداحی 

اگــر کســی، شــاعری، گوینــده  ای و یــا خواننده یــی بخواهــد دربــاره ی ایــن بزرگــوار حرفــی بزنــد، شــعری 
بگویــد، ســرودی انشــاد کنــد، شــرایط ایــن کار چیســت؟ آن چیــزی کــه امــروز بــرای مــا مهــم میباشــد، 
ایــن اســت. چنــد ســال اســت کــه در مثــل چنیــن روزی، بــا شــما بــرادران مینشــینیم و راجــع بــه مداحــی 
و شــعرخوانی و ســخنوری و توصیــف اهــل بیت)علیهم الّســام( حــرف میزنیــم و چیزهایــی میگوییــم کــه 
شــما بــرادران میشــنوید و تلقــی بــه قبــول میکنیــد. نمیخواهیــم آنچــه را کــه گفتیــم، دوبــاره و ســه باره 
ــرادران  ــاً ب ــهرها - مخصوص ــایر ش ــی از س ــور برادران ــه حض ــا، ب ــه ی م ــال جلس ــه امس ــم. البت ــرار کنی تک
ــر  ــم و دیگ ــرادران ق ــن ب ــد و همچنی ــادی دارن ــابقه ی زی ــت، س ــن راه و کار و خدم ــه در ای ــهدی ک مش

شــهرها - مزیــن اســت.
 

اهمیت مسأله مداحی
برادرانــی کــه در ایــن رشــته هســتند، توجــه کننــد کــه مســأله ی مداحــی، مســأله ی مهمــی اســت. مداحــی 
- همچنــان کــه قبــًا هــم در همیــن جلســه بــه شــما عــرض کــردم - ادامــه ی راه ستایشــگران برجســته ی 
ــه ی شــعرخوانی نیســت؛ بلکــه  ــه، فقــط قضی ــاق امــوی و عباســی اســت. قضی اهــل بیــت در دوران اختن
مســأله، مســأله ی پراکنــدن مدایــح و فضایــل و حقایــق در قالبــی اســت کــه بــرای همــه ی شــنوندگان، قابل 
فهــم و درک و در دل آنهــا دارای تأثیــر اســت. لــذا شــما اطــراف کشــور اســامِی آن روز - از اقصای خراســان 
و سیســتان تــا یمــن و مصــر و کشــورهای مغــرب اســامی - را ببینیــد، شــیعیانی بودنــد کــه راجــع بــه 

*.  بیانات در دیدار جمع کثیری از مداحان۲۸/۱۰/۱۳۶۸
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ــد و ســخن  ــرا)س( حــرف میزدن ــه فاطمه ی زه ــز راجــع ب ــام( و نی ــایر ائمه)علیهم الّس ــن و س امیرالمؤمنی
میگفتنــد و بــرای ایــن و آن، حقایقــی را بیــان میکردنــد.

شــما در بیــن کلمــات ائمه)علیهم الّســام( یــا ســیره ی آن بزرگــواران، کســی را کــه دارای چنیــن 
خصوصیتــی اســت و این گونــه مــورد توجــه ویــژه قــرار داده باشــند،کمتر میبینیــد ؛ مگــر آن افــراد بســیار 
برجســته - مثــل »هشــام بن حکــم« یــا »مؤمن الطــاق« - کــه اینهــا در بیــن رجــال شــیعه، بینظیــر و یــا 
ــد و  ــال »هشــام« و »مؤمن الطــاق« را ســتایش میکردن ــام(، امث ــد. ائمه)علیهم الّس ــر بودن بســیار کــم نظی
مــورد توجــه و عاقــه قــرار میدادنــد؛ امــا آن کســانی کــه همیــن مــدح و بیــان فضایــل را بــه زبــان شــعر 
بیــان میکردنــد - ولــو آنچــه کــه میگفتنــد، در حــد اوج ســخن »هشــام بن حکم« هــم نبــود - مــورد توجــه 

و نــوازش و احتــرام و تجلیــل و تکریــم قــرار میدادنــد. علــت ایــن کار چیســت؟

اهمیت شعر در بیان مطلب
ــی  ــرزدق« چــه محبت ــه »ف ــام( نســبت ب ــام ســجاد)علیهما الّصاةوالّس ــا ام ــر و ی ــام باق ــد ام شــما ببینی
انجــام دادنــد؛ در حالــی کــه »فــرزدق« جــزو شــعرای اهــل بیــت نیســت. او یــک شــاعر دربــاری وابســته ی 
بــه دســتگاههای قــدرت و یــک آدم معمولــی بــود کــه یــک دیــوان پُــر از شــعر، راجــع بــه همیــن حرفهــا 
ــار وجــدان او  ــد، داشــت؛ لیکــن چــون یکب ــر زبانشــان جــاری میکردن ــی کــه شــعرای آن روز ب و مبتذالت
ــان شــعر - شــما ببینیــد کــه امــام  ــه زب ــل قــدرت، حــق را بیــان کــرد - آن هــم ب بیــدار شــد و در مقاب
سجاد)علیه الّصاةوالّســام( چــه محبتــی نســبت بــه او انجــام میدهــد. یــا بقیــه ی شــعرایی کــه مربــوط بــه 
اهــل بیــت بودنــد - مثــل »کمیــت« و »دعبــل« و »ســّید ِحْمَیــری« - و بقیــه ی کســانی کــه جــزو شــعرای 

اهــل بیــت محســوب میشــدند و بــه آنهــا عاقه منــد بودنــد، همیــن وضعیــت را داشــتند.
ــد، امــا همــه ی  ــه اهــل بیــت عاقــه هــم دارن خیلــی از اینهــا، شــعرایی هســتند کــه اگــر چــه نســبت ب
شعرشــان دربــاره ی اهــل بیــت نیســت. شــما دیــوان »دعبــل خزاعــی« را کــه نــگاه کنیــد، این طــور نیســت 
کــه او از اول تــا آخــر، مــدح اهــل بیــت را گفتــه باشــد. خیــر، او یــک شــاعر اســت؛ ولــی شــعر او شــعر 
سیاســی و در جهــت افــکار و عقایــد و محبــت اهــل بیــت )علیهم الّســام( و جــزو پیوســتگان به ایــن خاندان 
اســت. والیــت، یعنــی پیوســتن و وصل شــدن و جــزو پیوســتگان و موالیــان اهــل بیت)علیهم الّســام( قــرار 
گرفتــن. ببینیــد ایــن »دعبــل« - و همین طــور »کمیــت« و دیگــران - چــه قــدر در دنیــای تشــیع و در 

ــد. علتــش چیســت؟ ــرام و تجلیــل بوده ان ــورد احت ــان ائمه)علیهم الّســام(، م زم
آن چیــزی کــه جنــاب »دعبــل خزاعــی« در قصیــده ی »مــدارس آیــات« بیــان کــرده، یــا آن چیــزی کــه 
ــّید  ــه س ــی ک ــا آن حرفهای ــوده، ی ــان نم ــمیات« بی ــبعه ی هاش ــد »س ــن زیداســدی« در قصای ــت ب »کمی
ــیعه  ــه ی ش ــه بقی ــی ک ــش از حرفهای ــت، بی ــرده اس ــر ک ــود ذک ــعار خ ــه( در اش ِحمیری)رضوان اللَّ علی
ــن ســخنان  ــام(، ای ــه )علیهم الّس ــا چــرا در نظــر ائم ــد، نیســت؛ ام ــان میکردن ــم بی ــرای ه ــد و ب میگفتن
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ارزش بیشــتری پیــدا میکنــد؟ چــون شــعر اســت. آقایــان، بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد. مگــر شــعر چــه 
خصوصیتــی دارد؟ چــون تأثیــر شــعر در ذهــن مخاطــب بیشــتر اســت. گاهــی یــک شــاعر، یــک بیــت شــعر 
ــا یــک مصــرع  ــر اســت. یــک بیــت ی ــا گویات میگویــد کــه از چنــد ســاعت حــرف زدن یــک ســخنوِر توان

ــدگار میشــود. ــاً مان ــد و نتیجت ــد و تکــرار میکنن ــردم آن را میفهمن ــد و م ــا میمان شــعر، در ذهنه
گاهــی میبینیــد کــه بــرای حفــظ یــک بنــای اعتقــادی یــا عاطفــی، آن قــدر کــه یــک شــعر اهمیــت دارد، 
چندیــن کتــاب اهمیــت نــدارد. همیــن دوازده بنــد معــروف »محتشــم« کــه جــزو اشــعار قدیمــی مرثیــه و 
مصیبــت اســت، بــا ایــن کــه مطالبــی کــه در ایــن کتــاب و در ایــن دوازده بنــد هســت، چیــزی نیســت کــه 
امثــال او، شــبیه ایــن مطالــب را در کتابهــای خــود نیــاورده باشــند؛ در عیــن حــال، اشــعار او تأثیــر خاصــی 

دارد. غالبــاً هــم چیزهــای ذوقــی اســت.
گر چشم روزگار بر او فاش میگریست 

خون میگذشت از سر ایوان کربا
آن چنــان حادثــه ی کربــا را بــرای مخاطــب تصویــر میکنــد کــه ایــن مفاهیــم بــا همــه ی بــار اعتقــادی 
ــن اشــعار،  ــد. اهمیــت ای ــوذ میکن و عاطفــی و انســانی و سیاســی و فکــری، در اعمــاق جــان مســتمع نف

چنیــن اســت.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است 

باز این چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است 
ببینیــد اصــًا بــا یــک هنــر و ذوق و ارایــه ی ســخن و بــه شــکل خاصــی، دل را متوجــه میکنــد. اهمیــت 

شــعر، ایــن اســت.

تمجید و تأیید اهل بیت)ع( از اشعار خوب شاعران
ــم  ــه ه ــط ائم ــد. فق ــت میکردن ــعری را تقوی ــوت ش ــه دع ــود ک ــه ب ــن گون ــام( ای ــار ائمه)علیهم الّس رفت
ــای  ــن خلف ــی همی ــد. یعن ــن طــور بودن ــم همی ــد؛ نقطــه ی مقابلشــان ه ــن کار را میکردن ــه ای ــد ک نبودن
بنیامیــه و بنیعبــاس، بــرای پیشــرفت کار خــود، محتــاج شــعر بودنــد و بــه شــعرا پولهــای گــزاف میدادنــد 
تــا بــرای آنهــا شــعر بگوینــد. شــعرا هــم میگفتنــد؛ چــون پــول و رشــوه در میــان بــود. حّتــی گاهــی اوقــات، 
بعضــی از شــعرای متمایــل بــه اهــل بیــت، بــرای آنهــا هــم شــعری میگفتنــد؛ بــرای ایــن کــه پولــی بگیرنــد!

ــروف  ــه یکــی از شــعرای مع ه« ک ــزَّ ــر َع ــد. »ُکَثیِّ ــام( در مجلســی نشســته بودن ــام باقر)علیه الّصاةوالّس ام
عــرب اســت و متمایــل بــه اهــل بیــت بــود، او هــم در جلســه حضــور داشــت. حضــرت بــه او رو کردنــد و 
گفتنــد: »امتدحــت عبدالملــک؟«، تــو مــدح عبدالملــک را گفتــی؟ مامتــش کردنــد. در صــدد عــذرآوردن 
بــر آمــد. گفــت: مــن چیــزی در ســتایش عبدالملــک نگفتــم. نگفتــم کــه تــو امام الهــدی هســتی. حضــرت 
ــه  ــا ب ــد شــد و بن ــس بلن ــت« از آن طــرف مجل ــن، »کمی ــن بی ــد. در ای ــزی نگفتن ــد و چی تبســمی کردن

ی 
اح

مد
ت 

اما
الز

ن 
ری

مت
مه

از 
ار 

شع
ب ا

خا
انت



ی هنر مداحی"
سته ها

ضوع "بای
شتر درباره مو

مطالعه بی

10

بایسته های 
هنر مداحی

ــود - کــرد: ــدن آن قصیــده ی معــروف خــودش - کــه در مــدح اهــل بیت)علیهم الّســام( ب خوان
من لقلب متّیم مستهام 
غیر ما صبوة و ال احام 

آنهــا هــم دنبــال شــعر بودنــد. خلفــا بــه شــاعران پــول میدادنــد، بــرای ایــن کــه مثــًا در مــدح بنیامیــه 
یــا بنیعبــاس و در بــاب ایــن کــه اینهــا برحقنــد، شــعر بگوینــد. امــروز هــم پــول میدهنــد و میگوینــد بــه 
ابتــذال بکشــید و اســام را قــدح کنیــد و اهــل بیــت را مــورد مذمــت قــرار بدهیــد و شــیعه را خــراب کنیــد. 
ــم هســتند  ــر ه ــه صاحــب ذوق و هن ــد ک ــزد وجــود دارن ــزدور قلم به م ــا نویســنده ی م ــا دهه االن در دنی
ــه قــول مشــهدیها -  ــد و کتــاب مینویســند. مــن - ب و از ایــن پولهــای بیحســاِب دالرهــای نفتــی میگیرن
بـُـری کتــاب از همیــن مــواردی کــه اینهــا علیــه اســام و تشــیع و امــام)ره( و جمهــوری اســامی و ماهــا 
ــد  ــد. ببینی ــای ب ــا محتواه ــا ب ــا شــیوه های خــوب، ام ــات ب ــر؛ تبلیغ ــات اســت دیگ نوشــته اند، دارم. تبلیغ

چــه قــدر قضیــه اهمیــت دارد.

تأثیر ترکیب دو عنصر شعر و صدای خوب در مداحی
حــاال اگــر مداحــی بتوانــد یــک شــعر خــوب را کــه دارای مضمــون و محتــوای خوبــی باشــد، بــا صــدای 
، ایــن گــوی و ایــن میــدان.  خوبــی بخوانــد، شــما ببینیــد کــه چــه قــدر خدمــت بزرگــی اســت. بســم اللَّ
منتهــا شــرط اولــش ایــن اســت کــه شــعر خــوب باشــد. اگــر شــعر خــوب نبــود، همــه ی ایــن فضایلــی 
کــه ذکــر کــردم، هیــچ کــدام نخواهــد بــود. ایــن نکتــه را بدانیــد. کســانی کــه ایــن خصوصیــات را داشــته 
باشــند، اگــر یــک قصیــده را در مــکان مناســب و بــا زبــان و قالــب و محتــوای بایســته و حنجره یــی مســاعد 
ــن حنجــره، مســأله ی مســتحبی و  ــه ای ــد گذاشــت. البت ــری خواه ــه چــه تأثی ــد ک ــد، شــما ببینی بخوانن
نافلــه ی شــعر اســت؛ فریضــه اش همــان شــعر میباشــد. یعنــی چنانچــه شــعر بــا صــدای خــوش همــراه شــد، 
تأثیــرش مضاعــف میشــود؛ امــا در اســتخوان بندی ایــن کار، صــدای خــوش دخالتــی نــدارد. اگــر صــدای 
خــوش بــود و ایــن شــعر را بــا آن محتــوای خــوب و بــا آن الفــاظ زیبــا و بــا آن مضمونــی کــه مــورد نیــاز 
ــد،  ــه بخوان ــن گون ــه کســی ای ــی را ک ــاً قصیده ی ــر میشــود. یقین ــرد، ارزش آن دو براب ــی ک اســت، همراه

ارزش آن از یــک ســخنرانی یکســاعته ی یــک آدم دانشــمند بیشــتر اســت.
ــوی فارســی را در  ــد اشــعار ق ــه بروی ــم ک ــرض کردی ــرادران ع ــه ب ــا ب ــن دیداره ــب در ای ــا مرت ــه م این ک
کتابهــای گوناگــون پیــدا کنیــد و آنهایــی را کــه بــرای تفهیــم مفاهیــم و عقایــد و اخــاق اســامی و یــا 
بینــش سیاســی و یــا هــر آنچــه کــه امــروز جامعــه ی اســامی بــه آن نیــاز دارد و مناســب اســت، برگزینیــد 
و بیاوریــد در محافــل بخوانیــد، بــرای همیــن تأثیــر اســت. آن وقــت، شــما یــک »کمیــت« و یــک »دعبــل« 

خواهیــد بــود.
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لزوم طرح مفاهیم بلند اسالمی به جای پرداختن به مسائل ظاهری در اشعار
همــان طــور کــه مطــرح کــردم، یکــی از چیزهایــی کــه بایــد در ایــن اشــعار باشــد، عبــارت از مفاهیــم بلنــد 
اســامی - مثــًا در بــاب توحیــد یــا نبــوت - اســت. بهتریــن اشــعار قدمــا در بــاب توحیــد و نبــوت، همیــن 
ــد.  ــد و گفته ان ــزرگ مــا در مقدمــه ی دیوانهــا و مثنویهایشــان ذکــر کرده ان مدایحــی اســت کــه شــعرای ب
ایــن اشــعار شــعرای برجســته، مضامینــی قــوی و حقیقتــاً روشــنگر دارد کــه انســان میتوانــد پیامبــر)ص( یــا 
امــام)ع( یــا فاطمه یزهرا)ســام اللَّ علیها( را بــا مضمــون ایــن اشــعار بشناســد. نمیگویــم درســت بشناســد، 
ــا در همــان حــدی کــه ممکــن اســت،  ــواران را درســت بشناســیم؛ ام ــم آن بزرگ ــا کــه نمیتوانی چــون م
بایــد تــاش کنیــم. مثــًا وقتــی راجــع بــه امیرالمؤمنیــن شــعری خوانــده میشــود، بایــد هــم مقــام معنــوی 
علــی)ع( - کــه مــا از او خبــر کمــی داریــم و از ذهــن و فکــر و دِل مــا آدمهــای پاییــن و متوســط پنهــان 
ــاد  ــتیزی و جه ــروری و دشــمن س ــف پ ــدل و ضعی ــت و ع ــت و حکوم ــادت و مظلومی ــم عب اســت - و ه

امیرالمؤمنیــن)ع( را بشناســیم.
حــدود بیســت ســال پیــش، ایــن حرفهــا را میزدیــم و خیلــی، آنهــا را میشــنیدند؛ ولــی نمیفهمیدنــد کــه 
ــعر  ــام( ش ــره ی ائمه)علیهم الّس ــی چه ــط خیال ــال و خ ــاره ی خ ــط درب ــم فق ــم. میگفتی ــه میگویی ــا چ م
نســرایید. شــعر گفتــن دربــاره ی زلــف و ابــروی و چشــم و عــارض امــام کــه تعریــف نیســت. حــاال ابــروی 
ــذارد؟!  ــر میگ ــدر اث ــخصیت او چه ق ــر در ش ــد، مگ ــا نباش ــد ی ــی باش ــه( کمان امیرالمؤمنین)صلوات اللَّ علی
ــه  ــی ک ــم در قصیده ی ــاال بیایی ــه ح ــذارد ک ــر میگ ــدر اث ــر چه ق ــد، مگ ــا نباش ــد ی ــان باش ــف او افش زل
میخواهیــم راجــع بــه امیرالمؤمنیــن بســراییم، از زلــف امیرالمؤمنیــن بگوییــم! البتــه، حــاال بــه نظــرم کــم 
ــب  ــد، تعج ــا را میگویی ــرا اینه ــم چ ــی میگفتی ــد. وقت ــا نباش ــن چیزه ــه االن ای ــاءاللَّ ک ــده است.ان ش ش
میکردنــد و میگفتنــد: پــس چــه بگوییــم؟ میگفتیــم از مســایل زندگــی و برجســتگیهای عملــی علــی)ع( 
ــرای همــه  ــه اســت؟ امــروز، ب ــا امــروز چگون ــن مســایل برایشــان روشــن نبــود؛ ام بگوییــد. در آن روز، ای

روشــن اســت.
زندگــی امیرالمؤمنیــن را بیــان کنیــم تــا بیــن او و خصومــش در تاریــخ و امــروز مقایســه شــود. ایــن چیــز 
کمــی نیســت کــه یــک نفــر حاکــم باشــد و تمــام ازّمــه ی قــدرت - بیت المــال و شمشــیر و نفــوذ کلمــه 
- در کــف اقتــدار او باشــد، امــا زندگــی شــخصی او آن چنــان باشــد کــه بــه یــاران نزدیکــش بگویــد: شــما 
نمیتوانیــد ایــن قــدر ســخت زندگــی کنیــد: »اال و انّکــم ال تقــدرون علــی ذلــک«۱. غــذای او طــوری باشــد 
کــه راوی از اصحــاب امیرالمؤمنیــن بــه قنبــر - خــادم آن حضــرت - بگویــد: چــرا ایــن نــان جویــِن ســخِت 
خشــک را بــه ایــن پیرمــرد میدهــی؟ و قنبــر در جــواب بگویــد: مــن ایــن کار را نمیکنــم، خــود او میکنــد. 
اوســت کــه ایــن نــان و یــا آرد جــو را در داخــل کیســه یی میگــذارد و در آن را میبنــدد و گاهــی هــم مهــر 
میکنــد کــه کســی بــاز نکنــد و آن را بــا شــکر یــا روغــن یــا قاتقــی مخلــوط نکنــد. »اال و اّن امامکــم قــد 
اکتفــی مــن دنیــاه بطمریــه و مــن طعمــه بقرصیــه«۲. ایــن، زندگــی اوســت. ایــن را بیــان کنید.کســانی کــه 
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امــروز در دنیــا، داعیــه ی حمایــت از مظلومــان و مســتضعفان و ملتهــا و آزادی و حقــوق بشــر دارنــد، چگونــه 
زندگــی میکننــد؟ آیــا درجوامــع آنهــا فقیــر و مســتمند نیســت؟ آیــا ســر گرســنه بــر بالیــن نهــاده نیســت؟ 
اینهــا را بگوییــد، اینهــا را بیــان کنیــد. امــروز شــما خــوب میتوانیــد اینهــا راتصویــر کنیــد. اول بــرای خــود 
و بعــد بــرای دیگــران تصویــر کنیــد. جهــاد امیرالمؤمنیــن، چیــز مهمــی اســت. از دوران کودکــی - مثــًا از 
ســن یــازده یــا ســیزده ســالگی - کــه او بــه عنــوان یــک انســان خــودش را درک کــرد، تــا آخــر عمــر بــا 
دشــمنان خــدا مشــغول مبــارزه بــود و باالخــره در ایــن راه هــم جــان داد. یــک شــاعر، چــه قــدر خــوب 
میتوانــد ایــن را بیــان کنــد. یــک گوینــده، چه قــدر خــوب میتوانــد ایــن را در ذهنهــا و تــا آن اعمــاق دل 

مــردم نفــوذ بدهــد.

حفظ پیوند عاطفی مردم با ائمه)علیهم الّسالم(
ــایل  ــم مس ــش آن ه ــک بخ ــه ی ــد ک ــظ کنی ــام( را حف ــا ائمه)علیهم الّس ــردم ب ــی م ــد عاطف ــما پیون ش
ــات  ــًا غزلی ــات - مث ــن غزلی ــه بعضــی از ای ــم ک ــه مناســبت، در این جــا گفت ــار ب ــک ب ــی اســت. ی اخاق
ــان  ــت برایت ــم، در آن وق ــش را ه ــرم نمونه های ــه نظ ــه ب ــت ک ــی اس ــایل اخاق ــاره ی مس ــب - درب صائ
خوانــدم. ایــن، اهمیــت و ارزش کار را نشــان میدهــد. شــاعری کــه بگویــد و مــداح و خواننده یــی کــه آن را 

ــد. ــن خصــوص همــت کنن ــرادران در ای ــی خواهــد گذاشــت. ان شــاءاللَّ ب ــر خوب ــد، تأثی بخوان
بحمــداللَّ امــروز مــا خواننــدگان خــوب داریــم. خــدا را شــکر کــه صاحــب فکــر و صاحــب نظــر سیاســی و 
صاحــب انگیــزه زیــاد اســت و در اشــعار و خواندنهــای شــما کــه در بعضــی از مناســبتها آنهــا را میشــنویم و 
مشــاهده میکنیــم، واقعــاً چیزهــای خوبــی پیــدا میشــود؛ امــا توجــه کنیــد کــه نســبت به شــعر ســختگیری 

. کنید
ایــن جلســه، جلســه مناســبی بــرای این کــه مــن بنشــینم و بگویــم کــدام بیــت، اگــر این طــور بــود، بهتــر 
ــا چــه اشــکالی داشــت، نیســت؛ امــا ایــن کار بایــد در مجامــع ادبــی انجــام بشــود. یعنــی همیــن  ــود ی ب
ــان ســروده اید و ممکــن اســت خــوب هــم باشــد - قضــاوت کلــی نمیکنــم - آن را در  شــعری کــه خودت
یــک مجمــع ادبــی، وســط بگذاریــد و بــه هــر کســی کــه آن شــعر را نقــد کنــد و اشــکال بجایــی بــر ایــن 
شــعر وارد نمایــد، جایــزه بدهیــد تــا قــوی بشــود. یــا از اشــعار خوبــی کــه دیگــران دارنــد و یــا از اشــعار 

خــوب خودتــان اســتفاده کنیــد. ســعی کنیــد ایــن گونــه ســطح شــعرها را بــاال بیاوریــد.
امــروز بحمــداللَّ بــرادران اشــعاری را خواندنــد کــه بعضــی از آنهــا، انصافــاً و واقعــاً اشــعار بســیار خوبــی بــود 
و ایــن چیــز بســیار بــا ارزشــی اســت. البتــه بایــد بتدریــج طــوری بشــود کــه ایــن ِســمت مّداحــی - کــه 
واقعــاً یــک منصــب اســت - حــدود و ثغــوری هــم پیــدا کنــد. مداحــی اهــل بیــت، خیلــی باالســت. هــم 
مقــام بــاال و هــم تأثیــر زیــادی در جامعــه و ذهــن مــردم دارد. بایــد بدانیــد کــه چــه کســی مــداح اســت، 
ــد  ــد، چــه قــدر حفــظ اســت و چــه قــدر میتوان مقّدمــات کار مداحــی او چیســت، چــه قــدر شــعر میدان
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بخوانــد؟ ایــن خصوصیــات را بایــد مرکــزی عهــده دار شــود. حــاال نمیدانــم ایــن مراکــز مرســوم بایــد ایــن 
ــا و نیازهــای  ــزی اســت کــه دنی ــن چی ــد. ای ــه کیفیتــی فکــرش را میکنی ــا خــود شــما ب ــد ی کار را بکنن
جامعــه ی امــروز، غیــر از آن را بــر نمیتابــد و قبــول نمیکنــد. بایــد ایــن طــور باشــد. کســانی کــه رســماً ایــن 
ــر تــن میکننــد و  ــه عهــده میگیرنــد و لبــاس مقــدس ســتایش اهــل بیت)علیهم الّســام( را ب منصــب را ب
مــردم، آنهــا را بــه ایــن عنــوان میشناســند، بایســتی خصوصیاتــی داشــته باشــند و مرکــزی باشــد کــه آنهــا 
را بــا ایــن خصوصیــات تشــخیص بدهــد و صحــه بگــذارد. امیدواریــم کــه خــدای متعــال بــه شــما توفیــق 

بدهــد.

 اهتمام امام خمینی بر مسأله مدح اهل  بیت)علیهم الّسالم(
امــام عزیزمــان - آن انســان بــزرگ زمــان مــا - نســبت بــه مــدح ائمه)علیهم الّســام( حساســیت 
ــک  ــم از نزدی ــم و بعضــاً ه ــا خوانده ای ــزرگ را در کتابه ــای ب ــا شــرح حــال آدمه ــی داشــت. م فوق العاده ی
ــناخته ایم،  ــا ش ــه م ــی ک ــانهای بزرگ ــه ی انس ــا هم ــود و ب ــری ب ــان دیگ ــان، انس ــن انس ــا ای ــم؛ ام دیده ای
فاصلــه ی زیــادی داشــت و حــدش بــه همــان حــدود اولیــاءاللَّ میخــورد. آن ســْبک انســان بــود؛ نــه مثــل 
ــزرگ  ــوان انســانهای ب ــه عن ــروز و گذشــته وجــود داشــتند و ب ــای ام ــه در دنی ــن انســانهای بزرگــی ک ای
ــود.  ــاً شــخصیت عظیمــی ب ــادی داشــت. انصاف ــاوت زی ــا تف ــا آنه ــا، ب ــزرگ م ــر ب شــناخته میشــدند. رهب
ایشــان، در ارتبــاط بــا خوانــدن و مــدح و زندگــی ائمه)علیهم الّســام( و پیونــد عاطفــی و محبــت و تقویــت 
ــن مســأله  ــه ای ــدر ب ــن ق ــام، ای ــن حــد از مق ــی داشــت. کســی در ای ــن رشــته، حساســیت فوق العاده ی ای

ــن مســأله اســت. ــورزد، نشــاندهنده ی عظمــت ای اهتمــام ب
ــاً شــاد  ــا ائمه)علیهم الّســام( و عشقشــان کــه در شــادی آنهــا حقیقت ــا و پیوندشــان ب عاطفــه ی مــردم م
میشــوند و در عــزای آنهــا حقیقتــاً محــزون و غمگیــن میشــوند، چیــز بســیار مهمــی اســت. حفــظ و تقویــت 
و پالــودن و پیراســتن و جهــت دادن و هدایــت ایــن، برعهــده ی کســانی از برگزیــدگان - از جملــه همیــن 

سلســله ی محتــرم مداحــان کــه دارای ایــن منصــب عالــی هســتند - میباشــد.
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بایسته های مداحی؛ پاالیش درونی و آموختن 

مراقبت از خود برای حفظ طهارت درونی
نیاز آموزش به بهره گیری از هنر شعر و خوب خواندن

محبت به اهل بیت)علیهم الّسالم( رمز بقای تشیع
چیزی خوانده شود که معقول باشد

تعبیرات ادعیه و مناجاتها محور اشعار باشد
برای تفهیم مطالب نباید از هر آهنگی استفاده کرد
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بایسته های مداحی؛ پاالیش درونی و آموختن 

ــن کســانی  ــت)ع(، بهتری ــل اهل بی ــدگان فضای ــه شماســت. شــما مداحــان و گوین ــوط ب ــه ی دوم، مرب نکت
ــره ی  ــد و یــک سلســله و زنجی ــه حلقــه ی محبــت وصــل کنی ــد حلقــه ی عمــل را ب هســتید کــه میتوانی
واقعــی بــه وجــود بیاوریــد. تــا کســی اهــل محبــت نباشــد، قاعدتــاً وارد ایــن وادییــی کــه شــما هســتید، 
ــه ی محبــت و اســتعداد و قابلیتــی در او  ــد مای نمیشــود. آن کســی کــه قــدم در ایــن وادی میگــذارد، الب
هســت. آنچــه وظیفــه ی هــر انســانی اســت، ایــن اســت کــه ســرمایه ها را زیــاد کنــد. ســعی کنیــد ایــن 
ــاال  ســرمایه ی محبــت و معرفــت زیــاد بشــود. هــر کــس در هــر ســطحی کــه هســت، بایــد خــودش را ب
بکشــد؛ وااّل تمــام میشــود. بــرادران! ایــن ســرمایه های معنــوی هــم مثــل ســرمایه های مــاّدی اســت کــه 

گاهــی تمــام میشــود. اگــر بــه آن اضافــه نکردیــد، تمــام خواهــد شــد.

مراقبت از خود برای حفظ طهارت درونی
ــاک و  ــق از آن اســتفاده میکننــد، خودشــان را پ ــی کــه خای ــد: آب ــی دارد. او میگوی ــوی تمثیــل خوب مول
باطــراوت و پاکیــزه میکننــد و کًا بــه وجــود پاکیزگــی میدهــد؛ امــا خــود ایــن آب هــم بــه پاکیــزه شــدن 
احتیــاج دارد. آن کســی کــه آن آب را پاکیــزه میکنــد، همــان قــّوه ی فرونهــاده ی در خلقــت الهــی اســت 
ــه  ــاره ب ــد و دوب ــش میکن ــر تبدیل ــاک و طاه ــص و پ ــاران و آب خال ــر و ب ــه اب ــاال میکشــد و ب ــه او را ب ک
پاییــن برمیگردانــد. همــان آب قبلــی اســت؛ منتهــا پــاک شــده. بــه برکــت عــروج و علــّو و تبدیــل شــدن 
و اســتحاله، یــک گردونــه ی تصفیــه و تزکیه یــی در آن هســت. مولــوی میگویــد: هــر اهــل معرفتــی هــم 
اگــر ایــن اســتحاله و عــروِج گاهگاهــی را نداشــته باشــد، هرچنــد کــه خــود، وســیله ی پاکــی و طهــارت و 

*.   بیانات در دیدار مداحان۱۷/۱۰/۱۳۶۹
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نزاهــت و زیبایــی و آراســتگی دیگــران میشــود؛ امــا ایــن ســرمایه ها را خــودش بتدریــج از دســت میدهــد.
پــس، ســعی کنیــم کــه اول ایــن پاالیــش درونــی هیچ وقــت متوقــف نشــود. هــر کــس هــم کــه هســتیم، 
فرقــی نمیکنــد. مــن کــه ایــن مطالــب را میگویــم، بــه ایــن پاالیــش درونــی از شــما محتاجتــرم. نــه این کــه 
خیــال کنیــم ایــن حرفهــا تعــارف اســت؛ واقعیــت اســت. بنــای بــر تعــارف نیســت؛ حقیقــت قضیــه ایــن 
اســت. همــه ی مــا احتیــاج داریــم و مــن بــه ایــن پاالیــش، بیشــتر از شــما احتیــاج دارم. اگــر ایــن پاالیــش 
انجــام نگیــرد، ایــن آبــی کــه یــک روز در آن دســت میزدیــد، دســت تمیــز میشــد؛ صــورت را میشســتید، 
تــر و تــازه میشــد؛ همیــن آب، بــه چیــزی تبدیــل خواهــد شــد کــه دیگــر شــما حاضــر نیســتید دســتتان 
را در آن بزنیــد. آبــی کــه دســتها و صورتهــا و بدنهــا از آن باطــراوت شــده اســت، اگــر تصفیــه نشــود، پــس 
از چنــدی، طــوری خواهــد شــد کــه دیگــر انســان رغبــت نمیکنــد بــه آن دســت بزنــد و نزدیکــش بشــود؛ 

پاالیــش میخواهــد. مــا بایــد خودمــان از درون پاالیــش بشــویم.
ایــن، مقدمــه ی امــر اســت. امــا اصــل قضیــه ایــن اســت، شــما کــه آن محبــت را از درون خــود میجوشــانید 
و از کلمــات دیگــران و از اشــعار شــعرا و از ســروده های خــوب اســتفاده میکنیــد و بعضــی از شــما حّتــی 
ــد  ــن چن ــد. در ای ــی داری ــش بســیار بســیار واالی ــه نق ــد ک ــد، بدانی ــان میکنی ــان را بی ســروده های خودت
ســالی کــه مثــل امــروز در خدمــت بــرادران بوده ایــم، بارهــا ایــن حرفهــا را گفته ایــم و ســابقه و تاریخچــه ی 
ایــن مداحــی و مــدح اهل بیــت و خانــدان پیامبــر را بیــان کرده ایــم. توصیه هــای زیــادی هــم عــرض شــده 

کــه نمیخواهیــم آنهــا را تکــرار کنیــم.

نیاز آموزش به بهره گیری از هنر شعر و خوب خواندن
ــان در نظــر  ــی از زم ــن اســت کــه چنــد موضــوع را در هــر برهه ی ــم، ای آنچــه کــه میخواهــم عــرض بکن
بگیریــد و در خــال اشــعاری کــه بــه مناســبت مــدح یــا مصیبــت و یــا نصیحــت بــرای مــردم میخوانیــد، 
ایــن مطلــب را هــم در جامعــه بپراکنیــد. امتیازتــان بــر گوینــده ی نثــر ایــن اســت کــه شــما بــرای تفهیــم 
و القــای مطلــب، از دو هنــر - هنــر شــعر و هنــر خوانندگــی - اســتفاده میکنیــد. ایــن، چیــز مهمــی اســت. 
البتــه خوانندگــی در مقــام مــدح هــم هنــر خاصــی اســت. معنایــش هــم فقــط صــدای خــوب نیســت. ایــن 

هنــر را بایــد یــاد گرفــت.
ــه  ــر، کســانی ک ــه مناســبتهای دیگ ــز ب ــش و نی ــالهای پی ــروز و در جلســات س الحمــدللَّ در جلســه ی ام
ــکان دادن و  ــم و دســت ت ــا پختگــی در کار، از حــرکات و حــرف زدن و شــروع و خت نشــانه ی اســتادی ی
نــگاه کردنشــان پیداســت، مــن زیــاد دیــده ام. ایــن، یــک هنــر اســت. ایــن هنــر بایســتی آموختــه بشــود و 

کامــل گــردد و افزایــش پیــدا کنــد.
مــردم زبــان شــعر را بهتــر میخواهنــد، امــا مثــل زبــان نثــر نمیفهمنــد؛ بخصــوص اگــر شــعر، شــعر باالیــی 
باشــد. شــما بایــد ایــن را بفهمانیــد. فهماندنــش بــا ایــن نیســت کــه آدم بــا صــدای خــوب بخوانــد. خیلیهــا 
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شــعر را بــا صــدای خــوب میخواننــد؛ ولــی مســتمع هــم نمیفهمــد کــه چــه گفــت! شــما بایــد بفهمانیــد. 
ایــن فهمانــدن، همــان هنــر مداحــی اســت. شــعر را همــراه بــا هنــِر خوانــدن - کــه البتــه غالبــاً بــا صــدای 
خــوب هــم همــراه اســت - بــرای تفهیــم عرضــه کنیــد. اگــر بــا صــدای خــوب هــم همــراه نباشــد، همــان 
کیفیــِت خوانــدن، جبــران صــدای خــوب را میکنــد. گاهــی ممکــن اســت از خیلــی از خوش صداهــا هــم 
ــارف اســامی در  ــن مع ــدن بهتری ــرای پراکن ــد ب ــن بای ــر و شــیرینتر تلقــی بشــود. از ای ــر و جاافتاده ت بهت

ــاب اهل بیــت و غیــر آن اســتفاده کنیــد. ب
مــردم محبتــی دارنــد کــه بایســتی بــر اثــر خوانــدن و گفتــن شــما، عمیــق و ریشــه دار و تنــد و آتشــین 
و برافروختــه بشــود. تشــیع، آییــن محبــت اســت. خصوصیــت محبــت، خصوصیــت تشــیع اســت. کمتــر 
ــت  ــا محبــت ســر و کار داشــته اســت. عل ــی مثــل تشــیع، ب ــن و آییــن و طریقه ی مکتــب و مســلک و دی
ایــن هــم کــه چنیــن فکــری تــا امــروز مانــده - در حالــی کــه این همــه بــا آن مخالفــت کرده انــد - ایــن 
اســت کــه ریشــه در زالل محبــت داشــته و دیــن تولـّـی و تبــّری و آییــن دوســت داشــتن و دشــمن داشــتن 
اســت و عاطفــه در آن، بــا فکــر هماهنــگ و همــدوش اســت. چیزهــای خیلــی مهمــی اســت. اصــل خیلــی 

ســحرآمیز و عجیبــی اســت.

محبت به اهل بیت)علیهم الّسالم( رمز بقای تشیع
ــا شــیعه شــده، بایــد او را از بیــن میبــرد.  اگــر محبــت در تشــیع نبــود، ایــن دشــمنیهای عجیبــی کــه ب
ــت.  ــام اس ــای اس ــات و بق ــن حی ــام(، ضام ــین بن علی)علیه الّس ــه حس ــردم ب ــما م ــت ش ــن محب همی
این کــه امــام میفرمــود، عاشــورا اســام را نگهداشــت، معنایــش همیــن اســت. فاطمیــه و میــاد و وفــات 
ــا اســتفاده ی از ایــن هنــر، ایــن محبــت  پیامبــر)ص( و ائمه)علیهم الّســام( هــم همین طــور اســت. بایــد ب
ــی  ــز خیل ــد. چی ــه نمایی ــد و هــم برافروخت ــازه کنی ــر و ت ــردم هــم عمــق ببخشــید، هــم ت ــان م را در می

عجیــب و عظیمــی اســت.
ــط  ــرادران گفتنــد کــه اگــر غل ــن کار، شــعر خــوب و درســت اســت. یکــی از ب ــرای ای ــزار الزم ب ــه اب البت
اســت، بگوییــد تــا نخوانیــم. بنایمــان ایــن نیســت کــه هرچــه را در آن شــک داریــم و یــا قبــول نداریــم، 
بگوییــم نخواننــد؛ وااّل اگــر مــا بخواهیــم همین طــور بگوییــم ایــن غلــط اســت و نخوانیــد، میترســیم کــه 

بــرادران در خوانــدن خیلــی محــدود بشــوند!

چیزی خوانده شود که معقول باشد
دنبــال ایــن نباشــید کــه چیــزی کــه در متــن تاریــخ اثبــات شــده اســت، آن را بخوانیــد؛ چــون هیچ چیــز 
ــر واحــد اســت دیگــر. توجــه  ــازه آنچــه کــه در »لهــوف« ابن طــاووس هســت، خب ــد. ت ــد بخوانی نمیتوانی
کنیــد، چیــزی را بخوانیــد کــه معقــول باشــد. البتــه، نــه این کــه انســان هرچــه معقــول اســت، از خــودش 
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بســازد و بخوانــد! نــه، آن را بــه اصــول و واقعیتهایــی متکــی کنیــد. البتــه گــزاره ی هــر حدیثــی، وقتــی کــه 
هنــری باشــد، بــا پیرایه هایــی همــراه خواهــد بــود. آن پیرایه هــا ایــرادی نــدارد؛ منتهــا بــه شــرط این کــه 
آن پیرایه هــا همــه چیــز نشــود. اصــل را بایســتی از واقعیتهایــی کــه هســت، گرفــت؛ منتهــا آن را بــا بیــان 
هنــری پیرایــه ی الزم بخشــید و گفــت. حــاال شــاید مجــال نباشــد کــه در ایــن بــاره صحبــت بکنیــم؛ لیکــن 

اینهــا حرفهایــی اســت کــه بایــد باالخــره گفتــه و شــنیده بشــود و تکــرار گــردد.

تعبیرات ادعیه و مناجاتها محور اشعار باشد
در دعاهــا و زیارتهــای مــا، تعبیــرات عاشــقانه و خیلــی خوبــی هســت کــه حقایقــی را نشــان میدهــد؛ اینهــا 
را محــور بایــد قــرار داد. آنچــه را کــه مثــًا شــیخ و ابن طــاووس و مفیــد و دیگــر بــزرگان در کتابهایشــان 
ــا و  ــکل زیب ــه ش ــری، ب ــه ی هن ــک ارای ــا را در ی ــد آنه ــرار داد. بع ــور ق ــتی مح ــا را بایس ــد، اینه گفته ان
ــدارد. نقــش  ــرادی ن ــان، هــر کســی ســلیقه یی دارد؛ آن ای ــان کــرد. حــاال در آن شــکِل بی شایســته یی بی
شــما، نقــش بســیار مهمــی اســت. مــن اصــرار دارم کــه ایــن نکتــه را بــرای بــرادران عزیــز مــداح - چــه 
آنهایــی کــه بــه صــورت حرفه یــی مــداح هســتند، چــه آن کســانی کــه گاهــی در کنــار کارهایشــان ایــن 
ــت و حساســی  ــز اهمی ــن نقــش، نقــش بســیار مهــم و حای ــه ای ــم ک ــد - تکــرار بکن کار را انجــام میدهن

اســت؛ ایــن را کــم نگیریــد.
جامعــه ی مــداح، آن وقتــی کــه از زبــان خــوب - شــعر عالــی، محکــم، قــوی، گویــا - و محتــوای خــوب - 
شــعر اخاقــی، تاریخــی، اعتقــادی، توحیــد، نبــوت، والیــت - برخــوردار باشــد، نقــش خــود را ایفــا کــرده 
اســت. در همــه ی اینهــا هــم شــعر هســت. در زبــان فارســی، این قــدر شــعر خــوب و حکمت آمیــز وجــود 
دارد کــه اگــر کســی بخواهــد ده ســال تکــراری نخوانــد، میتوانــد در تمــام موضوعــات، شــعر بیــرون بیــاورد. 
از شــعرای قدیــم بگیریــد، تــا شــعرای امــروز و شــعرهای خــوب. پــس زبــان خــوب، شــعر خــوب و محتــوای 
حکمت آمیــز، اعــم از اعتقــاد و اخــاق و مصیبــت و مــدح و مســایل اجتماعــی و مســایل انقــاب و امثــال 

اینهــا، خیلــی مهــم اســت.

برای تفهیم مطالب نباید از هر آهنگی استفاده کرد
نکتــه ی ســوم، هنــر تفهیــم اســت. هــر آهنــگ و آوازی بــه درد شــما نمیخــورد. آهنــگ و آواز خاصــی بــه 
ــا شــیوه ی بیــان خــاص مداحــی. اگــر کار مهــم نبــود، مــن در بیــان ایــن  درد شــما میخــورد؛ آن هــم ب
جزییــات معطــل نمیشــدم؛ امــا کار خیلــی مهــم اســت. اگــر ایــن کار، خــوب انجــام بگیــرد - کــه بحمــداللَّ 
مــا در طــول ســالهای متمــادی، بســیاری از بــرادران را دیده ایــم کــه ایــن کار را خــوب هــم انجــام میدادنــد 
ــا  ــی در پیشــرفت فکــری و اعتقــادی و اســامی جامعــه ی م ــر و واالی و میدهنــد - نقــش فوق العــاده مؤث

خواهــد داشــت.
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امیدواریــم کــه خداونــد بــه شــماها توفیــق بدهــد و ایــن مجلــس مــا را مشــمول نظــر فاطمــه ی زهــرا و 
صدیقــه ی کبری)ســام اللَّ علیها( قــرار بدهــد و توفیــق تمســک بــه ذیــل ایــن بزرگــوار و خانــدان پاکــش را 
بــه همــه ی مــا عنایــت کنــد و مــا را بــا محبــت ایــن بزرگــواران زنــده بــدارد و بــا محبــت آنهــا بمیرانــد و 
مــرگ و زندگــی مــا را در راه آنهــا قــرار دهــد. خداونــد قلــب مقــدس ولیّ عصــر را از مــا راضــی و خشــنود 
کنــد و مــا را مشــمول دعــای آن بزرگــوار قــرار بدهــد. خداونــد روح مطهــر امــام عزیــز عظیــم راحلمــان را 

از مــا شــاد کنــد و از ایــن مجلــس، بهــره ی وافــری بــه روح مطهــر آن بزرگــوار برســاند.
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ضرورت شباهت به محبوب برای محب 

خــدا را سپاســگزاریم کــه در چنیــن روز باعظمــت و فرخنــده و زیبایــی، توفیــق زیــارت شــما مادحــان و 
ستایشــگران خانــدان عصمــت و طهــارت، مجــدداً نصیــب مــا شــد. مــا مدعیــان آشــنایی و معرفــت و ارادت 
بــه آن بانــوی دو عالــم، بــرکات فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیها( را در سرتاســر ایــام حیــات خودمــان و در 
جلوه هــای گوناگــون زندگــی مشــاهده کرده ایــم. ان شــاءالل تــداوم ایــن بــرکات و تفضــات را تــا همیشــه ی 
ــوار مطهــره  زندگــی و پــس از مــرگ هــم ببینیــم و حــس کنیــم و همــه ی دوســتان و موالیــان، از آن ان

مســتفیض بشــوند.
ــه ی انســانیت،  ــل مجموع ــه در مقاب ــه ی کوچکــی ک ــه مجموع فیوضــات فاطمــه ی زهرا)ســام الل علیها(، ب
جمــع محــدودی بــه حســاب میآیــد، منحصــر نمیشــود. اگــر بــا یــک دیــد واقع بیــن و منطقــی نــگاه کنیــم، 
بشــریت یکجــا مرهــون فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیها( اســت - و ایــن گــزاف نیســت؛ حقیقتــی اســت - 
همچنــان کــه بشــریت مرهــون اســام، مرهــون قــرآن، مرهــون تعلیمــات انبیــا و پیامبــر خاتم)صلّیالل علیــه 
ــور  ــه روز ن ــت و روزب ــور اس ــم همین ط ــروز ه ــوده، ام ــور ب ــخ این ط ــه ی تاری ــت. در همیش ــلّم( اس واله وس
ــد  ــد شــد و بشــریت آن را لمــس خواه ــت فاطمــه ی زهرا)ســام الل علیها( آشــکارتر خواه اســام و معنوی

کــرد.

وظیفه داریم خود را شایسته ی انتساب به اهل بیت)س( کنیم
بــرادران عزیــز! آنچــه مــا وظیفــه داریــم، ایــن اســت کــه خــود را شایســته ی انتســاب بــه آن خانــدان کنیــم. 
البتــه منتســب بــودن بــه خانــدان رســالت و از جملــه ی وابســتگان آنهــا و معروفیــن بــه والیــت آنهــا بــودن، 

  بیانات در دیدار جمعی از مداحان۰5/۱۰/۱۳۷۰
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دشــوار اســت. در زیــارت میخوانیــم کــه مــا معروفیــن بــه دوســتی و محبــت شــما هســتیم؛۱ ایــن وظیفــه ی 
مضاعفــی را بــر دوش مــا میگــذارد.

 ایــن خیــر کثیــری کــه خداونــد متعــال در ســوره ی مبارکــه ی کوثــر مــژده ی آن را بــه پیامبــر اکــرم داد 
و فرمــود: »انـّـا اعطینــاک الکوثــر«۲ - کــه تأویــل آن، فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیها( اســت - درحقیقــت 
مجمــع همــه ی خیراتــی اســت کــه روزبــه روز از سرچشــمه ی دیــن نبــوی، بــر همــه ی بشــریت و بــر همــه ی 
خایــق فــرو میریــزد. خیلیهــا ســعی کردنــد آن را پوشــیده بدارنــد و انــکار کننــد، امــا نتوانســتند؛ »والل 

متــّم نــوره و لــو کــره الکافــرون«.۳
ــه و  ــور، الزم ــز ن ــه مرک ــدن ب ــک ش ــم؛ و نزدی ــک کنی ــور نزدی ــز ن ــن مرک ــه ای ــان را ب ــد خودم ــا بای  م
خاصیتــش، نورانــی شــدن اســت. بایــد بــا عمــل، و نــه بــا محبــت خالــی، نورانــی بشــویم؛ عملــی کــه همــان 
محبــت و همــان والیــت و همــان ایمــان، آن را بــه مــا امــاء میکنــد و از مــا میخواهــد. بــا ایــن عمــل، بایــد 
ــی  ــه ی عل ــِر دِر خان ــه قنب ــدان بشــویم. این طــور نیســت ک ــن خان ــه ای ــدان و وابســته ی ب ــن خان جــزو ای
ــدن، کار  ــت«4 ش ــا اهل البی ــلمان مّن ــه »س ــت ک ــه نیس ــد. این گون ــانی باش ــدن، کار آس ــام( ش )علیه الّس
ــم  ــع داری ــواران توق ــام(، از آن بزرگ ــیعیان اهل بیت)علیهم الّس ــان و ش ــه ی موالی ــا جامع ــد. م ــانی باش آس
ــه  ــان ز گوشه نشــینان خــاک درگ ــد؛ »ف ــان بدانن ــان و از حاشیه نشــینان خودش ــزو خودش ــا را ج ــه م ک
ماســت«.5 دلمــان میخواهــد کــه اهل بیــت دربــاره ی مــا این طــور قضــاوت کننــد؛ امــا ایــن آســان نیســت؛ 
ایــن فقــط بــا ادعــا بــه دســت نمیآیــد؛ ایــن، عمــل و گذشــت و ایثــار و تشــبه و تخلــق بــه اخــاق آنــان 

را الزم دارد.
 شــما ماحظــه کنیــد، ایــن بزرگــواری کــه مــا امــروز ســاعتی بــا شــما پــای اســتماع مدایــح و فضایلــش 
نشســتیم - کــه آنچــه گفتــه شــد، قطره یــی از دریاســت - در چــه ســنی ایــن همــه فضایــل را حایــز شــد؟ 
در چــه مــدت عمــری ایــن همــه درخشــندگی را از خــود بـُـروز داد؟ در عمــری کوتــاه؛ هجــده ســال، بیســت 
ســال، بیســت وپنج ســال؛ نقلهــا متفــاوت اســت. ایــن همــه فضایــل، بیهــوده بــه دســت نمیآیــد؛ »امتحنــک 
الل الـّـذی خلقــک قبــل ان یخلقــک فوجــدک لمــا امتحنــک صابــره«.۶ خــدای متعــال، زهــرای اطهــر - ایــن 
بنــده ی برگزیــده - را آزمــود. دســتگاه خــدای متعــال، دســتگاه حســاب و کتــاب اســت؛ آنچــه میبخشــد، 
بــا حســاب و کتــاب میبخشــد. او، گذشــت و ایثــار و معرفــت و فــدا شــدن ایــن بنــده ی خــاص خــود را در 

راه اهــداف الهــی میدانــد؛ لــذا او را مرکــز فیوضــات خــود قــرار میدهــد.
  

الزامات پیمودن طریق حضرت زهرا)س(
مــا بایــد ایــن راه را برویــم. مــا هــم بایــد گذشــت کنیــم، ایثــار کنیــم، اطاعــت خــدا کنیــم، عبــادت کنیــم. 
ــد  ــوّرم قدماهــا«؟۷ این قــدر در محــراب عبــادت خــدا ایســتاد! مــا هــم بای ــی ت مگــر نمیگوییــم کــه »حّت
در محــراب عبــادت بایســتیم. مــا هــم بایــد ذکــر خــدا بگوییــم. مــا هــم بایــد محبــت الهــی را در دلمــان 

۱. و معروفین بتصدیقنا ایّاکم«. مفاتیح الجنان، زیارت 
جامعه ی کبیره 

۲. کوثر: ۱
۳. صف: ۸

4. بحاراالنوار، ج ۲۲، ص ۳۲۶
 

5. به حاجب در خلوت سرای خاص بگوفان ز گوشه نشینان 
خاک درگه ماست /»حافظ«

۶. مفاتیح الجنان، زیارت حضرت زهرا)س(
۷. مناقب، ج ۳، ص ۳4۱
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روزبــه روز زیــاد کنیــم. مگــر نمیگوییــم کــه بــا حــال ناتوانــی بــه مســجد رفــت، تــا حقــی را احقــاق کنــد؟ 
مــا هــم بایــد در همــه ی حــاالت تــاش کنیــم، تــا حــق را احقــاق کنیــم. مــا هــم بایــد از کســی نترســیم. 
مگــر نمیگوییــم کــه یکتنــه در مقابــل جامعــه ی بــزرگ زمــان خــود ایســتاد؟ مــا هــم بایــد همچنــان کــه 
ــة اهلــه«،۸ از کــم بــودن تعدادمــان در  همســر بزرگــوارش فرمــود »ال تستوحشــوا فــی طریــق الهــدی لقلّ
مقابــل دنیــای ظلــم و اســتکبار نترســیم و تــاش کنیــم. مگــر نمیگوییــم کــه آن بزرگــوار کاری کــرد کــه 
ســوره ی دهــر دربــاره ی او و شــوهر و فرزندانــش نــازل شــد؟ ایثــار نســبت بــه فقــرا و کمــک بــه محرومــان، 
بــه قیمــت گرســنگی کشــیدن خــود؛ »و یؤثــرون علــی انفســهم ولــو کان بهــم خصاصــه«.۹ مــا هــم بایــد 

همیــن کارهــا را بکنیــم.
ــوار  ــه آن بزرگ ــی ک ــم، در حال ــام الل علیها( بزنی ــه ی زهرا)س ــت فاطم ــا دم از محب ــه م ــود ک ــن نمیش ای
بــرای خاطــر گرســنگان، نــان را از گلــوی خــود و عزیزانــش - مثــل حســن و حسین)علیهماالّســام( و پــدر 
بزرگوارشان)علیه الّســام( - بریــد و بــه آن فقیــر داد؛ نــه یــک روز، نــه دو روز؛ ســه روز! مــا میگوییــم پیــرو 
ــه فقــرا بدهیــم، اگــر  ــم کــه ب ــوی خــود نمیُبری ــان را از گل ــه فقــط ن ــا ن ــی م چنیــن کســی هســتیم؛ ول

بتوانیــم، نــان را از گلــوی فقــرا هــم میُبریــم!
 ایــن روایاتــی کــه در »کافــی« شــریف و بعضــی از کتــب دیگــر در بــاب عامــات شــیعه هســت، ناظــر بــه 
همیــن اســت؛ یعنــی شــیعه بایســتی آن طــوری عمــل کنــد. مــا بایــد زندگــی آنهــا را در زندگــی خــود - ولو 
بــه صــورت ضعیــف - نمایــش بدهیــم. مــا و از مــا بزرگترهــا کجــا، آن آســتان بلنــد کجــا؟ معلــوم اســت 
کــه مــا حّتــی بــه حــدود دوردســت او هــم نمیرســیم؛ امــا بایــد تشــبه کنیــم. نمیشــود در نقطــه ی مقابــل 
ــزی  ــن چی ــم! چنی ــان اهل بیتی ــزو موالی ــا ج ــه م ــم ک ــا کنی ــی ادع ــم، ول ــت کنی ــت حرک ــی اهل بی زندگ
ممکــن اســت؟ فــرض بفرماییــد کســی در زمــان امــام بزرگــوار مــا، از دشــمنان ایــن ملــت - کــه امــام دایــم 
علیــه آنهــا حــرف میــزد - تبعیــت میکــرد؛ آیــا او میتوانســت بگویــد مــن تابــع امامــم؟! اگــر چنیــن چیــزی 
از زبــان کســی صــادر میشــد، آیــا شــماها نمیخندیدیــد؟! همیــن قضیــه در بــاب اهل بیت)علیهم الّســام( 

هــم هســت.
مــا بایــد شایســتگی خــود را ثابــت کنیــم. مگــر نمیگوییــم کــه جهیزیــه ی آن بزرگــوار چیزهایــی بــود کــه 
ــرای دنیــا و  ــا شــنیدن آنهــا اشــکش جــاری میشــود؟ مگــر نمیگوییــم کــه ایــن زن واالمقــام، ب انســان ب
زیــور دنیــا هیــچ ارزشــی قائــل نبــود؟ مگــر میشــود کــه روزبــه روز تشــریفات و تجمل گرایــی و زر و زیــور 

و چیزهــای پــوچ زندگــی را بیشــتر کنیــم و مهریــه ی دخترانمــان را زیادتــر نماییــم؟!
 اوایــل کــه گاهــی بعضیهــا مهریــه ی عقــد را یــک خــرده گــران قــرار میدادنــد، مــا شــوخی میکردیــم و 
میگفتیــم شــما کــه میخواهیــد مثــًا فــان قــدر ســکه قــرار بدهیــد، پــس یکبــاره بگوییــد ۷۲ ســکه! امــا 
حــاال میبینیــم کــه تعییــن مهریه هــای گران قیمــت، واقعــی شــده اســت! واقعــاً چــه خبــر اســت؟ شــما 
ــدر فاطمه)ســام الل علیها( هســتید؟  ــا میتوانیــد ادعــا کنیــد کــه پیــرو پ ــدر آن دختــر هســتید، آی کــه پ
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ــه حــال خودمــان فکــری بکنیــم. این طــوری نمیشــود؛ مــا بایــد ب

وظیفه مداحان؛ تبلیغ به وسیله هنر مداحی
حــاال چــرا ایــن حرفهــا را بــه شــما گفتــم؟ چــون شــما مداحیــد و بایــد برویــد ایــن حرفهــا را در مدحهاتــان 
در مجالــس فاطمــه ی زهــرا)س( بــه مــردم بگوییــد؛ وااّل شــماها کــه معلــوم اســت وضعتــان چــه طــوری 
ــر و صــدای خــوش و  ــا آن ذوق و هن ــد. ب ــه ی زهرا)ســام الل علیها( بگویی ــاره ی فاطم ــا را درب اســت. اینه
ــه ایــن  ــان، کاری کنیــد کــه دلهــای مــا مســتمعان ب لحــن مطلــوب و کیفیــت جــذاب خوانندگــی خودت
حقایــق نزدیــک شــود. اگــر فــرض کنیــم کــه مــا ابیاتــی در مقامــات معنــوی فاطمــه ی زهرا)ســام الل علیها( 
بخوانیــم کــه مســتمع مــا چیــزی هــم از آن نفهمــد و ســر درنیــاورد، معلــوم نیســت کــه او را بــه فاطمــه ی 
زهــرا نزدیــک کنــد. الزم اســت مــا روزبــه روز بــه ایــن خانــواده نزدیکتــر بشــویم. ملــت مــا از ایــن طریــق 
خواهــد توانســت بــه رســالت خــود عمــل کنــد. ایــن ملــت این طــوری میتوانــد آن پیــام بــزرگ را بــه دنیــا 

برســاند.  
ــا  ــا ب ــور، ام ــر زر و زی ــی پُ ــع و خیل ــای مرتف ــن کاخه ــه اســت. ای ــا چگون ــه وضــع دنی ــد ک ــروز میبینی ام
پایه هایــی از مقــوا، یکــی پــس از دیگــری دارد فــرو میریــزد. ایــن شــوروی، امپراتــورِی بــزرِگ بــه اصطــاح 
سوسیالیســتی و کارگــری بــود؛ امــا آن گونــه فــرو ریخــت و در هــم مچالــه شــد! نمیشــود گفــت فــرو ریخت؛ 
اصــًا نابــود و لــه شــد! شــبیه همیــن فعــل و انفعــال، االن در بعضــی از جاهــای دیگــر دنیــا هــم دارد انجــام 
میگیــرد؛ منتهــا تــا آن وقتــی کــه آشــکار بشــود، مقــداری زمــان میطلبــد. ایــن تمدنهــا و زر و زیورهــای 

ضــد حــق دارنــد لــه میشــوند. 
بنــای حــق بایــد مرتفــع باشــد. گمــان نکنیــد کــه اگــر باطــل بــه خاطــر زوال پذیریــش از بیــن رفــت، حــق 
بــه خــودی خــود و بــدون تــاش، در دنیــا َعلـَـم خواهــد شــد - ابــداً - باطــل دیگــری ســر جایــش میآیــد؛ 
مگــر آن وقتــی کــه حــق، خــود را آن چنــان کــه هســت، عرضــه کنــد. ایــن باطلهــا مرتــب پشــت ســر هــم 
ــل شــدن و از بیــن  ــد. طبیعــت باطــل، زای ــه وجــود میآینــد و از بیــن میرون ــب ب ــد؛ مرت میآینــد و میرون
رفتــن اســت. گمــان نشــود کــه اگــر باطــل از بیــن رفــت، ممکــن اســت اســام یــا حــق، بــدون تــاش و 
مجاهــدت، بــدون تعریــف و تبییــن، بــدون زحمــت کشــیدِن مــن و شــما، در دنیــا جایگزیــن باطلهــا بشــود؛ 

نــه، بســته بــه ایــن اســت کــه مــن و شــما چــه کار کنیــم. 
پــس، بایــد از اهل بیــت همچنــان درس گرفــت؛ همچنــان ایــن درســها را بــه مــردم داد؛ همچنــان تربیــت 

کــرد؛ تــا بــر اثــر ایــن کوششــها، ُمــّر حــق و لـُـّب حــق بتوانــد جانشــین باطلهــا بشــود.
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زندگی ای شبیه به اسطوره های تاریخ
امتحان های دشوار در دوره کوتاه زندگی حضرت 

زهرا)س(
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سه خصوصیت ممتاز الزم برای مداح 

زندگی ای شبیه به اسطوره های تاریخ
زندگــی فاطمــه زهــرا )ســام اللَّ علیها( بــه خاطــر عظمــت و شــگفتیهای فراوانــی کــه در آن هســت، شــبیه 
ــو  ــد - »ت ــوار را ببین ــوی آن بزرگ ــات معن ــد مقام ــا نمیتوان ــاً چشــم م ــخ اســت. حقیقت اســطوره های تاری
ــی در چشــم  بزرگــی و در آیینــه کوچــک ننمایــی« - مــا نمیتوانیــم آن قامــت رســا و آن عظمــت را حّت
ــد،  ــا میبین ــه چشــمان ســطحی نگر م ــزی ک ــم؛ لیکــن همــان چی ــر کنی ــان تصوی ــن ذهــن خودم کوته بی
خیلــی باعظمــت اســت. یعنــی آن زندگــی کوتــاه چــه در دوران کودکــی، چــه در دوران نوجوانــی و چــه در 

ــز اســت!  ــدر پُرمغ ــه داری این ق ــل و ازدواج و خان دوران تأّه

امتحان های دشوار در دوره کوتاه زندگی حضرت زهرا)س(
مگــر هــر کســی میتوانــد همســر امیرالمؤمنیــن باشــد؟ عظمــت علــی آن گونــه اســت کــه کوههــای عظیــم 
را در مقابــل خــود آب میکنــد. نَْفــس همســری امیرالمؤمنیــن، یــک نشــانه بــزرگ عظمــت اســت؛ لیکــن 
شــما ببینیــد تعامــل ایــن زن و شــوهر چگونــه اســت و دو بــزرِگ خــارج از ابعــاد ذهــن انســان، چگونــه بــا 
هــم حــرف میزننــد؛ چگونــه زندگــی میکننــد؛ چگونــه ایــن زندگــِی الگــو و نمونــه تاریــخ را اداره میکننــد 
و چگونــه هرکــدام نقشــی بــه عهــده میگیرنــد! اینهــا تصادفــی نیســت. نقــش آن شــوهر در دوران مبــارزات 
ــک و گــره گشــای اّول و آخــر باشــد. در دوران  ــر اّول و خطشــکِن درجــه ی ــن اســت کــه نف ــا ای و جنگه
بعــد از رحلــِت پیغمبــر، ایــن نقــش تغییــر پیــدا میکنــد. همــان شــجاعت، همــان قــدرت و همــان عظمــت 
ــه عظیــم بعــد از  ــد آن حادث ــد. مگــر هرکســی میتوان وجــود دارد؛ منتهــا در نقــش دیگــری ظهــور میکن

*.  بیانات در دیدار جمعی از مداحان۱۹/۰۷/۱۳۷۷
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پیغمبــر را تحّمــل کنــد؟ امــا علــی تحّمــل کــرد و ایــن همــان شــجاعت خیبــر و همــان قــدرت اُحــد اســت 
ــدم  ــه ق ــدم ب ــت اســت کــه هــر کلمــه کلمــه و هــر ق ــد، دوران خاف ــآورد. بع ــت می کــه در این جــا طاق
آن، اثــری در تاریــخ اســام و تاریــخ بشــر گذاشــته اســت. آن گاه نقــش همخــوان بــا ایــن شــخص، نقــش 
ــان  ــود را نش ــخ خ ــوز در تاری ــم و جانس ــت عظی ــر آن مظلومی ــت. اگ ــام اللَّ علیها( اس ــرا )س ــه زه فاطم
نمیــداد، حقایــق اســام آن چنــان کــه بعــداً آشــکار شــد، آشــکار نمیشــد. اینهــا تصادفــی نیســت. همــه اینها 
طّراحــی شــده بــا تدبیــر الهــی اســت؛ منتهــا کســانی بــرای ایــن میدانهــا و ایــن نقشــهای دشــوار انتخــاب 
ــدای  ــخ، خ ــول تاری ــانهای ط ــه انس ــن هم ــت. در بی ــده خداس ــر برگزی ــا، جوه ــر آنه ــه جوه ــوند ک میش
متعــال انتخــاب میکنــد: »امتحنــک اللَّ الـّـذی خلقــک قبــل ان یخلقــک فوجــدک لمــا امتحنــک صابــرة« 
ــاز دادِن بیخــودی نیســت.  ــدان امتی ــی نیســت. می ــدان کاِر تصادف ــدان امتحــان اســت. می ــدان، می ۱. می

خــدای متعــال بیخــودی بــه کســی امتیــاز نمیدهــد. ایــن جوهــر، ایــن اراده قــوی، ایــن عــزم راســخ، ایــن 
ــه آن جــا میرســاند کــه او ســنگ الماســی  ــداکاری در فاطمــه زهــرا )ســام اللَّ علیها( کار را ب گذشــت و ف
میشــود کــه همــه ایــن چرخهــا بــر روی آن میچرخــد. دشــوارترین چرخهــا را بایــد بــر روی ســخت ترین 
ــان دوران  ــوار، در هم ــای دش ــام و امتحانه ــخ اس ــم تاری ــرخ عظی ــن چ ــد. ای ــا بچرخانن ــا و قاعده ه پایه ه
ــر روی دوش فاطمــه زهــرا )ســام اللَّ علیها( بــود. خــدا او را انتخــاب کــرد و او توانســت بشــریّت  کوتــاه، ب
را نجــات دهــد. فاطمــه زهرا)ســام اللَّ علیها( فرشــته نجــات انســانها در طــول تاریــخ اســت. بــرای همیــن 
هــم هســت کــه ائّمــه )علیهم الّســام( این قــدر بــرای آن بزرگــوار تکریــم و حرمــت قائلنــد و نســبت بــه او 

اظهــار خشــوع میکننــد. هیــچ مقامــی از ایــن باالتــر وجــود دارد؟

 سه شاخصه برای مداح
مّداحــی و ستایشــگری خانــدان پیغمبــر - کــه طبعــاً ذکــر مصائــب را هــم بــه همــراه دارد - شــغل خیلــی 
مهــم و بزرگــی اســت. البتــه مــا بارهــا در طــول ســالهای گذشــته در چنیــن جلســاتی مطالبــی را در ایــن 
زمینــه عــرض نمــوده و بــا زبانهــای گوناگــون بــه هنــر مّداحــی اظهــار اخــاص و ارادت کرده ایــم. در کار 
مّداحــِی شــما چنــد چشــمه هنــری وجــود دارد: شــعرتان هنــر اســت؛ صدایتــان هنــر اســت؛ آهنگــی کــه 
انتخــاب میکنیــد، هنــر اســت؛ اشــارات و کارهایــی کــه انجــام میدهیــد، هنــر اســت. عنصــر دوم، عنصــر 
ــن  ــای ای ــل اســت؛ چــون منطــق، اســتدالل، حــرف حســاب، حــرف درســت و حــرف خــوب در الب تعّق
شــعرها فــراوان وجــود دارد و میتوانــد ذهنهــا را قانــع کنــد. البتــه منطــق، شــکلهای مختلفــی دارد. گاهــی 
ــد ایــن پیــام  ــی اســت، گاهــی شــعری اســت؛ مقصــود ایــن اســت کــه بتوان ــی اســت، گاهــی خطاب برهان
ــع کنــد. خصوصیــت ســوم ایــن اســت کــه شــما حامــل  ــه اعمــاق ذهــن مخاطــب برســاند و او را قان را ب
پیــام دینــی محســوب میشــوید؛ یعنــی ِســمت معنــوی و روحانــی داریــد. در دنیــا خواننــدگان خــوب زیــاد 
هســتند و ممکــن اســت شــعرهای خوبــی هــم بخواننــد؛ امــا آنهــا از موضــع مــّداح حــرف نمیزننــد؛ ولــی 

1. الّتهذیب: ج ۶ ص ۱۰
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شــما از موضــع مــّداح اهــل بیــت و از موضــع معنــوی و روحانــی حــرف میزنیــد. البتــه خصوصیــات دیگــری 
هــم وجــوددارد، امــا ایــن ســه خصوصیــت در کنــار هــم مهمتــر اســت.

 مــن میخواهــم عــرض کنــم کــه از ایــن ســه خصوصیــت میشــود خیلــی خــوب اســتفاده کــرد؛ میشــود 
اســتفاده نکــرد؛ میشــود بــد اســتفاده کــرد. البتــه خــوب اســتفاده کــردن هــم طیفــی از انــواع اســتفاده را 

در ذیــل خــودش دارد. عزیــزان مــن!
 ســعی کنیــد از ایــن ســه خصوصیــت ممتــازی کــه الحمــدللَّ خــدای متعــال بــه شــما عنایــت کــرده، بــه 
ــع کننــده  بهتریــن وجهــی اســتفاده کنیــد. شــعر شــما بایــد خــوب، محکــم، قــوی، خوش مضمــون و قان
ــر  ــان تأثی ــرِی خوش بی ــک منب ــِر ی ــد منب ــدازه چن ــه ان ــد، ب ــما میخوانی ــه ش ــده ای ک ــی قصی ــد. گاه باش
میگــذارد. گاهــی یــک بیــت شــعِر بجــا بــه قــدر یــک کتــاب قیمــت دارد. اینهــا آســان و مّجانــی بــه دســت 
نمیآیــد. انســان بایــد زحمــت بکشــد، کار و تــاش کنــد، شــعر خــوب را بیابــد، آن را حفــظ کنــد و بخوانــد. 
البتــه امــروز خوشــبختانه معمــول شــده کــه شــعر را از رو بخواننــد. بــه نظــر مــا اشــکالی هــم نــدارد؛ امــا 
قدیمیهــا عیــب میدانســتند کــه از رو بخواننــد. البتــه اگــر مّداحــان شــعر را حفــظ کننــد، یــک هنــر اضافــه 
هــم خواهنــد داشــت؛ امــا اگــر حفــظ نکننــد، اشــکالی نــدارد. مهــم ایــن اســت کــه شــعر، خــوب، متیــن، 
ــدام  ــوب ک ــون خ ــت؟ مضم ــون چیس ــوب و خوش مضم ــعر خ ــار ش ــد. معی ــون باش ــوی و خوش مضم ق
اســت؟ غلــط کــدام اســت؟ درســت کــدام اســت؟ اینهــا بحثهــای مفّصلــی اســت کــه در جــای خــود بایــد 
ــا  ــه هــر حــال خــوب اســتفاده کــردن، شــّق صحیــح اســت، وااّل اســتفاده نکــردن ی ــا ب روشــن شــود؛ ام

خــدای نکــرده بــد اســتفاده کــردن، شــقوق نادرســت آن اســت.
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مداحی؛ ترکیب صدای خوش، آهنگ درست، لفظ خوب 
و مضمون حقیقی متناسب با نیاز 

نیاز امروز به تبیین جریان والیت
مداحی اهل بیت در واقع مداحی نیکی، معنویت و 

جهاد است
ارکان مداحی: صدای خوش، آهنگ مناسب و شعر 

خوش لفظ و  خوش مضمون 
اهمیت بسیار زیاد محتوای اشعار

استفاه نکردن از هر تعبیری برای حضرات  معصومین 
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مداحی؛ ترکیب صدای خوش، آهنگ درست، لفظ خوب...

نیاز امروز به تبیین جریان والیت
امــروز مثــل خیلــی از دورانهــای دیگــر تاریــخ، مــا - جریــان والیــت و دوســتداران ائّمــه علیهم الّســام - بــه تبییــن 
احتیــاج داریــم؛ گفتــن، بیــان کــردن، روشــن کــردن و حقایــق را در معــرض بینایــی و دانایــی انســانها قــرار دادن. 
اگــر اهمیــِت تبییــن نبــود، امــام صــادق علیه الّســام شــاعری مثــل »ُکمْیــت« را آن گونــه مــورد عنایــت قــرار 
نمیــداد؛ یــا امــام هشــتم علیه الّســام »ِدعبــل« را؛ یــا امــام چهــارم علیه الّســام »فــرزدق« را. شــعرای معروفــی 
کــه شــما اسم هایشــان را شــنیده اید - مثــل فــرزدق، ُکمْیــت و دیگــران - اینهــا ســلمان زمــان خودشــان نبودنــد؛ 
اینهــا در مقایســه بــا اصحــاب عالی مقــام ائّمــه، خیلــی متوّســط بودنــد. نــه معرفتشــان بــه قــدر معرفــت »زراره« و 
»محمدبن مســلم« و امثــال اینهــا بــود؛ نــه فّعالیتشــان در محیــط اهــل بیــت زیــاد بــود. امــا شــما میبینید امــام از 
اینهــا تجلیلــی میکنــد کــه از خیلــی از اصحــاب بزرگــوار خــودش نمیکنــد؛ چــرا؟ به خاطــر تبییــن. چــون اینها در 
یــک جــا حرفــی زدنــد و نکتــه ای را روشــن کردنــد کــه مثــل خورشــیدی بــر ذهنهــا و دلهــا تابیــده و حقیقتــی را 

بــرای مــردم روشــن کــرده اســت.
این کــه فرمودنــد: »مــن قــال فینــا شــعراً و بکــی أو أبکــی وجــب لــه الجّنــة« )۱( - کســی شــعری درباره مــا بگوید 
و چشــمی را بگریانــد، بهشــت بــر او واجــب میشــود - معنایــش چیســت؟ معنایــش این اســت کــه بهشــت را ارزان 
کرده انــد؟ بهشــتی کــه ایــن همــه بایــد عبــادت کــرد تــا بــه آن رســید، آیــا آن را این طــور دم دســتی کرده انــد؟ 
یــا نــه؛ آن کار، آن شــعر گفتــن و تســخیر دل بــا آن شــعر و انتقــال یــک مطلــب در آن روز، آن قــدر مهــم بــوده که 
بــه خاطــر آن اهمیــت، جــا داشــته اســت کــه در مقابــل یــک بیــت شــعری کــه این گونــه تأثیــر میگذارد، بهشــت 
را بــه او وعــده دهنــد. هــر وقــت شــعر شــما ایــن اثــر را داشــته باشــد، بــدون بروبرگــرد، همــان وعــده بهشــت در 

*. بیانات در دیدار جمعی از مّداحان۱۸/۰۶/۱۳۸۰
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مقابلــش وجــود دارد. ایــن یــک محاســبه ی کامــاً منطقی و روشــن اســت.
در زمــان مــا کــه شــما میخواهیــد شــعر بگوییــد یا شــعر بخوانیــد و مایلیــد در مقابلــش اجــر و منزلــت »ِدعبل« و 
»فــرزدق« را هــم داشــته باشــید، راهــش چیســت؟ راهــش ایــن اســت کــه همــان خألیــی را کــه آن روز »ِدعبــل« 
یــا »فــرزدق« یــا »ُکمْیــت« یــا بقیــه شــعرای اهــل بیــت بــا شــعر خــود پـُـر میکردنــد، پـُـر کنیــد. ایــن مطلبــی 

اســت کــه مــن همیشــه بــه مّداحــان و شــعرای عزیــز مذهبــی تذّکــر داده ام.

مداحی اهل بیت در واقع مداحی نیکی، معنویت و جهاد است
شــما مّداحــان عزیــزی کــه این جــا هســتید - جمعــی از جماعــت حاضــر، یــا مّداحیــد یــا شــوق مّداحــی داریــد؛ 
احتمــاالً بعضــی از جوانهــا در آینــده مّداحــان بســیار خوبــی هــم بشــوند - بدانید کــه مّداحــی و ستایشــگرِی ائّمه 
علیهم الّســام در حقیقــت ستایشــگری نیکــی و معنویــت و جهــاد اســت؛ ستایشــگری خورشــید امامــت و والیــت 
اســت؛ خورشــید حقیقتــی کــه ســعی شــد آن را بپوشــانند؛ امــا همیــن زبانهای گویــا نگذاشــتند. نه فقــط مّداحان 
و شــعرا نگذاشــتند، بلکــه همــه کســانی کــه در راه معرفــت دینــی کار کرده انــد و همــه دلهــای فروزنــده از محّبــت 
اهــل بیــت علیهم الّســام در ایــن ســیزده، چهــارده قــرن، نگذاشــتند این خورشــید پوشــیده بمانــد. روزبــه روز ابرها 
را از مقابــل آن خورشــید، بیشــتر کنــار زدنــد تــا امــروز بــه این جــا رســیده ایم. ایــن کار بایــد ادامــه پیــدا کنــد و 

حقایــق اهــل بیــت علیهم الّســام روشــن شــود.

ارکان مداحی: صدای خوش، آهنگ مناسب و شعر خوش لفظ و  خوش مضمون 
مّداحــِی رایــج در بیــن مــا، یک حرفه دو جانبه اســت؛ فقط آوازه خوانی و شــعرخوانی نیســت؛ ترکیــب هنرمندانه ای 
از ایــن دو مقولــه اســت. البتــه مــن نمیدانــم ایــن شــیوه از چــه زمانــی باب شــده؛ از زمــان صفویـّـه اســت، از قبل از 
اوســت، از بعــد از اوســت. به هرحــال امــروز در جامعــه مــا رواج دارد. صــدای خــوش، آهنــگ مناســب و شــعر، ســه 
رکــن کار اســت. خــوِد ایــن شــعر هــم دو بخــش دارد: یــک بخــش لفــظ، یــک بخــش مضمــون. اگــر چهــار پایــه 
اصلــِی مّداحــی - یعنــی صــدای خــوش، آهنــگ درســت، لفظ خــوب و مضمــون حقیقی متناســب با نیــاز - کامل 
باشــد، بهتریــن وســیله تبییــن اســت و تأثیــرش از منبــر و درس فقهیــای کــه مــا میگوییم بیشــتر اســت. صوت و 
آهنــگ بــه وســیله خــود آقایــان مّداحــان تأمیــن میشــود؛ امــا لفــظ و معنــا بایــد به وســیله ی شــاعر تأمین شــود. 
بعضــی از الفــاظ، زیبــا و پُرطمطراقنــد؛ امــا حاصلــی ندارنــد و چیــزی از آنهــا دســت مســتمع را نمیگیــرد. بعضــی 
از معانــی، خــوب و بلندنــد؛ امــا بــا الفــاظ رســایی بیــان نمیشــوند. اینهــا همــه میشــود عیــب. کســی کــه مّداحــی 
میکنــد، بایــد خــودش را در روی منبــر ببینــد و مســتمعان را کســانی مشــاهده کنــد کــه میخواهنــد از او چیــزی 

بیاموزنــد. بــا ایــن نّیــت و انگیــزه پشــت تریبــون یــا منبــر مّداحــی قــرار گیرد.

اهمیت بسیار زیاد محتوای اشعار
صــدای بعضــی از آقایــاِن مّداحــان خــوب اســت، ولــی بــا خوانــدن آنهــا انســان چیــزی یــاد نمیگیــرد؛ امــا بعضــی 
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نــه؛ وقتــی شــعر میخواننــد، معرفتــی را بــه مــا میآموزنــد. آنچــه کــه میآموزیــم، بهترینــش آن چیــزی اســت کــه 
ــه  ــم کــه ن ــه علیهم الّســام پشــت ســر هــم میآوری ــم. گاهــی کلمــات مدح آمیــزی از ائّم ــاز داری ــه آن نی ــا ب م
درســت مســتمع بــه عمــق ایــن کلمــات میرســد، نه بــا فهمیــدن آن کلمــات چیزی بــر معرفــت او اضافه میشــود. 
اینهــا ارزش چندانــی نــدارد. امــا گاهــی مّداحــی کــه شــعر میخوانــد، درس فاطمــه زهــرا ســام اللَّ علیها، درس 
امیرالمؤمنیــن و درس امــام حســین علیهماالّســام را بــه مــا منتقــل میکنــد؛ در نتیجــه راه ما روشــن میشــود. این 
بســیار ارزش دارد. مــا بایــد بدانیــم کــه اگــر فاطمــه زهــرا ســام اللَّ علیها امــروز در بیــن مــا ظاهــر میشــدند و یــک 
ســاعت، دو ســاعت و یــا یــک روز در بیــن مــردم میآمدنــد، مــا را بــه چــه چیــزی امــر میکردنــد؟ انگشــت اشــاره 
بــه کــدام راه از راههایــی کــه در مقابــل مــا گشــوده اســت، دراز میکردنــد و بــه مــا میگفتنــد کــه از ایــن راه بروید؟ 
مــا بایــد آن را دنبــال کنیــم و در تبییــن و تعلیــم و معرفتــی کــه میخواهیــم بــه مســتمع بدهیــم، آن را ماحظــه 

کنیــم و نیــاز زمــان را پـُـر کنیــم.

استفاه نکردن از هر تعبیری برای حضرات معصومین 
ــه  ــاره ائّم ــرات درب ــه از برخــی تعبی ــن اســت ک ــد، ای ــاره کردن ــان بحــق اش ــه بعضــی از آقای ــری ک ــه دیگ نکت
علیهم الّســام نبایــد اســتفاده کــرد؛ اینها ســبک اســت. برای فاطمــه زهــرا ســام اللَّ علیها - آن موجود قدســِی واال، 
آن انســان برتــر و آن معلـّـم بشــر - از آن تعبیــری کــه هــر شــاعری - چه شــاعر درســت و حســابیگوی و چه شــاعر 
هرزه گــوی - بــرای محبــوب و معشــوق خــودش ذکــر میکنــد، نبایــد اســتفاده کــرد؛ بایــد از تعبیــرات متناســبی 
اســتفاده کــرد. اعتقــاد مــن ایــن اســت کــه اگر شــعرای عزیز مــا - همچنــان که امــروز خوشــبختانه، هم در ســرود 
دســتجمعی و هــم در بعضــی از شــعرهایی کــه قبــاً آقایــان خواندند، همیــن معنا انصافاً تأمین شــده اســت - لفظ 
و معنــا را بــرای بیــان معرفتــی کــه امــروز جامعــه مــا نیــاز دارد تــا از مکتــب فاطمــه زهــرا ســام اللَّ علیها تعلیــم 
بگیــرد، بــه کار گیرنــد و آن را مــّداح بــا صــدای خــوش و آهنــگ مناســِب بــا ایــن کار عرضه کنــد، یکــی از بهترین 
انــواع تبلیــغ و ترویــج صــورت گرفتــه اســت؛ یعنــی همــان »دعبــل« و »فــرزدق« و »ُکمْیــِت« تاریــخ در این جــا 
ظهــور و تجلّــی پیــدا کــرده اســت. ارزش، همــان ارزش خواهــد بــود و میتوانــد اجرهــای بــزرگ الهــی را بــه دنبــال 
خــود داشــته باشــد.امروز خوشــبختانه اقبــال مــردم بــه ایــن حرفــه و هنــِر چنــد پهلــو و چندجانبــه زیــاد اســت. 
جوانــان در تهــران و شهرســتانها بــه جلســات مّداحــی عاقــه و توّجــه دارنــد. ایــن، مســؤولیت شــما آقایــان مــّداح 
را مضاعــف میکنــد. مبــادا پانصــد نفــر، هــزار نفــر، گاهــی ده هــزار نفــر در جلســه ای جمــع شــوند و یــک ســاعت 
بــرای آنهــا نغمه ســرایی شــود؛ امــا چیــزی بــه آنهــا داده نشــود. شــما در ایــن یــک ســاعت میتوانیــد نــکات زیادی 
را بــا شــعر خــوب منتقــل کنیــد. البتــه شــعر خــوب - همان طــور کــه گفتیــم - تنهــا شــعری نیســت کــه معانــِی 
خوبــی دارد؛ بلکــه بایــد شــعر هنرمندانــه باشــد و الفــاظ خــوب و کلمــات مناســب هــم در آن بــه کار رفتــه باشــد.
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کم شدن شر استکبار از سر دنیای اسالم

احتیاج جوامع کنونی به معرفی اهل بیت و 
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مداحی؛ یکی از اصلی ترین جبهه های تبلیغ 

قیمتی بودن توسلها
ایــن توســلها خیلــی قیمــت دارد. ایــن گوهــر محبــت اهــل بیــت، بخصــوص فاطمــه ی زهــرا )ســام الل 
علیهــا( کــه میــان همــه ی ایــن خانــدان بــا عظمــت، عزیــز اســت، خیلــی ارزش دارد. حقیقتــاً روز والدت 
ایــن بزرگــوار - کــه گوهــر صــدف نبــوت و والیــت اســت - بــرای شــیعیان، محبــان و فرزنــدان معنــوی و 

جســمانی آن بزرگــوار عیــد بزرگــی اســت.

کم شدن شر استکبار از سر دنیای اسالم
یکــی از آقایــان کــه اشــاره کردنــد کــه دشــمنان اســام و مســلمانان ایــن روز شــیرین را بــا حــوادث عــراق 
و نجــف تلــخ کردنــد، راســت اســت. لعنــت خــدا بــر ایــن قدرتهــای مســتکبر و ظالــم و منافــق و دروغگــو 
و شــیاد و افــزون طلــب کــه بــرای آنهــا اصــًا نــه حیثیــت مــردم، نــه عقایــد مــردم، نــه حقــوق مــردم، 
ــا تملــق و نزدیــک  نــه اســتقال کشــورها و نــه عــزت ملتهــا مطــرح اســت. اگــر کســی فکــر کنــد کــه ب
شــدن و تســلیم در مقابــل اینهــا مــی توانــد کاری از پیــش ببــرد، خطــا کــرده اســت. عــاج اینهــا جــز بــا 
ایســتادگی و جــز بــا کوبیــدن شمشــیر بــّران منطــق حــق و عــزم ثاقــب نیســت و عــاج کار اینهــا فقــط بــا 
اراده ی قــوی، منطــق قــوی و مشــت قــوی اســت؛ اینهــا امــروز در دنیــا در مقابــل ایــن مســائل درمانــده 
انــد. آن چیــزی کــه در عــراق ایــن لقمــه ی چــرب و نــرم را بــرای آنهــا گلوگیــر کــرده و دارد خفــه شــان 
ــه پــول  ــی پنــاه و مســتضعف اســت. عراقیهــا ن مــی کنــد، همیــن ایمــان و اراده ی یــک مشــت مــردم ب
دارنــد، نــه ســاح، و نــه پشــتیبان بیــن المللــی؛ امــا بــا عــزم، بــا ایمــان و بــا ایســتادگی نگذاشــتند کــه 

*.  بیانات  در دیدار جمعی از مداحان۱۷/۰5/۱۳۸۳
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آنهــا بــه خیــال خــوش خودشــان و خــواب خوشــی کــه دیــده بودنــد، ایــن لقمــه ی چــرب و نــرم را فــرو 
بدهنــد. مــن مکــرر گفتــه ام، بــاز هــم مــی گویــم: امریکاییهــا در بــن بســتند. اگــر جلــو برونــد، ضربــه مــی 
خورنــد؛ اگــر عقــب هــم بیاینــد، ضربــه مــی خورنــد؛ هرچــه ادامــه بدهنــد، برایشــان مایــه ی ضربــه اســت؛ 
عقــب نشــینی هــم بکننــد، مایــه ی ضربــه اســت؛ در مخمصــه گیــر افتــاده انــد. گرگــی کــه در یــک تلــه 
گیــر مــی کنــد، داد و فریــادش ممکــن اســت عــده یــی را بترســاند، یــا پنجــه اش کســی را کــه نزدیــک 
بــرود، زخمــی کنــد؛ امــا گیــر افتــاده اســت. امیدواریــم کــه خداونــد شــر اینهــا را از ســر دنیــای اســام کــم 
کنــد، و بــه ملــت مســلمان عــراق و شــیعیان در هــر نقطــه یــی از عالــم، و بــه همــه ی ملتهــای مســلمان 
و مؤمــن، توفیــق اعمــال آن اراده ی شــرافت آمیــزی را کــه قــرآن از مــا خواســته، بــه آنهــا عنایــت کنــد...

احتیاج جوامع کنونی به معرفی اهل بیت و معصومین 
حــرف مــن بــا شــما بــرادران عزیــز مــداح و ذاکــر ایــن اســت کــه شــماها در ایــن زمینــه خیلــی وظیفــه 
داریــد. مــن گاهــی اوقــات توصیــه هایــی مــی کنــم. ایــن جــور نیســت کــه مــا بــرای عظمــت فاطمــه ی 
زهــرا درمانــده باشــیم کــه چــه جــور ایــن عظمــت را بیــان کنیــم و متوســل بشــویم بــه شــعر، نثــر و یــا 
ــه همــه ی  ــئ و درخشــان ب ــم. ایــن خورشــید متألل ــه آن عظمــت احتیــاج داری ــه، بلکــه مــا ب کامــی؛ ن
موجــودات عالــم ســود مــی بخشــد و حــاال گوشــه آفتابــش هــم داخــل خانــه ی مــا افتــاده اســت؛ مــا بایــد 
ببینیــم از ایــن چــه جــوری مــی توانیــم اســتفاده کنیــم. آن خورشــید کــه خیلــی باالتــر اســت؛ حــاال مــا 
ســاعتهای متمــادی بنشــینیم و راجــع بــه توصیــف ایــن خورشــید - کــه درســت هــم نمــی دانیــم چــه 
هســت و ذهــن مــا بــه آن نمــی رســد - حــرف بزنیــم، شــعر بگوییــم، بخوانیــم؛ امــا نرویــم زیــر ایــن آفتــاب 
بنشــینیم، تــا بدنمــان را گــرم کنیــم، جســم مــان را رشــد بدهیــم و حیــات خودمــان را تقویــت و تأمیــن 

کنیــم؛ ایــن کــه عاقانــه نیســت؛ شــأن ایــن بزرگــوار و ایــن بزرگوارهــا خیلــی باالســت.
خــدا رحمــت کنــد کســانی را کــه جریــان تشــیع را بــه کشــور مــا آوردنــد و مــا را بــا ایــن حقایــق آشــنا 
کردنــد؛ اگــر نمــی شــد، خیلــی ســخت بــود. رحمــت خــدا بــر آن شمشــیرهای زبــان و شمشــیرهای قلــم و 
شمشــیرهای میدانهــای مختلــف کــه توانســتند ایــن حقایــق را بــرای مــا روشــن کننــد و مــا را در ایــن راه 
بیندازنــد کــه ببینیــم و بفهمیــم، وااّل ایــن دالیــل واضــح در مقابــل خیلــی هــا هســت، امــا نمــی فهمنــد 
و درک نمــی کننــد؛ چــون تعصبهــا نمــی گــذارد. مــا ایــن اقبــال را پیــدا کــرده ایــم و بایــد خــدا را شــب 
و روز بــر اقبــال آشــنایی بــا والیــت اهــل بیــت )علیهــم الّســام( کــه نعمــت عجیبــی اســت، شــکر کنیــم.

شــما ببینیــد امــروز نســل جــوان شــما - چــه دخترهاتــان، چــه پســرهاتان - و جامعــه ی شــما از خــأل 
ــج  ــد و آســیب مــی بیننــد؛ از کمبــود کــدام عنصــر ســازنده ی اخاقــی رن ــج مــی برن کــدام معرفــت رن
مــی برنــد، آن عنصــر اخاقــی را در وجــود فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیهــا( و در فضایــل آن بزرگــوار 
ــان  ــا و بی ــر هســت - آن را الق ــان هن ــه زب ــان شــعر - ک ــه زب ــد و ب ــدا کنی ــن وجودهــای مقــدس پی و ای
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کنیــد. ببینیــد مــا در زندگــی سیاســی و اجتماعــی مــان بــه کــدام درس اهــل بیــت احتیــاج داریــم، آن را 
از زندگــی ایــن بزرگــواران و ایــن بزرگــوار بخصــوص اســتخراج کنیــد و بــا زبــان شــعر بیــان کنیــد؛ اینهــا 
الزم و مهــم اســت، وااّل صــرف مــدح گفتــن - کــه الفــاظ آن مــدح هــم گاه الفــاظ مبهمــی اســت کــه نــه 
شــنونده درســت مــی فهمــد کــه محصــول ایــن مــدح چــه شــد و نــه گاهــی خــود گوینــده! - کافی نیســت. 
مــا بایــد اظهــار ارادت بکنیــم و ایــن اظهــار ارادت، کمــال ماســت؛ »مــادح خورشــید مــداح خــود اســت«؛ اما 
بــه ایــن نبایــد اکتفــا کنیــم. مــا بایــد ببینیــم امــروز چــه درســی از ایــن بزرگوارهــا مــی شــود بگیریــم. مبلغ 
هــم وظیفــه دارد، هنرمنــد هــم وظیفــه دارد، فیلمســاز هــم وظیفــه دارد، گرداننــدگان ســینمای کشــور هــم 
وظیفــه دارنــد، گرداننــدگان تلویزیــون کشــور هــم وظیفــه دارنــد، منبــری هــا هــم وظیفــه دارنــد، مــداح 
جماعــت هــم وظیفــه دارد؛ مــن مــی خواهــم بگویــم شــما وظیفــه ی خودتــان را در کنــار ایــن وظایــف 
ســنگینی کــه بــر دوش همــه ی ماســت، بازیابــی کنیــد؛ ایــن توصیــه ی مــن بــه بــرادران عزیــزم اســت 

کــه همیشــه از آنهــا درخواســت مــی کنــم و بــا آنهــا در میــان مــی گــذارم.
ــت روح  ــه برک ــین و ب ــام حس ــام ام ــون و قی ــت خ ــه برک ــا ب ــت م ــه مل ــتیم ک ــوری هس ــا کش ــروز م ام
ــه  ــردار زشــت خــو را ب ــک نظــام اســتبدادی فاســد خبیــث زشــت ک ــد و ی ــام کن حســینی، توانســت قی
زانــو دربیــاورد و یــک حکومــت مردمــی بــا صبغــه و روحیــه و بــا عمــل نســبتاً اســامی - روحیــه ی مــا 
اســامی اســت؛ امــا نمــی توانــم بگویــم کــه عمــل مــان کامــًا اســامی اســت؛ نســبتاً اســامی اســت کــه 
ان شــاءالل روزبــه روز بایــد بیشــتر اســامی شــود - را ســر کار بیــاورد، کــه خــود ایــن نظــام، فحــش بــه 
همــه ی قدرتهــای عالــم اســت؛ نفــس وجــود نظــام جمهــوری اســامی فحــش بــه امریکاســت، ولــو شــما 
یــک کلمــه هــم »مــرگ بــر امریــکا« نگوییــد؛ خــود ایــن کــه ایــن هســت، نوعــی دهــن کجــی بــه همــه 
ی قدرتهایــی اســت کــه بــا معنویــت و بــا فضیلــت و بــا اســتقال و بــا شــرف ملتهــا مخالفنــد. امــروز همــه 
وظیفــه دارنــد ایــن نظــام را از نقصهــا و ضعفهــای خــودش خــاص کننــد و عناصــر قــدرت و قــّوت معنــوی 
و مــادی را در آن تقویــت کننــد و در آن بیشــتر بــه وجــود بیاورنــد. اگــر احتیــاج بــه وحــدت داریــم، اگــر 
احتیــاج بــه علــم داریــم، اگــر احتیــاج بــه همــکاری داریــم، اگــر احتیــاج بــه تــاش اقتصــادی یــا سیاســی 
داریــم، اگــر احتیــاج بــه روح شــهادت طلبــی و سلحشــوری داریــم و اگــر احتیــاج بــه خیلــی چیزهــا داریــم، 

بایــد هــر کــس بــه قــدر خــودش اینهــا را در جامعــه بــه وجــود بیــاورد.

اصلی ترین رزمندگان جبهه وسیع تبلیغ
جبهــه ی تبلیــغ، جبهــه ی وســیعی اســت کــه در آن هنــر و آمــوزش و علــم و دیــن و دانشــگاه و حــوزه 
و وزارت ارشــاد و صــدا و ســیما هســتند، کــه یــک قســمت از ایــن جبهــه ی وســیع، بــه جماعــت مــداح - 
ایــن برادرهایــی کــه در دوره ی جنــگ و دفــاع مقــدس در جبهــه بودنــد، خــوب در ذهــن شــان حــرف بنــده 
را تصویــر مــی کننــد - ســپرده شــده اســت و آن ماننــد ایــن اســت کــه ایــن بخــش عظیــم را ایــن لشــگر 
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یــا ایــن قــرارگاه بــه عهــده دارد و تکــه یــی از آن را بــه گــردان مــا ســپرده انــد؛ مــا بایــد ایــن را خــوب 
از عهــده بربیاییــم، تــا دیگــران هــم کــه در بخشــهای خودشــان از عهــده برآمــده انــد، مجموعــش بشــود 
پیــروزی؛ بایــد بــرادران مــداح بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد؛ وااّل مــا در نوحــه خوانــی، مصیبــت خوانــی 
و مرثیــه خوانــی، اگــر یــک مقــدار همــت و ســلیقه بــه خــرج بدهیــم، مــی توانیــم همــه ی ایــن مفاهیــم 
عالــی را بگنجانیــم و البتــه مــی شــود همــه ی اینهــا را پــوچ و پــوک و خالــی کــرد و فقــط ظواهــری باشــد. 
ایــن موضــوع مــی توانــد در روضــه، در نوحــه، در ســینه زنــی و در مــدح و مصیبــت باشــد؛ طــوری کــه فقط 
دلــی بســوزد و قطــره اشــکی بریــزد، بــدون ایــن کــه انــدک بهــره یــی بــرده شــود؛ در روز جشــن هــم بــه 
همیــن نحــو. وظیفــه و مســؤولیت بــزرگ جامعــه ی مــداح ایــن اســت کــه مطالبــش پُرمغــز و پُرمحتــوا 
باشــد و بــه شــیوه ی درســت ایــن را اداره کنــد؛ هــم در مصیبــت و مدایــح، و هــم در عــزا و جشــن. بایــد 

مطالــب بــا شــکلهای مختلــف و در قالبهــای مختلــف بیایــد.
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انحرافات در مداحی 

ــرا  ــد از فاطمــه ی زه ــت خــدا باشــیم. تمجی ــال عبودی ــد دنب ــن و شــما بای ــز! م ــرادران و خواهــران عزی ب
نتیجــه اش بایــد ایــن باشــد. شــما بــرادران عزیــز مــداح کســانی هســتید کــه از زبــان و حنجــره ی شــما 
ــدی )علیهم الســام( ســاطع میشــود و در  ــر و ائمــه ی ه ــر پیغمب ــی و معطــر مدیحــه ی دخت ــواج نوران ام
دل مخاطبانتــان مینشــیند؛ ایــن خیلــی ارزش اســت. االن بیســت وچند ســال اســت کــه مــا ایــن جلســه 
را بــا همیــن دوســتان آقــای ســازگار و بقیــه ی دوســتان داریــم؛ بــه نظــرم از ســال ۶۲ و ۶۳ ایــن جلســه 
هــر ســال در چنیــن روزی برقــرار اســت. مــن بارهــا ایــن مطلــب را بــه شــما عــرض کــرده ام کــه رتبــت 
ــی  ــا خیل ــه م ــن زمین ــت. در ای ــا و منبرهاس ــرافت ترین رتبه ه ــی از باش ــی یک ــر مداح ــی و منب مداح
صحبــت کرده ایــم، کــه دیگــر نمیخواهیــم تکــرار کنیــم. امــروز هــم بحمــداللَّ اقبــال مــردم و جوان هــا بــه 
نــوای مداحــان، اقبــال خوبــی اســت. میبینیــد مــردم، اســتقبال میکننــد، عاقــه نشــان میدهنــد، اجتمــاع 
ــی حســاس شــد،  ــت وقت ــت اســت. موقعی ــک موقعی ــن ی ــد؛ ای ــول میدهن ــد، پ ــت میکنن ــد، صحب میکنن
وظیفــه حســاس و خطیــر میشــود. اول جلســه، قــاری عزیزمــان آیاتــی را تــاوت کردنــد کــه خیلــی مهــم 
اســت و مــن چنــد آیــه قبــل از آن را عــرض میکنــم. »یــا نســاء النبــی مــن یــأت منکــّن بفاحشــة مبّینــة 
یضاعــف لهــا العــذاب ضعفیــن« - خطــاب بــه زنــان پیغمبــر اســت - هــر کــه از شــما گنــاه کنــد، عذابــش 
دو برابــر اســت.چرا؟ زن پیغمبــر چــون زن پیغمبــر اســت، اگــر گنــاه کــرد، عذابــش دو برابــر اســت. »و کان 
ذلــک علــی اللَّ یســیرا«. »و مــن یقُنــت منکــّن للَّ و رســوله و تعمــل صالحــا نؤتهــا اجرهــا مّرتیــن«؛ آن 
طــرف قضیــه هــم همین طــور اســت: اگــر عبــادت کردیــد، اگــر کار خــوب کردیــد، اگــر عمــل صالــح انجــام 

*. بیانات در دیدار جمعی از مداحان۰5/۰5/۱۳۸4
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دادیــد، دو برابــر مــردِم دیگــر بــه شــما اجــر میدهیــم. یعنــی نمــاز زن پیغمبــر به طــور معمولــی دو برابــر 
ــر عبــادت دیگــران اجــر دارد. اگــر هــم خــدای نکــرده غیبــت  نمــاز دیگــران اجــر دارد؛ عبادتــش دو براب
ــد،  ــاری خواندن ــن ق ــه ای ــی ک ــد، آیه ی ــاه دارد. بع ــران گن ــت دیگ ــر غیب ــش دو براب ــد، غیبت کســی را بکن
ــوا  ــر تق ــما اگ ــن«؛ ش ــاء اِن اتّقیت ــن الّنس ــد م ــتّن کأح ــی لس ــاء الّنب ــا نس ــود: »ی ــروع میش ــا ش از این ج
پیشــه کنیــد، مثــل دیگــر زنهــا نیســتید؛ از بقیــه ی زنهــای دیگــر امتیــاز داریــد. آن وقــت بعــد دنبالــه اش 
میفرمایــد: »فــا تخضعــن بالقــول فیطمــع الـّـذی فــی قلبــه مــرض و قلــن قــوال معروفــا«. ایــن، خطــاب بــه 
زنهــای پیغمبــر اســت. امــا زنهــای پیغمبــر خصوصیتــی ندارنــد؛ خصوصیــت زنهــای پیغمبــر، انتصــاب بــه 
پیغمبــر اســت. مــن و شــما هــر کــدام انتصــاب بیشــتر و موقعیــت خطیــر و ممتــازی در جامعــه داشــته 
ــا  ــم - ام ــا نمیکن ــن را ادع ــر - ای ــم دو براب ــه نمیگوی ــا هــم هســت. البت باشــیم، همیــن خصوصیــت در م
ــا مثــل  ــی انجــام دهیــم، خطــای م ــم، و مــن از شــما بیشــتر. اگــر مــا خطای ــرق داری ــا دیگــر مــردم ف ب
ــه وادی  ــا خــدای نکــرده کســی را ب ــر م ــادی نیســت؛ ســنگین تر و ســخت تر اســت. اگ ــردِم ع خطــای م
ــا عمــل مشــابِه دیگــری تفــاوت دارد. مداح هــا بداننــد چــه میخواننــد و  ــت و گمراهــی انداختیــم، ب ضال
چــه میگوینــد. صــدای خــوش، آهنــگ قشــنگ، موقعیــت ممتــاز، تریبــون خــوب، اقبــال فــراوان؛ امــروز 
هــم کــه جوانهــا بحمــداللَّ جامعــه و کشــور مــا را بــا صفــای دِل خودشــان مصفــا کرده انــد - ایــن همــه 
ــد؟  ــردم بدهی ــه م ــد ب ــن کشــور وجــود دارد - همــه متوجــه شماســت. شــما چــه میخواهی جــوان در ای
این کــه مــن همیشــه روی آنچــه میخوانیــد و آن چنــان کــه میخوانیــد - در جلســه ی مداح هــا و بــا افــراد 

ــن حساســیت اســت. ــم، به خاطــر ای ــد میکن گوناگــون - تأکی

ارزش اهل بیت به ظواهر نیست
ــتفاده ی از  ــردم، اس ــدا ک ــدگان جلســات مداحــی اطــاع پی ــده در بعضــی از خوانن ــه بن ــری ک ــز دیگ چی
مدح هــا و تمجیدهــای بیمعناســت، کــه گاهــی هــم مضــر اســت. فــرض کنیــد راجــع بــه حضــرت اباالفضــل 
)ســام اللَّ علیه( صحبــت میشــود؛ بنــا کننــد از چشــم و ابــروی آن بزرگــوار تعریــف کــردن؛ مثــًا قربــون 
چشــمت بشــم! مگــر چشــم قشــنگ در دنیــا کــم اســت؟ مگــر ارزش اباالفضــل بــه چشــمهای قشــنگش 
بــوده؟! اصــًا شــما مگــر اباالفضــل را دیده ایــد و میدانیــد چشــمش چگونــه بــوده؟! اینهــا ســطح معــارف 
دینــی مــا را پاییــن میــآورد. معــارف شــیعه در اوج اعتاســت. معــارف شــیعی مــا معارفــی اســت کــه یــک 
فیلســوِف در غــرب پــرورش یافتــه ی بــا مفاهیــم غربــی و بــزرگ شــده ی آشــنای بــا معــارف فلســفِی غــرب 
مثــل هانریُکربــن را میــآورد دو زانــو جلــوی عامــه ی طباطبایــی مینشــاند؛ او را خاضــع میکنــد و میشــود 
مــروج شــیعه و معــارف آن در اروپــا. میشــود معــارف شــیعه را در همــه ی ســطوح عرضــه کــرد؛ از ســطوح 
ــوخی  ــد ش ــارف نبای ــن مع ــا ای ــا ب ــن فیلســوف ها. م ــطوح باالتری ــا س ــد ت ــی بگیری ــن متوســط و عام ذه
کنیــم. ارزش اباالفضــل العبــاس بــه جهــاد و فــداکاری و اخــاص و معرفــت او بــه امــام زمانــش اســت؛ بــه 
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صبــر و اســتقامت اوســت؛ بــه آب نخــوردن اوســت در عیــن تشــنگی و بــر لــب آب، بــدون این کــه شــرعاً 
ــم حــق در  ــن اســت کــه از حری ــه ای ــا ب ــاً هیــچ مانعــی وجــود داشــته باشــد. ارزش شــهدای کرب و عرف
ــد. انســان حاضــر اســت  ــاع کردن ــد، دف ســخت ترین شــرایطی کــه ممکــن اســت انســان تصــورش را بکن
در یــک جنــگ بــزرگ و مغلوبــه بــرود و احیانــاً در حــرارت جنــگ ُکشــته هــم بشــود - کــه البتــه مقــام 
خیلــی واالیــی اســت، همــه هــم حاضــر نیســتند، شــهدا و مجاهــدان فیســبیل اللَّ معدودنــد؛ در زمــان مــا 
ــا  هــم بحمــداللَّ شــهدای برجســته یی داشــته ایم - امــا شــهید شــدِن این طــوری در آن میــدان جنــگ، ب
شــهید شــدن در صحنــه ی کربــا، بــا آن غربــت، بــا آن فشــار، بــا آن تشــنگی، بــا آن تهدیــد بــه اذیــت و 
آزار کســان انســان، خیلــی تفــاوت دارد. انســان خیلــی اوقــات میگویــد مــن حاضــرم در ایــن میــدان جانــم 
را بدهــم؛ امــا چــه کار کنــم، بچــه ام دارد از گرســنگی یــا از بیدارویــی میمیــرد؛ ایــن میشــود یــک بهانــه 
بــرای انســان. انســان گاهــی ماحظــه ی نامــوس خــودش را بیشــتر از جانــش میکنــد؛ ماحظــه ی بچــه ی 
شــیرخوارش را بیشــتر از جانــش میکنــد. انســان در ایــن میــدان بــرود، بچــه ی شــیرخوارش هــم باشــد، 
زنــش هــم باشــد، مــادرش هــم باشــد، نامــوس اش هــم باشــد، همــه ی اینهــا هــم در معــرض خطــر قــرار 
ــد  ــه در ق ــت، ن ــون در اینهاس ــر، ارزش ُج ــل، ارزش حبیب بن مظاه ــرزد؛ ارزش اباالفض ــش نل ــد و پای بگیرن
رشــیدش یــا بــازوی پیچیــده اش. قــد رشــید کــه خیلــی در دنیــا هســت؛ ورزشــکارهای زیبایــی انــدام کــه 
خیلــی هســتند؛ اینهــا کــه در معیــار معنــوی ارزش نیســت. گاهــی روی ایــن تعبیرهــا تکیــه هــم میشــود! 
ــرت  ــال حض ــه جم ــم ب ــاره یی ه ــی اش ــل بیت ــی، چه ــده ی س ــک قصی ــاعری در ی ــت ش ــک وق ــاال ی ح
اباالفضــل میکنــد؛ آن یــک حرفــی اســت؛ مــا نبایــد خیلــی خشــکی بــه خــرج دهیــم و ســختگیری کنیــم؛ 
امــا این کــه مــا همــه اش بیاییــم روی ابــروی کمانــی و بینــی قلمــی و چشــم خمــار ایــن بزرگــواران تکیــه 

کنیــم، این کــه مــدح نشــد؛ در مــواردی ضــرر هــم دارد؛ در فضاهایــی ایــن کار خــوب نیســت.

اختصاص بخشی از زمان جلسه به بیان معارف 
ــدم  ــد. امســال دی ــی بمان ــارف خال ــما از مع ــی ش ــا بیســت دقیقه ی ــی ی ــِر ده دقیقه ی ــد منب ــد بگذاری نبای
بعضــی از بــرادران مــداح در مــاه محــرم و در دهــه ی فاطمیــه بحمــداللَّ ایــن نکتــه را رعایــت کــرده بودنــد. 
در منبــر مداحــی حتمــاً در اول، فصلــی اختصــاص بدهیــد بــه نصیحــت یــا بیــان معــارف بــه زبــان زیبــای 
ــده.  ــم ش ــم ها ک ــدار آن رس ــک مق ــت؛ االن ی ــوده اس ــوری ب ــم این ط ــی از قدی ــم مداح ــًا رس ــعر. اص ش
مــداح در اول منبــر یــک قصیــده، یــک ده بیــت شــعر - کمتــر، بیشــتر - فقــط در نصیحــت و اخــاق، بــا 
الفــاظ زیبــا خطــاب بــه مــردم بیــان میکــرد؛ مــردم هــم میفهمیدنــد و اثــر هــم میگــذارد. مــن یــک وقــت 
گفتــم کــه گاهــی شــعر یــک مــداح از یــک منبــر یــک ســاعتِی مــا اثــرش بیشــتر اســت. البتــه همیشــگی 

نیســت؛ گاهــی اســت.اگر خــوب انتخــاب و اجــرا شــود، این طــوری خواهــد بــود.
ــزرگ شــعری انتخــاب  ــرادران مــداح میگفــت مــا اگــر از شــعرهای خــوب و شــعرای ب یکوقــت یکــی از ب
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کنیــم، مــردم نمیفهمنــد؛ بنابرایــن مجبوریــم از ایــن شــعرها اســتفاده کنیــم. این طــوری نیســت؛ مــن ایــن 
ــا مــردم حــرف بزنیــد، هرچــه شــعر پیچیــده هــم باشــد، وقتــی  ــا زبــان شــعر ب را قبــول نــدارم. وقتــی ب
مــداح بــا هنــر مداحــی خــود توانســت ایــن را کلمــه کلمــه بــه مــردم القــاء و مخاطبــه کنــد، در دل مــردم 
اثــر میگــذارد. مــا غزلیــات زیــادی داریــم. شــما بــه دیــوان صائــب نــگاه کنیــد. مــن یــک وقــت چنــد بیت از 
ایــن اشــعار را تصادفــی انتخــاب کــردم و بــه بعضــی از برادرهــای مــداح گفتــم روی اینهــا کار کنیــد. دیــوان 
صائــب غزلهــای بســیار خــوب و مفیــدی دارد کــه در دلهــا اثــر میگــذارد. دیگــران هــم از این گونــه اشــعار 
دارنــد. بعضــی از شــعرا - کــه امــروز هــم بحمــداللَّ در شــعرها آمــده بــود - دربــاره ی عبــادت و خضــوع و 
جهــاد و تضــرع و انفــاق و جهــاد ائمــه )علیهم الّســام( بیانــات خیلــی خــوب و زیبایــی داشــتند. شــعر را 
از لحــاظ هنــری، ســطح خــوب انتخــاب کنیــد؛ چــون اثرگــذار اســت. شــعر خــوب و شــعر هنــری، همــان 
ــده  ــود گوین ــه خ ــدون این ک ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــی هن ــت عموم ــر را دارد. خاصی ــی هن ــت عموم خاصی
حّتــی در خیلــی از مــوارد توجــه داشــته باشــد و غالبــاً بــدون این کــه مســتمع توجــه داشــته باشــد، اثــر 
میگــذارد. تأثیــر شــعر، نقاشــی، بقیــه ی انــواع هنــر، صــدای خــوش و آهنگ هــای خــوب - کــه اینهــا همــه 
ــدون این کــه مخاطــب  هنــر اســت - روی ذهــن مخاطــب، مــن حیــث الیشــعر به وجــود میآیــد؛ یعنــی ب
متوجــه باشــد، آن اثــر را در او میبخشــد؛ ایــن بهتریــن نــوع اثرگــذاری اســت. شــما ببینیــد خــدای متعــال 
ــرای بیــان عالیتریــن معــارف، فصیح تریــن بیــان را انتخــاب کــرد؛ یعنــی قــرآن. میشــد خــدای متعــال  ب
مثــل حرفهــای معمولــی، قــرآن و معــارف اســامی را بــا بیــان معمولــی بگویــد؛ امــا نــه، خــدا ایــن را در 
قالــب فصیح تریــن و زیباتریــن بیــان هنــری ریختــه، کــه خــود قــرآن هــم میگویــد نمیتوانیــد مثــل لفــظ 

و ســاخت هنــرِی آن را بیاوریــد؛ معنایــش کــه معلــوم اســت.
بــه خطبه هــای نهج الباغــه نــگاه کنیــد؛ آیــت زیبایــی اســت. امیرالمؤمنیــن میشــد معمولــی حــرف بزنــد؛ 
امــا نــه، از بیــان هنــری اســتفاده میکنــد؛ »و بعــد فنحــن امــراء الــکام«. خــود ایــن بزرگوارهــا گفته انــد 
ــه بهتریــن و  ــد. امیــر ســخن، یعنــی بیــان را ب کــه مــا امیــران ســخن ایم. واقعــاً هــم امیــر ســخن بوده ان
شــیواترین وجــه انتخــاب کنیــد؛ شــعر خــوب، شــاعر خــوب - کــه الحمــدللَّ کــم هــم نداریــم - مفاهیــم 

خــوب.

عدم استفاده از آهنگ های نا مناسب در مداحی 
ــواردی از آهنگ هــای نامناســب اســتفاده میشــود.  ــه ی آخــر هــم آهنــگ اســت. مــن شــنیده ام در م نکت
مثــًا فــان خواننــده ی طاغوتــی یــا غیرطاغوتــی شــعر عشــقِی چرنــدی را بــا آهنگــی خوانــده؛ حــاال مــا 
ــن آهنــگ  ــت را در ای ــات واالی معرف ــام حســین، آی ــرای عشــاق ام ــام حســین و ب ــس ام ــم در مجل بیایی
ــد اســت. خودتــان آهنــگ بســازید. ایــن همــه ذوق و  ــدن؛ ایــن خیلــی ب بریزیــم و بنــا کنیــم آن را خوان
ایــن همــه هنــر وجــود دارد. یقینــاً در جمــع عاقه منــدان بــه ایــن جریــان کســانی هســتند کــه میتواننــد 
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ــزا، آهنــگ شــادی. آهنگ هــای خــوِب مخصــوص مداحــی بســازند؛ آهنــگ ع
ایــن را هــم عــرض بکنــم کــه آهنــگ شــادی از آهنــگ عــزا جداســت. االن معمــول شــده کــه بــرای روزهای 
ــد هــم نیســت کــه دســت میزننــد.  ــف ایــن کار نیســتم؛ ب عیــد جلســاتی تشــکیل میدهنــد. بنــده مخال
ــو شــنیده ام - و شــعر را درســت گــوش  ــده خــودم گاهــی از رادی ــه بن ــو بشــنویم - ک ــر از رادی ــه اگ البت
نکنیــم، خیــال میکنیــم دارنــد ســینه میزننــد! هــم لحــن، ســینه زنی اســت؛ هــم آن دســتی کــه میزننــد، 
مثــل زدن روی ســینه اســت. ایــن چــه شــادییی شــد؟! اگــر بــرای روزهــای شــادی، آهنگ هــای مناســب - 
ــه آهنگ هــای حــرام - و شــیوه های خــوب انتخــاب  ــی، ن ــه آهنگ هــای طاغوت ــه آهنگ هــای مبتــذل، ن ن
ــم، روز شــادی  ــی عــادت کرده ای ــه روضه خوان ــر و بهتــر اســت. این طــور نباشــد کــه چــون ب کننــد، مؤثرت
هــم کــه میخواهیــم حــرف بزنیــم، لحنمــان بشــود لحــن روضه خوانــی. قدیم هــا میگفتنــد فانــی هرچــه 

میخوانــد، مثنــوی درمیآیــد؛ هــر آهنگــی را کــه شــروع کنــد، مثنــوی میشــود! این طــوری نباشــد.
ــروز مداحــان جــوان  ــذاری اســت. ام ــدان کار و اثرگ ــدان وســیعی اســت؛ می ــدان شــما، می به هرحــال می
ــل  ــزرع، بســیار مســتعد و قاب ــن م ــاد اســت. ای ــی زی ــا هــم خیل ــال جوانه ــی هســتند؛ اقب بحمــداللَّ خیل
بذرافشــانی اســت. اگــر خــوب بذرافشــانی شــود، تأثیــرات و محصولــش فوق العــاده بــاارزش خواهــد بــود. از 
ایــن فرصــت اســتفاده کنیــد، اســتفاده کنیــم، نظــام اســامی اســتفاده کنــد - شــعر خــوب، آهنــگ خــوب، 

ــود. مضمــون خــوب، اجــرای خــوب، صــدای خــوب - ایــن یــک چیــز اســتثنایی و فوق العــاده خواهــد ب
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مداحی، ابزار درگیرکردن احساسات مومنین 
سوال از اهمیت جایگاه خطیر مداحی

نوآوری در امتداد شیوه گذشتگان 
عدم تقلید در انتخاب آهنگ از خوانندگان 

نکاتی در مورد انتخاب اشعار مناسب
طرد کسانی که وحدت مسلمین را مخدوش میکنند 
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ایـن خـود یـک معجـزه ی اسـام اسـت؛ یعنـی فاطمـه ی زهـرا )سـام اللَّ علیها( در عمر کوتـاه خود بـه مقامی 
میرسـد که سـیده ی نسـاء عالمین اسـت؛ یعنی از همـه ی زنان بزرگ و قّدیـس طول تاریخ برتر اسـت. این چه 
عاملـی اسـت، ایـن چـه نیروئـی اسـت، این چه قـدرت متحول کننـده ی عمیـق درونی اسـت که از یک انسـان 
در ایـن مـدت کوتـاه، میتوانـد یک چنیـن اقیانوس معرفـت و عبودیت و قداسـت و عروج معنوی بسـازد؟ خود 

این، معجزه ی اسـام اسـت.
یـک جنبـه ی دیگر، نسـل مبارک این بزرگوار اسـت که تطبیق سـوره ی کوثـر با فاطمه ی زهرا )سـام اللَّ علیها( 
- اگـر در آثـار حدیثـی مـا هم نیامده باشـد - یک تطبیق مصداقی درسـت اسـت؛ ایـن همه برکات بـر خاندان 
پیغمبـر، بـر یکایک ائمه ی هدی )علیهم الّسـام(! عالم پُر اسـت از نغمه هـای دلنواز فـردی و اجتماعی و دنیائی 
و اخـروی کـه از ایـن حنجره هـای پـاک برخاسـته؛ حسـین بن علـی، زینـب کبـری، امام حسـن مجتبـی، امام 
صـادق، امـام سـجاد؛ هـر کـدام از ائمه. ببینید چه غوغائی اسـت در عالم معرفـت، در عالم معنویـت، در بزرگراه 

هدایـت از کلمـات ایـن بزرگواران و درسـهای آنها و معارف آنها! این نسـل فاطمه ی زهراسـت.
خیلـی خـدا را شـکر کنیـم - در بعضـی از ایـن شـعرهائی هـم که دوسـتان خواندند همیـن معنا بـود - نعمت 
بزرگی اسـت تواّلی فاطمه ی زهرا و صدیقه ی کبری )سـام اللَّ علیها( برای ما. خدا را شـکر که او را شـناختیم؛ 
خـدا را شـکر کـه خودمـان را بـه ذیـل عنایـت او متوسـل کردیـم و خـدا را شـکر کـه نعمـت وجـود او را قـدر 
دانسـتیم، به او توسـل جسـتیم، از او معرفت خواسـتیم، به او محبت ورزیدیم. اینها نعمتهای بزرگ خداسـت؛ 

اینهـا را باید حفـظ کنیم.

*.  بیانات  در دیدار مداحان اهل بیت)ع( به مناسبت میاد حضرت فاطمه ی زهرا)س( ۱4/۰4/۱۳۸۶
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مداحی، ابزار درگیرکردن احساسات مومنین 
نقـش شـما مداحـان عزیـز هـم حرف دوم ماسـت. دیـن اگر چـه که پایـه اش عقانیت و فلسـفه و اسـتدالل 
اسـت؛ در ایـن هیچ شـکی نیسـت، امـا هیچ مبنای عقانی و فلسـفی و ِحکمـی بدون آبیاری شـدن از عاطفه 
و ایمـان قلبـی امـکان نـدارد کـه رویـش پیـدا کند و ریشـه بدوانـد و در تاریـخ بمانـد. ادیان، خصوصیتشـان 
همیـن اسـت؛ بـا مکاتـب دیگـر، بـا ایـن ایدئولوژیها، بـا ایـن فلسـفه های گوناگون فرقشـان همین اسـت که 
ایمانهـا را جلـب میکنـد. ایمـان، غیر از علم اسـت؛ ایمان غیر از اسـتدالل اسـت؛ ایمان غیر از فلسـفه اسـت؛ 
ایمـان یـک امـر قلبی اسـت. جایـگاه ایمان بـا جایگاه عاطفه و احسـاس یکجاسـت. ایمان یعنی دل سـپردن، 
سـر سـپردن، دل دادن. بنابرایـن، دل نقـش پیـدا میکنـد؛ عواطـف جایـگاه خـود را در طـول تاریـخ ادیان به 

این شـکل حفـظ میکنند.
بـا اینکـه در جنـگ فلسـفه ها بـا یکدیگـر، هیـچ فلسـفه ای نیسـت کـه بتوانـد در مقابـل فلسـفه ی ادیـان و 
فلسـفه ی توحیـد مقاومـت کنـد؛ بخصوص فلسـفه ای مثل فلسـفه ی مدون اسـامی، اما مسـئله این نیسـت؛ 
خیلیهـا مبانـی و مفاهیـم اسـامی را هـم بلدنـد، حقیقتی را هـم میدانند، اما بـه آن حقیقت دل نسـپرده اند. 
شـما فکـر میکنیـد حقانیـت علیبن ابیطالـب را در صـدر اسـام، آن کسـانی کـه از خـود پیغمبـر دربـاره ی 
علیبن ابیطالـب آن حرفهـا را شـنیده بودنـد، نمیداسـتند؟ علم داشـتند. مـا در اخبار خوانده ایم آنهـا از دو لب 
پیغمبـر شـنیده بودنـد؛ علـم داشـتند؛ امـا آنچـه کم بـود، ایمان بـه آن معلـوم بود؛ ایمـان به آن چیـزی بود 
کـه علـم بـه او پیدا شـده بـود: یعنـی دل دادن. چه چیزی جلـوی ایمان را میگیـرد؟ خیلی چیزهـا؛ که حاال 

ایـن یـک باب واسـع دیگری اسـت.
نقـش هنـر، نقش شـعر، نقـش ادبیات، نقش حضـور در میدانهـای عملی در پـرورش این روح ایمانی، نقشـی 
اسـت کـه بسـیار بسـیار کارسـاز و مؤثـر اسـت. شـما جـای مـداح و ذاکـر اهل بیـت را اینجـا ببینیـد؛ نقش 
ایمان آفریـن، نقـش فرهنگ سـاز، نقـش مسـتحکم کننده ی پیونـد قلبی بین پیـروان و بیـن آن محبوبان؛ یک 

چنیـن نقشـی اسـت. ایـن نقش، بسـیار نقش مهمی اسـت.

سوال از اهمیت جایگاه خطیر مداحی
بنـده در طـول ایـن سـالهائی کـه ایـن جلسـه را داشـته ایم - که االن بیسـت وچند سـال اسـت که هر سـال، 
مـا ایـن جلسـه را بـا مداحهـای محترم داشـته ایم؛ از زمان ریاسـت جمهورِی من؛ سـالهای دهه ی شـصت، که 
هـر سـال ایـن جلسـه بـوده - هر سـال مـا یک کلمـه راجع به مسـئله ی مـدح و مـداح و ذاکـر و اینها عرض 
کرده ایـم؛ نمیخواهـم اینهـا را تکـرار کنـم، میخواهـم عـرض بکنـم بـرادران مـداح اهمیـت ایـن کار را درک 
کننـد. وقتـی اهمیـت معلـوم شـد - به موازات اهمیت، مسـئولیت اسـت - مسـئولیت ایـن کار را درک کنند. 
مسـئولیت یعنـی چـه؟ یعنـی از ما سـئوال خواهند کـرد. در دعـای مکارم االخـاق میخوانید: »و اسـتعملنی 
بمـا تسـألنی غـداً عنـه«؛ فـردا؛ در روز قیامـت، از مـن سـئوال خواهـی کـرد؛ پـروردگارا! حاال کمـک کن که 
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آن چیـزی را کـه بناسـت فـردا از من سـئوال کنـی، من جوابـش را امروز در عمـل خودم آماده کنـم؛ معنای 
ایـن فقـره ی دعا این اسـت. پس شـما مسـئولیت داریـد. این مسـئولیت، یعنی سـئوال میکننـد. کاری کنیم 

کـه عمل ما بتواند پاسـخگوی آن سـئوال باشـد.
وقتـی ایـن معلـوم شـد، آن وقت میرویم سـراغ اینکه حـاال چطور؟ همـه ی حرفهائی که ما زدیـم - حرفهائی 
کـه افـراد پُرمسـئولیت، دانـا، فهیـم در جامعـه ی مداحـان بـر زبـان آوردند، جلسـه درسـت کردیـد، مطالبی 
گفتیـد - در پاسـخ همیـن سـئوال اسـت کـه: چـه کار بکینم؟ این »چـه کار بکنیـم« یک کلمه ای اسـت که 

یـک کتـاب جـواب دارد. اگـر سـه جملـه از این کتـاب را بخواهیم عـرض بکنیـم، یکیاش این اسـت که:
وقتـی شـعر را میخوانیـم، بـه فکر باشـیم کـه از این شـعر ما ایمـان مخاطبان ما زیاد شـود. پس، هر شـعری 
را نمیخوانیـم؛ هرجـور خواندنـی را انتخـاب نمیکنیـم؛ جـوری میخوانیـم کـه لفـظ و معنا و آهنـگ، مجموعاً 
اثرگـذار باشـد. در چـه؟ در افزایـش ایمـان مخاطـب. این البته گفتنش آسـان اسـت؛ آدم باالی گود بنشـیند 
و یـک دسـتوری بـه آن پهلـوان وسـط گـود بدهـد. عمـل کردنش سـخت اسـت. اما شـماها میتواینـد عمل 
کنیـد. شـماها صدایتـان خـوب اسـت، حافظه تان خوب اسـت، نیرو و نشـاطتان خوب اسـت؛ میتوانید همه ی 

ایـن کارهائـی را کـه گفتم، انجـام بدهید.

نوآوری در امتداد شیوه گذشتگان 
بـه جوانهـا توصیـه میکنـم شـیوه های پیشکسـوتها را بکلـی کنـار نگذارنـد؛ دسـت نکشـند. مـن بـا نـوآوری 
موافقـم؛ نـوآوری هیـچ اشـکالی نـدارد؛ امـا اگـر بخواهیـد در ایـن نـوآوری کمـال پیـدا کنیـد، بایسـتی این 

نـوآوری در امتـداد شـیوه ی گذشـتگان باشـد.
»العلـی محظـورة ااّل علـی مـن بنی فوق بناء الّسـلفی«. یک طبقه سـاخته اند، شـما روی آن طبقـه یک طبقه 
بسـازید؛ دیگـری بیایـد روی آن طبقـه ی شـما یـک طبقـه بسـازد؛ آن وقـت بنـاء میشـود مرتفـع. و ااّل یکی 
سـاخت، شـما بیائـی خـراب کنی، یـک طبقه بسـازی؛ یکی دیگر بیاید آن را که شـما سـاختی، خـراب کند، 
بـاز یـک طبقـه بسـازد، همیشـه همـان یک طبقـه خواهیـد ماند. محّسـنات اسـاتید، پیشکسـوتها و کسـانی 
را کـه در ایـن کار از شـما یـک پیراهـن بیشـتر پـاره کرده انـد، یـاد بگیریـد و چیـزی بـر آن اضافـه کنیـد. 

شـیوه های جدیـد، این جـوری درسـت بشـود، خوب اسـت.

عدم تقلید در انتخاب آهنگ از خوانندگان 
مـا در قدیـم از زبـان موسـیقیدانهای معـروف شـنیده بودیـم کـه میگفتنـد موسـیقی اصیـل ایرانـی را 
نوحه خـوان و شـبیه خوانها حفـظ کرده انـد؛ موافق خـوان، مخالف خـوان، علی اکبرخـوان، قاسـم خوان. هـر 
کـدام یـک دسـتگاهی را بـه اینهـا میدادند که بایـد در آن دسـتگاه بخوانند. این موجب شـد که موسـیقی 
نانوشـته ی ایرانـی - کـه نـه نُـت داشـت، نـه نوشـته داشـت و نـه چیـز دیگـری داشـت - بتواند برسـد به 
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دسـت کسـانی کـه اینهـا را بـا نُـت و شـیوه های جدیـد بتوانند ثبـت و ضبط کنند. حـاال جوان امـروز، چه 
خواننـده ی رادیـو و تلویزیـون - کـه متأسـفانه آنجـا از ایـن جهـت وضع خوبی هـم ندارد - چـه خواننده ی 
جلسـه ی مداحـی، ناگهـان بیایـد آهنگهـای اروپائـی را - آن هـم بـه شـکل غلط و نابلـد بنا کنـد خواندن؛ 
سـبکهائی کـه فـرض کنیـد حـاال فـان خواننـده ی غربـی یـا مقلـد عـرِب آن غربـی یکوقتـی خوانـده، ما 
ایـن را از او یـاد بگیریـم و بنـا کنیـم خوانـدن! کـه قبـل از انقـاب هـم متأسـفانه همیـن کارهـا را کردند. 
موسـیقی اصیـل ایرانـی را کـه میتوانسـت نوع حال هم داشـته باشـد - البتـه همان موسـیقی اصیل، یک 
نوعـش هـم حـرام اسـت؛ فرقـی بیـن ایرانـی و غیر ایرانـی نیسـت - همـان را هم ضایـع کردنـد. البته بعد 
از انقـاب بهتـر شـد؛ امـا حـاال مثـًا مداح یـا خواننده ی مـا بیایـد در رادیو و تلویزیـون به تقلیـد - آن هم 
غلـط - آهنـگ غربـی یـا آهنـگ مجالـس لهـو را در مجلـس ایمـان و در مجلس معنویـت تکرار کنـد، این 
درسـت نیسـت؛ ایـن غلـط اسـت. نـوآوری، درسـت؛ امـا نـه این جـور. ایـن مربـوط به آهنـگ اسـت. البته 
صـدای خـوب را میتـوان بـا آهنگ بد خـراب کرد؛ صـدای متوسـط را میتوان بـا آهنگ خـوب آرایش داد. 

خـود آهنگ یک مسـئله اسـت.

نکاتی در مورد انتخاب اشعار مناسب
ــی اینجاســت. اوالً لفــظ شــعر، لفــِظ خــوب باشــد؛ همــه شــعر  ــم ســراغ شــعر، کام. داســتان مفصل بروی
ــر ایــن  ــاوارد تصــور کــرد ایــن خــوب اســت، دلیــل ب خــوب را نمیشناســند. هــر شــعری کــه یــک آدم ن
نیســت کــه آن خــوب اســت. شــعر را بایســتی آدم شعرشــناس تصدیــق کنــد کــه خــوب اســت. فایــده ی 
شــعر خــوب چیســت؟ فایــده اش ایــن اســت کــه بــدون اینکــه مــن و شــما ملتفــت شــویم، تأثیرگذاریــاش 
ــو مخاطــب آن هنــر تشــخیص  ــی، ول در مخاطــب بیشــتر اســت؛ هنــر، ایــن اســت دیگــر. یــک هنــر عال
ندهــد کــه ایــن عالــی اســت، امــا تأثیــر او در نفــس آن مخاطــب، تأثیــر عمیقتــری خواهــد بــود از یــک هنــر 
ســطحِی مبتــذل بــازاری؛ فایــده اش ایــن اســت. لفــظ، بایــد لفــظ قــوی، خــوب، زیبــا؛ مضامیــن، مضامیــن 

جــذاب، جالــب، تــازه، غیرتکــراری و مطلــب - کــه عمــده ایــن اســت - آموزنــده باشــد.
ــی آنچــه  ــب. یعن ــه ی مطل ــام مقول ــه ن ــه ای هســت ب ــر از مضمون ســازی لفظــی، مقول ــظ و غی ــر از لف غی
شــما داریــد بیــان میکنیــد، بایــد آموزنــده باشــد. فــرض کنیــد یــک واعظــی بــرود بــاالی منبــر و از اول 
تــا آخــر منبــر حرفهائــی بزنــد کــه یــک ذره بــر معرفــت مــردم، بــر بصیــرت مــردم دربــاره ی آن موضــوع 
اضافــه نشــود. خــوب، ایــن وقــت خــودش و دیگــران را تلــف کــرده. مــداح هــم همین جــور اســت. شــعری 
شــما بخوانیــد؛ ولــو لفــظ هــم لفــظ خوبــی باشــد، راجــع بــه حضــرت زهــرا )ســام اللَّ علیها( هــم باشــد، امــا 
چیزهائــی باشــد کــه مســتمع هیــچ اســتفاده ی از او نمیتوانــد بکنــد؛ نــه معرفتــش نســبت بــه آن بزرگــوار 
بیشــتر میشــود، نــه از مقامــات توحیــدی او چیــزی میفهمــد، نــه از مجاهــدت او چیــزی میفهمــد، نــه از 
رفتــار و ســجیه ی آن بزرگــوار کــه درس اســت - چــون معصــوم اســت و هــر حرکــت او بــرای بشــر درس 
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اســت؛ سرمشــق اســت - چیــزی میفهمــد، اشــکال خواهــد داشــت.
ــال میکننــد چهــار کلمــه  ــر خــاف اینکــه بعضیهــا خی ــزان! کار شــما ب ــان ســخت اســت عزی پــس کارت
حفــظ کنیــم و یــک صــدای بــازی هــم داشــته باشــیم، بــس اســت؛ نــه، کار، خیلــی ســخت اســت. کار، 

ــد. ــش باش ــر و جهت بخ ــر، هدایتگ ــه، مؤث هنرمندان
امــروز چقــدر مســئله مــا داریــم؛ نــه فقــط مســئله ی امریــکا و انــرژی هســته ای، کــه اینهــا مســائل بســیار 
مهمــی اســت؛ بلکــه امــروز تمــام مراکــز و قطبهــای قــدرت فکــری و تبلیغــات دنیــا دارنــد طراحــی میکننــد 
کــه چطــور بتواننــد ایــن ریشــه ی مانــدگار و محکمــی را کــه در ایــن ســرزمین جــا گرفتــه و ایــن ایمــان 
اســامی، ایــن پایبنــدی بــه تعهــد اســامی و قرآنــی و ایــن دلهــای مؤمــن را از هــم بپاشــند. شــما اینجــا 
ــک  ــت؛ ی ــگ اس ــک جن ــا! ی ــه آق ــد. ن ــی دارد میچرخ ــور زندگ ــه همین ط ــد ک ــال میکنی ــته اید خی نشس
ــن نظــام در  ــن نظــام، فعــاالن ای ــن نظــام، متفکــران ای ــن جامعــه، ای جنــگ حقیقــی اســت االن بیــن ای
ــا یــک  ــه خــود شــما کــه مــداح مجموعــه ی کشــور هســتید از یــک طــرف، ب رده هــای مختلــف، از جمل
ــای  ــن دله ــدس و از ای ــن خــاک مق ــان را از ای ــن ایم ــد ریشــه ی ای ــه میخواهن ــر؛ کســانی ک طــرف دیگ
پــاک دربیاورنــد؛ چــون فهمیده انــد آن نظامــی، آن بنائــی کــه بــر ایــن اســاس شــکل گرفتــه، بــا منافــع 
ــا دســت اندازی و ســیطره طلبی دنیــای  ــه اینهــا ســازگار نیســت؛ ب ــه و زیاده خواهان ســودجویانه و زورگویان
اســتکبار باالخــره کنــار نخواهــد آمــد؛ ایــن را فهمیده انــد. دنبــال ایننــد کــه فکــر توحیــدی را، فکــر والیــت 
ــه  ــه مبانــی دینــی و اعتقــاد ب ــه قــرآن را، تعصــب و غیــرت نســبت ب را، محبــت اهــل بیــت را، محبــت ب
مبــارزه ی بــا ظالــم را، اعتقــاد بــه قبــح و زشــتی ظلم پذیــری را از دل ایــن مــردم بــا انــواع حیله هــا بیــرون 

بکشــند. انــواع و اقســامش را دارنــد انجــام میدهنــد و آن را بیــان هــم میکننــد.
ــم!  ــران خــرج میکنی ــرای اشــاعه ی دمکراســی در ای ــًا ب ــون مث ــدر میلی ــان ق ــه ف ــکا گفت کنگــره ی امری
البتــه اســمش را هــم دمکراســی میگذارنــد! خــوب، آزادنــد هــر اســمی کــه میخواهنــد بگذارنــد، بگذارنــد؛ 
حقیقــت معلــوم اســت چیســت. آن چیــزی کــه آنهــا میخواهنــد، بــر هــم زدن پایــه ی مســتحکم فکــری 
ــراط  ــت ص ــن جه ــلط دارد و ای ــًا تس ــا کام ــن روحه ــر ای ــا، ب ــن دله ــر ای ــردم، ب ــن م ــر ای ــه ب ــت ک اس

ــن اســت. ــن اســت، غرضشــان ای ــد. هدفشــان ای ــت میکن مســتقیم، آن را هدای
ایــن پولهائــی کــه میگوینــد، میخواهنــد صــرف ایــن کار بشــود. ایــن پولهــا صــرف بمــب و گلولــه و اینهــا 
خیلــی نمیشــود؛ عمــده صــرف همیــن کارهــای تبلیغاتــی، همیــن کارهــای فرهنگــی بــا شــکلهای مختلــف 
میشــود. البتــه از ایــن طــرف هــم مقاومــت و بلکــه هجــوم میشــود. بنابرایــن یــک جنــگ اســت. در ایــن 
جنــگ طبقــه ای کــه بــا ایمــان مــردم، بــا دل مــردم، بــا معــارف مــردم، با نــام مبــارک ائمــه )علیهم الّســام( 
و اهــل بیــت ســر و کار دارد، وظیفــه ی ســنگینی دارد. بــرادران عزیــز! ایــن وظیفــه را درســت بشناســند؛ 

درســت از آن اســتفاده کننــد.
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طرد کسانی که وحدت مسلمین را مخدوش میکنند 
ــم هســت. یکــی از  ــی ه ــه گوشــه کنار حرفهائ ــراد میشــنود؛ البت ــی انســان از اف ــای خوب الحمــدللَّ چیزه
چیزهائــی کــه مــن بخصــوص میخواهــم تکیــه کنــم، مســئله ی »انســجام اســامی« اســت کــه مــا گفتیــم. 
ــد کاری  ــما نبای ــود. ش ــک ش ــد تحری ــلمانها نبای ــی مس ــای بین المذاهب ــی عصبیته ــامی یعن ــجام اس انس
کنیــد کــه عصبیــت آن مســلماِن غیرشــیعه علیــه شــما تحریــک شــود؛ او هــم متقابــًا نبایــد کاری کنــد 
کــه غیــرت و عصبیــت شــما را علیــه خــودش تحریــک کنــد. آنهــا همیــن را میخواهنــد. االن شــما ببینیــد 
دو تــا گــروه فلســطینی در فلســطین دارنــد بــا هــم میجنگنــد! بــرای اســرائیل چــه از ایــن بهتــر! بــه جــای 
اینکــه تفنگهــا بــه طــرف آنهــا متوجــه شــود، علیــه همدیگــر دارنــد میجنگنــد! خــوب، ایــن خیلــی چیــز 
خوبــی بــرای اســرائیل اســت. چقــدر خــرج کنــد، میــارزد کــه یــک چنیــن وضعــی پیــش بیایــد. فــرض 
بفرمائیــد در لبنــان هــم یــک گروهــی پیــدا میشــوند و بنــا میکننــد بــا یــک گــروه دیگــری مبــارزه کــردن 
و جنگیــدن. چــه نعمتــی بزرگتــر از ایــن بــرای اســرائیل و امریــکا! ایــن بهتــر اســت یــا اینکــه یــک گروهــی 
مثــل حــزب اللَّ بیایــد جلــو، همــه هــم دنبالــش - بعضــی از روی دل و ایمــان، بعضــی هــم از روی تــرس 
از افــکار عمومــی - و اســرائیل را شکســت بدهنــد؟ معلــوم اســت کــه وضعیــت اختــاف بــرای آنهــا بهتــر 
اســت. در دنیــای اســام، قضیــه همیــن اســت. آیــا مســلمانهای مصــر و اردن و عــراق و پاکســتان و هنــد 
ــرای  ــه نفــع جمهــوری اســامی شــعار بدهنــد، ب و ترکیــه و جاهــای دیگــر، اگــر بــه خیابانهــا بیاینــد و ب
امریــکا بهتــر اســت یــا کاری کنــد کــه اگــر در یــک مســئله ای، ایــران اســامی صدائــی بلنــد کــرد، همــه ی 
ایــن ملتهــا خامــوش بشــوند؛ بعضیهــا اظهــار مخالفــت هــم بکننــد؟ پیداســت دنبــال دومیانــد. چــه جــوری 
میشــود؟ چطــور ممکــن اســت ایــن کار؟ خیلــی آســان اســت. کاری کننــد کــه عصبیتهای شــیعه و ســنی را 
زنــده کننــد. بــه آنهــا تفهیــم کننــد اینهــا شــیعه اند؛ اینهــا صحابــه را ســب میکننــد؛ اینهــا مقدســین شــما 
را چنیــن و چنــان میکننــد. جدائــی بیندازنــد؛ آنهــا ایــن را میخواهنــد. منــادی وحــدت شــیعه و ســنی، از 
اّولــی کــه ایــن فکرهــا پیــدا شــده، ایــن چیزهــا مــورد نظــرش بــوده اســت. یــک عــده ای چــرا نمیفهمنــد؟ 
ــد، والیتــش و  ــی کــه مدعیان ــود، از همــه ی اینهائ امــام بزرگــوار مــا کــه منــادی اتحــاد بیــن مســلمین ب
ــا  ــت را ی ــد والی ــر میفهمی ــود. او بهت ــام( بیشــتر ب ــه )علیهم الّس ــه ائم ــش و عشــقش ب ــادش و ارادت اعتق
فــان آدم عامــی کــه حــاال بــه اســم والیــت کارهــای خــاف میکنــد، حرفهــای بیربــط میزنــد در مجالــس 

عــام و خــاص؟ وحــدت را حفــظ کنیــد.
ــد، آنهــا را طردشــان  ــار میکنن ــن رفت ــد در جامعــه بیــن شــما کســانی هســتند کــه عکــس ای اگــر دیدی
کنیــد؛ مخالفــت خودتــان را بــه آنهــا ابــراز و اعــام کنیــد؛ اینهــا ضــرر میزننــد؛ ضربــه میزننــد. ضربــه ای 
بــه اســام میزننــد، ضربــه ای بــه تشــیع میزننــد، ضربــه ای بــه جامعــه ی اســامی میزننــد. ایــن از جملــه 

مســائل بســیار مهــم اســت.
ــن  ــه ای ــه نفــع جمهــوری اســامی اســت. علی ــه نفــع نظــام اســامی اســت؛ ب ــروز وحــدت اســامی ب ام
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جهتگیــری حرکــت کــردن، بــه نفــع امریکاســت؛ بــه نفــع صهیونیستهاســت؛ بــه نفــع همــان گردن کلفتهائی 
اســت کــه در دنیــای اســام جیبهایشــان را از دالرهــای نفتــی پـُـر کردنــد و دلشــان نمیخواهــد کــه عنصری 
مثــل جمهــوری اســامی، مثــل ملــت ایــران اصــًا وجــود داشــته باشــد. بــه هــر حــال، از خــدای متعــال 

میخواهیــم همــه ی مــا را هدایــت کنــد.
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انحراف و ابتذال در هنر ممتاز مداحی 

اوالً صمیمانــه، عمیقــاً بــه همــه ی بــرادران و خواهــران حاضــر در ایــن محفــل گــرم و صمیمــی و سرشــار 
از عشــق و محبــت، بــه مناســبت میــاد صدیقــه ی طاهــره حضــرت فاطمــه ی زهــرا )ســام اللَّ علیهــا( و 
همچنیــن والدت فرزنــد پرافتخــار و ســربلندش، امــام عزیزمــان )رضــوان اللَّ تعالــی علیــه( تبریــک عــرض 
ــر محبــت اهل بیــت  ــی و برنامه هــای خودشــان مــا را از کوث ــا هنرنمائ ــرادران عزیــزی کــه ب میکنــم و از ب
ــروده  ــعرها را س ــن ش ــه ای ــعرائی ک ــه ش ــز، چ ــای عزی ــه خواننده ه ــد - چ ــیراب کردن ــام( س )علیهم الّس

بودنــد - تشــکر میکنــم.
حقــاً عرصــه ی محبــت اهل بیــت عرصــه ی شایســته ای بــرای هنرنمائــی اســت و در میــان ایــن مجموعــه ی 
ــاً و  ــع حق ــت طب ــراز ذوق و ظراف ــر، اب ــراز هن ــای اب ــا(. ج ــرا )ســام اللَّ علیه ــه ی زه ــت فاطم ــور، محب ن
ِ پرمضمــون و ماننــد یــک دریــای ژرف  انصافــاً همین جاســت. فاطمــه ی زهــرا )ســام اللَّ علیهــا( کلمــةاللَّ
و عمیــق اســت. هــر چــه فکــر انســان، ذوق انســان، طبــع ظریــف صاحبــان طبــع در ایــن زمینــه کنــکاش 
بیشــتری کنــد، تدبــر و تأمــل بیشــتری کنــد، گوهرهــای بیشــتری بــه دســت خواهــد آورد. البتــه توصیــه ی 
همیشــگی مــا ایــن اســت کــه ژرف پیمائــی در ایــن اقیانــوس نــور و معنویــت بــه کمــک احادیــث اهل بیــت 
باشــد. همانطــوری کــه در یکــی از اشــعاری کــه آقایــان خواندنــد، ایــن مضمــون بــود، کــه معرفــت ایــن 
ــرار  ــم. آنهــا را معــرف خودشــان ق ــرا بگیری ــدان اســت؛ از آنهــا ف ــدان هــم در اختیــار خــود ایــن خان خان
بدهیــم. تأمــل کنیــم، دقــت کنیــم تــا بــه صــورت عمیــق و ژرفــی ایــن کلمــات و ایــن معانــی را بفهمیــم. 
ــه  ــد کــه ب ــن افتخــار را دارن ــا، مداحــان و ستایشــگران اهل بیــت )علیهم الّســام( کــه ای ــز م شــعرای عزی

*.  بیانات در دیدار مداحان اهل بیت )علیهم الّسام( ۰4/۰4/۱۳۸۷
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کلمــات و بــه روایــات اهــل بیــت مراجعــه کننــد، تأمــل کننــد، تدبــر کننــد، از اهــل بصیــرت و معرفــت 
ــوب و  ــکاش، صــوت خ ــر و کن ــت نظ ــف، دق ــع لطی ــت ذوق، طب ــد، آن وق ــک بگیرن ــی کم ــرای ژرف یاب ب

حنجــره ی توانــا را در خدمــت اینهــا قــرار دهنــد. ایــن یکــی از بهتریــن و شــریفترین کارهاســت.

هنر: بهترین وسیله انتقال پیام
ــالیان  ــن س ــول ای ــده در ط ــه، بن ــه و طیب ــوار مقدس ــن ان ــگری ای ــت و ستایش ــی اهل بی ــاره ی مداح در ب
ــادی  ــای زی ــود، صحبته ــکیل میش ــا تش ــم در اینج ــز و مغتن ــریف و عزی ــه ی ش ــن جلس ــه ای ــادی ک متم
کــرده ام کــه تکــرار آن صحبتهــارا الزم نمیدانــم، لیکــن همیــن قــدر عــرض کنــم کــه هــر چــه مــا جلــو 
ــا ذهــن و دل مخاطبــان  ــا هنــر بیشــتر آشــکار میشــود؛ ارتبــاط گرفتــن ب میرویــم، نقــش ارتباطگیــری ب
خــود، مــردم خــود، بــا کمــک ابــزار بســیار کارآمــد هنــر. امــروز آن کســانی کــه پیامــی بــرای مــردم دارنــد؛ 
چــه پیــام رحمانــی، چــه پیــام شــیطانی - فــرق نمیکنــد - بهتریــن وســیله ای کــه در اختیــار میگیرنــد، 
وســیله ی هنــر اســت. لــذا شــما میبینیــد بــه کمــک هنــر، امــروز در دنیــا باطل تریــن حرفهــا را در ذهــن 
یــک مجموعــه ی عظیمــی از مــردم بــه صــورت حــق جلــوه میدهنــد کــه بــدون هنــر امــکان نداشــت، امــا 
بــا هنــر و بــه کمــک ابــزار هنــر ایــن کار را میکننــد. همیــن ســینما، هنــر اســت؛ همیــن تلویزیــون، هنــر 
اســت؛ انــواع و اقســام شــیوه های هنــری را بــه کار میگیرنــد بــرای اینکــه بتواننــد یــک پیــام باطــل را بــه 

شــکل حــق بــه ذهنهــا منتقــل کننــد. بنابرایــن هنــر اینقــدر اهمیــت پیــدا کــرده اســت.

هنر مداحی، امتیاز منحصر به فرد ما
 منتهــا مــا مســلمانها و بخصــوص مــا شــیعیان، امتیــازی داریــم کــه دیگــر ملیتهــا و ادیــان ایــن امتیــاز 
را بــه قــدر مــا ندارنــد و آن عبــارت اســت از اجتماعــات دینــی کــه بــه شــکل روبــه رو، چهــره بــه چهــره، 
ــان دیگــر کمتــر میشــود  ــا و در ادی ــن را در جاهــای دیگــر دنی ــه نفــس تشــکیل میشــود کــه ای نفــس ب
پیــدا کــرد. هســت؛ نــه بــه ایــن قــّوت، نــه بــه ایــن وســعت، نــه بــه ایــن تأثیرگــذاری و محتواهــای راقــی. 
فــرض بفرمائیــد بــرای کســانی کــه بــا زبــان قــرآن آشــنا هســتند، آیــات کریمــه ی قــرآن بــا صــوت خوشــی 
ــگری  ــی و ستایش ــرای مدح خوان ــت. ماج ــی اس ــیار باالئ ــر بس ــرش تأثی ــن تأثی ــود. ای ــاوت ش ــه رو ت روب
مداحــان مــا از ایــن بــاب اســت؛ اســتخدام هنــر بــرای انتقــال مفاهیــم واال و بــاارزش کــه تــا اعمــاق جــان 
ــزار اســت، امــا  ــاارزش اســت. اب ــزار بســیار ب مخاطــب نفــوذ کنــد. ایــن یــک وســیله اســت، ایــن یــک اب
آنقــدر ایــن ابــزار وزن پیــدا میکنــد کــه گاهــی بــه قــدر خــوِد محتــوا اهمیــت پیــدا میکنــد؛ چــون اگــر 
نباشــد، محتــوا قابــل انتقــال بــه دلهــا نیســت. مداحــِی شــما از ایــن قبیــل اســت. هــر چــه هنرمندانه تــر 
باشــد، از ابــزار هنــر، از صــوت خــوش، حنجــره ی خــوب برخــوردار باشــد، بهتــر اســت و هــر چــه محتــوا 
ــر باشــد، از  ــر باشــد، درس آموزت ــل فهم ت ــرای مخاطــب قاب ــر باشــد، ب - آنچــه کــه میخوانیــم - آموزنده ت
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جهــت مدیریــت فکــرِی مخاطبتــان تازه تــر و بــا طراوت تــر باشــد، ارزشــش بیشــتر اســت. البتــه بــا توجــه 
بــه همــان مطلبــی کــه اول عــرض کردیــم، یعنــی در چهارچــوب تعالیــم و معــارف اهل بیــت. لــذا بــازی 
ــاً ســطحی، شــکلی،  ــک کار صرف ــه صــورت ی ــا مســئله ی مداحــی ســزاوار نیســت. مداحــی را ب ــردن ب ک
ــز نیســت.  ــرار دادن، هیــچ جائ ــی ق ظاهــری در آوردن، آن را عبارٌةاخــرای تقلیــد از یــک کار مبتــذل غرب
ایــن را توجــه بکننــد، بخصــوص جوانهــا کــه تــوی ایــن صــراط وارد میشــوند. هیــچ اشــکالی نــدارد کــه 
از شــعری بــا زبــان مــردم اســتفاه شــود، لیکــن بــا مضمــون درســت، بــا مضمــون صحیــح. اگــر چنانچــه 
مــداح و خواننــده مــا و ســتایش گر اهــل بیــت )علیهم الّســام( از کســانی کــه خودشــان غــرق در حیــرت 
ــذال کشــانده شــده - و در  ــه ابت ــه ب ــر موسیقیشــان ک ــرب، بخصــوص هن ــری غ ــد - وادی هن و بدبختیان
وادی حیــرت و ســردرگمی شــیطانی و نــه حیــرت رحمانــی هســتند، ایــن کار شــریف و پاکیــزه و مقــدس 

را الگوگیــری کــرد، ایــن کار ناســزاوار اســت؛ کار ناشایســتی اســت.

اشعاری با محتوای غنی و متناسب با نیازهای روز 
ــاز هــم عــرض میکنیــم، ایــن اســت کــه  و نکتــه ی دیگــری کــه ایــن را هــم مــا دائمــاً تذکــر داده ایــم، ب
محتواهــا را محتوائــی قــرار بدهیــد کــه مخاطــب شــما اســتفاده کنــد؛ یــا یــک منقبــت قابــل فهمــی، یــا 
ــم  ــان انســان را محک ــاد و ایم ــه اعتق ــام( باشــد ک ــت )علیهم الّس ــده ای از اهل بی ــت برانگیزانن ــک فضیل ی
کنــد. شــما ببینیــد مداحــان اهل بیــت )علیهم الّســام( در دوران حیــات معصومیــن )علیهم الّســام( 
ــعرهائی  ــن ش ــرزدق - ای ــعر ف ــت، ش ــعر کمی ــل، ش ــعر دعب ــد. ش ــه میکردن ــی تکی ــه چیزهائ ــر روی چ ب
ــما  ــد. ش ــه میکردن ــی تکی ــه چیزهائ ــر روی چ ــد - ب ــویق کردن ــا را تش ــام( اینه ــه )علیهم الّس ــه ائم ک
ــا  ــل، ب ــا دلی ــت ب ــت اهل بی ــات حقانی ــارت اســت از اثب ــا عب ــن اشــعار ی ــوای ای ــد محت ــد ببینی ــگاه کنی ن
اســتدالل - اســتداللی کــه در کســوت زیبــا و لطیــف شــعر خــودش را نشــان میدهــد. شــعر دعبــل را نــگاه 
کنیــد - یــا بیــان فضائــل اهل بیــت )علیهم الّســام(؛ همینــی کــه امــروز در شــعر ایــن خواننــدگان عزیــز 
مــا هــم چنــد بــار تکــرار شــد. اشــاره ی بــه ماجــرای هــل اتــی، اشــاره ی بــه ماجــرای مباهلــه، اشــاره ی بــه 
تعبیــرات پیامبــر مکــرم نســبت بــه فاطمــه ی زهــرا )ســام اللَّ علیهــا(، یــا بیــان درســهائی کــه از زندگــی 
آن بزرگــواران میشــود گرفــت کــه نمونــه ی شــیریِن کامــِل نزدیــک بــه زمــاِن خودمــان، شــعرهائی اســت 
ــه  ــینه زنی، ب ــته جات س ــرم، دس ــال 5۶ و 5۷ - در مح ــاب - دوره ی اوج نهضــت در س ــه در دوره ی انق ک
ــوی  ــازار، ت ــوی ب ــینه زنی ت ــته ی س ــان داد. دس ــود را نش ــرایان، خ ــوِد مرثیه س ــان، خ ــوِد مداح ــکار خ ابت
ــد، لیکــن هــر کســی میشــنید، میفهمیــد کــه امــروز بایــد چــه کار  ــان ســینه میــزد، نوحــه میخوان خیاب

کنــد؛ امــروز بایــد در کــدام جهــت حرکــت کنــد.
وقتــی شــما ایــن هنــر را - هنــر صــوت و لحــن و آهنــگ و شــعر را کــه کار شــما مجموعــه ای از چندیــن 
هنــر اســت - در خدمــت ایــن معانــی قــرار دهیــد کــه یــا اثبــات حقانیــت اهل بیــت را میکنــد، یــا فضائــل 
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و مناقــب اهل بیــت را میگویــد کــه دل شــنونده را روشــن میکنــد، یــا معــارف اهل بیــت را تفهیــم میکنــد 
ــد؛ آن  ــدا میکن ــن ارزش را پی ــن باالتری ــت ای ــد، آن وق ــرای مخاطــب شــما روشــن میکن و راه زندگــی را ب
وقــت یــک برنامــه ی مداحــی شــما بــه قــدر چنــد ســاعت ســخنرانی و درس اســتداللی ارزش پیــدا میکنــد.

ــم  ــروز خوشــبختانه مــن میبین ــه ام ــت ذهنهاســت. البت ــک احساســات نیســت؛ هدای مســئله فقــط تحری
کــه هــم در ایــن جلســه، هــم در جلســات عــزاداری و مناســبتهائی کــه مداحــان عزیــز میآینــد میخواننــد، 
الحمــد للَّ توجهــات خوبــی در ایــن ســالها پیــدا شــده، لیکــن ظرفیــت، خیلــی ظرفیــت عظیمــی اســت. 
شــما جوانهائــی کــه اهــل خوانــدن و ســرودن و بیــان کــردن و برنامــه اجــرا کــردن هســتید، بــه نیــاز امــروز 
جامعــه ی اســامی نــگاه کنیــد، ببینیــد چقــدر ملــت مــا، جوانهــا و جامعــه ی مــا در کشــاکش طوفانهــای 
گوناگــوِن تهاجــم سیاســی و فرهنگــی و انــواع و اقســام تلقینــات و تبلیغــات، بــه نــگاه نــو، بــه روحیــه ی 
سرشــار از امیــد، بــه دل لبالــب از اطمینــاِن بــه آینــده، فهمیــدن راه روشــن احتیــاج دارد. ایــن را همــه بایــد 
انجــام دهنــد؛ هــر کســی بــه یــک نحــوی. و شــما میتوانیــد ســهم وافــری در ایــن زمینــه داشــته باشــید. 
ــد،  ــی انجــام دهن ــه هــر حــال، مجموعه هــای اســاتید و پیشکســوتهای مداحــی میتواننــد کارهــای خوب ب

امیدواریــم ان شــاءاللَّ انجــام دهنــد.

فعال  بودن هیئات برای مقابله با دشمنی دشمنان انقالب
یــک نقطــه ی اساســی هــم ایــن اســت کــه مــا وضعیــت کنونــی انقــاب را همــواره هــم در یــاد خودمــان 
ــران  ــاد دیگ ــه ی ــان را ب ــس خودم ــر نف ــان، تأثی ــاری خودم ــعاع گفت ــوزه ی ش ــم در ح ــیم، ه ــته باش داش
ــخ  ــه در تاری ــک حادث ــن ی ــود؛ ای ــط نب ــران فق ــخ ای ــه در تاری ــک حادث ــاب ی ــن! انق ــزان م ــم. عزی بیاوری
ــر روی ایــن نکتــه مــن تکیــه و تأکیــد میکنــم - ایــن شــعار نیســت،  ــود. ب جهــان و در تاریــخ بشــریت ب
ایــن تدقیــق در یــک حقیقــت اســت - کــه ایــن یــک حادثــه در تاریــخ بشــریت اســت. هــر چــه زمــان 
بیشــتر بگــذرد، بیشــتر ایــن حقیقــت روشــن خواهــد شــد. اینجــور نبــود کــه حــاال در کشــوری نظامهــای 
طاغوتــی و فاســد بودنــد، بعــد بــه یــک نظــام اســامی تبدیــل شــد. البتــه ایــن بــود؛ امــا فقــط ایــن نبــود. 
از لحــاظ اعتقــادی و معنــوی، قرنهاســت کــه دنیــا را بعمــد بــه ســمت نــگاه مــادی و فهــم مــادِی زندگــی 
و عالــم پیــش میبردنــد، االن هــم دارنــد پیــش میبرنــد. ایــن انقــاب در مقابــل ایــن مــوج عظیمــی کــه بــا 
همــه ی قــدرت مــادی آن را دائــم تشــدید میکردنــد، آمــد ایســتاد و ضربــه زد. انقــاب بــا مطــرح کــردن 
ــه آن حرکــت لطمــه وارد آورد و او  ــد، ب ــه پیــش میبردن ــه ب ــا آن حرکتــی کــه ترکتازان ــت، ب ــِم معنوی َعل
را کنــد کــرد. امــروز شــما میبینیــد در همــان کشــورهائی کــه مهــد گرایــش مادیگــری بــود، گرایشــهای 
معنــوی بــه شــکلهای مختلفــی بــروز کــرده؛ یعنــی طلــب معنویــت، عشــق بــه معنویــت، شــوق و گرایــش 
ــه وجــود آمــده - البتــه ایــن معنویــت را وقتــی نمیتواننــد  ــه معنویــت در آنجــا در بیــن جوانهایشــان ب ب
درســت اداره کننــد، مدیریــت کننــد، گرایشــهای انحرافــی بــه وجــود میآیــد؛ عرفانهــای قابــی، معنویتهــای 
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دروغیــن. و شــیادانی هــم هســتند کــه نقــش میآفریننــد - کــه اگــر تــوی ایــن شــرائط اســام و مکتــب 
ــب دارد،  ــرب برســاند، آنجــا طال ــادی غ ــوری م ــب امپرات ــه قل ــد خــود را ب ــام( بتوان ــت )علیهم الّس اهل بی
مســتمع دارد، عاقه منــد دارد. و ایــن امــروز در دنیــا محســوس و مســلم اســت. اینــی کــه میبینیــد علیــه 
ــه  ــه و ســلّم( ب ــی اللَّ علیــه و ال ــام مبــارک پیغمبــر اعظــم )صلّ ــه ن ــه میکننــد، ب ــن همــه حمل اســام ای

مصــداق قــول مولــوی:
مه فشاند نور و سگ عوعو کند
هر کسی بر طینت خود میتند

بــر طینــت خودشــان میتننــد نســبت بــه نــام مبــارک آن بزرگــوار. ایــن، حادثــه ی جدیــدی را بــه وجــود 
ــا  ــرای دل جوانه ــه اش ب ــر شــده؛ جاذب ــا بیشــتر شــده؛ حضــورش قویت ــام در دنی ــن ن ــوذ ای ــه نف آورده ک
ــان را وادار  ــل و مزدورانش ــه عوام ــرده ک ــتپاچه ک ــتکبار را دس ــدگان اس ــن، گردانن ــده و همی ــف ش مضاع
ــت  ــان دهنده ی هزیم ــن نش ــه ای ــد ک ــان میدهن ــل نش ــوی عکس العم ــک نح ــه ی ــر روز ب ــه ه ــد ک میکن

ــوی. ــه ی معن ــن از جنب آنهاســت. ای
از جنبــه ی سیاســی ایــن اســت کــه از دورانــی کــه مســئله ی اســتعمار در دنیــا شــروع شــد - یعنــی از قــرن 
نوزدهــم - کــه آرام آرام از حــدود دویســت ســال قبــل تقریبــاً مســئله ی اســتعمار یعنــی دســت اندازی بــه 
ــد، شــروع شــد، نظــام ســلطه  ــه میتوانســتند دســت اندازی کنن ــی ک ــر از ســوی قدرتهائ کشــورهای دیگ
ــه دو بخــش؛ یــک بخــِش گردن کلفــت و زورگــو و ســلطه گر،  ــا تقســیم شــود ب ســر کار آمــد؛ یعنــی دنی
یــک بخــِش ضعیــف و توســری خــور و ســلطه پذیر. انقــاب اســامی شــما در مقابــل ایــن حرکتــی کــه بــه 
حرکــت طبیعــی دنیــای سیاســت تبدیــل شــده بــود، ایســتاد. اینــی کــه شــما میبینیــد امــروز در خیلــی از 
کشــورها صــدای مــرگ بــر آمریــکا بلنــد میشــود، ایــن چیــز جدیــدی اســت؛ ایــن مخلــوق حرکــت ملــت 
ــران اســت. چنیــن چیــزی وجــود نداشــت. اینــی کــه شــما میبینیــد امــروز در همــه ی دنیــا، چــه در  ای
کشــورهای اســامی، چــه حّتــی در کشــورهای اروپائــی، سیاســت آمریکائــی منفورتریــِن سیاســتها و ســران 
کشــور آمریــکا منفورتریــِن سیاســتمداران دنیــا هســتند، ایــن ناشــی از ایــن حرکــت عظیــم ملــت ایــران 
ــد.  ــش طلبی ــه چال ــا را شکســت، نظــام ســلطه را ب ــِی ابرقدرته ــه اول، شــاِخ ابرقدرت ــود ک اســت. اینجــا ب
ــد،  ــلطه پذیر بودن ــه س ــه همیش ــورهائی ک ــا کش ــران ب ــکا و دیگ ــل آمری ــزرگ مث ــای ب ــرا قدرته ــرا؟ چ چ
بایــد از موضــع قــدرت حــرف بزننــد؟ تــوی ایــراِن خــود مــا ســران ذلیــِل روســیاِه رژیــم طاغــوت، بــرای 
ــس در  ــکا و ســفیر انگلی ــا ســفیر آمری ــًا ب ــه قب ــر اینک ــد، مگ ــدام نمیکردن ــای مهمشــان اق تصمیم گیریه
ایــران مشــورت کننــد. چــرا؟ چــرا یــک ملــت بــا توانائیهــای خــود، بــا ذخائــر فرهنگــی و مــادی و معنــوی 
خــود، بایســتی تابــع و تســلیم یــک قــدرت بیگانــه شــود؟ چــرا؟ ایــن »چــرا« را اول، انقــاب اســامی گفت.

حــاال ایــن، دو نمونــه از تأثیــری کــه انقــاب شــما ملــت ایــران از جنبــه ی معنــوی و از جنبــه ی سیاســی در 
حرکــت عمومــی جهــان و نــه فقــط در تاریــخ ایــران، باقــی گذاشــته. ایــن دو نمونــه، نمونه هــای دیگــری 
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هــم دارد کــه حــاال وقــت تفصیلــش نیســت.
ــل هــم شــروع شــد.  ــا او شــروع شــد؛ مقاومــت متقاب ــزرگ انجــام گرفــت، دشــمنیها هــم ب ایــن اقــدام ب
رهبــرِی شــگفت آور امــام بزرگــوار در ســخت ترین دورانهــا توانســت ایــن حرکــت را بــا کمــال قــدرت حفــظ 
کنــد و پیــش ببــرد و پیــش ببــرد. ملــت ایــران، جوانــان ایــن کشــور، حقیقتــاً ســخن امــام بزرگوارشــان را 
نیوشــیدند؛ از دل و جــان آن ســخن را پذیرفتنــد، فهمیدنــد و دنبــال کردنــد. خیلــی هــم تــاش شــد کــه 
مــردم را منحــرف کننــد، منصــرف کننــد، راهشــان را عــوض کننــد، باورشــان را بگیرنــد، نشــد؛ تــا حــاال 
نشــده، بعــد از ایــن هــم ان شــاءاللَّ نخواهــد شــد. ایــن حرکــت ادامــه پیــدا کــرده و ایــن دشــمنیها هــم 
روز بــه روز بــه شــکلهای مختلــف وجــود داشــته. مــا مثــل آن دونــده ای هســتیم کــه بــه طــرف مقصــدی 
دارد حرکــت میکنــد، ولــی عــده ای نمیخواهنــد او برســد و دائــم ســر راهــش مانــع درســت میکننــد؛ از رو 
ــه او فریــاد میزننــد:  مانع هــا میپــرد، هــی ســنگ بهــش میزننــد، هــی او را مامــت میکننــد؛ از اطــراف ب
ــدارد؛ او هــم گوشــش بدهــکار نیســت؛ زخمهــا را میخــورد، دردهــا را تحمــل  ــرو، نمیرســی، فایــده ای ن ن
میکنــد؛ امــا راه خــودش را ادامــه میدهــد و میرســد. ملــت ایــران مثــل یــک چنیــن دونــده ی قهرمانــی تــا 

امــروز عمــل کــرده؛ پیــش رفتــه.
خــوب، در یــک چنیــن وضعیتــی، دلســوزان ایــن کشــور، دلســوزان ایــن ملــت، عاقه منــدان بــه آرمانهــای 
ــن  ــد ای ــی و مکتــب اهل بیــت )علیهم الّســام( وظیفه یشــان چیســت؟ همــه وظیفــه دارن اســامی و انقاب
ــک جــور، دولتمــردان  ــد. سیاســتمدارها ی ــران تســهیل کنن ــت ای ــرای مل ــی ب ــدگان، یعن ــرای رون راه را ب
یــک جــور، علمــای دیــن یــک جــور، دانشــمنداِن دانشــگاه ها یــک جــور، روشــنفکران یــک جــور، قشــرهای 
مختلــف یــک جــور. یکــی از اثرگذارترین هــا هــم ایــن جامعــه ی گوینــدگان مذهبــی، ســرایندگان مذهبــی، 
ــا  ــه آنه ــا را ب ــت دله ــزای اهل بی ــادی و ع ــه در ش ــام( ک ــت )علیهم الّس ــه اهل بی ــِق ب ــداران عش پرچم

نزدیــک میکننــد، هســتند.

امروز شناخت وظیفه الزم است
ــا  ــا کج ــه م ــد ک ــند، بدانن ــه را بشناس ــن وظیف ــه ای ــه هم ــت ک ــن اس ــت، ای ــروز الزم اس ــه ام ــه ک آنچ
هســتیم. یــک عــده ای غفلــت میکننــد، نمیفهمنــد کــه مــا ایــن همــه حرکــت کرده ایــم، پیــش آمده ایــم؛ 
نمیفهمنــد کــه مــا هنــوز راه طوالنیــای در پیــش داریــم؛ نمیفهمنــد کــه مــا دشــمن داریــم، دشــمن از 
تنبلــی مــا، از غفلــت مــا، از اختــاف مــا، ســوء اســتفاده میکنــد. مخاطــب بیشــتر ایــن حــرف شــخصیتهای 
ــان،  ــای خودش ــرف زدنه ــب ح ــد مراق ــه بای ــتند ک ــره - هس ــی و غی ــی و فرهنگ ــه - سیاس ــرح جامع مط
مراقــب نوشــتنهای خودشــان، مراقــب موضع گیریهــای خودشــان باشــند. اتحــاد و اتفاقــی کــه رمــِز همــه ی 
ــن کشــور الزم اســت. مســئولین کشــور هــم  ــرای ای ــروز بیشــتر از همــه ب پیشــرفتها و پیروزیهاســت، ام
واقعــاً دارنــد زحمــت میکشــند، حقیقتــاً دارنــد زحمــت میکشــند. دولــت، مســئولین، مدیــران بخشــهای 
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مختلــف، تــاش میکننــد. اگــر کســی ایــراد و انتقــادی هــم دارد، نبایــد آن را جــوری مطــرح کنــد کــه ایــن 
مدیــری کــه در تــاش هســت بــرای اینکــه کار را بهتــر انجــام دهــد، او را تضعیــف کنــد. اختافــات غالبــاً 
از هوســهای نفســانی بــر میخیــزد. اگــر کســی بگویــد ایــن عمــل مــن کــه اختاف انگیــز بــود، تفرقه انگیــز 
بــود، بــرای خداســت، ایــن را بــاور نکنیــد. تفرقــه ی بیــن مؤمنیــن کاِر خدائــی نیســت، بــرای هــدِف خدائــی 
انجــام نمیگیــرد؛ کار شــیطانی اســت؛ کار شــیطانی اســت. ایجــاد بغضــاء و کینــه بیــن مؤمنیــن، فضــای 
اختــاف را بــه وجــود آوردن، ایــن کار شــیطان اســت، کار خدائــی نیســت. کار خدائــی همدلــی اســت. یــک 
نفــر یــک کاری دارد، مســئولیتی را بــر عهــده گرفتــه، دیگــران بایــد کمــک کننــد تــا کار را خــوب انجــام 
دهــد. اگــر ضعفــی داشــت، بــه او تذکــر دهنــد؛ امــا نگذارنــد او تضعیــف شــود. ایــن کســی کــه ایــن َعلــم 
را بــر دوش کشــیده، بلنــد کــرده، همــه بایــد کمکــش کننــد؛ یکــی عرقــش را پــاک میکنــد، یکــی بــادش 
میزنــد. اگــر دیدنــد کــه در نگــه داشــتن َعلــم دارد اشــتباه میکنــد، راهــش ایــن نیســت کــه یــک مشــتی 
هــم بــه پشــتش بزننــد، خــوِد او و َعلــم را ســرنگون کننــد. راهــش ایــن اســت کــه کمکــش کننــد ایــن 
اشــکال برطــرف شــود؛ ایــن نکتــه را بایــد همــه توجــه کننــد، بخصــوص کســانی کــه در عرصــه ی سیاســت 

ــد. و در عرصــه ی فرهنــگ و در عرصــه ی رســانه و در عرصه هــای گوناگــون نقــش و حضــوری دارن
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ترکیب شور و شعور در مجالس 
 

بقای شیعه در گرو محبت اهل بیت
اگــر محبــت اهل بیــت )علیهم الّســام( و عشــق جوشــان بــه ایــن عناصــر الهــی و ربانــی نمیبــود، مســلّماً 
جریــان شــیعه بــا همــه ی معــارف مســتحکم آن، در طــول زمــان و تاریــخ، در میــان ایــن همــه دشــمنی 
باقــی نمیمانــد. ایــن عواطــف را، ایــن شــور محبــت را نبایــد دســت کــم گرفــت. یقینــاً منطــق در به کرســی 
نشــاندن ســخن حــق تأثیــر زیــادی دارد و بــدون پشــتیبانی منطــق و حکمــت، هیــچ حقــی را نمیشــود بــر 
پــا نگــه داشــت؛ امــا گســترش گرایــش بــه حــق، بقــای ایــن حــق مانــدگاِر در طــول تاریــخ اســام، جــز بــا 
محبــت، بــا مــودت، بــا پیونــد قلبــی و عاطفــی، امکان پذیــر نبــود. لــذا شــما ماحظــه کنیــد؛ از اول اســام 

تــا امــروز، پیونــد فکــری و عقانــی همــراه بــوده اســت بــا پیونــد عاطفــی و قلبــی.
 اگــر در تاریــخ ماحظــه میکنیــد کــه وقتــی پیغمبــر اکــرم در ایــام فتــح مکــه - یعنــی هشــت ســال بعــد 
از هجــرت پیغمبــر - هنگامــی کــه وضــو میگرفــت، اصحــاب آن بزرگــوار ســبقت میجســتند بــرای اینکه آب 
وضوئــی را کــه از صــورت مبــارک آن بزرگــوار جــاری میشــد، بگیرنــد و بــه عنــوان تبــرک بــر ســر و روی 
خــود بکشــند، ایــن همــان پیونــد عاطفــی اســت؛ ایــن فــرق دارد بــا خضــوع قلبــی و ایمــان بــه معــارف 
نبــوی؛ ایــن یــک چیــز دیگــر اســت؛ ایــن همــان چیــزی اســت کــه یــک دشــمن عنــود مثــل ابیســفیان را 
متحیــر و متعجــب کــرد. او ایــن منظــره را دیــد و گفــت: مــن قدرتهــا و حکومتهــا و ســلطنتهای زیــادی را 
دیــدم، امــا هیــچ قدرتــی را ندیــدم کــه اینجــور در دلهــای مــردم نفــوذ کنــد؛ آنچنانــی کــه امــروز قــدرت 

اســام را میبینــم. ایــن، ارتبــاط قلبــی و عاطفــی اســت؛ ایــن را بایــد حفــظ کــرد.

*. بیانات در دیدار جمعی از مداحان۱۳/۰۳/۱۳۸۹
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فاطمه زهرا)س(، افتخار دین و امت
ــار اســام،  ــخ بشــر، افتخ ــوی تاری ــن بان ــا(، بزرگتری ــری )ســام اللَّ علیه ــه ی کب ــرا، صدیق ــه ی زه  فاطم
ــه ی آن  ــا( از جمل ــرا )ســام اللَّ علیه ــام فاطمــه ی زه ــن امــت اســت. مق ــن و افتخــار ای ــن دی افتخــار ای
مقاماتــی اســت کــه تصــور آن بــرای انســانهای معمولــی، انســانهای متعــارف - امثــال ماهــا - یــا ممکــن 
نیســت، یــا دشــوار اســت؛ معصــوم اســت دیگــر. نــه بــه حســب مســئولیت رســمی، پیغمبــر اســت؛ نــه بــه 
حســب مســئولیت رســمی، امــام و جانشــین پیغمبــر اســت؛ امــا در رتبــه، در حــد پیغمبــر و امــام اســت. 
ائمــه ی هــدی )علیهم الّســام( نــام مبــارک فاطمــه ی زهــرا را بــا عظمــت و بــا تجلیــل میبردنــد؛ از معــارف 
ــرا )ســام اللَّ  ــای بســیار عظیمــی اســت. فاطمــه ی زه ــا چیزه ــد؛ اینه ــل میکردن ــه ی فاطمــی نق صحیف

علیهــا( ایــن اســت.
ــه  ــت اســت، ک ــم و حکمــت و معرف ــک ســو عل ــوار وجــود دارد، از ی  آنچــه در زندگــی ظاهــری آن بزرگ
حّتــی در خطبــه ای مثــل خطبــه ی فدکیــه ی معــروِف آن بزرگــوار کــه هــم شــیعه آن را نقــل کــرده اســت، 
ــد - بعضــی هــم همــه ی آن خطبــه را نقــل  هــم اهــل ســنت الاقــل بعضــی از فقــرات آن را نقــل کرده ان
ــد  ــه، میبینی ــن خطب ــات ای ــه، در مقدم ــن خطب ــای ای ــد و ثن ــد در حم ــگاه میکنی ــی ن ــد - وقت کرده ان
یکپارچــه حکمــت و معرفــت از زبــان درربــار آن بزرگــوار در فضــا منتشــر شــده و امــروز بحمــداللَّ بــرای 
مــا باقــی مانــده - در آنچنــان موقعیتــی کــه بحــث تعلیــم نبــود، خطــاِب مربــوط بــه علــم و معرفــت نبــود؛ 
در واقــع یــک محاجــه ی سیاســی بــود - در عالیتریــن ســطحی کــه بــرای مــا قابــل درک اســت، در ایــن 
خطبــه ی مبارکــه، معــارف الهــی و معــارف اســامی ذکــر شــده اســت؛ از ســوی دیگــر، زندگــی آن بزرگــوار 
ــن بزرگــوار حضــور  ــداکار در عرصه هــای مختلــف، ای ــه مجاهــدت؛ مثــل یــک ســرباز ف مشــحون اســت ب
فعــال و مؤثــر دارد. از دوران کودکــی در مکــه، در شــعب ابیطالــب، در کمکرســانی و روحیه دهــی بــه پــدر 
ــا، در آن  ــه، در آن جنگه ــن در مراحــل دشــوار زندگــی در مدین ــا امیرالمؤمنی ــا همراهــی ب ــوارش، ت بزرگ
غربتهــا، در میــان آن تهدیدهــا، در آن ســختِی زندگــی مــادی و فشــارهای گوناگــون، و همچنیــن در دوران 
محنــت آن بزرگــوار - یعنــی بعــد از رحلــت پیغمبــر - چــه در مســجد مدینــه، چــه در بســتر بیمــاری، در 
همــه ی ایــن مراحــل، ایــن بزرگــوار مشــغول فعالیــت اســت، مشــغول تــاش اســت؛ یــک حکیــم مجاهــد، 
یــک عــارف مجاهــد. همچنیــن از لحــاظ وظائــف زنانگــی، وظیفــه ی همســری، وظیفــه ی مــادری، تربیــت 
ــه امیرالمؤمنیــن  ــه اســت. آنچــه کــه در خطــاب ب ــک زن نمون ــا شــوهر، ی ــی ب ــی و مهربان ــد، پذیرائ فرزن
ــن بزرگــوار نقــل میشــود، تعبیــری کــه میکنــد، خشــوع و خضوعــی کــه نشــان میدهــد، اطاعــت و  از ای
ــن،  ــام حس ــل ام ــدی مث ــدان، فرزن ــن فرزن ــت ای ــد تربی ــن دارد، بع ــل امیرالمؤمنی ــه در مقاب ــلیمی ک تس
ــه اســت در  ــک زن نمون ــای ی ــی و اع ــت عظم ــب، آی ــل زین ــدی مث ــام حســین، فرزن ــل ام ــدی مث فرزن
وظائــف زنانــه، تربیــت زنانــه، محبــت زنانــه؛ و همــه ی ایــن مجموعــه ی ذیقیمــت و بینظیــر، در یــک عمــر 
هجــده ســاله. یــک دختــر جــوان هجــده نــوزده ســاله، بــا ایــن همــه مقامــات معنــوی و اخاقــی و ســجایای 
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رفتــاری، وجــود یــک چنیــن عنصــری، یــک چنیــن موجــودی در هــر جامعــه ای، در هــر تاریخــی، در هــر 
ملتــی کــه باشــد، مایــه ی افتخــار اســت؛ و دیگــر نداریــم نظیــر ایــن بزرگــوار را. دانســتن ایــن معــارف، 
انســان را بــا ســجایای آن بزرگــوار آشــنا میکنــد؛ امــا بــدون پیونــد عاطفــی، بــدون محبــت، بــدون آن آتــش 
شــور و شــوقی کــه اشــکها را از چشــم انســان جــاری میکنــد - چــه در وقتــی کــه انســان مصیبــت او را 
میشــنود، چــه در وقتــی کــه منقبــت او را میشــنود - انســان بــه نتیجــه نمیرســد؛ ایــن یــک چیــز دیگــر 

اســت؛ ایــن همــان پیونــد عاطفــی و معنــوی و روحــی اســت؛ ایــن را بایــد حفــظ کــرد.

عاطفه متکی به منطق، جریان قدیمی در تشیع
 از اوِل تاریــخ تشــیع تــا امــروز، یــک عنصــر اصلــی و اساســی در تشــیع و جریــان تشــیع، همیــن جریــان 
ــوچ.  ــه ی پ ــه عاطف ــه حقیقــت، ن ــه ی متکــی ب ــه منطــق، عاطف ــه ی متکــی ب ــه عاطف عاطفــی اســت؛ البت
لــذا شــما در قــرآن هــم ماحظــه میکنیــد کــه اجــر رســالت، محبــت و مــودت در قربــی اســت؛ »قــل ال 
اســئلکم علیــه اجــرا ااّل المــوّدة فــی القربــی«.۱ ایــن خیلــی نکتــه ی مهمــی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه 
ــان عظیــم  ــه جری ــت ب ــی، خیان ــه هــر صورت ــه هــر شــکلی و ب ــن محبــت ب داشــت. خدشــه دار کــردن ای
ــد در  ــذا شــما میبینی ــد. ل ــظ کنی ــد حف ــت را بای ــن محب ــت اســت. ای ــروی اهل بی ــت و پی ــت اهل بی محب
دوران ائمــه )علیهم الّســام( ایــن همــه محدثیــن، ایــن همــه شــاگردان آگاه و فقهــای بــزرگ در خدمــت 
ــد،  ــل کردن ــارف را نق ــد، مع ــر بودن ــه ی دیگ ــام( و ائم ــر )علیه الّس ــام باق ــام(، ام ــادق )علیه الّس ــام ص ام
احــکام را نقــل کردنــد، شــرایع را نقــل کردنــد، اخاقیــات را نقــل کردنــد، شــنیدند و نقــل و ثبــت کردنــد؛ 
ــه دعبــل خزاعــی  ــگاه ب ــد ن ــگاه میکنــد، میبین ــاز وقتــی انســان درســت ن ــار همــه ی اینهــا، ب ــا در کن ام
اســت، نــگاه بــه ســید حمیــری اســت، نــگاه بــه کمیــت بــن زیــد اســدی اســت. در حالــی کــه امثــال زراره 
ــا  ــام رض ــا ام ــتند، ام ــام( هس ــه )علیهم الّس ــتگاه ائم ــل در دس ــن قبی ــی از ای ــلم و بزرگان و محمدبن مس
ــورد توجــه  ــری را م ــاة و الّســام( ســید حمی ــه الّص ــام صــادق )علی ــوازد؛ ام )علیه الّســام( دعبــل را مین
ــه خاطــر ایــن اســت کــه آن جنبــه ی ارتبــاط عاطفــی و محبت آمیــز، در  ــرار میدهــد؛ ایــن ب و محبــت ق
شــعر شــاعران، مــدح مادحــان و ذکــر ذاکــران، بــه نحــو اتــّم و اوفــی وجــود دارد، امــا در دیگــر جاهــا وجــود 
نــدارد؛ یــا اگــر هســت، ضعیــف اســت؛ یــا اینجــوری بگوئیــم، تأثیرگــذاری آن ضعیــف اســت. شــعر، مــدح، 

ذکــر، ایــن نقــش را در تاریــخ تشــیع دارد.
 خــوب، امــروز شــما اکثــر افــرادی کــه در ایــن جلســه حضــور داریــد، مادحــان و ذاکــران و ستایشــگران 
ــن  ــرای ای ــه شــما را ب ــن نیســت ک ــن ای ــی اســت. قصــد م ــه ی باالئ ــن مرتب ــس ای ــت هســتید؛ پ اهل بی
ــا محبــت و عشــق  ــر دوش گرفتیــد - کــه یقینــاً ب ــا مســئولیتی کــه ب حرفــه ای کــه در پیــش گرفتیــد ی
ــل و  ــا می ــیر ب ــن مس ــما در ای ــت؛ ش ــل اس ــل حاص ــن تحصی ــوب، ای ــم؛ خ ــت کن ــت - تثبی ــراه اس هم
ــت  ــه اهل بی ــی و توج ــواب اله ــات و ث ــمول توجه ــاءاللَّ مش ــدید و ان ش ــان وارد ش ــه ی خودت اراده و عاق
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ــان را درســت بشناســیم و  ــد؛ امــا مقصــود مــن ایــن اســت کــه ایــن جری ــرار داری )علیهم الّســام( هــم ق
ــن را  ــرداری کنیــم. مــن میخواهــم ای آنچنــان کــه مــورد توجــه ائمــه )علیهم الّســام( اســت، از آن بهره ب
عــرض بکنــم بــه شــما بــرادران عزیــزی کــه ذاکــر اهل بیــت هســتید و در سلســله ی مداحــان و جامعــه ی 
ــد. ایــن کار، کار شــریفی اســت؛ کار ارزشــمندی اســت؛ در بقــای  مداحــان و ذاکــران اهل بیــت قــرار داری
ــن  ــام( نقش آفری ــت )علیهم الّس ــروی از اهل بی ــیعی و پی ــت ش ــیعی و معرف ــان ش ــظ ایم ــیع، در حف تش

اســت؛ ایــن را قــدر بدانیــد.
 جلســه ی مــا بیســت و چنــد ســال اســت کــه هــر ســال در ایــن روز تشــکیل میشــود. دربــاره ی مداحــی 
ــادی گفتــه شــده، مــا هــم عــرض کردیــم - البتــه کارهــای خــوب، پیشــرفتهای  و مداحــان حرفهــای زی
خــوب، جلوه هــای خــوب هــم انســان مشــاهده میکنــد - ولــی مــن میخواهــم بگویــم ایــن ظرفیــت موجــود، 
ــه دوســتانی کــه در ایــن جلســه ی  خیلــی ظرفیــت عظیمــی اســت. شــاید ایــن حــرف را مــن خطــاب ب
ســاالنه شــرکت کردنــد، بارهــا گفتــه باشــم؛ گاهــی یــک بیــت شــعری کــه شــما میخوانیــد، از یــک ســاعت 
بحــث مســتدل یــک گوینــده ی ماهــر تأثیــرش در دلهــا بیشــتر اســت. خــوب، ایــن خیلــی ظرفیــت بزرگــی 
ــم،  ــت عظی ــن ظرفی ــا ای ــکان، ب ــن ام ــا ای ــوان ب ــرد. میت ــد خــوب اســتفاده ک ــت بای ــن ظرفی اســت؛ از ای
ــرد  ــا اعمــاق دل مــردِم چهارگوشــه ی ایــن کشــور ب ــه کمــک جنبه هــای عاطفــی ت معــارف اهل بیــت را ب
ــه ایــن احتیــاج داریــم؛ همیشــه احتیــاج  و آن را تعمیــق بخشــید؛ ایــن چیــز کمــی نیســت. مــا امــروز ب
ــات و  ــد، ثب ــدا کن ــن پی ــای روش ــود، پایه ه ــتحکم بش ــان مس ــه ایمانهایم ــم ک ــاج داری ــا احتی ــم. م داری
مانــدگاری پیــدا کنــد، امــواج گوناگــوِن تبلیغــات دشــمن مــا را تــکان ندهــد؛ مــا همیشــه بــه ایــن احتیــاج 
ــا  ــام( ب ــت )علیهم الّس ــل بی ــت اه ــمنان معرف ــام، دش ــمنان اس ــت، دش ــمنان حقیق ــروز دش ــم. ام داری
ــه  ــیوه ها را ب ــام ش ــواع و اقس ــه اند؛ ان ــلح تر از همیش ــروز مس ــده اند؛ ام ــدان ش ــد وارد می ــای کارآم ابزاره
کار میگیرنــد تــا ایــن جامعــه ای را کــه امــروز بــه حــق قیــام کــرده اســت و دنیــای اســام را متوجــه خــود 
ــه ی  ــامی، جامع ــوری اس ــه ی جمه ــی جامع ــرده - یعن ــف ک ــتکبار را تضعی ــد اس ــای پلی ــرده و پنجه ه ک
ایــران اســامی - تضعیــف کننــد، توانائیــاش را کــم کننــد، آبرویــش را در نــزد ملتهــای مســلمان، در نــزد 

امــت اســامی از بیــن ببرنــد؛ دنبــال ایــن چیزهاینــد.

تقویت ایمان مردم، راه مقابله با دشمن 
ــران،  ــت ای ــمنان مل ــد. دش ــام دادی ــی انج ــای بزرگ ــی کاره ــال خیل ــن ســی س ــران در ای ــت ای ــما مل  ش
ــزرگ،  ــا، همــه ی ســرمایه دارهای ب ــا، همــه ی چپاولگره ــی هســتند. همــه ی زورگوه دشــمنان گردن کلفت
همــه ی باندهــای قــدرت، همــه ی مافیاهــای ثــروت و پــول، در مقابــل شــما هســتند. شــما راه اینهــا را زدید، 
بــرای اینهــا مشــکل درســت کردیــد. ملــت ایــران در ایــن ســی ســال خیلــی اثرگــذار حرکــت کــرده. ایــن 
دشــمنیهائی کــه میکننــد، ایــن بغضــی کــه نســبت بــه ملــت ایــران میورزنــد، بیخــود نیســت. شــما اگــر راه 
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ایــن دزدیهــا را ســخت و دشــوار نمیکردیــد، بــرای تســلط و ســیطره ی اســتکبار مشــکل درســت نمیکردیــد، 
ــران را از  ــد. ایــن دشــمنها امــروز درصــدد ایــن هســتند کــه ملــت ای ــا شــما دشــمنی نمیکردن اینقــدر ب
ــواع شــیوه ها  ــی کننــد. ان محتــوای برانگیزاننــده ی آن - کــه همیــن ایمــان روشــِن مســتدل باشــد - خال
را بــه کار میبرنــد؛ ترویجهــای باطــل میکننــد، ســرگرمی درســت میکننــد، ســرگرمیهای فکــری درســت 
میکننــد، ســرگرمیهای شــهوانی درســت میکننــد، ســرگرمیهای سیاســی درســت میکننــد، فتنــه درســت 
میکننــد؛ اینهــا همــه یــک سیاســت اســت. خــوب، در مقابــل اینهــا چــه کار بایــد کــرد؟ بایــد ایــن ایمــان 

را کــه مایــه ی قیــام و ایســتادگی و ثبــات ملــت ایــران اســت، تقویــت کــرد.
ــامی و  ــارف اس ــترش مع ــن گس ــد، همی ــام ده ــزرگ را انج ــن کار ب ــد ای ــه میتوان ــی ک ــی از عوامل  یک
معنــوی و انقابــی بــه شــکل روشــن و پراکنــدن هرچــه بیشــتر محبــت اهل بیــت در دلهــا و در روحهــای 
انسانهاســت؛ ایــن مســئولیتی اســت کــه امــروز همــه ی مــا داریــم؛ مداحــان هــم بخشــی از ایــن مســئولیت 
را دارنــد، کــه بخــش مهمــی هــم هســت. بــا ایــن چشــم نــگاه کنیــد بــه حرفــه ی مداحــی. وقتــی آنجــا 
ــام آور  ــوان یــک پی ــه عن ــن، ب ــغ دی ــوان یــک مبلّ ــه عن ــدن، احســاس کنیــد کــه ب ــرای خوان میایســتید ب
ــت  ــن احســاس وجــود داشــت، آن وق ــر ای ــن شــکل، آنجــا ایســتاده اید. اگ ــی، در اثرگذارتری ــق دین حقائ
انتخــاب شــعر محدودیــت پیــدا میکنــد، کیفیــت ادا محدودیــت پیــدا میکنــد، انســانهائی کــه میخواهنــد 
ایــن مســئولیت را انجــام بدهنــد، محدودیــت پیــدا میکننــد؛ چــاره ای هــم نیســت. ایــن کار را خــود شــما 
بایــد بکنیــد؛ کار خــود مداحهاســت. امــروز اگــر چنانچــه بپرســند: »آقــا حرفــه ی مداحــی بــه چــی احتیــاج 
ــز را  ــاز دارد؟«، دو ســه چی دارد؟«، »یکــی بخواهــد مــداح بشــود، از امــروز شــروع کنــد، چــه چیــزی نی
میشــمارید دیگــر؛ میگوئیــد بایــد صدایــش خــوب باشــد، حافظــه ی خوبــی داشــته باشــد، بتوانــد شــعر یــاد 
بگیــرد؛ البتــه روح هــم داشــته باشــد. یــک انســانی بــا داشــتن حافظــه ی خــوب و صــدای خــوش، میتوانــد 
بشــود یــک مــداح. بــه نظــر مــا ایــن کافــی نیســت. شــما بــه مــداح بــه چشــم یــک معلــم نــگاه کنیــد کــه 
میخواهــد چیــزی را بــه مســتمع خــود تعلیــم بدهــد. همــه ی شــماها ایــن صاحیــت را داریــد. هیــچ کــس 
، خیلــی خــوب اســت؛ امــا  ــره نبایــد بیــرون کــرد. هــر کــه شــوق ایــن کار را دارد، بســم اللَّ را از ایــن دائ

صاحیتــش را در خــودش بــه وجــود بیــاورد.

اشعار مداحی باید آموزنده باشد
ــاره ی مســائل روز - مثــل  ــده باشــد؛ چــه درب ــت باشــد، شــعر آموزن ــد، شــعر معرف  شــعری کــه میخوانی
بعضــی از شــعرهائی کــه امــروز بعضــی از آقایــان خواندنــد، کــه ناظــر بــه حــوادث روز جامعــه بــود؛ ایــن 
خیلــی بــاارزش اســت، آگاهیبخــش اســت - چــه حّتــی آن چیــزی کــه ایــن هــم در آن نباشــد؛ امــا فــرض 
بفرمائیــد فاطمــه ی زهــرا )ســام اللَّ علیهــا( را کــه میخواهیــد معرفــی کنیــد، آنچنــان معرفــی کنیــد کــه 
یــک انســان مســلمان، یــک زن مســلمان، یــک جــوان مســلمان از آن زندگــی درس بگیــرد؛ در دل خــود 
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نســبت بــه آن مجســمه ی قداســت و طهــارت و حکمــت و معنویــت و جهــاد، احســاس خشــوع و خضــوع  و 
وابســتگی کنــد. ایــن، طبیعــت انســان اســت. مــا انســانها تابــع و متمایــل بــه کمالیــم. اگــر بتوانیــم کمــال 
را در خودمــان ایجــاد کنیــم، میکنیــم؛ اگــر نــه، آن کســی کــه صاحــب کمــال اســت، بــه طــور طبیعــی 
انســان بــه او گرایــش دارد. ایــن کمــال را در فاطمــه ی زهــرا )ســام اللَّ علیهــا(، در امیرالمؤمنیــن )علیــه 
ــرای شــنونده تشــریح کنیــم  ــوات و الّســام( ب الّصــاة و الّســام(، در ائمــه ی اطهــار )علیهــم افضــل الّصل
ــب صــدای خــوش و آهنــگ  ــوزون، و بخصــوص در قال ــب کام م ــب شــعر، در قال ــا در قال و شــنونده ی م
ــدن او  ــه همــه ی اجــزای ب ــی کــه مینوشــد، بنوشــد و ب ــت را مثــل آب زالل ــن معرف درســت و خــوب، ای
برســد. ایــن کار از خیلــی از گوینــدگان برنمیآیــد، از خیلــی از هنرمنــدان برنمیآیــد، از معلمیــن برنمیآیــد؛ 

امــا از شــما برمیآیــد، اگــر ایــن کار را انجــام بدهیــد.

اختصاص قسمتی از  منبر مداحی، به معارف و اخالق 
 مــن بارهــا توصیــه کــرده ام، بــاز هــم توصیــه میکنــم؛ منبرتــان را، مجلســتان را تقســیم کنیــد بــه دو قســم: 
قســم اول، معــارف و اخاقیــات. مــا امــروز بــه اخاقیــات احتیــاج داریــم، بــه معــارف احتیــاج داریــم. امــروز 
احتیــاج داریــم کــه نســل موجــود مــا، نســل جــوان مــا، بــا امیــد، بــا نشــاط، بــا خوشــبینی بــه آینــده، بــا 
ــار بیایــد. مــا احتیــاج داریــم کــه جــوان مــا امــروز  ــا پیوســتگی قلبــی بــه اهل بیــت ب ایمــان بــه خــدا، ب
افتخــار کنــد بــه اینکــه متعلــق بــه ایــران اســامی اســت؛ افتخــار کنــد بــه وجــود امــام؛ افتخــار کنــد بــه 
ــه پیــروی اهل بیــت. مــا امــروز  ــه مذهــب خــود و ب ــه دیــن خــود و ب جمهــوری اســامی؛ افتخــار کنــد ب
بــه جوانــی احتیــاج داریــم کــه بدانــد سرنوشــت خــود او و سرنوشــت جامعــه ی او و سرنوشــت خانــواده ی 
بــزرگ او وابســته ی بــه کار و تــاش اوســت؛ اهــل تــاش باشــد، اهــل کار باشــد، اهــل جدیــت باشــد، اهــل 
پیگیــری باشــد، اهــل تنبلــی نباشــد، اهــل وادادگــی و الابالیگــری نباشــد. ایــن تربیتهــا چــه جــوری انجــام 
میگیــرد؟ شــما میتوانیــد نقــش ایفــاء کنیــد. بنابرایــن یــک قســم منبــر، شــعری باشــد کــه ایــن معانــی را 

تزریــق کنــد. بهتریــن نحــوه ی بیــان هــم بیــان غیرمســتقیم اســت.
 در قالــب شــعر خــوب  - اینجــا نقــش شــعرا معلــوم میشــود - معــارف اهل بیــت را ترویــج کنیــد. امــروز 
ــده شــد،  ــروز خوان ــه ام ــن شــعرهائی ک ــم. بعضــی از همی ــم نداری ــم ک ــا شــاعر خــوب ه خوشــبختانه م
جــزو شــعرهای خــوب بــود. امــروز بحمــداللَّ شــعرای خــوب، گوینــدگان خوش ســلیقه در بیــان، در ابــراز 
حقائــق و بــه نظــم کشــیدن ایــن حقائــق بــه وســیله ی شــعر، داریــم؛ اینهــا را بگردیــد پیــدا کنیــد. شــما 
کــه مداحیــد، وقتــی طالــب شــعر باشــید، چشــمه ی شــعر شــاعر بــه جــوش میآیــد. شــما کــه طالب شــدید، 
او شــعر میگویــد. وقتــی شــعرش بــه وســیله ی شــما خوانــده شــد، انگیــزه ی او بــرای شــعر گفتــن چنــد 
برابــر میشــود؛ یــک هم افزائــی بــه وجــود میآیــد؛ او بــه شــما کمــک میکنــد، شــما بــه او کمــک میکنیــد.

ــاب  ــا در ب ــه م ــی اهل بیــت )علیهم الّســام( اســت. البت ــح و مراث ــه مدای ــوط ب ــر هــم مرب  یــک قســم منب
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ــز  ــای عزی ــما مداحه ــه ش ــه ب ــن جلس ــوی همی ــا ت ــم م ــا ه ــم. باره ــادی داری ــای زی ــی حرفه مرثیه خوان
عــرض کردیــم، جاهــای دیگــر هــم گفتیــم کــه در مرثیه خوانــی بایســتی بــه صــدق واقعــه پایبنــد بــود. 
ــه وســیله ی  ــدن را ب ــن گریان ــا ای ــد، ام ــان را بگریانی ــد مســتمع خودت ــه شــما میخواهی درســت اســت ک
هنرنمائــی در کیفیــت بیــان واقعــه تأمیــن کنیــد، نــه در ذکــر واقعــه ای کــه اصــل نــدارد. مــا در گذشــته ها 
ــل  ــزی را جع ــک چی ــس ی ــا فی المجل ــه بعضیه ــت - ک ــور نیس ــاال آنج ــاءاللَّ ح ــتیم - ان ش ــراغ داش س
میکردنــد؛ نکتــه ای همــان جــا بــه ذهنــش میآمــد، میدیــد خــوب اســت، موقعیــت خــوب اســت، همــان 
جــا میگفــت و از مــردم اشــک میگرفــت! ایــن درســت نیســت. اشــک گرفتــن از مــردم کــه هــدف نیســت؛ 
هــدف، آمیختــن ایــن دِل اشــکآلود - کــه اشــک را بــه چشــم میرســاند و چشــم را اشــکبار میکنــد - بــه 

ــا هنرنمائــی. معــارف زالل اســت؛ البتــه ب

روضه خوانی بدون نیزه و خنجر
ــل  ــال قب ــاه س ــال پنج ــد - م ــت کن ــدا او را رحم ــتیم - خ ــی داش ــرِی معروف ــک منب ــهد ی ــا در مش  م
ــار  ــر به ــل اب ــی او مث ــر روضه خوان ــای منب ــردم پ ــت و م ــر میرف ــن. او منب ــن الواعظی ــوم رک ــت؛ مرح اس
گریــه میکردنــد؛ در حالــی کــه خــودش هــم بارهــا میگفــت مــن اســم نیــزه و خنجــر نمیــآورم. واقعــاً هــم 
نمیــآورد؛ بنــده دههــا منبــر از او دیــده بــودم. حادثــه را آنچنــان هنرمندانــه تصویــر میکــرد کــه مجلــس را 
منقلــب میســاخت؛ بــدون اینکــه بگویــد »کشــتند«، بــدون اینکــه بگویــد »تیــر زدنــد«، بــدون اینکــه بگوید 
»شمشــیر چنیــن زدنــد« یــا »خنجــر چنیــن زدنــد«؛ اینهــا را نمیگفــت. میتــوان بــا شــیوه های هنرمندانــه، 

ــد. ــرد و گریان ــِی خــوب ک روضه خوان
 البتــه ایــن را هــم بــه شــما عــرض بکنــم؛ اینکــه آقایــان مداحهــا، و ســابقها روضه خوانهــا - کــه مــا حــاال 
کمتــر توفیــق پیــدا میکنیــم ببینیــم، امــا در مــواردی از افاضــات مداحهــا مســتفیض میشــویم - اصــرار 
میکننــد کــه بلنــد گریــه کنیــد، لزومــی نــدارد؛ خــوب، آرام گریــه کنیــد. وقتــی میخواهنــد ســینه بزننــد، 
اصــرار بــر اینکــه »صــدا، صــدای ایــن جمعیــت نیســت«؛ یــا وقتــی مــردم میخواهنــد صلــوات بفرســتند، 
اصــرار بــر اینکــه »صلــوات، صلــوات ایــن جمعیــت نیســت«! شــما بخواهیــد مــردم صلــوات بفرســتند، ولــو 
تــوی دلشــان. گــرم شــدن مجلــس بــه ایــن شــیوه ها، اصــل نیســت؛ کاری کنیــد کــه دلهــای مســتمع را در 
اختیــار بگیریــد. دل مســتمع وقتــی در اختیــار شــما آمــد، مقصــود حاصــل اســت؛ اگــر آهســته هــم گریــه 

کنــد، بــاز مقصــود حاصــل اســت؛ اگــر بــه شــما توجــه کــرد، بــاز مقصــود حاصــل اســت.

حرفه بسیار تأثیر گذار مداحی
ــت،  ــی اس ــت، کار مهم ــی اس ــی کار بزرگ ــه کار مداح ــد ک ــن ش ــا ای ــروز م ــرض ام ــل ع ــن حاص  بنابرای
 . حرفــه ی بســیار اثرگــذاری اســت؛ میتوانــد مصــداق درشــت و برجســته ای باشــد از مجاهــدت فیســبیل اللَّ
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اینکــه میگوئیــد مــا حاضریــم در میــدان حضــور داشــته باشــیم، ایــن بــرای هــر کســی یــک جــور حضــور 
ــا  ــکار ب ــدان پی ــان در می ــت انس ــک وق ــت، ی ــری اس ــگ ظاه ــدان جن ــوی می ــان ت ــک روز انس ــت: ی اس
دشــمنانی اســت کــه در جنگهــای فرهنگــی و جنگهــای نــرم وارد مبــارزه شــده اند؛ ایــن یــک جــور دیگــر 
پیــکار اســت؛ اقتضــای خــودش را دارد. در کار شــما مداحــان، در میــدان بــودن و مجاهــدت کــردن، یعنــی 
ــیوه ی  ــاال ش ــه. ح ــیوه های هنرمندان ــا ش ــه ب ــا؛ البت ــرای دله ــر ب ــان هدایتگ ــذار و بی ــخن اثرگ ــه ی س ارائ
ــد؛ آهنگهــای  ــان داری ــه الحمــدللَّ همه ت ــم، خــوب، صــدای خــوش ک ــه هــم کــه عــرض میکنی هنرمندان
متعارفــی هــم هســت. البتــه بعضــی از آهنگهائــی هــم کــه انســان گوشــه و کنــار میشــنفد یــا بــه گــوش 
انســان میرســد، آهنگهــای مناســبی نیســت؛ حــاال گیــرم کــه چهــار نفــر را هــم جــذب کنــد. نــه، آهنــگ 
ــد؛ خــدای نکــرده  ــد عرضــه میکنی ــی باشــد کــه شــما داری ــا محتوائ ــد ســنگین، متیــن و متناســب ب بای
ــه ســمت آهنگهــای حــرام و آهنگهائــی کــه گنــاه اســت، ســوق پیــدا نکنــد. ایــن هــم خیلــی نکتــه ی  ب
اساســی و مهمــی اســت. هــر شــعری، هــر تصنیفــی، هــر ترانــه و آهنگــی کــه خوانــده شــد، قابــل تقلیــد 
ــی هســت کــه خــودش فــی نفســه حــرام اســت؛ اگــر چنانچــه وارد عرصــه ی مداحــی و  نیســت. چیزهائ
بیــان حقیقــت و بیــان خــدا و پیغمبــر شــد، آن وقــت حرمتــش دو برابــر خواهــد شــد. بنابرایــن آهنــگ 
هنرمندانــه و خــوب و متناســب و شــعر خــوب و صــدای خــوش و شــاید از همــه باالتــر دل پــاک و مطهــر 

و بااخــاص مــداح محتــرم، الزم و مهــم اســت.
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شرایط مداحی و ویژگیهای شعر خوب 

الزمه مداحی، صدای خوش و آهنگ غیر لهوی
ــع حاضــر  ــاال از جم ــه ح ــر مداحــی اســت؛ ک ــِف مؤث ــای ظری ــه ی زیب ــه حرف ــوط ب ــر، مرب ــه ی دیگ مقول
ــد.  ــکیل میدهن ــرم تش ــان محت ــر را مداح ــع حاض ــری از جم ــع کثی ــد جم ــند، الب ــم نباش ــه ه ــر هم اگ
ــی  ــاره خیل ــن ب ــر، در ای ــبت های دیگ ــبت و در مناس ــن مناس ــادی، در همی ــالهای متم ــول س ــن در ط م
ــا  ــِگ زیب ــا آهن ــا صــدای خــوش و ب ــم. شــعری کــه شــما ب ــد میکن ــاز هــم تأکی ــی ب صحبــت کــردم؛ ول
میخوانیــد، تأثیــر آن در بســیاری از مــوارد از یــک گفتــار علمــِی منطقــِی فلســفی یــا غیــر فلســفی بیشــتر 
اســت؛ اگــر آنچــه کــه خوانــده میشــود، بدرســتی انتخــاب شــده باشــد و جهــات صــوری و معنــوی در آن 
لحــاظ شــده باشــد. جهــات صــوری، زیبائــی شــعر اســت؛ شــعر را بایســتی درســت و خــوب انتخــاب کــرد. 
ــات  ــه ی نظمــی، شــعر نیســت؛ شــعر خصوصی ــر بافت ــر اســت. ه شــعر یکــی از نمادهــای برجســته ی هن
خــودش را دارد؛ بایــد شــعر انتخــاب کــرد. خوشــبختانه شــعرای خوبــی هــم داریــم؛ شــعرائی کــه دربــاره ی 
ــی  ــرایند؛ و وقت ــوب میس ــیوا و خ ــا و ش ــرایند و زیب ــف میس ــای مختل ــا زبانه ــام( ب ــت )علیهم الّس اهل بی
شــما مشــتریاش باشــید، ایــن تقاضــا، عرضــه را هــم بــه دنبــال خــودش میــآورد. پــس شــعر خــوب، آهنــگ 
خــوب و صــوت خــوب مهــم اســت. البتــه آهنــگ خــوب بــه معنــای تقلیــد از آهنــگ موســیقیهای لهــوِی 
مضــّل عــن ســبیل اللَّ نیســت؛ ایــن را توجــه داشــته باشــید. بعضــی از آهنگهــا، آهنگهــای بــدی اســت، 
ــدن  ــه ی مداحــی و خوان ــه وادی حرف ــد ب ــن را نبای ــوی اســت؛ ای ــای له ــای غلطــی اســت، آهنگه آهنگه
ــت اشــعار و آهنگ ســازیهای  ــدن و قرائ ــدی را در خوان ــدارد کــه شــکلهای جدی مداحــی کشــاند. عیبــی ن
گوناگــون ابتــکار کنیــد؛ امــا از ایــن تشــابه و تداخــل بپرهیزیــد. البتــه آهنگهــای لهــوِی مضــّل عــن ســبیل 

*. بیانات در دیدار جمعی از شاعران و ذاکرین اهل بیت)ع( ۰۳/۰۳/۱۳۹۰
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ــده شــده، آن را  ــک مضمــون دیگــری خوان ــی در ی ــک وقت ــه ی ــر آهنگــی ک ــه حــاال ه ــم، ن اللَّ را میگوی
بخواهیــم منــع کنیــم؛ نــه، آهنگهائــی کــه لهــوی اســت و مضــّل عــن ســبیل اللَّ اســت؛ اینهــا را نیاوریــد.

اهمیت مضمون اشعار
 مســئله ی بعــد، مضمــون اســت. بهتریــن مجموعــه ی شــعری کــه میشــود در یــک منبــِر مداحــی انســان 
ــا  ــب آنه ــر مناق ــد. ذک ــام( باش ــت )علیهم الّس ــت اهل بی ــه در آن، اوالً منقب ــت ک ــزی اس ــد، چی ــر کن فک
دلهــا را روشــن میکنــد، شــاد میکنــد، شــوق را در انســان برمیانگیــزد، اشــک را از چشــمها جــاری میکنــد. 
البتــه منظــور، مناقــب متقــن اســت. اینجــور نباشــد کــه انســان بــه حرفهــای سســت تکیــه کنــد. ایــن همه 
ــای  ــا اســتفاده بشــود؛ از گفته ه ــر وجــود دارد؛ از آنه ــای معتب ــام( در کتابه ــت )علیهم الّس ــب اهل بی مناق
ــان از  ــی از آقای ــروز یک ــه ام ــعری ک ــن ش ــل همی ــد؛ مث ــه و معتبرن ــندند، ثق ــان س ــه خودش ــرادی ک اف
مرحــوم آشــیخ محمدحســین اصفهانــی - مفتقــر - خواندنــد. خــب، ایــن بزرگــوار اســتاد مجتهدیــن اســت. 
مجتهدیــن بــزرگ و مراجــع تقلیــد بــزرگ، در فقــه و اصــول و فلســفه شــاگردهای او هســتند. ایشــان شــاعر 
هــم بــوده. خــب، ایــن شــعر میشــود ســند. یــا روایــات گوناگونــی کــه در کتــب مناقــب وجــود دارد، شــرح 
حــال ائمــه )علیهم الّســام(، مناقــب معتبــر. پــس یــک بخــش، بخــش مناقــب اهل بیــت )علیهم الّســام( 

اســت.

محتاج نصیحتیم
 بخــش دیگــر، نصایــح اســت، کــه ایــن نصایــح هــم میتوانــد از زندگــی خــود ایــن بزرگــواران گرفتــه شــود. 
امــروز مــا محتــاج نصیحتیــم. بــرای رشــد اخــاق در جامعــه، بــرای گســترش خلقیات خــوب، بــرای اعتای 
ــم  ــاج داری ــوب اســت، احتی ــی مطل ــه ی دین ــه در جامع ــی ک ــا و اخوت ــرادری و صف ــی و ب ــه ی همدل روحی
بــه نصیحــت. اینهــا را از کــی یــاد بگیریــم؟ پایه هــای اخــاق در کلمــات ائمــه )علیهم الّســام( اســت، در 
رفتــار ائمــه )علیهم الّســام( اســت. مــا اخــاق را در جامعــه رشــد بدهیــم؛ مــردم را بــه خیرخواهــی، بــه 
امیــد، بــه تعــاون، بــه اخــوت، بــه صبــر، بــه حلــم، بــه شــکر، بــه احســان، بــه ایثــار، بــه گذشــت دعــوت 
ــن و آن، از حســد، از  ــرای ای ــد، از تنگ نظــری، از ناامیــدی، از بدبینــی، از بدخواهــی ب کنیــم؛ از اخــاق ب
بخــل و بقیــه ی ســیئات اخاقــی، مــردم را پرهیــز بدهیــم. ایــن کار بــا زبــان شــعر خیلــی بهتــر اســت و 

ــان نصیحت آمیــز. ــان نثــر و زب ــا زب بهتــر ادا میشــود ت
 گوینــده ای مثــل مــا بنشــیند بــه مــردم نصیحــت کنــد، خیلــی معلــوم نیســت تأثیــر عمیقــی ببخشــد؛ امــا 
وقتــی خواننــده ای همیــن مضمــون را در یــک شــعِر زیبــا و خــوب و بــا لحــن خــوب بیــان میکنــد، مثــل 
ــا  آب گوارائــی اســت کــه انســان مینوشــد؛ تمــام ســلولهای بــدن انســان از ایــن آب بهره منــد میشــود، ت
اعمــاق وجــود انســان اثــر میگــذارد. البتــه اخاقیــات بایــد تکــرار شــود. گفتــن اثــر دارد، شــنیدن اثــر دارد؛ 
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امــا ایــن اثــر، دائمــی و ابــدی نیســت؛ مؤثــرات دیگــری هــم در جامعــه هســت کــه در جهــت عکــس آن 
کار میکنــد. لــذا بایســتی اخاقیــات هــی گفتــه بشــود، بــاز گفتــه بشــود، بــاز تکــرار بشــود.

آگاهی و بصیرت بخشی نسبت به مسائل زندگی
 یــک بخــش هــم آگاهیهــا و بصیرت بخشــیهای نســبت بــه مســائل زندگــی اســت. البتــه مــن بــا ایــن کــه 
در منبرهــای مداحــی، هــی تعــرض بــه ایــن، بدگوئــی بــه آن بشــود، موافــق نیســتم  و اینهــا را دوســت 
نمیــدارم؛ امــا بصیرت بخشــی خــوب اســت، آگاهــی پیــدا کننــد. امــروز ملــت مــا بــر اثــر بصیــرت اســت 
ــه  ــی هســت، چــه کســانی توطئ ــه او چــه توطئه هائ ــد علی ــا میدان ــت م ــه توانســته اســت بایســتد. مل ک
ــا  ــردم م ــا را م ــد؛ اینه ــران ناراحتن ــت ای ــز مل ــه چی ــت، از چ ــا چیس ــن توطئه ه ــدف از ای ــد، ه میکنن
میداننــد. ملــت ایــران میداننــد کــه روحیــه ی ایمــان، اســام، آزادیخواهــی، اســتقال طلبی، ایســتادگی در 
راه درســت، دشــمن را عصبانــی کــرده. مــردم مــا دشــمن را هــم میشناســند. شــیوه های او را هــم بتدریــج 
همه مــان یــاد گرفتیــم، فهمیدیــم شــیوه های دشــمن چیســت. ایــن بصیــرت خیلــی چیــز باارزشــی اســت. 
اگــر ایــن بصیــرت نبــود، ملــت مــا نمیایســتادند. تبلیغاتــی هــم کــه دشــمنان میکننــد؛ چــه آنهائــی کــه 
خودشــان مســتقیماً تبلیــغ میکننــد، چــه آنهائــی کــه بــه زبــان بلندگوهــا و بوقهــای اجاره ایشــان میدمنــد 
و از زبــان آنهــا پخــش میکننــد، همــه اش در جهــت ایــن اســت کــه ایــن بصیــرت را از مــردم بگیرنــد؛ امــر 
را بــر مــردم مشــتبه کننــد؛ آنهــا را از ایمانشــان، از اسامشــان، از استقامتشــان، از ایستادگیشــان در ایــن 
راه، از معرفــت درستشــان نســبت بــه حــوادث زندگــی دور کننــد. خــب، یــک برنامــه ی مجلســِی مداحــی 
میتوانــد یــک بخشــی را بــه ایــن اختصــاص دهــد. شــعرش را پیــدا کنیــد، جماتــش را انتخــاب کنیــد. در 
یــک لحظــه ی مناســب، گاهــی اوقــات یــک کلمــه بــه قــدر یــک کتــاب در دلهــا اثــر میگــذارد. در دلهــا اثــر 
ــاً در ایــن جهــت خیلــی پیــش  ــد. مــن میبینــم کــه خوشــبختانه امــروز جامعــه ی مداحــان انصاف بگذاری
رفته انــد؛ حــاال آن برنامه هائــی کــه مــا توفیــق پیــدا میکنیــم بشــنویم، یــا اینجــا برگــزار میشــود، یــا بعضــاً 

از تلویزیــون میبینیــم.

نیازهای مداح موفق 
 مطلــب آخــر اینکــه: صاحــب حرفــه ی مداحــی کــه خــود را مفتخــر کــرده اســت بــه اینکــه در ایــن راه 
خدمــت و کار کنــد، اگــر بخواهــد همــه ی ایــن خصوصیــات را جمــع کنــد، اوالً احتیــاج دارد بــه مطالعــه 
و کار. بــه قــول معــروف، بیمایــه فطیــر اســت. احتیــاج بــه مطالعــه هســت، احتیــاج بــه کار هســت. البتــه 
مداحهــای قدیمــی مــا مقیــد بودنــد حتمــاً از حفــظ بخواننــد؛ بــد میدانســتند کــه از رو بخواننــد. امــروز 
خوشــبختانه اینجــور نیســت. هیــچ الزم نیســت کــه حــاال مثــًا ســاعتها صــرف وقــت کننــد، قصیــده ای را، 
شــعری را حتمــاً حفــظ کننــد؛ نــه، از رو هــم بخواننــد. منبریهــا هــم همیــن جورنــد. مــا در دوران جوانــی 
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ــد؛ ایــن  و نوجوانــی هرگــز ندیــده بودیــم کــه منبــری از جیبــش کاغــذ در بیــاورد، حدیــث را از رو بخوان
ــط را شکســت؛ از جیبــش  ــن ســنت غل ــای فلســفی )رضــوان اللَّ علیــه( ای ــد میدانســتند. مرحــوم آق را ب
کاغــذ در آورد، روایــت را از رو خوانــد. خــب، ایشــان واعــظ درجــه ی یــک کشــور بــود. حــاال هــم وعــاظ 
یــاد گرفته انــد. بــرای اینکــه درســت بخواننــد، بــرای اینکــه بجــا بخواننــد، بــرای اینکــه آنچــه میخواهنــد 
ــته اند،  ــه نوش ــب را ک ــد؛ مطل ــث را میخوانن ــد، حدی ــان در میآورن ــذ را از جیبش ــد، کاغ ــد، بخوانن بخوانن
میخواننــد؛ شــعر را میخواننــد؛ ایــن خیلــی کار را آســان کــرده. مداحــی هــم همیــن جــور. بنابرایــن مطالعــه 
کــردن، یادداشــت کــردن، یادداشــت داشــتن، بــا حســاب و کتــاب و مطالعــه حــرف زدن، شــرط اول اســت.

ــرای  ــا قــرآن ب ــا قــرآن و حدیــث آشــنا شــوید. انــس ب  شــرط دوم ایــن اســت کــه در مطالعــات خــود، ب
همــه الزم اســت؛ ایــن را مــا بــه همــه توصیــه میکنیــم، بــه همــه ی جوانهــای کشــور توصیــه میکنیــم. امروز 
خوشــبختانه همیــن جــور هــم شــده؛ انســان در میــان دانشــجوها، در میــان طــاب، در بیــن جوانهــای غیــر 
دانشــگاه و حــوزه، عناصــری را میبینــد کــه بــا قــرآن انــس دارنــد؛ بعضیشــان قــرآن را حفــظ هــم دارنــد؛ 
بعضــی هــم کــه حفــظ ندارنــد، قــرآن را فیالجملــه درک میکننــد؛ یعنــی ولــو حــاال تمــام جزئیــات را هــم 

نداننــد، مضمــون را میفهمنــد؛ ایــن خیلــی چیــز مغتنمــی اســت.
 امــروز را کــه انســان بــا بیســت ســال قبــل، بیســت و پنــج ســال قبــل مقایســه میکنــد، میبینــد زمیــن 
تــا آســمان تفــاوت کــرده. حســاب دســت خیلیهــا نیســت. بنــده چــون بــه ایــن مســئله اهتمــام داشــتم، 
حســاب دســتم هســت؛ میدانــم در امــر آشــنائی و انــس بــا قــرآن چــه اتفاقــی افتــاده و دارد میافتــد. قبلهــا 
قــاری مــا کــه قــرآن میخوانــد، خیلــی اوقــات معنــای آیــات را نمیفهمیــد؛ جائــی کــه بایــد وصــل کنــد، 
قطــع میکــرد؛ جائــی کــه بایــد قطــع کنــد، وصــل میکــرد. امــروز اصــًا اینجــور نیســت؛ همــه آشــنایند. 
بنابرایــن آشــنائی بــا قــرآن و حدیــث توصیــه ی مــا بــه همــه اســت؛ امــا مبلغــان دیــن و جامعــه ی مداحــان 
طبعــاً مخاطــب ویــژه ی ایــن حــرف هســتند؛ بــا قــرآن بایــد انــس پیــدا کننــد. قــرآن را حتمــاً بخوانیــد، بــا 
توجــه بــه ترجمــه بخوانیــد، ایــن ترجمــه را بــه یــاد بســپرید. در آیاتــی کــه نصیحــت هســت، متضمــن یــک 
معرفتــی اســت کــه انســان میفهمــد، آنهــا را ثبــت کنیــد، ضبــط کنیــد، یادداشــت کنیــد، از آن بهره منــد 

شــوید؛ هــم بگوئیــد، هــم عمــل کنیــد. حدیــث هــم همیــن جــور.
 خوشــبختانه کتــب معتبــر حدیثــی مــا امــروز همــه ترجمــه شــده اســت. »کافــی« ترجمــه شــده اســت، 
»مــن ال یحضــره الفقیــه« ترجمــه شــده اســت، »نهج الباغــه« ترجمــه شــده اســت، کلمــات حضــرت زهــرا 
ــن متــون، مخصــوص عربیدان هــا  )ســام اللَّ علیهــا( ترجمــه شــده اســت. یعنــی اینجــور نیســت کــه ای
باشــد؛ نــه، عربیــدان و غیــر عربیــدان همــه میتواننــد از ایــن کلمــات اســتفاده کننــد؛ اینهــا فرصــت اســت. 
ــا قــرآن،  از ایــن فرصتهــا بایــد اســتفاده کــرد. بنابرایــن توصیــه ی مــا ایــن اســت: تــاوت قــرآن، انــس ب
ــه خــدای  ــر از همــه، توجــه ب ــث، و باالت ــق حدی ــت از طری ــارف اهل بی ــا مع ــث، آشــنائی ب ــا حدی ــس ب ان
متعــال، حفــظ و تقویــت رشــته ی ارتبــاط قلبــی بــا ذات اقــدس احدیــت، بــا دعــا، بــا توســل، بــا ذکــر، بــا 
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خشــوع، بــا نمــاز نافلــه.
 اگــر ایــن رشــته محفــوظ بمانــد و تقویــت شــود، همــه ی کارهــای دشــوار بتدریــج حــل میشــود؛ اصــل کار 
ایــن اســت. ایــن رشــته ی ارتبــاط بــا مقــام احدیــت هــم - کــه خشــوع و ذکــر و توســل باشــد - مرتبــط 
ــا  ــدأ بکــم«۱ - ام ــن اراد اللَّ ب ــر نیســتند - »م ــام( اســت؛ تفکیکپذی ــم الّس ــت )علیه ــا اهل بی و متصــل ب
خــب، دعاهــای صحیفــه ی ســجادیه، مناجــات خمــس عشــر و دعاهــا و مناجاتهــای گوناگونــی کــه هســت، 
دل را صفــا میدهنــد، ذهــن را صفــا میدهنــد، ذهــن را هــم فعــال میکننــد. خیلــی از معــارف را انســان از 

ایــن طریــق بــه دســت میــآورد.
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۱. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه ی کبیره     
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بایسته ها و الزامات اشعار آیینی 

ــا  ــه ی معیاره ــروده ها، هم ــی از س ــوص بعض ــم؛ بخص ــذت بردی ــد، ل ــتان خواندی ــه دوس ــعاری ک اوالً از اش
ــا خــودش همــراه داشــت. ثانیــاً آنچــه کــه  و میزانهــای خوشــحال کننده ی در جهــت پیشــرفت شــعر را ب
انســان در ایــن جلســه و گاهــی بعضــی جلســات دیگــر مشــاهده میکنــد، وجــود اســتعدادهای بســیار قــوی 
و غنــی و امیدوارکننــده اســت. بنــده پیش بینــی میکنــم کــه ان شــاءاللَّ در آینــده ی نــه چنــدان دوری، مــا 
یــک اوج شــعرِی مجــددی داشــته باشــیم از همیــن اســتعدادهای جــوان. البتــه بایــد پیــش برونــد، بایــد 
تکمیــل کننــد، بایــد شــعرها پخته تــر و عمیق تــر بشــود و قطعــاً خواهــد شــد. ان شــاءاللَّ در دوران مــا یــک 
بنــای رفیعــی بــه وجــود خواهــد آمــد کــه یــادآور دورانهــای اوج شــعر در کشــور ماســت؛ چــون شــعر در 
دورانهــای تاریخــی، پســت و بلنــد داشــته؛ در بعضــی از دورانهــا، شــعر اوج داشــته. مــا ان شــاءاللَّ در آینده ی 

نــه چنــدان دوری ایــن را خواهیــم داشــت.

جایگاه شعر آیینی
امــا آنچــه کــه مناســب ایــن جلســه اســت کــه مــن بــه عنــوان توصیــه بــه بــرادران عــرض کنــم، چنــد 
تــا نکتــه اســت. یــک نکتــه ایــن اســت کــه ایــن شــعری کــه شــما اســمش را شــعر آئینــی گذاشــتید و 
نامگــذاری نامناســبی هــم نیســت - حــاال شــما شــعر مذهبــی را بــه نــام شــعر آئینــی معرفــی میکنیــد، 
ــه کار بــردن قریحــه ی خــداداد شــعر و ایــن موهبــت بــزرگ  عیبــی نــدارد - جــزو بهتریــن عرصه هــای ب
اســت. ایــن قریحــه، یــک نعمــت بزرگــی اســت کــه خــدا بــه کســی عطــا میکنــد؛ ایــن نعمــت را نبایــد 
کفــران کــرد. شــکرانه ی ایــن نعمــت ایــن اســت کــه انســان بــا ایــن قریحــه یــک چیــزی بیــاورد وســط 

*. بیانات در دیدار جمعی از شعرای آئینی در آستانه ی سالروز میاد حضرت امیرالمؤمنین)ع( ۲5/۰۳/۱۳۹۰
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و بــه انســانها و افــکار عرضــه کنــد کــه بــرای آنهــا مفیــد باشــد. نــه اینکــه مــن بخواهــم خشــک و جامــد 
بگویــم؛ بــا قطــع نظــر از ســود و اســتفاده ی مســتمع، شــاعر بــه فکــر دل خــودش نباشــد و حــرف دل و 
احساســات خــودش را نگویــد؛ نــه، اشــکالی نــدارد؛ یعنــی بنــا بــر ایــن نیســت کــه مــا ســخن گفتــن شــاعر 
از دل و بــرای دل خــود را نفــی کنیــم؛ لیکــن میخواهیــم ایــن را بگوئیــم کــه در مقــام تقویــم و ارزیابــی، اگر 
بناســت شــعر محتوائــی داشــته باشــد، بهتریــن محتواهــا همیــن محتواهــای شــعر دینــی و شــعر مذهبــی 

اســت بــا عــرض وســیع و گســترده ای کــه دارد.
ــدارم کــه همــه ی  ــده ن ــه مــن عقی ــظ هــم شــعر مذهبــی وجــود دارد. البت در بخشــهائی از غزلهــای حاف
غزلهــای حافــظ اینجــوری اســت، امــا بخــش مهمــی از غزلهــای حافــظ در واقــع شــعر مذهبــی بــه ایــن 
معنائــی اســت کــه مــورد نظــر ماســت؛ یعنــی بیــان معرفــت و بیــان حقایــق الهــی اســت در یــک قالــب 
ــوی هــم یــک گنجینــه ای از همیــن افــکار الهــی و معــارف الهــی اســت.  خاصــی؛ کمااینکــه مثنــوی مول
بنابرایــن اینهــا محتواهــا و مضمونهاســت، کــه بهتریــن مصــرف شــعر اینهاســت. البتــه انســان وقتــی بــه 
تاریــخ شــعر نــگاه میکنــد، میبینــد ایــن تقیــد و احتیــاط بــه وســیله ی شــاعران مــا در طــول تاریــخ بــه کار 
نرفتــه؛ یعنــی ایــن گوهــر یکدانــه را - بــه قــول ناصرخســرو، »ُدر دری« را - ریختنــد بــه پــای خوکهــا، مــدح 
گفتنــد و چیزهــای بیخــود و بیمعنــی بــه کار بردنــد؛ بعضیهــا هــم آن را در یــک معانــی مبتــذِل احساســی 
و شــهوانی بــه کار بردنــد. اینهــا در واقــع اســراف اســت؛ مصــرف کــردن قریحــه ی شــعری در غیــر جــای 

خــود و مــورد خــود اســت.
البتــه در بیــن شــعرای مــا، شــعرائی کــه از ایــن قریحــه حداکثــر اســتفاده را کردنــد و بهتریــن شــعرها را 
گفتنــد، کــم هــم نیســتند؛ مــا در دورانهــای مختلــف، از اینهــا داریــم؛ هــم در زمــان خودمــان داشــتیم، هــم 
در زمانهــای گذشــته داشــتیم؛ هــم در ســبکهای مختلــف، از دوران قدیــم، شــاعری مثــل ســنائی را داریــم، 
شــاعری مثــل ناصرخســرو را داریــم. اینهــا ایــن قریحــه را بــه کار بردنــد؛ آن کاری کــه بایــد بکننــد، انصافــاً 
کردنــد. همچنیــن ســعدی را داریــم. در دورانهــای بعــد هــم همیــن جــور؛ شــاعری مثــل صائــب را داریــم. 
البتــه صائــب شــعر بیتقیــد بــه معانــی و معــارف کــم نــدارد، لیکــن شــعر معرفتــی هــم انصافــاً خیلــی دارد. 
اینهــا شــعر اخــاق، شــعر معرفــت، آن هــم در حــد عالــی و در بهتریــن حــدی کــه واقعــاً میشــود انســان 
شــعر غزلــی تعریــف و بیــان کنــد، گفته انــد. بیــدل هــم همیــن جــور. همــه ی دیــوان بیــدل تقریبــاً شــعر 
معرفتــی اســت. مــن یــک وقتــی چنــد ســال قبــل از ایــن بــه دوســتان مــداح ســفارش میکــردم کــه بــه 
دیــوان صائــب نــگاه کننــد و شــعرهای اخاقــی را، شــعرهای معرفتــی را، شــعرهای عرفانــی را در آن پیــدا 

کننــد؛ کــه کــم هــم نیســت. اینهــا مضامیــن بســیار پختــه ای اســت کــه دلهــا را روشــن میکنــد.
در هیچ پرده نیست نباشد نوای تو

عالم پر است از تو و خالی است جای تو
هر چند کائنات گدای دِر تواند
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هیچ آفریده نیست که داند سرای تو

ذهن مردم و تلقی مخاطب با خواندن شما باال میآید
ببینیــد، وقتــی یــک مداحــی بــا صــدای خــوش و بــا آهنــگ زیبــا اینهــا را در یــک مجلســی بخوانــد، چــه 
انقابــی در دل بــرای مســتمع بــه وجــود میآیــد. از ایــن شــعرها بایــد اســتفاده کــرد. دیگــران هــم همیــن 

جــور.
مــن همیــن جــا ایــن نکتــه را هــم اضافــه کنــم - کــه البتــه یادداشــت هــم کــرده ام، لیکــن حــاال همیــن جا 
بگویــم - بعضــی از آقایــان مداحهــا بــه مــا میگوینــد کــه آقــا ایــن شــعرهای قلمبــه ســلمبه را کــه بخوانیــم، 
مــردم نمیفهمنــد. خــب، بلــه، بعضــی از شــعرها واقعــاً همیــن جــور اســت؛ از ســطح تفکــر عمومــی مــردم 
باالتــر اســت؛ یعنــی یــک آدم ادیــب و شــاعر و بــاذوق هــم بایــد دقــت کنــد تــا معنــا را بفهمــد؛ اینهــا را 
مــا توصیــه نمیکنیــم؛ لیکــن توجــه داشــته باشــید، ذهــن مــردم و تلقــی مخاطــب بــا خوانــدن شــما بــاال 
میآیــد. ایــن را مــن بــه مداحهــا میگویــم؛ یعنــی شــما میتوانیــد ذهــن مــردم را بــاال بیاوریــد. شــعرهای 
خــوب، الفــاظ زیبــا، مضامیــن عالــی و معــارف قــوی خوانــده بشــود؛ خــب، مــردم مجبــور میشــوند گــوش 
کننــد. وقتــی شــما خــوب میخوانیــد، گــوش میکننــد و طبعــاً ذهنشــان بــاال میآیــد. حتمــاً مــا بایــد ایــن را 

جــزو وظائــف خودمــان بدانیــم کــه ســطح دیــد و ســطح ذوق و تأمــل مــردم را بــاال بیاوریــم.

شعر آیینی اعم از مدح، مرثیه و مناجات است
نکتــه ی بعــد ایــن اســت کــه مناجــات هــم جــزو شــعر آئینــی اســت. شــعر آئینــی فقــط مســئله ی مــدح 
و مرثیــه نیســت؛ مناجــات هــم جــزو شــعر آئینــی اســت. بــرای اینکــه مضمــون مناجــات را درســت پیــدا 
کنیــم، بهتریــن مرجــع، دعاهاســت. دوســتان بــا صحیفــه ی ســجادیه انــس پیــدا کنیــد. ایــن قریحــه ای کــه 
مــن در شــماها میبینــم، خیلــی خــوب میتوانیــد مضامیــن صحیفــه ی ســجادیه را در قالــب اشــعاِر بســیار 
زیبــا بیاوریــد. مرحــوم بهجتــی اردکانــی - دوســت قدیمــی مــا - ســی چهــل ســال پیــش بخشــی از دعــای 
ــود - کــه خــود  ــد. قســمتهای ســخت دعــا هــم ب ــرای مــن خوان ــود، کــه ب ــه شــعر آورده ب ابوحمــزه را ب
عبــارت هــم ســخت اســت، مضمــون هــم ســخت اســت - در عیــن حــال ایشــان توانســته بــود ایــن دعــا 
ــه از ذوق مرحــوم  ــی ک ــا و ذوقهائ ــم قریحه ه ــا میبین ــن جوانه ــان ای ــن االن در می ــاورد. م ــه شــعر بی را ب
ــا و  ــه از قدیمیه ــم ک ــعریای دارم میبین ــای ش ــن جلســه، قدرته ــن االن در همی ــر اســت. م ــی باالت بهجت
ــر هســتند. شــما میتوانیــد مضامیــن دعــای عرفــه ی سیدالشــهداء  ــر و توانات گذشــتگان مــا قویتــر و تیزت
)ســام اللَّ علیــه( را بــه شــعر بیاوریــد. دعــای عرفــه ی امــام حســین عاشــقانه اســت. حضــرت ســجاد هــم 
بــرای روز عرفــه دعــا دارنــد - در صحیفــه ی ســجادیه، دعــای چهــل و هفتــم، دعــای روز عرفــه اســت - آن 
هــم بســیار دعــای پرمغــز و پرمضمونــی اســت؛ امــا دعــای امــام حســین عاشــقانه اســت، یــک چیــز دیگــر 
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اســت. اگــر چنانچــه آشــنا بشــوید، انــس پیــدا کنیــد، دقــت کنیــد، از یــک فقــره ی ایــن دعــا میتوانیــد 
یــک قصیــده، یــک مجموعــه، یــک قطعــه، یــک غــزِل خیلــی قشــنگ از آب در بیاوریــد. بنابرایــن بــرای 

مناجــات و توحیــد، از صحیفــه و از دعاهــا اســتفاده کنیــد.

بیان مناقب اهل بیت از زیارت جامعه کبیره 
بــرای مناقــب ائمــه، از زیارتهــا، بخصــوص زیــارت جامعــه ی کبیــره اســتفاده کنیــد. بنابرایــن شــما دیگــر 
هیــچ احتیاجــی نداریــد کــه مبالغاتــی را در ذهــن خودتــان خلــق کنیــد. آنچــه کــه بایــد در بــاب ائمــه 
ــارت  ــرات زی ــره از فق ــک فق ــد ی ــما میتوانی ــت. ش ــه هس ــارت جامع ــود، در زی ــه ش ــام( گفت )علیهم الّس
جامعــه را - حــاال شــاید صدهــا فقــره اســت - انتخــاب کنیــد و بــا توجــه بــه قریحــه ی شــعری و تخیــل و 
فــرآوری ذهنــی خودتــان، یــک غــزل زیبــا و نــاب از آب در بیاوریــد. ظرفیــت ایــن معــارف اینقــدر باالســت.

معــارف بلنــد اســامی و قرآنــی را از خــود قــرآن و از نهج الباغــه و از بعضــی از روایــات اهل بیــت - روایــات 
اصــول کافــی در بخشــهائی - اخــذ کنیــد.  باایــن منابــع، انــس پیــدا کنیــد. شــعر آئینــی خیلــی دامنــه ی 
وســیعی دارد و شــما میتوانیــد بــر روی ذهنیــت جامعــه اثــر بگذاریــد. روایتــی اســت در تحف العقــول، کــه 
وصیــت امــام صــادق )علیه الّســام( اســت بــه عبداللَّ بن جنــدب. همیــن طــور قســمت قســمت اســت: یــا 
ابــن جنــدب، یــا ابــن جنــدب. ایــن روایــت، پــر از حکمــت اســت. واقعــاً همــه ی چیزهائــی کــه مــا بــرای 
خلقیــات شــخصیمان، معاشــرتهای اجتماعیمــان، فعالیتهــای عمومیمــان و بــرای بنــای تمــدن اســامی نیاز 
داریــم، در ایــن روایــت و نظائــرش پیــدا میشــود. اینــی کــه عــرض کــردم، یــک نمونــه و مثــال اســت؛ از 
ــن شــعر آئینــی را متکــی و مســتند  ــاد اســت و میتوانیــد مراجعــه کنیــد. بنابرای ــن قبیــل نمونه هــا زی ای

کنیــد بــه ایــن معــارف حقــه ی الهیــه، بــا ایــن منابعــی کــه عــرض شــد.

روی این چند چیز خیلی تکیه کنید
یــک مســئله ی دیگــر: انســان وقتــی ایــن قریحه هــا را میبینــد، ایــن ذوقهــای جوشــان را میبینــد، واقعــاً بــه 
شــوق میآیــد. روی ایــن چنــد چیــز خیلــی تکیــه کنیــد: یکــی مضمون یابــی اســت. شــما وقتــی میخواهیــد 
یــک مطلــب را بیــان کنیــد، ایــن را بــا مضامیــن گوناگونــی میشــود بیــان کــرد. مضمون ســازی بــرای بیــان 
یــک حقیقــت، یــک هنــر بــزرگ شــعری اســت؛ کــه البتــه مرکــز و منبــع اصلیــاش هــم شــعرهای ســبک 
ــه اینهــا کــه مراجعــه  هنــدی اســت؛ همیــن شــعر صائــب و شــعر بیــدل و شــعر عرفــی و شــعر کلیــم. ب
ــاده وســیع اســت. خوشــبختانه  ــی در آنجــا فوق الع ــد دســتگاه مضمون ســازی و مضمون یاب ــد، میبینی کنی
در تعبیــرات دوســتان هــم مضمونهــای نــو و زیبــا کــم نیســت؛ مــن ایــن را میبینــم. یــک مطلــب را بــه 
چنــد لبــاس میشــود پوشــاند؛ اســم هــر لباســی را مــا میگذاریــم یــک مضمــون. معنــای مضمــون دار ایــن 

اســت. پــس یکــی مســئله ی مضمون یابــی اســت.
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ــان رائــج متــداول حــرف زدن وارد  ــو اســت. خــب، االن در دوره ی انقــاب، زب دیگــری، ترکیب ســازیهای ن
شــعر شــده - چیــزی کــه در قبــل از انقــاب معمــول نبــود - البتــه بــه شــکلهای مختلــف؛ بعضــی قــوی 
ــان بــه شــکل خیلــی زیبائــی اســتفاده میکننــد، بعضــی هــم یــک خــرده ســطحش  هســتند و از ایــن زب
پائین تــر اســت. هیــچ اشــکالی نــدارد کــه مــا از همیــن زبــان محــاوره ی معمولــی و رائــِج خودمــان بــرای 

بیــان آن معانــی و معــارف اســتفاده کنیــم؛ منتهــا بــا ترکیبهــای نــو، شــکلهای نــو، واژه گزینیهــای نــو.
ــعر  ــه ش ــد ک ــه توجــه کنن ــن نکت ــه ای ــد ب ــتان بای ــر، مســئله ی درســت گوئی اســت. دوس مســئله ی دیگ
بایســتی از لحــاظ موازیــن زبــان، درســت باشــد؛ فعلهــا درســت بــه کار بــرود، در جــای خــود بــه کار بــرود؛ 

ارتبــاط بخشــهای جملــه، ارتبــاط منطقــی و قانونــی باشــد.
نکتــه ی دیگــری کــه بــه نظــر مــن بــرای مجموعــه ی دوســتانی کــه شــعر مذهبــی میگوینــد، مهــم اســت، 
مســئله ی تأثیــر محیــط اســت. البتــه منظــور مــن محیــط عمومــی جامعــه نیســت. بدیهی اســت کــه محیط 
جامعــه روی انســان اثــر دارد. وضــع اقتصــادی، وضــع سیاســی، وضــع اجتماعــی، روی هــر انســانی یــک 
اثــری میگــذارد، روی شــاعر هــم اثــر میگــذارد، طبعــاً روی شــعرش هــم اثــر میگــذارد؛ ایــن را نمیخواهــم 
بگویــم. محیطهــای خــاص، حلقه هــای فرهنگــِی خــاص روی ذهنهــا اثــر میگــذارد. مــن میخواهــم بگویــم 
شــما جــوان مؤمــِن مقیــد و محــب اهل بیــت کــه بــا یــک عشــق و شــوری راجــع بــه اهل بیــت صحبــت 
میکنیــد، شــعر میگوئیــد، راجــع بــه معــارف الهــی، راجــع بــه توحیــد، اینجــور عاشــقانه و زیبــا ســخنوری 
و سخن ســرائی میکنیــد، توجــه داشــته باشــید کــه محیطهــا شــما را بــه ســمت و ســوهای دیگــر نکشــاند. 
ــه روز آن را  ــان ثبــات قــدم بدهیــد و روزب ــه خودت ــان باشــید. در ایــن راه ب ــان مراقــب خودت یعنــی خودت

تقویــت کنیــد؛ چــون محیطهــای شــعری و هنــری و ادبــی روی انســان اثــر میگــذارد.
ــاعر  ــم آورد، ش ــم خواه ــاال اس ــه ح ــرم ک ــورد نظ ــاعر م ــم هســت. ش ــی در ذهن ــک مثال ــن همیشــه ی م
بزرگــی اســت؛ محمــد جــان قدســِی مشــهدی. ایشــان جــزو شــعرای برجســته ی ســبک هنــدی اســت در 
دوره ی صفویــه - قــرن یازدهــم - اشــعارش جــزو قویتریــن شعرهاســت. مــن اعتقــادم ایــن اســت کــه بعــد 
ــا بیشــتر نباشــند. او در مشــهد کــه  ــب در آن ســبک، واقعــاً مثــل محمــد جــان شــاید یکــی دو ت از صائ
بــوده، یکــی از خادمــان آســتان قــدس و مــداح حضــرت رضــا بــوده و شــعرهایش شــعرهای دینــی اســت و 
دیوانــش هــم پــر از ایــن اشــعار اســت. دیــوان حــاج محمــد جــان را نــگاه کنیــد؛ از ایــن قصائــد زیــاد دارد. 
او بعــد بــه هنــد ســفر میکنــد. همنشــینی بــا امــرای هنــد و ســاطین هنــد و آن دســتگاه های بیبندوبــاری 
ــد ایــن را در غزلهــای او  ــه آن رو میکنــد. انســان میتوان ــه از ایــن رو ب ــد، ایــن آقــا را کأن کــه آن روز بودن

ببینــد. مــن خیلــی اوقــات بــه ایــن فکــر هســتم. ایــن شــعر مــال محمــد جــان قدســی اســت:
پارسا در مجلس رندان نشستن خوب نیست 

هر که امشب می نمینوشد به ما منسوب نیست 
در چنین فصلی که بلبل مست و گلشن پر گل است 
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گر همه پیمانه ی عمر است خالی خوب نیست 
ــواِت عرق خــور تحویــل محیــط مجموعــه ی شــعری داده شــده؛ از کــی؟ از آن  ــِد ال یعنــی یــک مســِت رن
ــط اینجــور  ــام رضــا را میگفــت! خــب، آن محی ــدح ام ــه در مشــهد م ــدی ک ــاِک متعب انســاِن پارســای پ
پــرورش میدهــد. بنابرایــن مراقــب محیطهــا باشــید؛ و ایــن هــم بــا ارتباطهــای پیوســته ی شــما بــا همدیگــر 
ــه نظــر مــن جلســات شــعرای مــادح اهل بیــت - چــه جوانهــا، چــه پیشکســوتها  حاصــل خواهــد شــد. ب
ــا یکدیگــر، بایــد جلســات مســتمری باشــد. البتــه معنایــش ایــن نیســت کــه لزومــاً یــک  و قدیمیهــا - ب
جلســه باشــد؛ نــه، بایــد جلســاتی وجــود داشــته باشــد بــرای همیــن کــه در ایــن محیــط، اســتعدادهای 

جوشــان جــوان رشــد پیــدا کنــد.

موضوعاتی که در شعرهای آئینی کم پرداخته میشود
نکتــه ی آخــر هــم ایــن اســت کــه بــه برخــی از موضوعــات در شــعرهای آئینــی کــم پرداختــه میشــود؛ از 
جملــه موضوعــات مربــوط بــه مســائل انقــاب، مســائل جنــگ و دفــاع مقــدس. البتــه در یــک دوره ای خیلی 
خــوب بــود. همیــن آقــای مؤیــد در زمــان جنــگ وقتــی جنازه هــای شــهدا را بــه مشــهد میآوردنــد، شــاید 
هــر روزی یــا هــر چنــد روزی یــک غــزل میگفــت و مداحهــا اینهــا را میخواندنــد. دیگــران هــم میگفتنــد. 
االن جــای ایــن اشــعار خالــی اســت. هشــت ســال دفــاع مقــدس از لحــاظ زمانــی هشــت ســال بــود، امــا 
از لحــاظ اســتمرار معنــوی و فکــری و فرهنگــی ممکــن اســت قرنهــا ادامــه داشــته باشــد. حماســه ای کــه 
در دفــاع مقــدس بــه وجــود آمــد، انگیــزه ای کــه پشــت ســر ایــن حماســه وجــود داشــت، ریــز حوادثــی 
کــه در ایــن مــدت اتفــاق افتــاد، اینهــا چیزهائــی نیســت کــه در ظــرف ده ســال و پانــزده ســال و بیســت 
ســال تمــام شــود. یکــی از امانتدارهــا شــما هســتید؛ بایــد ایــن امانــت را حفــظ کنیــد، بایــد منتقــل کنیــد.

البتــه حــوادِث روز بــه روز و نــو بــه نــو در انقــاب هســت کــه بایــد بــه همــه ی اینهــا رســید، لیکــن آن را 
هــم نبایســتی فرامــوش کــرد. یکــی از همیــن چیزهائــی کــه مربــوط بــه جنــگ اســت و از چیزهائــی اســت 
کــه ذهــن مــن را مشــغول میکنــد، ایــن جانبازهائــی هســتند کــه بعــد از مدتــی بــه شــهادت میرســند؛ 
ــده و  ــهید ش ــه ش ــه در جبه ــت ک ــهیدی اس ــر از ش ــن غی ــت؛ ای ــژه اس ــوع وی ــک موض ــودش ی ــن خ ای
دربــاره اش هــم شــعر گفتــه شــده؛ ایــن انســانی اســت کــه یــک تجربــه ای را گذرانــده و رنجــی را تحمــل 
کــرده، آخــرش هــم شــهید شــده. بگردیــد موضوعــات اینجــوری را پیــدا کنیــد. همچنیــن در موضوعــات 
ــه  ــی ک ــد زبان حالهائ ــان میبین ــب، انس ــا. خ ــای کرب ــهداء و قضای ــه ی سیدالش ــه، مرثی ــه مرثی ــوط ب مرب
گفتــه میشــود، زبان حالهــای زیــادی اســت؛ البتــه ممکــن اســت بعضیــاش هــم مطابــق بــا واقــع نباشــد، 
یعنــی چیزهائــی نباشــد کــه انســان بتوانــد آنهــا را تأییــد کنــد؛ لیکــن زمینه هائــی وجــود دارد. مــن مثــًا 
دربــاره ی مصیبــت حضــرت اباالفضــل )علیــه الّصــاة و الّســام( بــه نظــرم میرســید کــه یکــی از بخشــهای 
مهــم و جذابــی کــه میتوانــد ایــن مصیبــت را بیــان کنــد، همــان زبــان حــال مــادر حضــرت اباالفضــل اســت؛ 
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همــان »ال تدعونـّـی ویــک اّم البنیــن«، یــا آن شــعر دیگــری کــه بــه ایشــان منســوب اســت. خــب، ایــن دو 
تــا شــعر اســت. البتــه اینهــا ترجمــه ی شــعری هــم شــده، ترجمــه ی خیلــی جالبــی نیســت، خیلــی قــوی 
نیســت؛ امــا خــود ایــن یــک عرصــه اســت: مــادری اســت؛ صــورت قبــر چهــار جوانــش را کــه در کربــا 
ــن  ــک ریخت ــه اش اش ــد. هم ــه میآفرین ــد و حماس ــرائی میکن ــد و نوحه س ــع میکش ــدند، در بقی ــهید ش ش
ــدارد - بلکــه حماســه آفرینی  ــو ســر زدن هــم نیســت - البتــه اشــک ریختــن هســت، اشــکالی هــم ن و ت
ــه عرصه هــا  ــی اســت، کــه از اینگون ــن یــک عرصــه ی خیلــی خوب ــه ایــن جوانهاســت. ای اســت، افتخــار ب
بــرای مصیبــت خیلــی بایــد اســتفاده کــرد. یــا توصیــف بعضــی از حــاالت روحــی قهرمانــان کربــا، از جملــه 
شــبیه آنچــه کــه عمــان ســامانی گفتــه، کــه لحظــات رفتــن حضــرت سیدالشــهداء بــه عرصــه ی میــدان را 
تصویــر میکنــد - حــاال چقــدر واقعیــت دارد، مــن نمیدانــم؛ البتــه روضه خوانهــا میخواننــد - کــه حضــرت 
زینــب آمدنــد جلــو، راه را گرفتنــد و گفتگوئــی بیــن ایــن دو بزرگــوار انجــام گرفــت. عمــان از ایــن گفتگــو 

اســتفاده کــرده بــرای تشــریح شــخصیت حضــرت زینــب.
کای عنان گیر من آیا زینبی
یا که آه دردمندان در شبی

کــه بعــد دنبالــش ایــن اســت: »زن مگــو مردآفریــن روزگار«. ببینیــد، از ایــن مناســبت - مناســبت گفتگوی 
ــا( را  ــام اللَّ علیه ــب )س ــرت زین ــخصیت حض ــه ش ــرای اینک ــد ب ــتفاده میکن ــر - اس ــرادر و خواه ــن ب ای
تشــریح کنــد. اینهــا میدانهــای مهمــی اســت. یعنــی شــرح حالهــا و زبــان حالهــا فقــط بیــان آن حالــی کــه 
در آن لحظــه قهرمــان داســتان دارد، نباشــد؛ بلکــه میتوانــد شــرح خصوصیــات او، شــخصیت او، ظرافتهــای 

روح او و عظمتهائــی کــه در وجــود او هســت، باشــد؛ اینهــا همــه میدانهاســت.
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نعمت مداحی اهل بیت 
خدایی کردن نیتها
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خدایی کردن نیت ها نیازمند فکر و آموزش است 

ــن  ــرای شــکر ای ــان را ب ــه اهل بیــت، نعمــت بزرگــی اســت. اگــر همــه ی عمرم ــت اهل بیــت و ارادت ب معرف
نعمــت بــزرگ صــرف کنیــم کــه خــدای متعــال چشــم مــا را نابینــا و ناتــوان از درک حقیقــت قــرار نــداد، 
توانســتیم ایــن انــوار طالعــه و مضیئــه را به قــدر اســتعداد خودمــان ببینیــم، درک کنیــم، بــه آنهــا عشــق و 
ارادت بورزیــم و از آنهــا غافــل نباشــیم، واقعــاً کــم اســت. رحمــت خــدا بــر آن پــدران، مــادران، گذشــتگان، 
پیشــروان و پیشــوایانی کــه ایــن دریچــه ی درخشــان را بــه ســوی ایــن آفتابهــای معنویــت بــر روی مــا بــاز 
ــه  ــد؛ زمزمــه ی محبــت اهل بیــت را از آغــاز زندگــی مــا، از کودکــی مــا، از دوران گاهواره نشــینی مــا ب کردن
گــوش مــا خواندنــد و دلهــای مــا را از محبــت ایــن بزرگــواران ســیراب کردنــد. خدایــا! ایــن محبــت را، ایــن 
ــا  ــت را لحظــه ای از م ــن نعم ــا؛ ای ــر و راســخ تر بفرم ــا، عمیق ت ــان م ــا، در ج ــه روز در دل م ــت را روزب معرف

مگیــر.

نعمت مداحی اهل بیت 
ــی را  ــی انســان حقیقت ــا. گاه ــادح و ستایشــگر اینه ــه انســان بشــود م ــری اســت ک ــم نعمــت دیگ ــن ه ای
میبینــد، میشناســد؛ امــا گاهــی ایــن معرفــت را، ایــن محبــت را در قالــب شــعر، در قالــب نثــر بیــان میکنــد و 
میپراکنــد. ایــن هــم نعمــت دیگــری اســت کــه خــدا بــه مادحــان و ستایشــگران و گوینــدگاِن ایــن راه عنایــت 

کــرده؛ ایــن را هــم بایــد قــدر بدانیــد. خــود ایــن مــدح آشــکار، مــدح خــوِد آن مــادح اســت:
مادح خورشید مداح خود است

که دو چشمم روشن و نامرمد است۱

*. بیانات در دیدار جمعی از مداحان سراسر کشور در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا سام الل علیها۲۳/۰۲/۱۳۹۱
۱. مولوی، مثنوی معنوی، دفتر پنجم 
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وقتــی انســان نــوری را، زیبائــی ای را مــدح و ســتایش میکنــد، در واقــع خــود را مــدح میکنــد؛ زیــرا ثابــت 
میکنــد کــه زیبائیشــناس اســت؛ ثابــت میکنــد کــه چشــمش میبینــد، میفهمــد، درک میکنــد. عــاوه بــر 
ایــن، پراکنــدن ایــن فضائــل و معنویــات در بیــن مــردم، کمــک بــه تربیــت انسانهاســت. انســانها بــا شــناخت 
الگوهــا، بــا یــاری گرفتــن از پیــروی الگوهاســت کــه میتواننــد بــه درجــات عالــی و مقامــات برتــر دســت 

پیــدا کننــد. اگــر در ایــن راه حرکــت کنیــد، کار بزرگــی کردیــد.

خدایی کردن نیتها
نیتهــا را خدائــی کنیــد؛ اصــل قضیــه ایــن اســت. اگــر نیــت مــا در ایــن گفتــن، در ایــن مــدح و ثناگســتری، 
نیــت خدائــی بــود، بــه قصــد روشــن کــردن دلهــا، جــا دادن ذهنهــا، انســان ایــن را بیــان کــرد و گفــت، 
آن وقــت ایــن میشــود یکــی از جنــودالل؛ »و لل جنــود الّســماوات و االرض« .۲ یکــی از جنــود الهــی همیــن 
کســی اســت کــه بــا زبــان خــود، بــا بیــان خــود، بــا طبــع خــود، بــا ذوق خــود، ایــن حقایــق را گســترش 
میدهــد؛ میشــود ســرباز خــدا. اگــر نیــت دیگــری بــود، نــه. از جهــاد چــه کاری باالتــر اســت؟ فرمــود: اگــر 
چنانچــه کســی قــدم بــه میــدان جهــاد بگــذارد بــرای یــک هــدف مــادی، نــه مجاهــد اســت، و نــه اگــر 
کشــته شــود، شــهید اســت؛ بــا اینکــه بــه میــدان جنــگ رفتــه. اگــر بــرای هدفهــای مــادی - چــه برســد 
خــدای نکــرده بــرای هدفهــای پســت - وارد ایــن میدانهــا شــویم، بــرای مــا نــه فقــط موجــب تعالــی و رشــد 
نمیشــود، بلکــه موجــب تنــزل و ســقوط هــم میشــود. ایــن، مخصــوص مداحــی هــم نیســت؛ مســئله گوئی 
هــم همیــن اســت، عالــم شــدن هــم همیــن اســت، مجتهــد شــدن هــم همیــن اســت، دانشــمند شــدن هــم 
همیــن اســت. آن چیــزی کــه روحــی اســت در کالبــد اعمــال مــا، نیــت ماســت؛ »انّمــا االعمــال بالّنّیــات« 

؛ ۳ نیتهاســت کــه بــه عمــل ارزش میدهــد.
خــب، اگــر بنــا شــد نیــِت خدائــی باشــد، پــس بایــد شــما نــگاه کنیــد ببینیــد کــدام بیــان، ذکــر کــدام 
ــن در  ــه م ــه ای اســت ک ــن آن نکت ــد؛ ای ــت میکن ــت، مخاطــب شــما را هدای ــدام فضیل ــان ک ــت، بی منقب
طــول ایــن ســالهای متمــادی - شــاید بیســت و چنــد ســال اســت کــه مــا مثــل امــروزی، ایــن نشســت را 
بــا مداحــان و بلبــان غزلخــوان ایــن بوســتان داریــم - همیشــه تکــرار کــردم. ببینیــد چــه بخوانیــد، چــه 
بگوئیــد، مســتمع شــما میشــود متنــّور بــه نــور فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیهــا(. یــک چیزهائــی هســت 
ــه وجــود نمیــآورد، هیــچ  کــه گفتــن آنهــا هیــچ گشایشــی و هیــچ فتوحــی در ذهــن شــنونده ی شــما ب
بهجتــی در جــان مســتمع شــما بــه وجــود نمیــآورد؛ اینهــا را نگوئیــد. آن چیزهائــی را بگوئیــد کــه دلهــا را 
نــرم میکنــد، خاشــع میکنــد، بــه پیــروی از فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیهــا( راغــب میکنــد. آن چیزهائــی 
را بگوئیــد کــه میتوانــد مســتمع شــما را بــه پیمــودن راهــی کــه آن بزرگــوار رفــت، تشــجیع کنــد، تشــویق 

کنــد. اینهــا فکــر الزم دارد، آمــوزش الزم دارد؛ کار، آســان نیســت.

۲. فتح: 4
۳. تهذیب، ج ۱، ص ۸۳



89

بایسته های 
هنر مداحی

استفاده  از هنر برای بیان حقیقت 
امــروز خوشــبختانه جامعــه ی مداحــان جمعیــت زیــادی را در سراســر کشــور تشــکیل میدهنــد. کار مــداح، 
اســتفاده ی از هنــر بــرای بیــان حقیقــت اســت. خــود ایــن ایســتادن، بــا صــدای خــوش و بــا آهنــگ زیبــا 
شــعری را خوانــدن - هــم شــعر هنــر اســت، هــم آهنــگ هنــر اســت، هــم صــدا هنــر اســت - بــا چندیــن 
هنــر، انســان یــک حقیقتــی را بیــان کنــد، میتوانــد تأثیــر مضاعفــی در ذهــن مســتمع و حاضــر در مجلــس 
ــت  ــت. جمعی ــی اس ــت بزرگ ــی فرص ــت، خیل ــی اس ــت بزرگ ــی نعم ــن خیل ــذارد؛ ای ــما بگ ــب ش و مخاط
مداحهــا هــم بحمــدالل روزبــه روز توســعه پیــدا کــرده، مــردم هــم قبــول دارنــد، اشــتیاق دارنــد، اســتقبال 
ــه چیــز  میکننــد -  ایــن هــم هســت دیگــر - پــس همــه چیــز فراهــم اســت. اگــر وقــت ایــن جلســه ب
دیگــری گذشــت، اگــر ایــن چنــد هنــر - هنــر شــعر، هنــر صــدا، هنــر آهنــگ - در چیــزی مصــرف شــد کــه 
هیــچ فایــده ای بــرای مســتمع شــما نداشــت، ایــن میشــود خســران. لــذا کار مداحــی، کار ســختی اســت. 
اینجــور نیســت کــه بگوئیــم حــاال کــه صدامــان خــوب اســت، چنــد تــا شــعر هــم حفــظ کنیــم - حــاال 
کــه الحمــدلل آقایــان مداحهــا از روی کاغــذ میخواننــد! قدیمهــا عیــب بــود کــه مــداح از جیبــش کاغــذ در 
بیــاورد، از روی کاغــذ بخوانــد؛ قصائــد طوالنــِی پنجــاه شــصت بیتــی را از بــر میخواندنــد؛ البتــه حــاال الزم 
نیســت، از روی کاغــذ خوانــدن ایــرادی هــم نــدارد - یــک شــعری از یــک گوینــده ای بگیریــم، بــا صــدای 
خــوش بخوانیــم؛ قضیــه ایــن نیســت. بایــد نــگاه کنیــد، ببینیــد، بســنجید. ایــن یــک مطلــب کــه مربــوط 

بــه مداحــان عزیــز ماســت.

بایسته های انتخاب اشعار
شــما میدانیــد کــه مــا بــه شــما مداحهــا اخــاص داریــم، شــماها را دوســت میداریــم، کارتــان را بــاارزش 
ــان جوانیــد،  ــا مداحهــا داشــته ام؛ شــما هــم اغلبت ــزرگ را مــن همیشــه ب ــن شــرط ب میدانیــم؛ منتهــا ای
جــای فرزنــدان مــا هســتید؛ نصیحــِت پدرانــه اســت، ان شــاءالل دنبــال کنیــد: شــعر خــوب، شــعر پرمغــز 
و البتــه شــعر زیبــا. خــود هنــر شــعر اثــر هــم میگــذارد. وقتــی شــعر خــوب بــود، وقتــی اســتخوان بندی 
شــعر، الفــاظ شــعر، خــوب بــود - شــعِر خــوب، بــا مضمــون خــوب - تأثیــرش بیشــتر هــم هســت؛ بعــاوه 

کــه ســطح ذهــن مــردم و فکــر مــردم را هــم بــاال میــآورد.
بــه جامعــه نــگاه کنیــد، ببینیــد جامعــه بــه چــه چیــزی احتیــاج دارد؟ اینهــا چیزهائــی نیســت کــه امــروز 
بــرای امثــال شــما جوانهــا - کــه الحمــدلل باســوادید، بافهمیــد، بابصیرتیــد - مخفــی باشــد. امــروز مــردم 
مــا بحمــدالل ســطح فکرشــان باالســت، ملــت مــا بلــوغ فکــری دارد؛ شــما جامعــه ی مــداح هــم همیــن 
جــور. شــما میدانیــد مــردم بــه چــه چیــزی احتیــاج دارنــد. امــروز مــردم بــه دیــن، بــه اخــاق، بــه ایمــان 
ــم.  ــاج داری ــان احتی ــد؛ همه م ــاج دارن ــه شــناخت آخــرت احتی ــا، ب ــه شــناخت دنی ــه بصیــرت، ب راســخ، ب
اینکــه میگوئیــد فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیهــا( در محشــر وارد میشــود، فضــای محشــر تحــت تأثیــر 
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عظمــت دختــر پیغمبــر قــرار میگیــرد، بایــد محشــر را بشناســیم، قیامــت را بشناســیم، هیبــت جــال الهــی 
را در محشــر بدانیــم؛ اینهــا معرفــت میخواهــد، اینهــا آگاهــی میخواهــد؛ قــرآن هــم پــر اســت از بیاناتــی 
کــه ایــن معانــی را بــه مــا نشــان میدهــد، روایــات هــم همیــن جــور. اینهــا را بــا زبــان شــعر، بــا همــان 

هنــری کــه در شــما هســت، بیــان کنیــد.
میدانیــد همیشــه شــروع یــک کار، خیلــی ســخت اســت. وقتــی کار شــروع شــد، روی غلتــک افتــاد، آســانتر 
ــد  ــواع و اقســام فســاد، پیغمبــر بتوان میشــود. از یــک جامعــه ی جاهــِل متعصــِب دور از اخــاِق گرفتــار ان
یکــی مثــل عمــار را بیــرون بیــاورد، یکــی مثــل ابــوذر درســت کنــد، اینهــا مگــر کار آســانی اســت؟ پیغمبــر 
چــه کار کــرد؟ ایــن دنــده ی ســنگینی کــه توانســت ایــن موتــور را بــه راه بینــدازد، چــه بــود؟ آیــات مکــی 
را نــگاه کنیــد؛ در درجــه ی اول، ذکــر قیامــت، ذکــر عــذاب الهــی، ترســاندن از نقمــت الهــی بــرای کافــران و 
ُدوران و کــوران اســت؛ اینهــا بــود کــه آن تــکان اول را بــه مــردم داد. مــا از ایــن نکتــه نبایــد غفلــت کنیــم. 
شــفاعت بــه جــای خــود محفــوظ، محبــت بــه جــای خــود محفــوظ، والیــت بــه جــای خــود محفــوظ؛ امــا 
خــدای متعــال، هــم رحمــت دارد، هــم ســخط دارد. ســخط الهــی را هــم بــه یــاد خودمــان بیاوریــم؛ اول 
بــه یــاد خودمــان، بعــد بــه یــاد مــردم. ایــن اســت کــه دلهــای مــا را تــکان میدهــد، ایــن اســت کــه مــا را از 
اعمــاق جهالتهــا و مادیگریهــا و گرفتاریهــا بیــرون میکشــد؛ اینهــا جــزء نیازهــای ماســت. دنیــا را بشناســیم، 

آخــرت را بشناســیم، وظیفــه را بشناســیم، جهــاد را بشناســیم.
امــروز ملــت مــا یــک ملــت تــازه متولــد شــده ی در دنیــای گرفتــار اســت، بــا یــک خلقــت دیگــر، بــا یــک 
هیئــت دیگــر، بــا یــک شــاکله ی دیگــر، بــا ابعــاد وجــودِی نــو. در دنیائــی کــه همــه ی عوامــل بــرای دور 
کــردن دلهــا و مــردم از معنویــت بســیج شــده بودنــد و تــاش میکردنــد و همچنــان میکننــد، یــک ملتــی 
ــن مثــل المــاس میدرخشــد. هیــچ  ــز کمــی اســت؟ ای ــن چی ــای ایمــان؛ ای ــا زیربن ــد شــده اســت ب متول
الزم نیســت مــا پیرایــه ببندیــم؛ مثــل خورشــید نورافشــانی میکنــد. مــا یــک چنیــن ملتــی داریــم. هــم 
معنویــت، هــم آگاهیهــای دنیــوی، هــم زیــور دانــش، هــم تاشــهای سیاســی، هــم کار درســت تبلیغــی، 
هــم ســازندگی خــود، هــم ســازندگی جامعــه، هــم رســیدن بــه بنــای اقتصــادی، هــم رســیدن بــه بنــای 
اخاقــی؛ اینهــا همــه جــزو کارهــای ماســت. شــما نــگاه کنیــد ببینیــد در ایــن بخشــهای گوناگــون و متنوع، 
ــد،  ــاط باش ــن نق ــه ای ــه ب ــا متوج ــاعر م ــد. ش ــی بدهی ــد آگاه ــدر میتوانی ــد؛ چق ــد بکنی ــه کار میتوانی چ

گوینــده ی مــا متوجــه بــه ایــن نقــاط باشــد، مــداح مــا همیــن جــور؛ ببینیــد چــه اتفاقــی میافتــد.
ــه کار ببریــم، بینیازتریــن خلــق خــدا،  اگــر ســرمایه هائی را کــه در اختیــار داریــم، درســت بشناســیم و ب
ملــت مــا و مســلمانها خواهنــد بــود. همیــن نمــاز، یکــی از سرمایه هاســت. نمــاز را میخوانیــم، بــا غفلــت 
ــود  ــن، کمب ــود ویتامی ــی، کمب ــر غذائ ــه فق ــا ب ــک انســان مبت ــه ی ــن اســت ک ــل ای ــم؛ مث ــور میکنی عب
ــوادی  ــن م ــر از همــه ی ای ــد کــه پ ــدا کن ــه ای دسترســی پی ــه یــک جعب ــواد الزم، ب ــاج م پروتئیــن، محت
اســت کــه او احتیــاج دارد؛ بعــد آن را بــو کنــد، کنــار بگــذارد! خــب، بــاز کــن، بخــور، اســتفاده کــن، نیــرو 
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را بفرســت بــه بــدن خــودت؛ همیــن طــور بــو میکنــی، میگــذاری کنــار!؟ حــاال آنهائــی کــه اصــًا اعتنــاء 
نمیکننــد، هیــچ. مــا نمــاز را همیــن طــور بــو میکنیــم، میگذاریــم کنــار! کلمــه کلمــه ی نمــاز درس اســت، 
ــدرش را بدانیــم. روزه همیــن جــور اســت، زکات همیــن جــور  کلمــه کلمــه ی نمــاز حــال اســت؛ اگــر ق
اســت، جهــاد همیــن جــور اســت، تعالیــم دیــن همیــن جــور اســت؛ مداحــی شــما هــم همیــن جــور اســت. 
مداحــی شــما هــم جملــه جملــه اش، کلمــه کلمــه اش میتوانــد مغــذی باشــد؛ میتوانــد مســتمع را رشــد 

بدهــد. خــب، ایــن یــک بحــث مربــوط بــه مداحــی بــود.
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ضایع نشدن فرصت منحصر به فرد مداحی 

زبان مداحی ترکیبی از شور و شعور است
شأن مداح و ستایشگر

لزوم خودداری از انجام اعمال اختالف افکن
نیاز به جهاد مداوم

هنر شعر، آواز و اجرا، وسیله پراکندن معرفت در دلها
در مجالس شادی روضه نخوانیم
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ضایع نشدن فرصت منحصر به فرد مداحی 

ایــن عیــد شــریف را، میــاد مســعود را، روز شــادی و فــرح و طــراوت دلهــای شــیعیان را در طــول تاریــخ، به همه ی 
شــما عزیــزان، بــرادران، خواهــران، بلبــان بــاغ مدحــت آل پیغمبــر، و ثناگســتران برتریــن و بهتریــن خایــق عالَم 
و آدم تبریــک عــرض میکنــم. امیدواریــم خداونــد متعــال از همــه ی شــما عزیزانــی کــه برنامــه اجــرا کردیــد - 
خواننــدگان، ســرایندگان، اجــرا کننــدگان و مجموعــه ی شــما عزیــزان -  ایــن توســل را بــه بهتریــن وجهــی قبول 
بفرمایــد.   بنــده ی حقیــر، خــدا را سپاســگزارم کــه توفیــق مرحمــت کــرده اســت؛ شــاید حــدود ســی ســال یــا 
بیشــتر اســت کــه مــا ایــن توســل را در ایــن روز داریــم و بحمــدالّل رونــق و شــکوه و معنویــت و رشــد مفاهیــم و 
معانــی را انســان  در پیشــرفت ســالها مشــاهده میکنــد. امســال برنامــه ای کــه اجــرا کردیــد، بســیار خــوب بــود؛ 
هــم از لحــاظ محتــوا، هــم از لحــاظ قالــب؛ شــعرها خــوب بــود، اجراهــا و خواندنهــا خیلــی خــوب بــود. ان شــاءالّل 
کــه شــما دوســتان و عزیــزان روزبــه روز در جهــت معرفت افزائــی و نورپراکنــی در فضــای ذهنــی جامعــه، موفق تــر 

باشید.

زبان مداحی ترکیبی از شور و شعور است
 دو مطلــب در ایــن جلســه گفتنــی اســت - اگرچــه حــرِف گفتنــی بیــش از اینهــا اســت - یــک مطلــب در مــورد 
مدیحه ســرائی خانــدان پیغمبــر اســت؛ ایــن مهمــی کــه شــماها بر عهــده گرفته ایــد. امــروز بحمــدالّل در سرتاســر 
کشــور شــبکه ی مداحــان و ثناگســتران خانــدان پیغمبر توســعه پیــدا کرده اســت؛ جمعیت زیــادی، اســتعدادهای 
زیــادی، دلهــای مشــتاقی در میــان خــود مداحــان - کــه از جوانهــای مــا، پیشکســوتهای مــا، اســاتید مــا تشــکیل 
شــده اســت - بحمــدالّل  میــان مــردم میرونــد و وســیله ی توســل مــردم را فراهــم میکننــد و ســفره ی برکــت 

*. بیانات در دیدار جمعی از مداحان در سالروز والدت حضرت فاطمه ی زهرا سام الل علیها۱۱/۰۲/۱۳۹۲
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اهل بیــت را می گســترانند؛ ایــن یــک فرصتــی اســت بــرای کشــور مــا؛ مثــل خیلــی از فرصتهــای دیگــری کــه مــا 
داریــم. بــرادران مســلمان مــا در کشــورهای دیگــر، خیلــی از فرصتهــای مــا را ندارنــد؛ یکــی اش همیــن اســت. این 
سلســله و رشــته و جریــان و شــبکه ی توســل بــه اهل بیــت و محبــت اهل بیــت و برانگیختــن عواطــف، خیلــی 
فرصــت مهمــی اســت. حــاال بــه هــر دلیلــی، دیگــران در مناطــق دیگــر، از ایــن نعمــت بــزرگ، از ایــن برکــت عام، 
بــه ایــن شــکل برخــوردار نیســتند؛ مــا داریــم. یقینــاً یکــی از عواملــی کــه دیــن را، معنویــت را، عقیــده را و اخاق 
را در یــک جمعیتــی در طــول تاریــخ حفــظ میکنــد، عواطــف اســت؛ در کنــار عقــل و خــرد و اســتدالل. انبیــاء و 
فرســتادگان الهــی ننشســته اند بــا مــردم بــا زبــان فلســفی حــرف بزننــد؛ اگرچه بــرای فهمیــدن کام آنهــا و تعمق 
در بیــان آنهــا، عقــل فلســفی الزم بــود و هســت؛ یعنــی فاســفه ی بــزرگ از ســفره ی گســترده ی عمومــی انبیــای 
الهــی بیشــترین بهــره را میبرنــد؛ امــا ایــن ســفره، ســفره ی خــاص نیســت؛ لــذا زبــان آن، زبــان اســتدالل عقلــی و 
بگــو و مگــو و ان قلــت و قلــت نیســت؛ ایــن زبــان، ترکیبــی اســت از اندیشــه و عقــل و عواطــف؛ عاطفــه اســت کــه 
میتوانــد مســیر فهــم عقلــی و حرکــت عقلــی و جریــان عقلــی را همــوار کنــد.   مــا بــه طور طبیعــی این جریــان را 
داریــم؛ هــم در جلســات مــدح و عــزا و شــادی و مولودیخوانــی و عــزاداری، هــم در جلســات دعاخوانــی؛ ایــن دعای 
کمیــل، ایــن دعــای ندبــه، ایــن دعــای امــام حســین در عرفــه، و دعاهائــی کــه مخصــوص مــا اســت. در میــان 
ــدارد؛ ایــن هــم از اختصاصــاِت  دیگــران، ایــن مقــدار دعــای خوش لفــِظ خوش معنــای خوش مضمــون وجــود ن
امتیازاتــی اســت کــه بحمــدالّل پیــروان اهل بیــت از آن برخوردارنــد. اینهــا همــه اش عقــل و عاطفــه را درآمیختــه ی 

بــا یکدیگــر در طــول تاریــخ و در عمــق ذهــن بشــر و عواطــف انســان جــاری میکنــد.

شأن مداح و ستایشگر
 بنابرایــن شــأن مــداح ایــن اســت؛ یعنــی برانگیختــن عواطــف، و بــه کمــک اندیشــه و خــرد بــردِن ایــن عواطــف. 
شــأن مــداح و ستایشــگر - ایــن حرفــه ای کــه امــروز در کشــور مــا  بحمــدالّل بوفــور وجــود دارد - ایــن اســت کــه 
بتوانــد بــا بیــان هنــری، بــا شــیوه ی هنــری، بــا اجــرای هنــری، معرفــت را در بیــن مــردم گســترش دهد. این شــد 
محــور اصلــی. شــعری کــه انتخــاب میکنیــد، لحنــی کــه انتخــاب میکنیــد، شــیوه ای کــه در آن بــا مــردم حــرف 
میزنیــد، در ایــن جهــت قــرار بگیــرد؛ در جهــت افزایــش معرفــت و عمــق بخشــیدن بــه هدایــت مــردم و دانائیهای 

آنهــا از دیــن و از راه زندگــی؛ ایــن کاری اســت کــه جامعــه ی مــداح بــه بهتریــن وجهــی میتوانــد انجــام دهــد.
 بارهــا عــرض کرده ایــم و ایــن یــک حقیقتــی اســت کــه وقتــی شــما یــک قصیــده را یــا یــک غــزل را کــه حامــل 
معــارف اســت، در یــک مجلســی میخوانیــد، گاهــی از ســاعتها ســخن گفتــن فصیــح و بلیِغ یــک گوینــده تأثیرش 
بیشــتر و عمیق تــر میشــود؛ ایــن یــک فرصــت اســت؛ از ایــن فرصــت بایــد اســتفاده کــرد؛ ایــن فرصــت را نبایــد 
ضایــع کــرد. شــعری کــه محتــوا نداشــته باشــد، ایــن فرصــت را ضایع میکنــد؛ یا اگــر چنانچــه در آن یــک نکته ی 
ضعیــف و احیانــاً غلــط وجــود داشــته باشــد، ایــن فرصــت را ضایــع میکنــد؛ یــا اگــر چنانچــه کیفیــت اجــرا جوری 
باشــد کــه مرزهــای شــرعی را مخــدوش کنــد، ایــن فرصــت ضایــع شــده اســت؛ یــا اگر جــوری باشــد کــه نیازهای 
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نقــد را کــه امــروز مــردم بــه دانســتن آنهــا احتیــاج دارنــد، ندیــده بگیــرد، ایــن فرصــت ضایــع شــده اســت. فــرض 
کنیــم در دوران جنــگ تحمیلــی کــه کشــور نیــاز داشــت بــه یــک حماســه ی پرشــورِ عملــی و جهــاد در میــدان، 
جوانهــا هــم آمــاده بودنــد، پــدر و مادرهــا هــم آمــاده بودنــد، یــک نفــری بــرود در مجالــس و محافــل خــود، شــعر 
هــم بخوانــد، خــوب هــم اجــرا کنــد، منتهــا اشــاره ای بــه ایــن نیــاز وقــت نکنــد؛ ایــن ضایــع کــردن فرصت اســت. 
آن روز مداحهــا نقشــهای خیلــی خوبــی آفریدنــد. در ایــن جبهــه کارهائــی کــه مداحهــای مــا کردنــد، اثــری کــه 
آنهــا در اعمــاق جــان رزمنــدگان مــا گذاشــتند، کم نظیــر اســت. مــن بعضــی را اطــاع دارم؛ مداحهــای ترکزبــان 
یــک جــور، مداحهــای فارس زبــان یــک جــور، همیــن آقایــان مداحهــای زنجــان کــه امــروز یکــی از آنهــا اینجــا 
خواندنــد، و جاهــای دیگــر و جاهــای دیگــر و از همــه جــا، و همچنیــن شــعرائی کــه ایــن مداحهــا را پشــتیبانی 
میکردنــد،   آن روز همــه بــه وظیفه شــان عمــل کردنــد. امــروز هــم مــن نــگاه میکنــم، میبینــم در میــان ایــن 
شــعرهائی کــه خوانــده شــد، بــه نیازهــای نقــد توجــه شــده بــود؛ نمونــه ی کاملــش همیــن شــعر آقــای ســازگار 
اســت، کــه هــر ســال همیــن جــور اســت. ایشــان در ایــن شــعرها و ســرودها یــک پیونــد لطیــِف درســِت هنریــای 
بیــن عــرش و فــرش میزنــد؛ از حریــم ملکــوت همیــن طــور آرام و بــا شــیوه ی هنــری حرکــت میکنــد، میآیــد در 

نیــاز امــروز، آنجــا بــه ایــن نیــاز میرســد. ببینیــد، ایــن ترکیــِب هنرمندانــه اســت؛ شــعر هــم خــوب اســت.

لزوم خودداری از انجام اعمال اختالف افکن
 شــما از حنجــره اســتفاده میکنیــد، کــه نعمــت خــدا اســت؛ از لحــن و آهنــگ اســتفاده میکنیــد، کــه نعمــت خدا 
اســت؛ از شــعر اســتفاده میکنیــد، کــه قریحــه اش نعمــت خــداداِد الهــی اســت. ایــن نعمتها در اختیار شــما اســت؛ 
اینهــا را در خدمــت چــه قــرار میدهیــد؟ در خدمــت معرفت افزائــی. اگــر در خدمــت اختاف افکنــی واقــع شــد، اگر 
در خدمــت تحریــک عصبیتهائــی قــرار گرفــت کــه امــروز بــه خاطــر ایــن عصبیتهــا، متعصبیــن لجــوج در نقاطی 

از دنیــا بیســت تــا، ســی تــا ســر میُبرنــد، ایــن اســتفاده، اســتفاده ی بــدی اســت؛ ایــن را خیلــی مراقب باشــید.
شــما اینجــا یــک شــعری بخوانیــد، امــروز هــم کــه ویدئــو و اینترنــت و وســائل گوناگــون انتقــال پیــام وجــود دارد؛ 
عکــس و تفصیــات آن بــرود در فــان نقطــه، چهــار تــا آدم جاهــِل متعصــب را تحریــک کنــد، بینــدازد بــه جــان 
یــک مشــت زن و بچــه ی بیگنــاه، خــون اینهــا را بریــزد. مراقــب ایــن چیزهــا باشــید. اینکــه بنــده ایــن همــه اصرار 
میکنــم، تأکیــد میکنــم بــرای اینکــه اختافــات مذهبــی و طایفــه ای  را کمرنــگ کنیــد، بــرای ایــن اســت. کســی 
خیــال نکنــد کــه اگــر مــا بخواهیــم نعمــت ایــن عشــقی کــه دلهــای مــردم مــا را بحمــدالّل پــر کــرده و ماالمــال 
از محبــت اهل بیــت اســت، شــکرگزاری کنیــم و ایــن عواطــف را تحریــک کنیــم، راهــش آن اســت؛ نــه، اشــتباه 
اســت. اختاف افکنــی یــا تحریــک عصبیتهــای اختاف افکــن، مصلحــت نیســت؛ نــه امــروز مصلحــت اســت، نــه 
زمــان امــام صــادق )علیه الّســام( مصلحــت بــود؛ آنهــا هــم جلویــش را گرفتنــد. بعضــی از افــراد ســطحی نگر بــه 

ایــن مســئله توجــه ندارند
 همیــن طــور اســت اختافــات داخلــی و درونــی. امــروز مــردم مــا بایــد امیــد داشــته باشــند؛ اگــر امیــد بــود، 
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حماســه خواهــد بــود. اینکــه مــا عــرض کردیــم »حماســه« ، حماســه که دســتوری نیســت، بخشــنامه ای نیســت؛ 
بخشــنامه صــادر میکنیــم، مــردم حماســه ایجــاد کننــد! مگر میشــود چنین چیــزی؟ مگر معقول اســت؟ حماســه 
از دل میجوشــد، حماســه بــا عقــل هدایــت میشــود، حماســه بــا ایمــان پشــتیبانی میشــود؛ اینهــا کــه دســتوری 
نیســت. اگــر چنانچــه دل از امیــد خالــی شــد، فکــر از منطــق صحیــح تهــی شــد، حماســه بــه وجــود نمیآیــد. مــا 
در ذهنهــا تردیــد ایجــاد کنیــم، در دلهــا یــأس تزریــق کنیــم، حماســه بــه وجــود میآیــد؟ معلــوم اســت کــه نــه. 
حماســه آفرینی ایــن اســت: فضــای بدبینــی بــه وجــود نیایــد؛ فضــای ســوء ظــن بــه وجــود نیایــد؛ فضــای امیــد، 
فضــای خوشــبینی، فضــای نــگاه بــه چشــم اندازها بــه وجــود آیــد؛ چشــم اندازهائی کــه قطعــی اســت، یقینــی 

اســت، حقیقــی اســت، تلقینــی نیســت.
 مثــاً در اوائــل دهــه ی ۶۰ - ســی ســال قبــل از ایــن - اگــر چنانچــه مــا میگفتیــم آینــده چنیــن و چنــان خواهد 
شــد، ممکــن بــود بعضیهــا بگوینــد بلــه، اینهــا دارنــد تلقیــن میکننــد؛ امــا امــروز کــه دیگــر ایــن حرفهــا نیســت؛ 
امــروز کــه داریــم میبینیــم حرکــت عمیــِق وســیِع پیشــرونده ی انقــاب و کشــور را بــه ســوی اهــداف؛ هــم اهداف 
مــادی، هــم اهــداف معنــوی؛ هــم اهــداف سیاســی، هــم اهــداف اجتماعــی؛ هــم اهــداف داخلــی، هــم اهــداف 
بین المللــی؛ اینهــا جلــوی چشــم مــا اســت؛ مگــر کســی میتوانــد منکــر شــود؟ آن وقــت ایــن چشــم اندازی را کــه 
امــروز مــا بــرای خودمــان ترســیم میکنیــم، کســی بیایــد در آن تردیدآفرینــی کنــد، یأس آفرینــی کنــد، ناامیــدی 
بــه وجــود بیــاورد؛ همچنیــن در حرکــت و جهــاد مــداوم کــه نیــاز یــک کشــور و یــک امــت و یــک تاریــخ اســت.

نیاز به جهاد مداوم
 جهــاد مــداوم، نیــاز همــه اســت. همــه ی پیشــرفتها، همــه ی تمدن ســازیها، بــه برکــت مجاهــدِت دائــم شــده 
اســت. مجاهــدِت دائــم هــم همــه اش بــه معنــای رنــج کشــیدن نیســت. جهــاد، شــوق آفرین اســت. جهاد، شــادی 
و نشــاط آفریــن اســت. امــروز کــه نیــاز بــه ایــن جهــاد داریــم، کســی بیایــد بــه تنبلــی و کســالت و انــزوا و بیکاری 
و بیکارگــی دعــوت کنــد، اینهــا میشــود کفــران نعمــت الهــی؛ »أ لــم تــر الــی الّذیــن بّدلــوا نعمــت الّل کفــرا و احلّوا 

قومهــم دار البــوار« ؛ ۱ ایــن نبایــد بشــود.
 در بیــن شــما عزیــزان بحمــدالّل هــم پیشکســوتها هســتند، هــم جوانهــا هســتند، اســتعدادهای خوبی هــم وجود 
دارد. در میــان شــما، گلهــای پرطــراوِت نورســی مــن مشــاهده میکنــم، کــه توانســته اید خــوب وســط میــدان 
بیائیــد و جــای خالــی گذشــتگان را نــه فقــط پــر کنیــد، بلکــه برتــر و بهتــر از آنها - مــا خیلــی از گذشــتگان را هم 

ــم - حرکــت کنید. دیدی

هنر شعر، آواز و اجرا، وسیله پراکندن معرفت در دلها
 آنچــه کــه مــن بــه شــما عــرض میکنــم، ایــن اســت: مداحــی، معرفت افزائــی اســت. مداحــی، پراکنــدن معرفــت و 
حکمــت و امیــد و عقیــده ی راســخ اســت. مداحــی، جوشــاندن چشــمه های عواطــف در دلهــا اســت؛ بــا اســتفاده ی 

1. ابراهیم: ۲۸
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از هنــر شــعر، هنــر آواز، هنــر اجرا.
 البتــه یــک اصــل مســلّمی وجــود دارد عزیــزان مــن! مــردم از صــدای شــما خوششــان میآیــد، از شــعر شــما لذت 
میبرنــد، از اجــرای شــما - چــه در مدحتــان، چــه در مصیبتتــان - دلهایشــان تــکان میخورد و اشــک میریزنــد؛ اما 
بــه خــود شــما هــم نــگاه میکننــد. اگر شــما از لحــاظ اخــاق، از لحــاظ تدیــن، از لحاظ عفــت، نمود تحســین آوری 
داشــتید، همــه ی آنچــه را کــه عــرض کردیــم، بــه صــورت مضاعــف در مــردم اثــر خواهــد کــرد. امــا اگــر خــدای 
نکــرده بعکــس شــد؛ مــردم نشــانه ی تزلــزل اخاقــی، نشــانه ی عقب ماندگــی از لحــاظ اخــاق و رفتــار و خــدای 
نکــرده عفــت و ایــن چیزهــا مشــاهده کننــد، اثــر ایــن هنرهــا و زیبائیهائــی که در کار شــما هســت، از بیــن خواهد 
رفــت؛ ایــن را مراقــب باشــید. همه مــان بایــد مراقــب باشــیم؛ مــا عمامه ایهــا بیشــتر از دیگــران، گوینــدگان مذهبی 
بیشــتر از دیگــران، نامــداران عرصــه ی دیــن و تقــوا بیشــتر از دیگــران. همــه بایــد مراقــب باشــیم؛ شــما هم همین 
طــور. شــما کســانی کــه در عرصــه ی دیــن و معرفــت و امــور الهــی داریــد کار میکنیــد، خیلــی باید مراقب باشــید؛ 
مراقــب اخــاق، مراقــب پاکــی زبــان، پاکــی دامــان، پاکــی دل، پاکــی دســت. خــدای متعــال به شــما کمــک کند. 
یــک مــادح آســتان فاطمــی )ســام الّل علیهــا( وقتــی کــه در یــک چنیــن جایگاهــی قــرار گرفــت، یــک انســان 
برجســته اســت. یعنــی همیــن جــوری کــه بیــن ماهــا فهمیــده شــده، دانســته شــده و اعتقــاد پیــدا کرده ایــم، 
ــن  ــه ای ــا ب ــوار و توجــه دادن دله ــن بزرگ ــه ای ــار ارادت ب ــام( و اظه ــه )علیهم الّس ــدح ائم ــه در راه م کســانی ک

بزرگــواران هســتند، اینهــا پیــش خــدای متعــال عزیــز و محبوبند.

در مجالس شادی روضه نخوانیم
 البتــه امــروز یــک نکتــه ای در جلســه ی مــا وجــود داشــت کــه ایــن نکتــه، نکتــه ی مستحســنی اســت. مــن در 
ایــن ســالهای طوالنــی، خیلــی اوقــات بــه بــرادران مــداح کــه اینجــا میخواندنــد، ایــن اعتــراض را میکــردم کــه 
جلســه ی جشــن و مولــود را تبدیــل میکردنــد بــه مجلــس عــزاداری؛ مفّصــل روضــه خواندند و اشــک گرفتنــد! هر 
چیــزی بــه جــای خــودش. بــه شــما میگوینــد مــداح. مــداح یعنــی چــه؟ شــاخصه ی اصلــی شــما مداحــی اســت، 
نــه روضه خوانــی. روضــه بخوانیــد، بنــده طرفــدار روضه خوانــی ام، خــودم هــم روضه خوانــم. اینجــور نیســت کــه 
در مجلــس مولودی خوانــی ائمــه )علیهم الّســام( هــم حتمــاً بایــد یــک روضــه ای خوانــده شــود، یــک دمــی داده 
شــود، یــک اشــکی گرفتــه شــود؛ هیــچ لزومــی نــدارد. بگذاریــد عواطفی کــه مردم نســبت به ائمــه )علیهم الّســام( 
دارنــد، در خــارج اینجــور وانمــود نشــود کــه منحصــر اســت در قضیه ی گریــه و ســینه زنی و عــزاداری؛ نه، عــزاداری 

ی بــه جــای خــود، مدیحــه و مولودی خوانــی و شــادی هــم بــه جــای خــود؛ اینهــا را نبایــد بــا هــم مخلــوط کــرد.
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هیئت سکوالر نداریم 

پدیده مبارک هیئت رزمندگان 
نظم هیأتی را شبیه نظم اداری نکنید

حفظ و حراست نیروها خیلی مهم است
 هیئِت امام حسیِن سکوالر نداریم!

اهتمام در هیئات به مسأله قرآن خوانی 
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هیئت سکوالر نداریم 

هیئــت رزمنــدگان یــک پدیــده  ی مبارکــی اســت؛ نَْفــس اینکــه رزمنــدگان مــا هیئــت عــزاداری تشــکیل 
بدهنــد - محــور و نقطــه  ی ثقــل اصلــی هــم عــزاداری عاشــورا اســت؛ بقّیــه  ای کــه فرمودیــد، اینهــا حواشــی 
الزم و خوبــی اســت، اّمــا آن نقطــه  ی ثقــل، احیــای عاشــورا، زنــده نگه  داشــتن عاشــورا و عمق  یابــی ژرفــای 

حادثــه  ی عاشــورا اســت - چیــز بســیار مبــارک و مهّمــی اســت.

پدیده مبارک هیئت رزمندگان 
 یــک نکتــه ایــن اســت کــه اصــل انتســاب هیئــت بــه رزمنــدگان، یــک معنــای مهّمــی دارد. رزمنــدگان 
یعنــی کســانی کــه در مواجهــه  ی بــا دشــمن مجاهــدت کردنــد؛ مجاهــدت هــم اعــّم از مقاتلــه اســت؛ مقاتله 
ــا اســت؛ جنــگ نظامــی، جنــگ فکــری،  ــواع مبارزه  ه ــه  ای از ان یعنــی جنــگ نظامــی، مجاهــدت مجموع
جنــگ روحــی، جنــگ اجتماعــی، مجمــوع اینهــا اســمش مجاهــدت اســت، مجاهــدت شــامل همــه  ی اینهــا 
ــات مجاهــدت و معنــای  هــم هســت. آن کســانی کــه اهــل مجاهــدت در راه خداینــد - یکــی از خصوصّی
ــل انســان باشــد؛ هــر تاشــی را جهــاد نمیگوینــد؛ ممکــن اســت  جهــاد ایــن اســت کــه دشــمن در مقاب
کســی یــک کار علمیــای هــم بکنــد ]اّمــا[ جهــاد نباشــد؛ جهــاد، آن حرکتــی اســت کــه در مواجهــه  ی بــا 
یــک خصــم، بــا یــک دشــمن، انجــام میگیــرد - و ایــن خصوصّیــت را دارنــد، ایــن روحّیــه را دارنــد، بــرای 
همــه  ی اجتماعــات وجودشــان مبــارک اســت؛ چــون اجتماعــات بشــری خالــی از دشــمن نیســتند - حــاال 
کــم یــا زیــاد؛ یــک وقــت مثــل مــا دشــمن زیــاد دارنــد، یــک وقــت هــم ایــن قــدر دشــمن ندارنــد اّمــا 
باالخــره دارنــد - و اگــر چنانچــه ایــن جامعــه در درون خــود یــک نیــروی مواجه  شــونده و مقابله  کننــده  ای 

*. بیانات در دیدار اعضای ستاد مرکزی هیئت رزمندگان اسام ۲۰/۰۸/۱۳۹۲
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داشــته باشــد کــه همــان مبارزیــن و رزمنــدگان و مجاهدیــن هســتند، میتوانــد احســاس امنّیــت بکنــد؛ 
ــه  ــای ســفید را ک ــه در درون خــودش آن گلبول  ه ــی اســت ک ــل بدن ــن را نداشــته باشــد، مث ــر ای وااّل اگ
مثــًا مأمــور بــه مواجهــه هســتند، نداشــته باشــد؛ انــواع و اقســام بیماریهــا بــر ایــن جامعــه ممکــن اســت 
عــارض بشــود. اینکــه ایــن مجموعــه بیاینــد بــرای مســئله  ی عاشــورا و مســئله  ی عــزاداری حســین  بن  علی 
)علیهماالّســام( تــاش بکننــد و کار کننــد و آن را گــرم و گرامــی و زنــده بدارنــد، ایــن خیلــی کار مناســب و 
الزمــی اســت. بنابرایــن نَْفــس ایــن انتســاب، یعنــی انتســاب هیئــت عــزاداری بــه رزمنــدگان، چیــز مبارکــی 

اســت، چیــز خیلــی خوبــی اســت، ایــن را رهــا نکنیــد و هــر چــه میتوانیــد حفــظ کنیــد و نگــه داریــد.
 نکتــه  ی دیگــر ایــن اســت کــه اســم هیئــت در آن تبــادر عرفــی، ]بــه معنــی[ بینظمــی اســت؛ میگوینــد 
فانــی هیئتــی عمــل میکنــد، یعنــی بینظــم عمــل میکنــد. تقریبــاً میشــود گفــت  شــما اّولیــن کســانی 
ــت "بینظمــی" اســت، تحــت نظــم  ــش طبیع ــا طبیعت ــه گوی ــه  ای را ک ــن مجموع ــد ای ــه آمدی هســتید ک

درآوریــد؛ ایــن خیلــی چیــز خوبــی اســت.

نظم هیأتی را شبیه نظم اداری نکنید
 خــب، هیئتــی بــودن - کــه بــه اصطــاح تعبیــری از بینظــم بــودن اســت - به  خاطــر چیســت؟ به  خاطــر 
ــا  ــان ج ــد ف ــه او نمیگوی ــس ب ــام حســین میشــود هیچ  ک ــت ام ــی کســی وارد هیئ ــه وقت ــن اســت ک ای
بنشــین، فــان جــا ننشــین؛ فــان جــور بنشــین، فــان جــور ننشــین؛ ِکــی بیــا، ِکــی بــرو؛ کامــًا همــه  ی 
تحــّرکات، برخاســته  ی از اراده  ی مــردم و خواســت خــود مــردم اســت کــه آن هــم ناشــی از ایمــان آنهــا 
اســت؛ ایــن چیــز خیلــی خوبــی اســت، ایــن را بایــد نگــه داریــد؛ یعنــی ارتبــاط هیئــت را بــه ایمــان مــردم 
ــرای دلهــای مــردم بایــد نگــه  و عشــق مــردم، و جاذبــه و گیرایــی خــود هیئــت و خــود ایــن کانــون را ب

داریــد، ایــن را بایــد حفــظ کنیــد، یعنــی جــوری نشــود کــه حالــت اداری و ماننــد اینهــا پیــدا بکنــد.
بــه نظــر مــن مراکــز شــماها حســینّیه  ها اســت. شــما مرکــز اداری نمیخواهیــد؛ حســینّیه، هیئــت، مســجد، 
مراکــز شــما اینهــا اســت. یعنــی اگــر آمدیــم مــا اینجــا را وابســته کردیــم بــه یــک اداره  ای و یک ســاختمانی 
ــن دیگــر هیئــت نمیشــود؛ میترســم  ــا، ای ــد اینه ــی گــردان و مانن ــه  ی دّوم و صندل ــه  ی اّول و طبق و طبق
ــه نظــرم میرســد کــه طبیعــت کار هیئــت  ــا ب ــاً هیئــت نمیشــود، اّم ــم قطع ــد، نمیگوی ــدا بکن اشــکال پی
ــا عشــق و شــور و اشــک بیاینــد طــرف مجلــس امــام حســین؛ ایــن اســت کــه  ایــن اســت کــه مــردم ب
اثــر میکنــد؛ ایــن اســت کــه از دلــش ایــن انقــاب میجوشــد، یــا الاقــل مــزَرع خوبــی بــرای رشــد فضائــل 

انقابــی و معــارف انقابــی میشــود.

حفظ و حراست نیروها خیلی مهم است
 نکتــه  ی بعــد کــه خیلــی مهــم اســت، همیــن مســئله  ی تربیــت نیروهــا یــا حراســت از نیروهــای گوینــده 
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و خواننــده از خطاهــا و اشــتباهات اســت؛ ایــن خیلــی مهــم اســت. واقعــاً یکــی از گرفتاریهــای مــا ایــن 
اســت؛ حــاال اســم مّداحهــا بــد در رفتــه، مخصــوص مّداحهــا نیســت، مــّداح و غیــر مــّداح نــدارد. از کســانی 
کــه در ایــن ماجــرای منبــر رفتــن و از عاشــورا خوانــدن وارد بوده  انــد - اعــم از مــّداح و منبــری و ماننــد 
اینهــا - مــواردی دیــده شــده کــه حرفهــای نامناســبی از اینهــا صــادر شــده. یــک وقــت حــاال مــن و شــما 
ــر  ــون[ دو نف ــت، ]چ ــزی نیس ــرون، چی ــد بی ــده میآی ــان بن ــم از ده ــی ه ــرف غلط ــک ح ــته  ایم، ی نشس
ــا هــزار نفــر، ده هــزار نفــر، گاهــی پنجــاه هــزار  ــه، م ــو هــم نشســته  اند، مهــم نیســت؛ یــک وقــت ن پهل
ــی به  خاطــر انتشــار؛  ــه جمعّیتهــای میلیون ــل میشــود ب ــت تبدی ــن جمعّی ــم، گاهــی ای ــر مســتمع داری نف
ــن مخاطــب چیســت.  ــر روی ذه ــط و نامناســب ب ــک حــرف غل ــر ی ــد محاســبه بشــودکه تأثی ــا بای اینج
یــک عــّده  ای همــان حــرف غلــط را قبــول میکننــد، و یــک معرفــت غلطــی پیــدا میکننــد؛ یــک عــّده  ای 
آن را اســتنکار میکننــد و ایــن اســتنکار موجــب میشــود کــه از اصــل دیــن زده بشــوند؛ بیــن کســانی و 
کســانی ســِر ایــن حــرف اختــاف میافتــد؛ ببینیــد، از چنــد جهــت مجــاری فســاد به  وجــود میآیــد بــرای 
یــک حــرف غلطــی کــه یــک نفــر میزنــد. از قدیــم دیــده بودیــم مــا - مخصــوص حــاال نیســت؛ از بّچگــی 
ــط  ــود غل ــوم ب ــه معل ــد ک ــی میخواندن ــا روضه  های ــی روضه  خوان  ه ــر - گاه ــای منب ــه و پ ــم روض میرفتی
اســت، معلــوم بــود خــاف اســت، اّمــا میخواندنــد؛ بــرای اینکــه حــاال چهارنفــر مســتمع دلشــان بســوزد و 
گریــه کننــد. مگــر بــه هــر قیمتــی بایــد ایــن کار را کــرد؟ حادثــه را بیــان کنیــد؛ بــا هنرمنــدی بیــان کننــد 
تــا مــردم دلشــان شــیفته بشــود و منقلــب بشــود، نــه اینکــه خــاف بگوینــد. حاالهــا هــم میشــنوم، منبــری 
یــا مــّداح ســر منبــر خطــاب بــه امیرالمؤمنیــن میکنــد و میگویــد آقــا هرچــه داری از امــام حســین داری! 
ــه کســی این  جــور  ــای اســت ک ــن چــه ُمهمل  گویی ــی اســت و ای ــن چــه حرف ــد! ای شــما فکــرش را بکنی
دربــاره  ی امیرالمؤمنیــن حــرف بزنــد؟ امــام حســین هرچــه دارد از امیرالمؤمنیــن دارد، امــام حســین هرچــه 
دارد از پیغمبــر دارد؛ چــرا نمیفهمنــد ایــن معانــی و ایــن مســائل را؟ آن  وقــت اّدعــا هــم دارنــد، هرچــه هــم 

بــه دهنشــان بیایــد میگوینــد؛ یعنــی اینهــا را خیلــی بایــد به  نظــر مــن بــزرگ بشــُمریم.

هیئِت امام حسیِن سکوالر نداریم!
 یــک نکتــه هــم همیــن مطلبــی اســت کــه آقــای نجــات اشــاره کردنــد کــه درســت هــم هســت. هیئتهــا 
نمیتواننــد ســکوالر باشــند؛ هیئــِت امــام حســیِن ســکوالر مــا نداریــم! هرکــس عاقه  منــد بــه امــام حســین 
ــه اســام سیاســی اســت، اســام مجاهــد اســت، اســام مقاتلــه اســت، اســام  اســت، یعنــی عاقه  منــد ب
خــون دادن اســت، اســام جــان دادن اســت؛ معنــای اعتقــاد بــه امــام حســین ایــن اســت. اینکــه آدم در 
یــک مجلــس روضــه یــا هیئــت عــزاداری مراقــب باشــد کــه نبــادا وارد مباحــث اســام سیاســی بشــود، ایــن 
غلــط اســت. البّتــه معنــای ایــن حــرف ایــن نیســت کــه هــر حادثــه  ی سیاســی در کشــور اتّفــاق میافتــد، 
ــا ایــن طــرف، یــا آن طــرف  ــا یــک گرایــش خاّصــی - حــاال ی مــا بایــد حتمــاً در مجلــس روضــه آن را ب
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ــاً بــا یــک چیزهایــی هــم همــراه باشــد؛ نــه، اّمــا فکــر انقــاب، فکــر اســام، خــّط  - بیــان کنیــم و احیان
مبارکــی کــه امــام )رضــوان الل علیــه( در ایــن مملکــت ترســیم کردنــد و باقــی گذاشــتند، اینهــا بایســتی 

در مجموعه  هــا و ماننــد اینهــا حضــور داشــته باشــد.
ــد  ــه میتوانن ــی ک ــته  ترین مجموعه  های ــت؛ و شایس ــی اس ــت، کار مهّم ــی اس ــال کار کاِر بزرگ ــر ح ــه ه  ب
ــد،  ــن رزمندگانن ــبیل  الل  اند، همی ــی س ــن ف ــن مجاهدی ــاً همی ــد، واقع ــزاداری کنن ــین ع ــام حس ــرای ام ب
همیــن جوانهــا هســتند؛ و شــما ایــن را قــدر بدانیــد و ایــن را هدایــت کنیــد؛ هدایــت کنیــد. ایــن میتوانــد 
ــای  ــا و در دله ــا و در فکره ــعاع در مغزه ــرای اِش ــد ب ــوری باش ــمه  ی ن ــید و چش ــمه  ی خورش ــک چش ی

ــاال ببــرد. ــد اینهــا را از لحــاظ معــارف اســامی و معــارف دینــی ب مخاطبیــن کــه بتوان

اهتمام در هیئات به مسأله قرآن خوانی 
ــی -  ــارف قرآن ــی و مع ــرآن - قرآن  خوان ــئله  ی ق ــه مس ــا، ب ــل هیئته ــه در محاف ــت ک ــوب اس ــدر خ  چق
ــن  ــامی، مضامی ــن اس ــا مضامی ــن نوحه  خوانیه ــه در ای ــت ک ــوب اس ــدر خ ــود؛ چق ــده بش ــام ورزی اهتم
انقابــی، مضامیــن قرآنــی گنجانــده بشــود؛   یــک وقــت هســت کــه ســینه میزننــد و صــد بــار بــا تعبیــرات 
ــا هیــچ فایــده  ای نــدارد و هیــچ  مختلــف مثــًا میگوینــد »حســین وای«، خــب ایــن یــک کاری اســت اّم
چیــزی از »حســین وای« انســان نمیفهمــد و یــاد نمیگیــرد. یــک وقــت هســت کــه شــما در همیــن مطلبــی 
کــه ]عــزادار[ تکــرار میکنــد و حرفــی کــه ]بــا آن[ ســینه میزنــد، بــا زبــان نوحــه و بــا زبــان شــعر، یــک 
ــد؛ او  ــی را میگنجانی ــت قرآن ــک معرف ــک مســئله  ی اســامی، ی ــی، ی ــک مســئله  ی انقاب مســئله  ی روز، ی
وقتــی تکــرار میکنــد، در ذهــن او ملکــه میشــود؛ ایــن خیلــی بــاارزش اســت، کاری اســت کــه هیچ  کــس 
ــد ایــن کار را بکنــد؛ یعنــی هیــچ رســانه  ای واقعــاً قــادر نیســت کــه این  جــور  دیگــر غیــر از شــما نمیتوان
معــارف الهــی را بــا جســم و جــان و فکــر و روح و احســاس و عقــل و ماننــد اینهــا آمیختــه کنــد. لــذا کار 
ــم کــه ان  شــاءالل خــدای متعــال بهتــان توفیــق بدهــد و  کار مهّمــی اســت، کار بزرگــی اســت و امیدواری

شــما را مأجــور بــدارد کــه بتوانیــد بــه بهتریــن وجهــی ان  شــاءالل ایــن کار را پیــش ببریــد.
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مسئولیت سنگین مداحان 
در برابر تخریب اعتقادی دشمن 

منابر و مجالس روضه، وســیله منحصر به فرد در 
برابر تهاجم فرهنگی

چگونگی از دست دادن این فرصت منابر و مجاس روضه 
فضای مداحی نباید از حدود ضوابط شرع خارج شود

در گذشته  مّداحها مجبور بودند شعر را حفظ کنند
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مسئولیت سنگین مداحان در برابر تخریب اعتقادی دشمن 

 اهــداف بــزرگ اجتماعــی، ایجــاد حیــات طّیبــه ی اســامی و جامعــه ی اســامی ]اســت[؛ جامعــه ای کــه 
افــراد خــود را فرصــت بدهــد کــه بتواننــد به ســوی ایــن هــدف حرکــت کننــد: جامعــه ی آبــاد، جامعــه ی 
ــی و  ــه ی مّتق ــه، جامع ــد، یکپارچ ــه ی مّتح ــاق واال، جامع ــه ی دارای اخ ــتقل، جامع ــه ی مس آزاد، جامع
ــه  ــی ک ــه ی آخــرت اســت، دنیای ــه مقّدم ــی ک ــه ی اســامی اســت. دنیای ــداف جامع ــا اه ــزگار؛ اینه پرهی
انســان را ناگزیــر بــه بهشــت میرســاند، ایجــاد یــک چنیــن دنیایــی هــدف کان اجتماعــی و سیاســی اســام 
اســت؛ اینهــا را در مقابــل مــا ترســیم کردنــد. راه آن چیســت؟ چه جــور میشــود بــه ایــن هدفهــا رســید؟ 
همین طــور کــه فرمــود: »اَعیُنونــی« - فرمایــش، فرمایــش امیرالمؤمنیــن اســت - بــه مــن کمــک کنیــد؛ 
یعنــی آنچــه را کــه امیرالمؤمنیــن در زندگــی خــود و تــاش و جهــاد خــود، همــه را در ایــن راه مصــرف 
کــرد، و آن عبــارت اســت از ایجــاد چنیــن دنیایــی بــرای بشــریّت در طــول تاریــخ؛ کمــک کنیــد بــه مــن 
ــی  ــا تــاش، تنبل ــا کوشــش، ب ــا ورع؛ »َو اجِتهــاٍد«، ب ــَوَرٍع«، ب ــرد. چه جــور »ب ــن هــدف انجــام بگی کــه ای
ممنــوع اســت، بیکارگــی ممنــوع اســت، خســته شــدن ممنــوع اســت، مأیــوس شــدن ممنــوع اســت. ایــن 
حرکــت عظیــم وقتــی انجــام بگیــرد، آن وقــت شــما دل مبــارک فاطمــه ی زهــرا )ســام الل علیهــا( را شــاد 
میکنیــد، دل امیرالمؤمنیــن را شــاد میکننــد؛ چــون آنهــا بــرای همیــن هــدف آن همــه تــاش کردنــد، آن 

ــد. ــدت به خــرج دادن ــه مجاه هم
 عزیــزان مــن، جوانــان عزیــز! امــروز ایــن فرصــت بــرای مــا ملّــت ایــران فراهــم اســت؛ دیــروز فراهــم نبود، 
ــرای آحــاد جامعــه هســت کــه  ــود؛ امــروز در دوران جمهــوری اســامی ایــن فرصــت ب ــروز ســخت ب دی

*. بیانات در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السام۳۱/۰۱/۱۳۹۳
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حرکــت کننــد، درســت حرکــت کننــد، درســت زندگــی کننــد، مؤمنانــه زندگــی کننــد، بــا عّفــت زندگــی 
کننــد؛ نــه اینکــه راه گنــاه بســته اســت، ]نــه[، راه گنــاه همیشــه بــاز اســت، اّمــا راه خــوب زیســتن، مؤمــن 
زیســتن، عفیــف زیســتن هــم در زیــر ســایه ی اســام بــاز اســت. البّتــه این جــور زندگــی کــردن لّذتهــای 
ــنِّ  ــِس َو الِج ــیطیَن االِن ا َش ــُدوًّ ــیٍّ َع ِــُکلِ  نََب ــا ل ِــَک َجَعلن خــود را دارد، ســختیهای خــود را هــم دارد. َکذل
یوحــی بَعُضُهــم اِلــی بَعــٍض ُزخــُرَف الَقــوِل ُغــروًرا؛ ۱ همیشــه در قبــال خــّط پیغمبــران، دشــمنان بودنــد؛ 
دشــمنان، چــه کســانی هســتند؟ شــیاطین انــس، شــیاطین جــن. در مقابــل ایــن صــف بظاهــر عریــض 
و طویــل شــیاطین، صــف پوالدیــن و اســتوار مؤمنــان قــرار میگیــرد. ملّــت ایــران ایــن را تجربــه کــرد و 
ــا امــروز پیــش  ــران ت ــت ای ــر دشــمن پیــروز شــد، همچنان کــه بحمــدالل ملّ معلــوم شــد کــه میتــوان ب
ــن اســت  ــه ی طاهــره، فاطمــه ی زهرا)ســام الل علیها( ای ــم، درس زندگــی صّدیق ــاش کنی ــد ت ــه. بای رفت
بــرای مــا: تــاش، اجتهــاد، کوشــش، پــاک زندگــی کــردن؛ همچنان کــه آن بزرگــوار یکپارچــه معنویـّـت و 
کَیــة؛۲ پاکــی و آراســتگی و تقــوا و  ضیَّــة[ الزَّ ــِة الَنّقیَّــِة ]الرَّ ــَرِة التَّقیَّ هــَرِة الّطاِهــَرِة الُمَطهَّ نــور و صفــا بــود: الُطّ
نورانّیــت آن بزرگــوار، همــان چیــزی اســت کــه در طــول تاریــخ تشــّیع بــر معــارف مــا ســایه افکن بــوده 

اســت.

منابر و مجالس روضه، وسیله منحصر به فرد در برابر تهاجم فرهنگی
 آنچــه مــن در ایــن جلســه مناســب اســت عــرض بکنــم - بیــش از مطالــب دیگــر - مربــوط میشــود بــه 
مســئولّیت ســنگینی کــه امــروز جامعــه ی مّداحــان بــر عهــده دارد و بــر دوش دارد. بــرادران عزیــز! ایــن 
ســّنت مّداحــی شــیوه ی مّداحــی و ستایشــگری خانــدان پیغمبــر - کــه افتخــار بزرگــی اســت - در بیــن 
جامعــه ی مــا خوشــبختانه رواج پیــدا کــرده اســت، ریشــه دار شــده اســت، قبلهــا بــود، اّمــا محــدود بــود؛ 
امــروز ایــن ســفره، گســترده شــده اســت؛ ایــن میــدان، بــاز شــده اســت. افــراد زیــادی - هــزاران نفــر - 
امــروز در سرتاســر کشــور بــا اســتفاده از ذوق و هنــر و انــواع و اقســام شــیوه های بیانــی، در ایــن عرصــه 
مشــغول فّعالّیتنــد؛ خــب، ایــن میشــود یــک فرصــت. هــر فرصتــی همــراه اســت بــا یــک مســئولّیت؛ وقتــی 
شــما نتوانیــد بــا کســانی مخاطبــه بکنیــد، مســئولّیتتان در یــک حــد اســت؛ وقتــی توانســتید مخاطبــه 
ــترش  ــئولّیت گس ــب، ۳ مس ــوان تَخاُط ــوزه ی ت ــدازه ی ح ــه ان ــخصی و ب ــّد ش ــر از ح ــاً فرات ــد، طبع کنی
پیــدا میکنــد. شــما کــه میتوانیــد بــا مــردم حــرف بزنیــد، بــا هنــِر شــعر و صــدا و آهنــگ میتوانیــد بــا 
ــات، همــراه خــود دارای  مــردم مخاطبــه کنیــد، ایــن مســئولّیت آور اســت. همــه ی ایــن فرصتهــا و امکان
یــک مســئولّیتی هســتند؛ ایــن مســئولّیت را بایــد خــوب بتوانیــد ادا کنیــد. اگــر جامعــه ی مــّداح کشــور 
ــی در  ــد، تحّول ــد مســئولّیت خــود را ادا کن ــام اســت بتوان ــن مق ــت و ای ــن ُرتَب ــه شایســته ی ای آنچنان ک

ســطح کشــور اتّفــاق میافتــد.
 مــن مکــّرر عــرض کــردم، گاهــی یــک قطعــه ی شــعر کــه شــما در یــک مجلســی میخوانیــد، آن را خــوب 

۱. سوره ی انعام، بخشی از آیه ی۱۱۲
۲. کامل الزیارات، ص ۳۱۰
۳. طرف صحبت قرار دادن 
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ادا میکنیــد، وقتــی یــک قطعــه ی پــر مغــِز خوش مضمــوِن آموزش دهنــده و آموزنــده ای اســت، گاهــی 
از یــک ســخنرانی دو ســاعته، ســه ســاعته ی مــا تأثیــر آن بیشــتر اســت؛ گاهــی این جــور اســت؛ خــب، 
ایــن خیلــی فرصــت خوبــی اســت. اگــر ایــن هــزاران عنصــر ســتایش گر و مــّداح و خواننــده ی مذهبــی 
ــا مــردم مخاطبــه میکننــد و میخواننــد، حــدود و  کــه در سراســر کشــور، در مجالــس، در محافــل، ب
ضوابــط ایــن کار بــزرگ را درســت رعایــت بکننــد، شــما ببینیــد چــه اتّفاقــی میافتــد. دشــمنان مــا از 
صدهــا وســیله، بــا صدهــا زبــان، بــا انــواع و اقســام کارهــا، در صــدد تخریــب اعتقــاد، تخریــب عمــل، 
تخریــب مســیر هســتند؛ در نظــام جمهــوری اســامی در درجــه ی اّول، و در دنیــای اســام در درجــه ی 
ــد،  ــمن دارد میکن ــه دش ــی را ک ــد کارهای ــد، میدانن ــد، میبینن ــردم میفهمن ــاد م ــی از آح ــد. خیل بع
کانال هــای تلویزیونــی، شــبکه های رادیویــی، انــواع و اقســام شــیوه های ارتباطــی جدیــد الکترونیکــی 
و غیــره؛ یــک چیزهایــی هــم هســت کــه مــا بیشــتر اّطــاع پیــدا میکنیــم، آحــاد مــردم نمیداننــد چــه 
کارهــای پیچیــده ای دارد در کشــور مــا انجــام میگیــرد بــرای انحــراف افــکار آحــاد مــردم مــا، بــرای 
تغییــر مســیر حرکــت ایــن ملـّـت، بــرای بــه زانــو درآوردن اســام، بــرای الگــو نشــدن جامعــه ی شــیعه 

و معــارف شــیعه در دنیــای اســام، ]خیلــی[ کارهــا دارد میشــود.
 در مقابــِل ایــن تاشــی کــه دشــمن میکنــد، مــا امکانــات منحصربه فــردی داریــم. بلــه، از راه اینترنــت 
ــه حجــم  ــه کــرد - البّت ــا هــم میشــود مقابل ــا را داد، از راه هــای مشــابه آنه هــم میشــود جــواب آنه
ــرد  ــیله ها منحصربه ف ــن وس ــه ای ــم ک ــیله هایی داری ــا وس ــا م ــت - اّم ــتر اس ــب بیش ــا بمرات کار آنه
اســت؛ یکــی از آنهــا همیــن شــما هســتید، یکــی از آنهــا همیــن جامعــه ی مّداحنــد. ایــن مخاطبــه ی 
ــن در شــکل  ــه مخاطبی ــم ب ــال مفاهی ــرای انتق ــر ب ــزار هن ــه رو و اســتفاده ی از اب ــره و روب چهره به چه
انبــوه آن - یعنــی بحــث دو نفــر و ســه نفــر و ده نفــر مــّداح نیســت؛ هــزاران نفــر در ســطح کشــور 
ــن  ــد. ای ــا ندارن ــم، آنه ــا داری ــه م ــت ک ــردی اس ــایل منحصربه ف ــی از وس ــد - یک ــن کار را میکنن ای
ــن  ــور؛ ای ــی همین ج ــس روضه خوان ــن مجال ــت؛ ای ــرد اس ــایل منحصربه ف ــی از آن وس ــا یک منبره
ــا،  ــا، هیئتهــای م ــا، مّداحیهــای م ــوا و مضمــون منبرهــای م هیئــات مذهبــی همین جــور. اگــر محت
نوحه خوانیهــای مــا، محتــوا و مضمــون شایســته ای باشــد، هیــچ وســیله ای نمیتوانــد بــا آنهــا مواجهــه 
ــت را  ــن فرص ــت؛ ای ــن اس ــت، ای ــد، فرص ــت؛ ببینی ــرد اس ــًا منحصربه ف ــی کام ــد، یعن ــه بکن و مقابل

نبایــد ضایــع کــرد؛ ایــن امــکان را نبایــد از دســت داد.

چگونگی از دست دادن این فرصت منابر و مجاس روضه 
 بدتــر از ازدســت دادن ایــن فرصــت، ایــن اســت کــه مــا آن را در راه بــد مصــرف کنیــم. اگــر جلســه ی 
مذهبــی مــا و خوانندگــی و مّداحــی مــا یــا منبــر مــا بــه ایــن نتیجــه منتهــی بشــود از پــای منبــر، بــی 
اعتقــاد بــه آینــده و ناامیــد از آینــده بلنــد شــوند، مــا ایــن فرصــت را هــدر داده ایــم و کفــران کرده ایــم 
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ایــن نعمــت را؛ اگــر از پــای منبــر مــا یــا مّداحــی مــا مــردم درحالــی بلنــد شــوند کــه هیچ گونــه آگاهــی 
نســبت بــه وضــع خودشــان و وظایــف خودشــان پیــدا نکــرده باشــند، مــا ایــن فرصــت را از دســت داده ایــم؛ 
اگــر خــدای نکــرده جلســات مــا، جلســات وحدت شــکن باشــد، ایــن فرصــت را از دســت داده ایــم؛ اگــر 
ــا را در هدفهایشــان  ــه دشــمنان م ــا جــوری باشــد ک ــای م ــا مضمــون حرفه ــا ی ــت حــرف زدن م کیفّی
لــوا نِعَمــَت اللِ ُکفــراً - 4 تبدیــل کرده ایــم بــه نقمــت؛ ایــن را  موّفــق بکنــد، مــا ایــن نعمــت الهــی را - بَدَّ
بایــد مواظــب بــود، بایــد مراقــب بــود. بارهــا مــا گفته ایــم، بــرای آدمهــای آگاه و مّطلــع از اوضــاع جهــان 
و جهــان اســام هــم ایــن مثــل روز  روشــن اســت کــه امــروز اختافــات مذهبــی در میــان مســلمانان، 
ــن  ــا، همی ــک شمشــیر در دســت دشــمنان م ــا. ی ــه ای اســت در دســت دشــمنان م ــک وســیله و برگ ی
اختافــات مذهبــی اســت. علنــی کــردن اختافــات، صریــح کــردن مخالفتهــای اعتقــادی، بــه زبــان آوردن 
ــا از آن بیشــترین اســتفاده  ــروزد، یکــی از وســایلی اســت کــه دشــمن م مطالبــی کــه کینه هــا را برمیاف
ــن  ــرآورده بشــود، ای ــن مقصــود دشــمن ب ــا جــوری عمــل بکنیــم کــه ای ــد. حــاال ]اگــر[ م را دارد میکن
لــوا نِعَمــَت اللِ ُکفــراً« اســت. در جلســات نبایــد کینه ورزیهــای مذهبــی را زیــاد کــرد؛ ایــن را چقــدر  »بَدَّ
بایــد تکــرار کــرد؟ بارهــا تکــرار کرده ایــم؛ بعضــی حاضــر نیســتند ]گــوش کننــد[. شــما اگــر بخواهیــد 
آن کســی را کــه موافــق مذهــب شــما نیســت و عقیــده ی حــّق شــما را قبــول نــدارد هدایــت کنیــد، چــه 
کار میکنیــد؟ اّول شــروع میکنیــد بــه مقّدســات او بدگویــی کــردن و دشــنام دادن؟ اینکــه بکلّــی او را از 
شــما دور خواهــد کــرد و امیــد هدایــت او را بــه صفــر خواهــد رســاند. راه ایــن کار ایــن نیســت. امــروز 
ــه گوششــان  شــما میبینیــد، دنیــای تشــّیع مــورد مهاجمــه اســت؛ کســانی کــه اســم شــیعه و ســّنی ب
نخــورده بــوده اســت - ایــادی اســتکبار - حــاال در تبلیغــات رسمیشــان مــدام تکیــه میکننــد کــه بلــه، 
ایــراِن شــیعه، گــروه شــیعه در عــراق، گــروه شــیعه در فــان کشــور! مــدام روی مســئله ی شــیعه و ســّنی 
تکیــه میکننــد؛ چــرا؟ چــون ایــن را وســیله ی خوبــی پیــدا کرده انــد بــرای ایجــاد نِقــار5 بیــن مســلمانان. 
خــب بلــه، مــا افتخارمــان بــه ایــن اســت کــه شــیعه ی علــوی هســتیم، مــا افتخارمــان بــه ایــن اســت کــه 
معرفــت بــه مقــام والیــت پیــدا کرده ایــم؛ امــام بزرگــوار مــا پرچــم والیــت امیرالمؤمنیــن را ســِر دســت 
گرفــت، لکــن ایــن وســیله ای شــد بــرای اینکــه دنیــای اســام - شــیعه و غیرشــیعه - احســاس افتخــار 
کننــد بــه اســامّیت؛ حــاال کاری بکنیــم کــه ایــن احســاس افتخــار، ایــن احســاس عاقه منــدی دنیــای 
اســام نســبت بــه جامعــه ی شــیعه و افتخــار شــیعه، تبدیــل بشــود بــه دشــمنی و بغــض و کینــه؟ ایــن 
همــان چیــزی اســت کــه دشــمن میخواهــد؛ نبایــد بگذاریــم. ایــن یــک نکتــه ی بســیار مهــم اســت؛ ایــن 
را مراقــب باشــید؛ اینهــا را شــما بیــش از دیگــران بایــد مراقــب باشــید. کاری نکنیــم کــه دشــمن را در 
مقصــودی کــه دارد، موّفــق بکنــد؛ شمشــیر دشــمن را تیــز بکنــد. بــزرگان مــا، علمــای مــا، مراجــع مــا، 
ــا. ایــن یــک نکتــه  ــه همیــن معن ــد ب ــزرگ دنیــای اســام همیشــه مــا را توصیــه کردن شــخصّیت های ب

اســت؛ نکتــه ی بســیار اساســی اســت.

4. سوره ی ابراهیم، بخشی از آیه ی ۲۸
5. کینه 
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فضای مداحی نباید از حدود ضوابط شرع خارج شود
 نکتــه ی دّوم: در محیطهــای مراســم مذهبــی، مراقــب باشــید هیــچ کاری کــه از حــدود ضوابــط شــرع 
ممکــن اســت بیــرون بــرود، رخ ندهــد؛ ایــن را مراقبــت کنیــد. محیــط مّداحــی و خوانندگــی دینــی، یــک 
محیــط پــاک و مطّهــری اســت؛ نگذاریــم آلودگیهایــی کــه متأّســفانه در دنیــای هنــر در  بیــن مردمــان 
بیقیــد و بیمبــاالت رواج پیــدا کــرده اســت، بــه محیــط هنــر اســامی و مذهبــی در محیطهــای مذهبــی 
رســوخ کنــد و نفــوذ کنــد؛ ایــن را مراقــب باشــید. محیــط، محیــط پاکیــزه، طّیــب، طاهــر، ]همــراه بــا[ 
عّفــت؛ این جــور محیطــی بایــد باشــد محیطــی کــه مــا در آنجــا معــارف اســامی را میخواهیــم بــا زبــان 

شــعر بیــان کنیــم.
ــم، هــر کلمــه ی آن  ــان میگنجانی ــوا در شــعر خودم ــوان مضمــون و محت ــم آنچــه را به عن  ســعی کنی
ــد  ــا میتوان ــد؛ گاهــی مصیبــت اســت، گاهــی مــدح اســت؛ همــه ی اینه ــرق نمیکن ــده باشــد. ف آموزن
ــی  ــاب، در محّرم ــاب و هیجــان انق ــده باشــد. در دوران شــور انق ــه آموزن جــوری انتخــاب بشــود ک
کــه آخریــن محــّرم دوران طاغــوت بــود و محّرمــی بــود کــه بافاصلــه بعــد از محــّرم و صفــر، پیــروزی 
انقــاب اتّفــاق افتــاد، هیئــات مذهبــی در شــهرهای مختلــف، نوحه هایــی را میخواندنــد کــه هــر یــک 
از ایــن نوحه هــا به قــدر یــک خطابــه ی بلنــد و بلیــغ، مــردم را روشــن میکــرد و آگاه میکــرد و بصیــرت 
ــوان  ــه نوحه خ ــن کاری ک ــد[. ای ــوا کنی ــا را ]پرمحت ــد؛ نوحه ه ــور باش ــه همین ج ــد همیش ــداد. بای می
ــه در  ــی ک ــی و رفتارهای ــّنت نوحه خوان ــن س ــت. ای ــی اس ــّذاب و جالب ــیار ج ــد، کار بس ــام میده انج
نوحه خوانــی انجــام میگیــرد، کارهــای بســیار مهّمــی اســت؛ اینهــا اســتثنائِی جامعــه ی شــیعه اســت، 
یعنــی مخصــوص مــا اســت؛ در جاهــای دیگــر، بــه ایــن شــکل در مراســم مذهبــی وجــود نــدارد؛ ایــن 
از امتیــازات مــا اســت؛ ایــن را بایــد پرمحتــوا کــرد، پرمضمــون کــرد. بــه ایــن چیزهــا اگــر ان شــاءالل 
ــی  ــری و عمل ــام فک ــاح در نظ ــروان اص ــن پیش ــی از اثرگذارتری ــّداح یک ــه ی م ــود، جامع ــه بش توّج
جامعــه ی ایــران خواهــد بــود، و ایــن میتوانــد تحّقــق پیــدا کنــد، کمــا اینکــه االن هــم در هــر جایــی 
کــه انســان مشــاهده میکنــد کــه مــّداح بامســئولّیتی، متعّهــدی،   شــعر درســت را، شــعر خــوب را، بــا 
شــیوه ی درســت اجــرا میکنــد، واقعــاً اثــر میگــذارد، مخاطبیــن خــودش را بیــدار میکنــد، آگاه میکنــد؛ 
و ایــن از آن کارهایــی اســت کــه هیــچ صدقــه ی جاریــه ای معلــوم نیســت بــه ایــن انــدازه بتوانــد ارزش 
پیــدا کنــد در پیشــبرد جامعــه؛ پیــش خــدای متعــال کمتــر کاری اســت کــه این همــه بتوانــد انســان 
بــرای آن ارزش گــذاری بکنــد؛ خیلــی کار مهّمــی اســت. شــما بحمــدالل ایــن نعمــت را داریــد: صــدای 
ــن  ــا همی ــد ب ــراه کنی ــن را هم ــه ای ــر چنانچ ــوب؛ اگ ــگ خ ــا آهن ــوب، ب ــرای خ ــی اج ــوش، توانای خ
خصوصّیاتــی کــه اشــاره شــد، بــه نظــر میرســد کــه یکــی از کارهــای بــزرگ در پیشــبرد اهــداف نظــام 

اســامی و جمهــوری اســامی تحّقــق پیــدا خواهــد کــرد.
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در گذشته  مّداحها مجبور بودند شعر را حفظ کنند
ــم؛ شــعرای خــوب، شــاعران دینــی و آیینــی، شــعرایی   خوشــبختانه امــروز، شــعر خــوب هــم کــم نداری
ــاره ی مســائل گوناگــون شــعر میگوینــد و شــعرهای خــوب میگوینــد، کــه امــروز هــم بحمــدالل  کــه درب
ــا  ــته  مّداحه ــود.   در گذش ــوب ب ــی خ ــم و خیل ــتفاده کردی ــدیم، اس ــد ش ــا بهره من ــی از اینه از بعض
مجبــور بودنــد شــعر را حفــظ کننــد؛ امــروز شــماها ایــن ســّنت را هــم بــه هــم زده ایــد؛ خودتــان را راحــت 
کرده ایــد، کاغــذ در میآوریــد؛ خــب، شــعرهای خــوب را میشــود نوشــت و خوانــد و ایــن امــکان بحمــدالل 

ــا اســت. ــار م ــروز در اختی ــه ام ــن اســت ک ــای خــدا ای ــن نعمته هســت. یکــی از بزرگ تری
ــای  ــده یکــی از نعمته ــاد بن ــه اعتق ــزرگ، ب ــکان ب ــن ام ــا ای ــوان وســیع، ب ــن ت ــا ای ــّداح، ب ــه ی م  و جامع
الهــی اســت بــرای کشــور مــا و بــرای مــردم مــا؛ و شــعرایی کــه شــعر میگوینــد و ایــن مّداحــان را آمــاده 
میکننــد بــرای اینکــه بتواننــد ایــن مســئولّیت را انجــام بدهنــد، حّقــاً و انصافــاً کار بزرگــی انجــام میدهنــد. 
ــزان را، مخصوصــاً جوانهــا را - کــه میــدان کارِی وســیعی در  از خــدای متعــال توفیــق همــه ی شــما عزی
مقابــل داریــد - خواهانیــم و امیدواریــم ان شــاءالل همــه ی شــما مأجــور و منظــور نظــر حضــرت بقّیــةالل 

اعظــم )ارواحنــا فــداه( باشــید.
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یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
بیانات در دیدار مسئوالن کتابخانه ها و کتابداران 1390/4/29


