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نسخه تلفن همراه

  
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

 الحمد هللَّ رّب العالمين و الّصالة و الّسالم على سّيدنا محّمد و آله الّطاهرين سّيما بقّيةاهللَّ 
فى االرضين.

برای بنده اين جلسه، جلسه ی بسيار مطلوب و شيرينى بود، مثل همه ی جلسات نيمه ی 
رمضان در سالهای متمادی؛ جلسه ی انس، جلسه ی ادب، جلسه ی صفا، ديدن پيشرفتها. 
شعر امروز جوانها را که من مقايسه ميکنم با شعر ده سال گذشته و پانزده سال گذشته، 
يک احساس شوق و شکری به انسان دست ميدهد از مشاهده ی اين پيشرفت. بحمداهلل 
جوانهای ما خيلى خوب شده اند، خيلى پيش رفته اند، تعداد شعرا زياد، کيفّيت شعرها 
خوب، حرکت شعری در کشور بحمداهلل رو به پيشرفت است. خب، البّته ما آرزوهايمان 
بيش از اينها است؛ کمبودهايى هم در مسائل شعری داريم، حرفهای زيادی انسان برای 
گفتن با يک چنين جمع فرزانه و خردمند و اهل ذوق و اهل هنری دارد؛ خيلى حرف انسان 
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مايل است که بگويد منتها نه وقت هست، نه حال هست؛ االن نميدانم شما دو ساعت يا 
بيشتر است داريد مى شنويد؛ ]اينکه [ ما هم حاال سربار مجموعه بشويم خيلى مصلحت 

نيست ولى خب، خيلى حرف هست برای گفتن:
حرفهای نگفته ام به دل است 

غزل ناسروده را مانم 

 حميد سبزوارى، شاعرى بالّذات، مسّلط به انواع شعر با گستره ى 
واژگانى و با شعرى نو

الزم ميدانم ياد رفيق عزيز و شاعر ارجمندمان مرحوم آقای حميد سبزواری را تکريم 
کنم که در طول اين سالهای متمادی يار هميشگى اين محفل ما بود؛ هميشه -تقريباً در 
همه ی جلسات- ما از حضور ايشان بهره مند بوديم. وقتى از مرحوم حميد سبزواری ياد 
ميکنيم صرفاً اين نيست که از يک دوستى، از يک شاعری انسان ياد ميکند، ]بلکه [ يک 
آموزشهايى به انسان داده ميشود، يک مفاهيمى منتقل ميشود به ذهن انسان از يادآوری 
حميد و شخصّيت حميد و جمع بندی زندگى شعری حميد. تا زنده هستند اين عزيزان، 
اين جمع بندی انجام نميگيرد -حاال هرکس هم مايل است زودتر جمع بندی بشود، راهش 
اين است-)۲( و تا هستند، کسانى فرصت نميکنند درست جمع بندی کنند؛ وقتى رفتند، 
انسان به فکر فرو ميرود و نگاه ميکند. در مورد مرحوم حميد، اّوالً ايشان قريحه ی شعری اش 
خيلى خوب بود؛ واقعاً شاعر بود؛ يعنى شاعر بالّذات بود، متصّنع نبود. ثانياً تسلّط بر انواع شعر 
داشت، تسلّط بر گستره ی واژگانى داشت، يعنى واژگان وسيعى در اختيارش بود، تنّوع در 
شعر داشت، به روز بود، مهم اين است که به روز بود؛ يعنى از وقتى من شناختم آقای حميد 
را. بنده از اوايل انقالب -از همان ماه های اّول انقالب- با آقای حميد آشنا شديم و مراوده ی 
ادبى و شعری با ايشان پيدا کرديم در آن گرفتاری ها و اشتغاالت عجيب و غريب آن روزِ ما؛ 
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او يک دريچه ای بود که يک هوای آزادی را به ما ميرساند و بنده مغتنم ميشمردم. از آن وقت 
تا آخر عمر، همواره اين مرد به روز بود؛ يعنى شعرش شعر روز بود.

 اهتمام به سرايش سرود، با توّجه به تأثير آن در همه ى سطوح جامعه 
به نظر من ويژگى بى نظير مرحوم حميد سبزواری سرودهای او است؛ هم از لحاظ کّمّيت، 
هم از لحاظ کيفّيت و محتوا. ما امروز اين خأل را داريم؛ ما امروز هم به سرود احتياج داريم؛ 
سرود يک نيازی است. من البّته در آخر صحبتم ]ميخواستم[ راجع به سرود يک مطلبى را 
که يادداشت کرده ام ]بگويم [، خوب است حاال که اسم سرود را آورديم، همين جا من آنچه 
را يادداشت کرده ام بگويم. به نظر من سرود يک نوعى از شعر بسيار پرتأثير است، اثرگذار 
است. از بسياری از انواع شعر، شايد بگوييم از همه ی انواع شعر اثرگذاری اش بيشتر است؛ 
يعنى گسترش اثرگذاری و سرعت اثرگذاری آن بيشتر است. فرض کنيد اگر ما يک سرود 
مناسبى مناسب با وضع زمان داشته باشيم که اين را جوانها در اردوها بخوانند، مثاًل يک 
مشت جوان در کوهنوردی که ميروند با همديگر بخوانند؛ در اجتماعاتى که هست بخوانند؛ 
فرض کنيد يک مشت جوان در راه پيمايى بيست ودّوم بهمن همان سرود را بخوانند. 
اينها خيلى چيزهای مهّمى است، اينها تکرار معارف و گسترش دادن معارفى است که ما 
احتياج به گسترش آنها داريم. سرود اين کار را ميکند و زود هم اثر ميگذارد. فرهنگ سازی 
ميکند؛ يکى از خصوصّيات سرود اين است که در جامعه فرهنگ سازی ميکند و سطح هم 
نمى شناسد؛ يعنى از سطوح باالی معرفتى و علمى و مانند اينها تا سطوح عاّمه ی مردم همه 

را با سرعت فرا ميگيرد که ما اين را در سرودهای مرحوم حميد ديديم.
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  تأثيرگذارى طبيعى سرود حميد سبزوارى پس از آزادى سنندج بر 
مردم

خدا رحمت کند شهيد مجيد حّداد عادل را -برادر آقای دکتر حّداد عادل خودمان- که 
در اوايل سال ۶۰ اين را به من ميگفت؛ ميگفت وقتى در سال ۵۹، سنندج از دست ضّد 
انقالب آزاد شد -دست ضّد انقالب بود، مسلّط بودند؛ نيروهای ما فقط در پادگان محصور 
و محدود بودند- مردم خوشحال شدند و به خيابانها آمده بودند؛ سنندج قبل از اينکه آزاد 
بشود، خيابانها محصور بود، تهديد بود، دائم صدای گلوله از آنجا مى آمد، بعد که ضّد انقالب 
را از آنجا بيرون کردند، سنندج شد يک شهر عادی. خب، سنندج شهر قشنگ و مطلوبى 
هم هست؛ آنهايى که ديده اند، ميدانند؛ شهر خواستنى و زيبايى است. ايشان ميگفت که 
ديدم يکى از اين آبميوه گيری ها يک بساط آبميوه گيری کنار خيابان راه انداخته؛ اين جوانها 
هم آمدند ايستادند و منتظر نوبتند که او آبميوه بگيرد و بدهد به اينها. او همين طور که 
هويج را ميگذارد در ماشين آبميوه گيری و دسته را فشار ميدهد، اين را دارد ميخواند: »اين 
بانگ آزادی است کز خاوران خيزد«؛ اين را تازه حميد گفته بود؛ شايد مثالً فرض کنيد يک 
ماه بود، دو ماه بود يا شايد هم کمتر که اين شعر گفته شده بود؛ حاال در سنندج يک نفری 
دارد آب هويج ميگيرد، کسى هم به او نگفته بخوان، به قول آقای فيض)۳( طرف دار نظام 
هم نبوده)۴( که به او گفته باشند اين شعر را بخوان؛ نه، همين طور خودش به طور طبيعى 
]ميخواند[. ببينيد، سرود اين است؛ يعنى سرود مثل هوای تازه، مثل هوای بهاری نفوذ 
ميکند؛ هيچ الزم نيست وادار بشوند کسانى که آن را ترويج کنند، تقريظ بنويسند، شعر 
بگويند؛ نه، خود سرود وقتى که خوب تنظيم شد ]اثر ميکند[. ما اين را امروز کم داريم؛ 
امروز به نظر ميرسد که ما به اين احتياج داريم و مرحوم حميد سبزواری )رضوان اهلل عليه( 
در اين زمينه بهترين بود. حاال من درست يادم نيست، به نظرم آماری که به من دادند حدود 
چهارصد يا بيش از چهارصد سرود ايشان گفته؛ اينها خيلى باارزش است. اينها را نبايد از 
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نظر دور داشت.

  توّجه نسبت به سرودهاى خوب و ترويج آنها با ابزارهاى هنرى
حاال اينکه من اسم آوردم از آن شعری که آقای سّيار و آقای عرفان پور مشترکاً گفته 
بودند)۵( -و من گفتم شنيدم آن را- ]اين بود که [ به نظرم همين شعر بود که شبکه های 
خارجى ضّد انقالب روی آن حّساس شدند و آن را کوبيدند، يعنى آنها فوراً اهّمّيت اين کار 
را درک کردند -به نظرم برای من نقل کرده بودند و گزارش دادند که از فاکس نيوز و مانند 
اينها، شروع کرده اند کوبيدن- و آهنگ خوبى که رويش گذاشته شده بود و مضمون خوب 
شعر، آنها را عصبانى کرده بود، يعنى ناراحت کرده بود؛ ]ولى [ ما خودمان از آن خبر نداريم؛ 
يعنى ما ترويج نميکنيم؛ سرود خوب را ترويج نميکنيم. به نظر من گفتن سرود خيلى خوب 
است، آهنگهای خوب روی آن گذاشتن بسيار خوب است و حاال من توصيه هايى البّته در 
مورد لفظ و ترکيب و مانند اينها دارم که بعد عرض ميکنم. خدا رحمت کند حميد عزيزمان 
را؛ ان شاءاهلل اميدواريم مشمول رحمت الهى باشد و اينهايى که عرض شد که بخشى از 

خدمات او است، ذخيره ی آخرتش باشد.

   شاعران، فاخرترين و عزيزترين سرمايه هاى كشور
عزيزان من! شاعر، سرمايه ی کشور است؛ جزو فاخرترين و عزيزترين سرمايه های هر 
کشوری شاعر است؛ البّته همه ی هنرمندها سرمايه اند منتها شاعر يک خصوصّياتى دارد 
و شعر در بين انواع واقسام هنرها يک خصوصّيتى دارد و اين خصوصّيات موجب ميشود 
که ارزش شاعر در جامعه باال برود؛ سرمايه است و ذخيره است. خب، اين سرمايه بايد در 
بزنگاه ها مورد استفاده ی کشور قرار بگيرد؛ اين يک استنتاج خيلى روشن و طبيعى است 
ديگر: آنجايى که کشور -چه در زمينه ی مسائل فرهنگى اش، چه در زمينه ی مسائل 
سياسى اش، چه در زمينه ی مسائل اجتماعى اش، چه در زمينه ی ارتباطات مردمى و 
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پيوندهای اجتماعى اش، چه در زمينه ی مواجهه ی دشمنان خارجى اش- احتياج به يک 
کمکى دارد، خب اين ذخيره مثل همان ذخيره ی صندوق توسعه ی ملّى که ما اينجا ذخيره 
ميکنيم از پول نفت برای اينکه يک جايى، يک وقتى به درد کشور بخورد و در آنجا استفاده 
بشود ]بايد به درد بخورد[. بنابراين اگر چنانچه ما شعری داشته باشيم که نسبت به مسائل 
جاری کشور هيچ موضعى نداشته باشد، اين شعر به کار نياز کشور نمى آيد؛ بايد موضع 

داشته باشد.

 لزوم برخوردارى شعر از جان مايه هاى هدايت
البّته شماها ميدانيد من بارها در همين جلسه گفته ام که من طرف دار اين نيستم که حتماً 
همه ی شعری که شماها ميگوييد شعر موضع دار يا سياسى يا متعّهد يا آن چنانى باشد؛ نه، 
گفتن شعر غزلى و شعر عشقى هيچ اشکالى ندارد، باالخره اينها جزو طبيعت های شاعر 
است و شعر ميگويد، مانعى هم ندارد اّما حّتى در همان هم -يعنى در همان شعر غزلى 
و عشقى هم- بايستى جان مايه های هدايت باشد، نه جان مايه های فساد و انحراف؛ اين 
البّته به جای خود محفوظ، ]اّما[ غرضم اين است که توّقع اين نيست که حاال شما شعر که 
ميگوييد، همه ی يک غزل از اّول تا آخر ناظر به مسائل سياسى باشد؛ نه، ممکن است شما 
سه بيت، چهار بيت از يک غزل را در مفاهيم عاطفى و عشقى و اين چيزها مصرف کنيد، 
ناگهان دو بيت مثل يک نِشتری وسطش بياوريد؛ که اين کاری بوده که شعرای خوب ما 
همواره کرده اند؛ يک غزل گفته اند، منتها در اين غزل ناگهان مى بينيد که دو بيت اشاره 
به يک مسئله ی حّساس دارد، آن مسئله را زنده ميکند، مطرح ميکند. باالخره شعر شاعر 

بايستى زنده باشد.
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 لزوم همت گماشتن براى سرايش و ترويج اشعار درباره قضاياى جارى 
كشور و جهان اسالم

يک مسئله، مسئله ی شعرهايى است که در قضايای جاری کشور گفته شده، که خب 
خوشبختانه ما در اين دوره ی خودمان شعرايى که اين شعر زنده و موضع دار را از آنها 
مى شنويم کم نيستند؛ بحمداهلل هستند؛ يعنى امروز از ده پانزده سال پيش، از اين جهت 
جلوتريم و بهتريم؛ منتها اينها ترويج نميشود. فرض کنيد حاال مثالً برای شهدای غّواص 
يا برای مدافعين حرم چندين شعر گفته شد يا همين شعری که امشب آقا)۶( در زمينه ی 
مسائل مدافعين حرم خواندند؛ خب اينها شعرهای خيلى خوبى است، اينها برجسته است؛ 
اينها چرا ترويج نميشود؟ سؤال من اين است؛ راه ترويج اينها چيست؟ يا مثاًل برای شيخ 
زکزاکى)۷( شعر گفته شده؛ خب شيخ زکزاکى يک فرد مظلوم و شجاع و مصّمم در راه و 
طريق خودش بود که مورد تهاجم قرار گرفت و از او انتقام گرفتند. خب اگر چنانچه فرض 
بفرماييد ما اين شعر را ترجمه کنيم، بفرستيم برای جايى که آوازه ی او به آنجا برسد، شما 
ببينيد چقدر اثر ميگذارد؛ چقدر روحّيه ميدهد! اين کار را ما نميکنيم؛ ما در اين زمينه ها 
انصافاً کوتاهى داريم؛ يا در زمينه ی فلسطين، يا در زمينه ی يمن، بحرين، و مانند اينها؛ يا در 
زمينه ی خيانتهای آمريکا. خب در همين قضّيه ی برجام، آمريکايى ها کم خيانت نکردند 
که اينها بايد گفته بشود؛ و اين فقط کار سياسّيون نيست که سياسّيون بگويند؛ بهتر از کار 
سياسّيون اين است که هنرمندها اينها را بيان کنند. در بين هنرها هم آن چيزی که از همه 
َدم دست تر و آسان تر و پُررونق تر و سريع الّسيرتر است، شعر است. بايد اينها گفته بشود، 
بايد اينها بيان بشود، بايد اينها منتقل بشود در افکار عمومى. يا در زمينه ی دفاع مقّدس 
همين جور. البّته من از اين برادرهايى که در جلسه ی ما هم الحمدهلل امشب تعدادی از اين 
برادرهايى که در اين زمينه ها شعر گفتند حضور دارند، صميمانه و از تَه دل تشّکر ميکنم؛ 
خوب کاری کردند، ولى خب اين کار بايد ادامه پيدا کند، بايد توسعه پيدا کند و بايد ترويج 
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بشود؛ بايد ترويج بشود. من ميبينم يک جاهايى گويا عکِس اين موردنظر است.

 لزوم تجليل از هنرمندان متعّهد نسبت به مفاهيم انقالب اسالمى
از فالن هنرمند بى اعتقاد ولنگاری که نسبت به مفاهيم انقالب اسالمى و نسبت به اسالم 
يک ذّره از خودش گرايش در طول اين ۳۸سال نشان نداده است تجليل ميشود ]اّما[ از يک 
هنرمندی که همه ی عمرش را در اين راه گذاشته، اصالً هيچ تجليلى نميشود، هيچ احترامى 
نميشود، اعتنائى به او نميشود؛ اين خيلى روش غلطى است؛ مسئولين ما بايد توّجه کنند 
به اين مسائل. بنابراين يک حرف ما اين است که شعرمان را شعر زنده و جاندار و موضع دار 
قرار بدهيم و آن را منعکس بکنيم، يعنى ترويج کنيم؛ افراد ترويج کنند، صداوسيما ترويج 

کند، دستگاه های دولتى و غيردولتى ترويج کنند.

 لزوم حمايت در جهت تربيت شاعران و ترويج شعر متعّهد
خب، خوشبختانه حاال اين مجموعه ای که مشغول کار هستند، انصافاً کارهای خوبى انجام 
ميدهند. ]اّما[ دايره ی کارشان و امکاناتشان محدود است که امکانات اينها هم بايد توسعه 
پيدا کند و بايد بتوانند واقعاً کار کنند. هم در اين زمينه ای که گفتم، هم در زمينه ی تربيت 

شاعران و رشددادن شعرای جوان که خب خوشبختانه کارهايى در زمينه انجام ميدهند.

 اهّمّيت توّجه به سرايش اشعار مراثى، آئينى و دفاع مقّدس و آميختگى 
آنها با مسائل روز

يک مسئله، مسئله ی شعرهايى است که در بين مردم کاربرد زيادی دارد؛ از جمله نوحه و 
شعرهای مرثيه؛ نوحه خيلى اثر دارد، خيلى ميتواند تأثير بگذارد؛ ]البّته [ اگر مضمونى در 
اين نوحه ها وجود داشته باشد. فرض بفرماييد در کشور حاال ايّام عاشورا يا بعض ايّام عزاداری 
ديگر، شما ببينيد ميليون ها افراد و امروز غالباً جوان، مى ايستند به يک گوينده ای که دارد 
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نوحه ميخواند گوش ميکنند و آن شعر و آن آهنگ در آنها حالت هيجان به وجود مى آورد؛ 
سينه ميزنند، گريه ميکنند، اعتقاداتشان، احساساتشان، عواطفشان نسبت به مفاهيم دينى 
بيشتر ميشود، اين خيلى فرصت مهّمى است؛ ما از اين فرصت بايد استفاده کنيم. ما که 
ميگويم يعنى کشور بايد استفاده کند، اسالم بايد استفاده کند، نظام جمهوری اسالمى بايد 
استفاده کند؛ اين را من البّته به مجموعه های مّداح و مانند اينها هم تذّکر داده ام، به شما هم 
که اهل شعريد تذّکر ميدهم. مثالً ايّام انقالب -در همان ايّام محّرم- يادم است نواری برای 
من آوردند از سينه زنى در جهرم -ما مشهد بوديم- به قدری اين مؤثّر ]بود[؛ اّوالً زيبا بود از 
لحاظ خود شعر و لفظ و معنای شعر؛ ثانياً از لحاظ آهنگ؛ ثالثاً مهّيج، محّرک، راهنما؛ خيلى 
ارزش داشت. بعد از آن از يزد ]نواری [ آوردند، که از اين دو شهر من يادم است، جايى ديگری 
من نديدم؛ خب مفاهيم سياسِى آن روز را که در مبارزه مطرح بود، در قالب نوحه منتقل 
کرده بودند. ما شبيه اين را در دوره ی دفاع مقّدس داشتيم؛ اين نوحه هايى که آقای آهنگران 
خواند -و آن شاعر محترمى که خدا رحمتش کند، آقای معلّمى، که در اهواز برای ايشان 
شعر ميگفت- آنها هم همين جور، اينها هم شعرهايى و نوحه هايى بود که آموزش دهنده 
بود. ما بايد اين کار را جّدی دنبال بکنيم؛ البّته شعر نوحه يک خصوصّياتى دارد؛ يعنى از 
لحاظ لفظ، از لحاظ ترکيب، از لحاظ ساخت شعری يک خصوصّياتى را بايد داشته باشد 
تا جا بيفتد، تا نوحه خوان بتواند آن را بخواند. اّما من خواهش ميکنم اين کسانى که اهل 
نوحه خوانى اند، اهل مرثيه خوانى اند، اينها توّجه کنند؛ بخواهند و بپذيرند، بگيرند استفاده 

کنند و شما شعرای عزيز هم در اين زمينه هرچه ممکن است دنبال کنيد.

  شعر، بخش عمده اى از سالح ما در جنگ نرم امروز
يکى از آقايان،)۸( پايين يک شعری خواندند که مضمونش اين بود که اگر شمشير بکشيد، 
سينه هايى که بيايند در جلوی شما بِايستند و در مقابل دشمنان شما سينه سپر کنند 
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]زياد است [، من گفتم من شمشير را کشيدم، مشغوليم، ما از چپ و راست داريم ميزنيم؛ 
اين جوری نيست؛ منتها نوع شمشيِر امروز و نوع ميداِن امروز با نوع ميداِن آن سالهای اّول 
تفاوت دارد؛ ما در جنِگ نرميم؛ در جنِگ سياسى هستيم، در جنِگ فرهنگى هستيم، در 
جنِگ امنّيتى و نفوذی هستيم؛ فکرها و اراده ها دارند با هم ميجنگند. امروز ما خيلى احتياج 
داريم به ابزارهای مؤثّر و تأثيرگذار؛ يک بخش عمده ی اين ابزارها، به نظر من شعر است که 

بايستى مورد توّجه شماها قرار بگيرد.

  اهتمام بر ترجمه ى اشعار انقالب و جهان اسالم به زبانهاى زنده، براى 
آگاهى بخشى مردم جهان

من اعتقادم اين است که در زمينه ی شعر کارهای نکرده زياد است؛ همچنان که گفتيم. 
يکى اش مسئله ی ترجمه است؛ حاال امشب ايشان)۹( به من گفتند که شعرهايى را به 
زبان اردو ترجمه کرديم. بسيار کار خوبى است؛ اين کار، کار الزم است. شعر فارسى در 
زمينه های مختلف ]ترجمه شود[. حاال مثالً شعر فلسطين، شعر دفاع مقّدس، شعر زنان، 
شعر مربوط به مسائل منطقه؛ شعر يمن، اينها تدوين بشود، ترجمه بشود، ترجمه به عربى، 
ترجمه به اردو و انگليسى و ترجمه به بعضى از زبانهای ديگر، ترجمه های خوب، و منتشر 
بشود، منعکس بشود و ]به خارج از کشور[ برود. حاال مثالً فرض بفرماييد که »فلسطين در 
شعر فارسى« من باب مثال؛ يک موضوع است ديگر. يا در جنگ هشت ساله ی بين ايران و 
عراق چه گذشت، يا ماجرا چه بود. خب نميدانند ديگر. آن خانم دکتر عراقى، به اين دوست 
ما گفته بود که من سفر اّول و دّومى که آمدم ايران -بعد از رفتن صّدام- به هر ايرانى ای که 
ميرسيدم، خيال ميکردم که اين ]شخص [، دو برادر من را که در جنگ کشته شده اند، کشته 
]است [، با اين چشم نگاه ميکردم. و بغض داشتم -حاال دنباله ی حرفش هم اين است- تا 
اينکه »سليمانى«)1۰( را ديدم. وقتى ديدم سليمانى آمده و اين جور فداکاری دارد ميکند، 
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قضّيه برعکس شد. حاال من اين بخش اخيرش مورد نظرم نبود، آن بخش اّول ]مورد نظرم 
است.[ يعنى يک جوان عراقى، يک زن عراقى، يک مادر عراقى که خب آن هم نميداند قضّيه 
چه بود، نميداند چه اتّفاقى افتاد. خب ما در خانه مان نشسته بوديم، هواپيماها آمدند ما را 
بمباران کردند، ما چه کار کنيم؟ دست بسته بمانيم؟ آمدند از مرز ما عبور کردند، چند هزار 
کيلومتر از مرز ما را گرفتند، ما چه کار ميکرديم؟ بايد همين طور مى نشستيم تا بيايند جلو 
يا ميرفتيم دفاع ميکرديم؟ خب ما اين کار را کرديم. اين حقيقتى است، اين حقيقت برای 
جوان عراقى، مادر عراقى، يتيم عراقى، خواهر عراقى چرا نبايد روشن بشود؟ برای ديگران 
چرا نبايد روشن بشود؟ اينها چيزهايى است که در زبان شعر ميتواند اتّفاق بيفتد و انجام 

بگيرد.

 وظيفه ى امروز شاعران: قانع نشدن به پيشرفت و ورزدادن اشعار
يک نکته ی ديگر اين است که شعرای عزيز ما خب انصافاً خيلى ترّقى کردند، پيشرفت 
کردند. يعنى امروز من وقتى نگاه ميکنم، هم در بين جوان، هم در بين طبقه ی متوّسط 
انصافاً شعرها پيش رفته؛ يعنى شعر کشور پيش رفته و در مجموع انسان احساس ميکند که 
شعر ما يک قدم جلو رفته نسبت به آنچه هست؛ منتها اين معنايش اين نيست که ما به آن 
سرمنزلى رسيده ايم که ديگر به جلو رفتن احتياجى ندارد. من بارها اين را تکرار کردم، باز 
هم تکرار ميکنم: من خواهش ميکنم از ورزدادن شعر خود و تعالى بخشيدِن به شعری که 
بعداً خواهيد گفت دست برنداريد. يعنى شعر شما امروز شعر خوبى است، ما هم مى پسنديم 
وقتى ميگوييد، هم لّذت ميبريم، هم به به ميگوييم، اّما اين معنايش اين نيست که اين در 
قلّه قرار دارد. نه، خب شعر خوبى است، ]اّما[ ما ميخواهيم شعر شما در قلّه قرار بگيرد؛ ما 
دنبال اين هستيم. يکى از به اصطالح ابزارهايش الفاظ است؛ لفظهای زيبا، لفظهای فاخر، 
لفظهای جاافتاده. گاهى انسان مى بيند شعرها شعرهای خوبى است، ]ولى [ در آنها الفاظ 
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نپخته ای يا نابجا به کاررفته ای وجود دارد؛ اينها خوب نيست. شعر وقتى که الفاظ خوبى در 
آن باشد انسان ]راضى ميشود[.

  تشخيص ارتقاى شعر با صاحب نظران شعرى
و شعر را بايد ارتقا بخشيد؛ تشخيص ارتقای شعر هم با صاحب نظران شعری است. من 
شنيده ام که حاال بعضى ها شعر را در اين فضای مجازی که خيلى رايج شده منتشر ميکنند، 
]مثالً[ يک نفری يک چيزی نوشته، ارزش ]ندارد[، آن وقت مثالً فرض کنيد که نسبت به 
اين شعر چند هزار ]نفر[ اليک ميکنند؛ آن اليک ارزش ندارد؛ آنچه به شاعر و به شعر ارزش 
ميدهد نظر صاحب نظر است؛ کسى که اهل شعر باشد و بفهمد شعر يعنى چه، اصالً شعر 
خوب يعنى چه، شعر بد يعنى چه؛ يعنى آنها مالک خوبِى شعر نيست. به هرحال در ارتقای 

شعر بايد کوشيد.

    وظيفه ى وزارت ارشاد و دستگاه هاى دولتى: 
كمك به مجموعه هاى مردمى دست اندركار شعر

به نظر من حاال که آقای وزير محترم)11( هم اينجا حضور دارند بله، يک دوره هايى -يک 
دوره های کوتاه مّدتى- درست کرده اند برای اينکه شاعر تربيت بشود، ]اّما[ با يک روز و پنج 
روز و دو هفته که شاعر تربيت نميشود؛ اينها کار همين مجموعه های فّنِى مردمى و مانند 
اينها است. دستگاه های دولتى هم اگر ميخواهند کاری بکنند بايد به اينها کمک کنند؛ بايد 
کمک کنند به اينها، اينها را تقويت کنند، تجهيز کنند تا اينها بتوانند کار خودشان را انجام 

بدهند.
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   از جمله وظايف شعرا: به شعر درآوردن متون فاخر و برجسته ى دينى
يک نکته ی ديگری که وجود دارد ]اين است [: مرحوم آقای بهجتى )رحمةاهلل عليه( 
-رفيق قديمى عزيز ما که ايشان هم مثل آقا)1۲( اهل يزد بودند، منتها آقای بهجتى اهل 
اردکان بود، ايشان اهل ميبدند که ميبد و اردکان هم غالباً با همديگر سِر قضايای مختلف 
اختالف نظر و دعوا و مانند اين چيزها دارند؛ ولى خب ايشان شاعر خوبى بود- دعای ابوحمزه 
را به شعر درآورده بود؛ حاال چقدر از دعا را، من االن درست در ذهنم نيست. خود ايشان 
برای من يک فِقره ای را ذکر کرد و گفت اين فِقره برايم سخت بود و نميتوانستم تمام کنم. 
يکى از کارها اين است که انسان بتواند واقعاً مضامين اين متوِن فاخِر برجسته ی دينى را در 
شعر بياورد؛ اين يک رشته است، يک شعبه ی کار است؛ به قول سينماچى ها اين يک ژانر 
شعری است، يعنى اين جور نيست که بخواهيم حاال همه را منحصر کنيم در اين، اّما يک 
کار اين است. چون خود اين دعاها عالوه بر مضامين عالى ای که دارد، الفاظ عالى هم دارد. 
اين دعاهايى که وجود دارد، ]مثل [ همين دعای عرفه، دعای ابوحمزه، مناجات شعبانّيه، 
دعاهای صحيفه ی سّجاديّه، مشحون از مفاهيم عالى و معارف عالى اسالمى است، آن هم 

انصافاً با بهترين الفاظ و با زيباترين الفاظ؛ اينها را خوب است که منعکس بکنيد.
 من پارسال اين شعر اخوان را اينجا خواندم)1۳( که البّته او برای مقصود ديگری گفته: »ای 
تکيه گاه و پناه زيباترين لحظه های پُرعصمت و پُرشکوه تنهايى و خلوت من، ای شّط شيرين 
پُرشوکت من«؛)1۴( خب ببينيد چقدر اين شعر قشنگ است. من گفتم وقتى اين شعر را 
ميخوانم مخاطب من در اين شعر دعا است. دعا همين است: »ای تکيه گاه و پناه زيباترين 
لحظه های پُرعصمت و پُرشکوه تنهايى و خلوت من، ای شّط شيرين پُرشوکت من«. البّته 
او اين شعر را در يک مسير ديگری برده؛ خب حاال اگر شما بتوانيد شعر مربوط به دعا را با 
اين جور ادبّياتى که هم الفاظ قشنگ است، هم مضامين قشنگ است، مضمونها چقدر زيبا 



14

31/ 03 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمی  در دیدار شاعران

است، موسيقى شعر چقدر عالى است -موسيقى شعر خودش يک بابى است، آن روانى و 
زيبايى و صافى و موسيقى شعر از حالت لکنت زدن و مانند اينها شعر را خارج ميکند- با اين 

مايه ها و با اين شيوه ها بگوييد به نظر من خيلى خوب است.

  عوامل تأثيرگذار اشعار آئينى: 
1(برخوردارى از معارف ائّمه؛ 2(بهره مندى از شيوه هاى هنرى

و آخرين مطلب هم راجع به شعرهای آئينى است. خب، بعضى از شعرای ما که خوشبختانه 
بعضى از دوستان شعرای آئينى هم اينجا االن تشريف دارند، انصافاً خوب شعر ميگويند؛ 
شعرهای مضمون دار خوب راجع به ائّمه )عليهم الّسالم( -چه مراثى شان، چه مدايحشان، 
چه مناقبشان- و خيلى حرفهای خوبى در شعرهايشان هست لکن بعضى هم نه. کاری کنيم 
که شعرهای آئينى يک مجموعه ای از معارف ائّمه باشد؛ يعنى وقتى که اين شعر را شما داديد 
به مّداح و فرض کنيد اين را در جلسه خواند، اين به قدر چند منبر خوب -که همين جور 
هم هست- اثر بگذارد. يعنى اگر واقعاً مضامين خوب باشد -فرض کنيد اين شعری که 
آقای انسانى)1۵( در جلسه ميخواند- اگر شعرش شعر خوبى باشد، چون از شيوه ی هنری 
استفاده ميشود به قدر چند منبر خوب اثر ميگذارد؛ اگر نه، شعرش همين حرفهای متعارف 
و معمولى و مثالً همين چيزهايى که ارزش بيان آن چنانى ندارد جز برای گريه گرفتن -که 
خب گريه گرفتن هم البّته يک امتيازی است- لکن ]هدف [ فقط اين نيست. ما نگاه کنيم به 
شعرهايى که امثال ُکِميت و دِعبل و مانند اينها درباره ی ائّمه )عليهم الّسالم( گفتند، ببينيم 
آنها چه جوری ميگفتند، چه ميگفتند، چه مضامينى را در آن قصايد بلند ميگنجاندند؛ اگر 
انسان بخواهد شعر خوب بگويد بايد اين جور شعری را بگويد. اگر اينها در اختيار مجموعه ی 

اداره کنندگان اين جلسات باشد، البّته خيلى باارزش است.
 اميدواريم ان شاءاهلل خدای متعال همه ی شماها را محفوظ بدارد، باقى بدارد و بتوانيد کار 
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کنيد، خوب کار کنيد، کار بهنگام بکنيد و نيازهای کشورتان، جامعه تان، نظامتان را برآورده 
کنيد.

والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1( قبل از شروع بيانات معّظمٌ له، تعدادی از شعرا، اشعار خود را قرائت کردند.
۲( خنده ی حّضار و معّظمٌ له 

۳(اشاره به اين بيت از شعر آقای ناصر فيض: »شد قافيه تکرار ولى مسئله ای نيست / چون شاعر اين شعر 
طرف دار نظام است«

۴(همراه با خنده ی معّظمٌ له 
۵(شعر »هتل کوبرگ« سروده ی مشترک آقايان محّمدمهدی سّيار و ميالد عرفان پور

۶(حّجت االسالم سّيدمحّمدمهدی شفيعى 
۷(رهبر شيعيان نيجريه 

۸(آقای امير عاملى 
۹(آقای عليرضا قزوه 

1۰( سرلشکر قاسم سليمانى )فرمانده سپاه قدس(
11( آقای على جّنتى )وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى(

1۲(حّجت االسالم زکريا اخالقى 
1۳(بيانات در ديدار جمعى از شاعران به مناسبت ميالد امام حسن )عليه الّسالم( )1۳۹۴/۴/1۰(

1۴( مهدی اخوان ثالث. آخر شاهنامه، غزل ۳
1۵( على انسانى 
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