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نسخه تلفن همراه

   بسم اهلل الّرحمن الّرحيم  )1(
الحمد هلل رّب العالمين و الّصالة و الّسالم علی سّيدنا و نبّينا ابی القاسم المصطفی محّمد و 
آله االطيبين االطهرین المنتجبين الهداة المهدیّين المعصومين. اللّهّم صّل علی فاطمة و 

ابيها و بعلها و بنيها صلواتک و صلوات مالئکتک و اوليائک عليهم.
 تبریک عرض ميکنم روز عيد مبارک را و تشّکر ميکنم از برادران عزیزی که برنامه اجرا 
کردند و جّداً ما استفاده کردیم و لّذت بردیم. این سرود آخر جلسه هم هر سال ُحسن ختامی 
است برای این جلسه که جناب آقای سازگار این سرود را هر سال انشاء ميکنند؛ امسال 

خيلی هم خوب اجرا شد؛ مضامين خوب، مفاهيم خوب، درس، تعليم، تذّکر.

  مّداحى؛ پديده ى اختصاصى شيعه و درخوِر كارى علمى
در این جلسه که شما برادران عزیز حضور دارید - البّته خواهران گرامی هم هستند - خطاب 
من بيشتر به شما برادرانی است که به افتخار مّداحی و ذاکری سّيدالشهداء )سالم اهلل عليه( 
و اهل بيت )عليهم الّسالم( مفتخرید. الحمدهلل کّمّيت مّداحان - بخصوص جوانان - در این 
عرصه کّمّيت بسيار مطلوب و زیاد و خوبی است، کيفّيت ها هم در بعضی از جاها واقعاً خوب 
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است. این مسئله ی مّداحی در کشور ما یک پدیده ای است؛ شبيه این را ما در هيچ جای 
دیگری نداریم. البّته اختصاصات جامعه ی شيعه و چيزهای اختصاصی که در سایر جوامع 
اسالمی و غير اسالمی نيست، متعّدد است؛ خود اصِل عزاداری مثالً یا اصل مصيبت خوانی 
برای اهل بيت )عليهم الّسالم( که معموالً همراه است با موعظه و نصيحت و ]بيان[ معارف 
و مسائل روز و بيانات گوناگون و هرچه اقتضای هر زمانی ميباشد، جزو اختصاصات شيعه 
است و از زمان ائّمه )عليهم الّسالم( تا امروز ادامه داشته است؛ در جاهای دیگر نيست و 
َخألاش را احساس ميکنند. خلئش را در جاهای دیگر احساس ميکنند و سعی ميکنند یک 
جوری پر کنند و نميشود. لکن این پدیده ی مّداحی و نغمه سرایی در باب مدح و مصيبت و 
مرثيه و ذکر و امثال اینها هم یکی از اختصاصات است؛ این هم جای دیگری نيست و به این 
شکل وجود ندارد؛ به این عمومّيت و به این وسعت - چه وسعت از لحاظ کمّيت، چه وسعت 
از لحاظ معانی و مفاهيم و مانند اینها - نيست. این پدیده درخورِ کار علمی است؛ یعنی واقعاً 
جا دارد دانشجویان ما، اساتيد ما، محّققين ما بنشينند و روی این پدیده فکر کنند، کار کنند؛ 
هم تفسير و تحليل کنند، هم راه های علمِی گسترش این را به ما نشان بدهند و یاد بدهند. 
ما در واقع دستِ کم گرفتيم این پدیده را؛ خيلی پدیده ی مهّمی است. خب، ما بحمداهلل این 
توفيق را داشتيم، این فرصت را داشتيم که در طول این سی وچند سال گذشته مثل امروز، 
هر سال این جلسه را با برادران مّداح تشکيل دادیم. شاید در بين شما جمعّيت، کسانی که 
عمرشان از عمر این جلسه کمتر است، کم نباشند. سی وچند سال است که این جلسه برقرار 

است. پس فرصت خوبی است برای اینکه راجع به این پدیده یک مقداری صحبت کنيم.

  اهّمّيت سخن در باب سيره ى حضرت زهرا )سالم اللَّ عليها(
 درباره ی حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( - این را نه به عنوان اینکه آدم بخواهد جزو حرفهای 
متعارف و معمول که ميزنند، بر زبان جاری کند - حّقاً و انصافاً ماها قاصریم، حقيرتر از آن 
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هستيم که بخواهيم از آن مقام باعظمت سخن بگویيم؛ از حقيقت نورِی آن بزرگوار و امثال 
ایشان از ائّمه ی معصومين، زبان ماها، بيان ماها، فهم ماها کوتاه تر از این است که بتوانيم 
در این زمينه ها صحبت کنيم. َخلََقُکُم اهللُ اَنواراً َفَجَعلَُکم بَِعرِشِه ُمحِدقين؛ )۲( قضّيه ی انوار 
ائّمه ی معصومين )عليهم الّسالم( این است؛ دیگر حاال ما چه ميخواهيم بگویيم؟ لکن در 
زمينه ی سيره ی این بزرگواران و رفتارهای آنها و اسوه بودن آنها به عنوان یک بشر، چرا، 
حرف زیاد هست. خيلی حرفها را هم زده اند؛ بعضی از برادران هم در شعرهای امروزتان 
اشاره کردید. ميدان هم برای حرف زدن زیاد است. در این زمينه چند جمله ای عرض 

ميکنيم .

 حضرت زهرا )سالم اللَّ عليها(؛ اسوه و الگويى براى مؤمنين 
ما باید راجع به حضرت زهرا )سالم اهلل عليها( از این نگاه دّوم، یعنی اسوه بودن و مثال 
بودن نگاه ]کنيم[. خدای متعال در قرآن راجع به دو زن  به عنوان اسوه ی مؤمنين و دو زن 
]به عنوان[ نمونه ی کافرین  - َضَرَب اهللُ َمَثاًل لِلَّذیَن ءاَمُنوا امَراََت فِرَعون، )۳( و بعد از یک 
آیه: َو َمریََم ابَنَت ِعمرن)۴( - مثال زده است و برای مؤمنين - نه برای زنهای مؤمن؛ مرد و 
زن - دو نمونه آورده است. با این نگاه ميشود به این بزرگواران نگاه کرد به عنوان نمونه و از آنها 
درس گرفت. خب، فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( صّدیقه ی کبرا است در ميان صّدیقين 

و صّدیقات، کبرا یعنی بزرگ ترین صّدیقه است این بزرگوار.

  وظايف مداحان:
1.  بيان الگوهاى كاربردى از خصوصّيات حضرت زهرا )سالم اللَّ عليها(

حاال ميخواهيم از ایشان درس بگيریم؛ زنها هم درس بگيرند، مردها هم درس بگيرند؛ همه 
- عالم و جاهل - درس بگيرند. ببينيم درباره ی این بزرگوار در کلمات ائّمه ی معصومين، 
آنچه ذکر ميشود از مدایح، چه چيزهایی است. در زیارت امام رضا )عليه الّسالم( وقتی نوبت 
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به حضرت زهرا ميرسد برای صلوات - آن زیارتی که سر تا پا صلوات است - ]ميگوید[ : اَللُّهمَّ 
َصلِ  َعلی  فاِطَمَة بِنِت نَبيِّک؛ )۵( این یک خصوصّيت. خب، این خصوصّيت خيلی مهّمی 
است؛ البّته قابل تأّسی نيست؛ همه دختر پيغمبر نميشوند؛ اّما انتساب به پيغمبر به صورت 
دختر او، نشان دهنده ی رفعت مقام است. َو َزوَجِة َولِِيّک، این هم دّومی؛ البّته این هم قابل 
دست گيری نيست و همه نميتوانند زوجه ی ولّی خدا بشوند؛ اّما رفعت مقام، رفعت شأن 
بَطيِن الَحَسِن َو الُحَسيِن َسِيَّدی َشباِب  و جاه و جالل این بزرگوار را نشان ميدهد. َو اُمَّ السِّ
اَهِل الَجنَّة؛ جنبه ی کاربردی این ]خصوصّيت[، بيشتر از آن دو صفت قبلی است؛ جنبه ی 
کاربردِی تربيت سبَطين. سبَطينی که »َسيَِّدی َشباِب اَهِل الَجنَّة« هستند، مادرشان این 
بزرگوار است؛ دامان پاکيزه ی این مادر است که توانسته اینها را تربيت بکند. این آن چيزی 

است که ميتواند برای ما به عنوان الگو، به عنوان اسوه مطرح بشود.
َرةِ التَّقيَِّة النَّقيَِّة الرَّضيَِّة الزَّکيَّة« )۶( که همه ی اینها کاربردی  هَرةِ الّطاِهَرةِ الُمَطهَّ بعد، »اَلطُّ
است؛ طهارت، با سه بيان که البّته این سه بيان »طهر«، »طاهر« و »مطّهر« تفاوتهایی از 
لحاظ معنا با هم دارند. البّته ]هر[ سه تعبير اشاره ی به طهارت و پاکيزگی است: طهارت 
روح، طهارت دل، طهارت مغز، طهارت دامان، طهارت سرتاسر زندگی. خب این کاربردی 
است، این برای ما درس است؛ باید سعی کنيم خودمان را پاکيزه کنيم، باید تطهير کنيم 
خودمان را؛ بدون طهارت باطن نميشود به مقامات رسيد؛ به حریم والیت این بزرگوارها هم 
نميشود رسيد؛ طهارت باطن الزم است. طهارت باطن، با تقوا است، با ورع است، با مالحظه 
است؛ مالحظه ی دائمی و مراقبت دائمی از خود طهارت به وجود می آورد. خب البّته 
انسان جایزالخطا است و ممکن است بر ما سياهی هایی عارض بشود اّما راه پاک کردِن آن 
سياهی ها را هم خدا به ما نشان داده، یاد داده: توبه، استغفار. استغفار کنيم؛ استغفار، یعنی 
عذرخواهی کردن؛ »استغفر اهلل«، یعنی خدایا عذر ميخواهم، معذرت ميخواهم. واقعاً، قلباً 
از ته دل از خدای متعال معذرت بخواهيم؛ این استغفار است، این پاک ميکند آن سياهی را 
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َرة. التَّقيَّة، همان تقوا؛ اَلنَّقيَّة، آن نقاوت و پاکيزگی  هَرةِ الّطاِهَرةِ الُمَطهَّ و آن لّکه را. خب، اَلطُّ
باطنی و قلبی؛ اینها خصوصّيات فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( است. ما اینها را بایستی 

به عنوان الگو، به عنوان اسوه، در نظر داشته باشيم و خودمان را به آن نزدیک کنيم.

  ضرورت الگوگيرى در جهت تكامل و انسان شدن
خب، حاال شما به عنوان مّداح وقتی ميخواهيد راجع به فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( 
صحبت کنيد، اینها را باید بگنجانيد در بياناتتان، در شعرتان، در مدیحه تان. بله، مقامات 
معنوی ائّمه )عليهم الّسالم( و فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها( وقتی گفته ميشود، دل 
مستمع روشن ميشود، وقتی که شما مقامات معنوی را ميخوانيد، دل انسان روشن ميشود، 
حالت حضوری پيدا ميکند، حالت خضوعی پيدا ميکند، این خيلی خوب است، اینها به 
جای خود محفوظ و الزم است لکن کافی نيست. حاال که حالت حضور پيدا شد، حاال که 
دلتان روشن شد، باید درس بگيریم؛ درس در این جمالِت کاربردی است؛ یعنی بایستی 
کوشش بشود در هر منبری - چه در فاطمّيه، چه در عاشورا، چه در اوقات دیگر - درس از 
ائّمه )عليهم الّسالم(، درس انسان شدن، درس کامل شدن، درس تقّرب الی اهلل گنجانده 
بشود. ما باید درس بگيریم، یاد بگيریم. ِصرف محّبت کافی نيست. البّته محّبت کارساز 
است اّما کافی نيست، والیت الزم است. والیت یعنی تولّی کردن، دنباله َروی کردن، دست 

به دامن اینها زدن؛ راهی را که اینها رفته اند انسان آن راه را برود؛ این الزم است.
 این یک نکته است که به نظر بنده در کار مّداحی - بخصوص گویندگان، به معنای شعرایی 
که شعر ميسازند - مورد توّجه باید قرار بگيرد: گاهی انسان ميبيند که فضائلی را ذکر 
ميکنند که حاال در هيچ روایتی و در هيچ جمله ای از معصوم هم این فضيلت وجود ندارد 
]و درواقع[ فضيلتی هم نيست. گفت: »آنکه بسنجيد ُرخت را به ماه ز اشتباه« در واقع از 
قيمت تو کاست؛ )۷( به ماه تشبيه کردن و به خورشيد تشبيه کردن چيزهایی نيست که 
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ارزشی برای آن ُمشبَّه به وجود بياورد، آن هم مثل این بزرگوارانی که مقامات معنوی شان، 
مقامات الهی شان آن چنان است که چشم اهل معنا را خيره ميکند، چه ماها که آن چشم 
را هم نداریم که بخواهيم بفهميم. گاهی هم کلّّياتی گفته ميشود که از آن چيزی فهميده 
نميشود و مستمع استفاده ای نميکند. پس من جمله ی اّولم به شما برادران عزیز این است 
که در مدح این بزرگواران - چه حضرت زهرا )سالم اهلل عليها(، چه ائّمه ی هدا )عليهم 

الّسالم( - حتماً از مباحث کاربردی ای که در زندگی اینها هست استفاده بشود.

2.  توّجه به مسائل جارى روز
یک نکته ی دیگری که خوشبختانه امروز در جامعه ی مّداح تا حدود زیادی رواج دارد، 
توّجه به مسائل جاری روز است که خب امروز اینجا شنيدید در بخشهای مختلفی راجع به 
مدافعين حرم و مسائل جاری روز؛ اینها خيلی مسائل مهّمی است، اینها مسائل اساسی ای 
است؛ نباید خيال کنيم که اینها از حيطه ی تدیّن ما خارج است. خب شما ببينيد پيغمبر 
اکرم که سّيد خلق عالَم است و برتر از این بزرگوار هيچ موجودی را خدای متعال نيافریده 
است و آورنده ی همين دین و همين اسالمی است که ما امروز مّدعی اش هستيم، در 
زمينه ی مسائل جاری سياسِی کشورش - همان کشوری که آن روز وجود داشت و کشور 
کوچکی بود - این بزرگوار چقدر تالش ميکرد، چقدر زحمت ميکشيد. پيغمبر اکرم 
نمی نشست فقط احکام نماز و روزه و توّجه و عبادت و نماز شب را به مردم یاد بدهد؛ نه، در 
همين مسجد مردم را جمع ميکرد، آنها را به جهاد دعوت ميکرد، آنها را به وحدت دعوت 
ميکرد، آنها را به آگاهی در مقابل دشمن دعوت ميکرد؛ همين حرفهایی که امروز برای من 

و شما مطرح است. مسائل روز مسائلی نيست که بشود از آن صرفِ نظر کرد.

  وجود نظام استكبار و زورگويى اين نظام و نارضايتى مّلتها از آن
ببينيد؛ یک نظامی در عالم وجود دارد: نظام استکبار، نظام زورگویی، نظام ظلم؛ البّته از 
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قدیم هم همين نظامها بوده است، منتها امروز مدرن شده است، با تجهيزات نو مجّهز شده. 
قدرتهای برتر به ملّتها زور ميگویند؛ ]این[ زور گفتن هم حد و اندازه ای ندارد؛ اگر اموالی 
دارند، ميگيرند؛ اگر نيروی انسانی قابلی دارند، از آنها ميدزدند؛ اگر استعدادی در آنها هست 
که آنها را تهدید ميکند و رقيب برای آنها ميتراشد، آن استعداد را خفه ميکنند؛ زورگویی 
انواع و اقسامی دارد. امروز این زورگویی در دنيا وجود دارد؛ نظام بين الملل جهانی که اسمش 
را گذاشته اند جامعه ی جهانی، یعنی نظام زورگویی؛ َوااّل مراد از جامعه ی جهانی، دولتها و 
ملّتهای دنيا که نيستند؛ دولتها و ملّتهای دنيا بيزارند از شکل این چند قدرت برتر دنيا که 
خودشان را ميگویند جامعه ی جهانی. جامعه ی جهانی یعنی همين: افرادی که مبنای 
کارشان زورگویی به همه ی ملّتها و همه ی کشورها و همه ی اینها است. و ما که در جمهوری 
اسالمی هستيم، هم قبل از نظام جمهوری اسالمی در دوران رژیم طاغوت، نمونه هایش را 
یک جور دیده ایم، هم بعد از تشکيل نظام جمهوری اسالمی نمونه هایش را یک جور دیگر 
دیده ایم؛ یک نظامی امروز در دنيا به این شکل وجود دارد. این نظام ناراضی هم زیاد دارد؛ 
خيلی از ملّتها ناراضی اند؛ منتها از ملّتها که کاری برنمی آید؛ صدای ملّتها را کسی نميشنود؛ 
نه رسانه به آن صورت در اختيارشان است، نه اصالً ]حرف آنها[ جایی حساب ميشود؛ حاال 
گيرم مثالً ده هزار نفر هم در یک واحد الکترونيکِی مثالً رسانه های الکترونيک و مانند اینها 
با هم جمع شدند و یک حرفی زدند، یا جمع شدند در خيابانها راه رفتند؛   حاال که چه؟ در 
قضّيه ی حمله ی آمریکا به عراق در ]کمتر از[ پانزده شانزده سال قبل از این در همه ی این 
خيابانهای پاریس و بعضی کشورهای اروپایی دیگر، راه پيمایی راه افتاد در مخالفت با آمریکا؛ 
چه اثری کرد؟ ملّتها به خودی خود که کاری نميتوانند انجام بدهند؛ دولتها هستند که 
اگرچنانچه پشتيبانی ملّتهایشان را داشته باشند، ميتوانند حرفی بزنند و این حرف در دنيا 
مطرح بشود؛ چنين دولتی هم در دنيا نيست؛ دولتهایی هستند ]ولی[ ميترسند؛ ناراضی اند 
]ولی[ ميترسند. من به نظرم در صحبت اّول سال)۸( این را گفتم که رؤسای رژیم طاغوت 
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هم خيلی اوقات از کارهای آمریکا ناراضی بودند. در خاطرات این بازماندگانشان که آدم نگاه 
ميکند، ميبيند یک جاهایی خيلی هم ناراضی اند و در خلوت بدگویی هم ميکنند به آنها اّما 
جرئت نميکنند مخالفت کنند؛ به عنوان دولت، به عنوان واحد سياسی و مدیریّت جامعه 
جرئت نميکنند. امروز در دنيا این جوری است؛ خيلی ها ناراضی اند اّما جرئت نميکنند 

مخالفت کنند.

  استقرار نظامى در مقابل نظام جهانى براساس تفّكرات اسالمى
یک نظامی در دنيا، در این بلبشو، در این جنگل به هم ریخته ی به هم آميخته و ظلم و زور، به 
وجود آمده است که یک پایه هایی دارد که این پایه ها درست نقطه ی مقابل آن چيزی است 
که امروز نظام جهانی بر آن استوار است؛ نقطه ی مقابِل ظلم است، نقطه ی مقابِل استثمار 
است، نقطه ی مقابِل جنگ طلبی است، نقطه ی مقابِل فساد است؛ آن نظام، نظام جمهوری 
اسالمی است. این نظام براساس اسالم، براساس دین، براساس تفّکرات اسالمی ناب به وجود 
آمده و یک جماعتی هم از اّول در رأس این نظام قرار گرفتند که طبيعت اینها این است که 
از قدرتهای بزرگ نميترسند و آن روحانّيونند. این را خود تحليل گرها و جامعه شناس های 
غربی، امروز ميگویند؛ از اّول انقالب هم ميگفتند؛ ميگفتند این آخوندها نميترسند از ما. 
]البّته[ بعضی هایشان ممکن است وابسته هم باشند و هستند، اّما طبيعت نظام آخوندی در 
جامعه ی شيعه، یک چنين طبيعتی است. حاال اتّفاقاً اینها در رأس این نظام قرار گرفته اند. 
مردم هم که همراهی ميکنند. مردم هم اّوالً مردِم بااستعدادی اند، ثانياً جوان در بين اینها 
زیاد است - جمعّيت ما از ۳۵ ميليون در اّول انقالب، حاال تقریباً رسيده به ۸۰ ميليون؛ یعنی 
جمعّيت ناگهان افزایش پيدا کرده است؛ اگرچه عليه آن ]هم[ دارند کار ميکنند - استعداد 
زیاد است؛ شجاع هم هستند، نترس هم هستند. خب، وقتی که یک کشوری است که مردم 
این جوری فکر ميکنند، سردمداران حکومت هم نميترسند از هيمنه ی)۹( جهانی، این 
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برای استکبار یک خطر عمده است، یک خطر کامالً بزرگ است. لذا جبهه عليه آن تشکيل 
ميشود؛ کمااینکه االن عليه جمهوری اسالمی جبهه تشکيل شده؛ نه حاال ]بلکه[ از روز اّول 
انقالب جبهه تشکيل شده؛ یک جبهه ی دشمن به وجود آمده. آن روز شوروی بود و آمریکا 
که نقطه ی مقابِل هم بودند و ]اگر[ در صد مسئله - با کم و زیادش - با هم اختالف داشتند 
اّما در مسئله ی جمهوری اسالمی و مخالفت با جمهوری اسالمی، همفکر و همدست بودند. 

یعنی طبيعت استکبار این است که با یک چنين نظامی دشمنی ميکند.

  استفاده از انواع و اقسام شيوه ها و ابزارها عليه جمهورى اسالمى
]پس[ یک جبهه تشکيل دادند که این جبهه امروز هم وجود دارد و از انواع و اقسام شيوه ها 
هم دارد استفاده ميکند؛ همچنان که فرض کنيد بيست سال پيش اینترنت نبود، امروز 
هست؛ ابزارها روزبه روز دارد پيشرفته ميشود. از بيشترین ابزارها و وسيع ترین و سریع ترین 
ابزارها عليه جمهوری اسالمی دارند استفاده ميکنند؛ جمهوری اسالمی ]هم[ باید خودش 
را آماده کند از همه ی ابزارها استفاده کند. ]دشمن[ از ابزار دیپلماسی استفاده ميکند. 
دیپلماسی، گفتگوی سياسی، مذاکره ی سياسی، بده بستان سياسی یکی از ابزارها است؛ 
اینها از آن ابزار استفاده ميکنند. بنده هم با گفتگوی سياسی مخالف نيستم؛ البّته نه با همه - 
استثناء دارد - بنده در سطح مسائل جهانی، با گفتگوی سياسی موافقم؛ من در این زمينه ها 
از زمان ریاست جمهوری حرف داشتم و دنبال گيری ميکردم؛ این جور وانمود نکنند که کأنّه 
ما اصالً با گفتگوکردن و مانند آن مخالفيم؛ نخير، ما، هم بيشتر از اینها موافقيم، هم در یک 
جاهایی بيشتر از اینها بلدیم این کارها را؛ ميدانيم هم که چه جوری باید عمل کرد. دشمن 

از گفتگوی سياسی هم استفاده ميکند. باید مراقب بود.
پس، از مذاکره استفاده ميکند، از مبادالت اقتصادی استفاده ميکند، از تحریم اقتصادی 
استفاده ميکند، از تهدید به جنگ و سالح استفاده ميکند؛ در مقابل همه ی اینها بایستی 
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نيروی دفاعی داشت.

  خيانت چشم پوشى از نيروى دفاعى كشور
اینکه بعضی ها بيایند بگویند »فردای دنيا، فردای مذاکره است، فردای موشک نيست«، 
این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد، خب ناآگاهی است، اگر از روی آگاهی گفته 
شده باشد، خيانت است. چطور ]چنين چيزی[ ممکن است؟ اگرچنانچه نظام جمهوری 
اسالمی دنبال علم برود، دنبال فّناوری برود، دنبال مذاکره ی سياسی برود، دنبال کارهای 
گوناگون تجاری و اقتصادی برود - که همه ی اینها الزم است - اّما قدرت دفاعی نداشته 
باشد، توانایی دفاع کردن نداشته باشد، هر بی َسروپایی و ]هر[ دولت فزرتی)1۰( کذائی ای 
او را تهدید ميکند که اگر فالن کار را نکردید، ما موشک ميزنيم؛ خب اگر شما امکان دفاع 

نداشته باشيد، مجبورید عقب نشينی کنيد.

 پيشرفتهاى نظامى ما؛ مايه ى مباهات همه ى مّلتهاى آزادىخواه
قدرتهای دنيا که شما می بينيد با صدای کلفت حرف ميزنند، زور ميگویند، غلط ميکنند، 
حرفهای بد ميزنند و زورگویی ميکنند، بيشتر از همه به استناد همان سالحهایی است که 
دارند؛ آن وقت ما در مقابل اینها بيایيم دست خودمان را خالی کنيم؟ سپاه که پيشرفتهای 
موشکی خودش را نشان ميدهد، نه فقط مایه ی افتخار و مباهات ایرانی ها ]است، بلکه[ 
وقتی این موشکهای سپاه با این دّقت و با این زیبایی آزمایش ميشود، خيلی از ملّتهای 
آزادی خواِه ُدوروبَر ما که دلشان از آمریکا و از رژیم صهيونيستی خون است، خوشحال 
ميشوند. وقتی اینها انجام ميگيرد، ما بيایيم اینها را بکوبيم و بگویيم آقا! امروز دیگر روز 
موشک گذشته! نه، روز موشک نگذشته. دشمن دائم در حال به روز کردن خود و آماده 
کردن خود است، ]بعد[ ما اینجا ساده لوحانه خودمان را عقب بکشيم و بگویيم نه. مثل اّول 
انقالب که همين اف چهارده های ما را ميخواستند بفروشند و ميخواستند پس بدهند و بنده 
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نگذاشتم. من خبر شدم که یکی از رجال دولت موّقت آن روز گفته است این اف چهارده هایی 
که رژیم طاغوت خریده به درد ما نميخورد، ميخواهيم چه کار کنيم این اف چهارده ها را! 
پس بدهيم بهشان. آنجا خب ما ایستادیم، هياهو کردیم، مصاحبه کردیم و مقابله کردیم، 
جرئت نکردند این کار را بکنند؛ ميخواستند پس بدهند. چند صباح بعدش، جنگ ایران 
و عراق پيشامد کرد و حمله کردند به ما و معلوم شد که ما چقدر احتياج داریم به همين 
وسایلی که داریم؛ همين اف چهارده و همين اف چهار و امثال اینها. امروز هم بعضی ها همين 
آهنگ را پيش گرفته اند که موشک چيست، موشک ميخواهيم چه کار کنيم، روزگار روزگار 

موشک نيست! پس روزگارِ چيست آقا؟

 لزوم پيشرفت و قوى شدن در همه ى زمينه ها
]امروز[ روزگارِ همه چيز است. روزگار مذاکره هم هست؛ باید در مذاکره قوی بود و جوری 
باید مذاکره کرد که بعد سرمان کاله نرود. اینکه ما مذاکره بکنيم، روی کاغذ بياوریم، 
بنویسيم، امضا کنيم، بعد آنها هم به حسِب ظاهر یک کاری انجام بدهند منتها تحریمها 
برطرف نشود و تجارت راه نيفتد، پيدا است که یک اشکالی در آنجا هست؛ نباید بگذاریم 
این اشکاالت به وجود بياید و در آنجا هم باید خودمان را قوی کنيم. در اقتصاد درون کشور 
هم همين جور؛ ما گفتيم اقدام و عمل. )11( گفتن بس است؛ »دو صد گفته چون نيم کردار 
نيست«. وقتی زیاد هم تکرار کردیم و مدام گفتيم اقتصاد مقاومتی، از دهن هم می افتد؛ 
یعنی تکراری که شد، یک چيز کسالت باری هم ميشود؛ عمل کنيم. غرض این است که 

کشور احتياج دارد.

  نقش جامعه ى مّداحان در تقويت باورهاى مردم و بخصوص جوانها
اینها همه یک طرف قضّيه است، کار و تالشی ]هم[ که دشمن ميکند برای تغيير باورهای 
مردم یک طرف قضّيه است. اینجا آن وقت شما نقش ایفا ميکنيد، نقش پيدا ميکنيد؛ نقش 
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مهم. شما از مدافع حرم هم که دفاع ميکنيد، خيلی کار باارزشی است. همين شعرهایی که 
خوانده شد، همين حرفهایی که زده شد، اینها خيلی باارزش است، در این تردیدی نيست - 
کمااینکه در دوران دفاع مقّدس، همين شعرهایی که خوانده ميشد و همين سرودهایی که 
گفته ميشد، خيلی تأثير داشت؛ این بالشک امروز هم این تأثير را دارد - منتها در کنار این 
یک کاری هست که آن کار اگر اهّمّيتش بيشتر نباشد، کمتر نيست؛ و آن تقویت باورهای 
جوانها است. دشمن ميخواهد باورها را تغيير بدهد؛ باور به اسالم را، باور به کارآمدی نظام 
اسالمی را، باور به کارآمدی را، باور به امکان تداوم نظام اسالمی را. برخالف بدیهّيات هم 
دشمن کار ميکند و تبليغات ميکند؛ گاهی عليه یک چيز واضح هم اقدام ميکنند و کأنّه با 
خدعه و با فریب و با چشم بندی ميخواهند ثابت کنند. نظام اسالمی از روزی که متولّد شده 
تا امروز، دائم در معرض حمالت سنگين بوده؛ حمالت سنگين نظامی و تبليغاتی و تحریم و 
امثال اینها و درعين حال، نظام اسالمی در این ۳۷ سال رشد کرده؛ یعنی یک روز نبوده است 
که توّقف پيدا کند؛ از همه جهت رشد پيدا کرده، از همه جهت قدرت پيدا کرده و عظمت 
پيدا کرده. دشمن امروز نگاه ميکند و ميبيند آن نهال باریک و نازکی که اّول انقالب به وجود 
آمد، امروز به یک درخت تناور تبدیل شده که »تُؤتی اُُکلَها ُکلَّ حيٍن بِاِذِن َربِّها«؛ )1۲( این 
را دارند جلوی چشمشان می بينند. خب این ]نظامی[ که این قدر استعداد زنده ماندن، 
استعداد گسترش یافتن و استعداد قوی شدن در او هست، بعد از این هم همين جور قوی تر 
خواهد شد، روزبه روز قوی تر خواهد شد. آن چيزهایی که ما برای چشم انداز آینده در نظر 
گرفته ایم خياالت نيست، واقعّيات است. بنده سه چهار سال قبل از این، به جوانهای دانشجو 
و اهل علم گفتم که شما باید کاری کنيد که پنجاه سال بعد، اگر کسی خواست به تازه های 
علمِی آن روز دست پيدا کند، مجبور بشود بياید زبان فارسی یاد بگيرد؛ )1۳( این ميشود، 
این ممکن است؛ کمااینکه در این ده پانزده سال، حرکت علمی و پيشرفت علمی همانی که 
گفته بودیم شد. وقتی جوانها هّمت کنند، وقتی صاحبان هّمت و اراده هّمت کنند، همه ی 
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کارهای دشوار آسان خواهد شد؛ ما ميتوانيم پيش برویم. درعين حال، دشمن دارد روی 
باورهای جوانهای ما اثر ميگذارد: »آقا چه فایده دارد، نميشود، فایده ای ندارد«. اینها آن 
ميدانهایی است که جنگ روانی دشمن در این ميدانها است و شما به عنوان مّداح، ميتوانيد 

اثر بگذارید، ميتوانيد این جوان را از لحاظ بنيه ی فکری تقویت کنيد.

 فلسفه ى اعتراض به نحوه ى برخى عزادارىها
 این که بنده گاهی اوقات اعتراض ميکنم به بعضی از مّداحی ها که مثاًل فرض کنيد در 
عزاداری دهه ی محّرم وقتی انسان نگاه ميکند - که گاهی می آورند عکسهایش را؛ حاال 
هم که دیگر این وسایل زیاد شده؛ البّته بنده ندارم اّما گاهی می آورند به من نشان ميدهند 
این عکسها و مانند اینها را - ميبيند مثالً در یک جلسه همه دارند همين طور ميپرند هوا و 
می آیند پایين؛ خب، این چه فایده ای دارد؟ این چه تأثيری دارد؟ کجای این عزاداری است؟ 
اینکه من اعتراض ميکنم، از هيجان جوانها بنده ناراحت نيستم؛ خب جوان اهل هيجان 
است، جوان منبع انرژی است و دائماً دلش ميخواهد انرژی خودش را تخليه کند؛ من از این 
باب ]ميگویم[ که این وظيفه های بزرگ زمين نماند. وقتی که در یک جماعتی ده هزار جوان 
یا پنج هزار جوان جمع شدند و دلشان را دادند به شما، شما ميتوانيد با یک اجرای عالی، 
هنرمندانه و پُرمغز، اینها را تبدیل کنيد به انسانهای کارآمدی که با عزم جزم بروند دنبال کار، 
ميتوانيد هم تبدیل کنيد به آدمهای بی خيال، بی فکر، نااميد و از لحاظ معنوی تهيدست؛ 
این کار را هم ميشود کرد. شما از این فرصت استفاده کنيد و آن شّق اّول را انتخاب کنيد. 

حرف من این است.

  اهّمّيت توّجه ائّمه به هدايت مردم و روشنگرى در كنار روضه خوانى 
مّداحی ضمن اینکه مدح بهترین خالیق عالم است - موضوعش مدح بهترین خالیق عالم 
است که اهل بيت )عليهم الّسالم( باشند لذا شأن و رفعت واالیی دارد؛ مّداحی به طور طبيعی 
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این است - اّما شما نگاه کنيد ببينيد مثالً شاعری مثل دعبل خزاعی در قصيده ی »مدارس 
آیات« چه دارد ميگوید؛ قصيده ی »مدارس آیات« آن قصيده ای ]است[ که حضرت 
]رضا )سالم اهلل عليه([ تشویق کردند و به او کسوه)1۴( دادند و صله دادند. این قصيده ای 
است که اصالً بساط بنی عّباس را، فلسفه ی وجودی بنی عّباس را زیر سؤال ميبرد و آنها را 
محکوم ميکند؛ یعنی سياسی محض است؛ فقط این نيست که یک روضه خوانی محض و 
مرثيه خوانی محض باشد؛ نه، مرثيه خوانی الزم است اّما همان کاری که در کنار مرثيه خوانی 
انجام ميگرفته، مورد توّجه ائّمه )عليهم الّسالم( است. قصيده ی دعبل، قصيده ی ُکميت، 
قصائد گوناگون که شعرای آن وقت ميگفتند، دیگران هم ميخواندند و انشاد ميکردند یعنی 
مثل شما که با صدا ميخوانيد، چه خود شاعر، چه دیگری، می آمدند و آنها را با صدا برای 
مردم ميخواندند؛ وسایل تبليغات جمعی عبارت بود از همينها؛ امروز شما از همينها ميتوانيد 
استفاده کنيد؛ از وسایل تبليغات جمعی بهره مند بشوید و مردم را هدایت کنيد؛ این به نظر 

من کار بسيار اساسی ای است.
 معروف است که ميگویند َشرف هر علمی بستگی دارد به َشرف موضوع آن علم؛ هر علمی 
که موضوع آن شرافت بيشتری دارد، آن علم هم شرافت بيشتری دارد. حاال اگر این را از 
علم به مشاغل تسّری بدهيم، موضوع مشغله ی شما و کار شما و هّمت شما عبارت است از 
مدح اهل بيت )عليهم الّسالم( و بصيرت افزایی و بيدارگری مستمعين؛ باالترین چيزها است، 
خيلی باارزش است، از این ارزش استفاده کنيد. بحمداهلل جمعّيت مّداحها هم زیاد است؛ 
حاال این جماعتی که امروز اینجا تشریف آوردید که جماعت قابل توّجهی است لکن تعداد 
خوانندگان مّداح در سرتاسر کشور بيش از اینها است؛ تعداد در همه جا بحمداهلل خيلی 
زیاد است؛ افرادی هستند که عالقه مندند و به این کار ميپردازند؛ به هرحال این یک رسالت 
بسيار مهم است، به این رسالت باید اهّمّيت بدهيد. البّته نقش مهّمی هم شعرا ایفا ميکنند؛ 
شعرا که شعر را ميسازند نقش مهّمی را ایفا ميکنند؛ منتها شعر بدون اجرای خوب تأثيرش 
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کم است و شما که آن اجرای عالی را، اجرای خوب را انجام ميدهيد، آن وقت تأثير ميگذارد.
اميدواریم خدای متعال به شماها توفيق بدهد، به ما هم توفيق بدهد و اّول بتوانيم آنچه 

وظيفه مان است تشخيص بدهيم و بفهميم و بعد هم ان شاءاهلل آن را عمل کنيم.
 والّسالم عليکم و رحمةاهلل 

1( در ابتدای این دیدار، شماری از مّداحان و شعرا با قرائت اشعار، به ذکر فضائل و محامد فاطمه ی زهرا 
)سالم اهلل عليها( پرداختند.

۲(  من ال یحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶1۳؛ »خداوند شما را به صورت نورهایی آفریده و گرداگرد عرش خود 
قرار داده.«

۳(  سوره ی تحریم، بخشی از آیه ی 11؛ »برای کسانی که ایمان آورده اند، خدا همسر فرعون را َمَثل آورده 
.»...

۴( سوره ی تحریم، بخشی از آیه ی 1۲؛ »و مریم دخت عمران را ...«.
۵(کامل الزیّارات، ص ۳1۰؛ »خدایا درود بفرست بر فاطمه دختر پيغمبرت«.

۶( من الیحضره الفقيه، ج ۲، ص ۶۰۳
۷( اشاره به بيتی از وثوق الّدوله؛ »آنکه بسنجيد ُرخت را به ماه ز اشتباه / گفت که هم سنگ ترازوی توست 

از تو کاست«
۸( بيانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی در مشهد مقّدس )1۳۹۵/1/1(

۹( هيبت، عظمت 
1۰( کوچک، ناچيز

11( اشاره به شعار سال 1۳۹۵: »اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل«
1۲(سوره ی ابراهيم، بخشی از آیه ی ۲۵؛ »ميوه اش را هر دم به اذن پروردگارش ميدهد ...«

1۳( از جمله بيانات در دیدار شرکت کنندگان در هفتمين همایش ملّی نخبگان جوان )1۳۹۲/۷/1۷(
1۴(جامه و لباس
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