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نسخه تلفن همراه

  
بسم اهلل الّرحمن الّرحيم)1(

خيلی  مایل بودم که از یکایک شعرائی  که در اینجا تشریف دارند شعر بشنوم و از یکایک 
نغمه سرایان مذهبی  و مّداحان، نغمه هایشان را گوش کنم. متأّسفانه مثل هميشه آنچه ميل 
دل ما است، در عمل اتّفاق نمی  افتد ولی  همان مقداری  که شنفتيم، هم حقيقتاً بهره بردیم 
و استفاده کردیم، و هم بنده خوشحال شدم. واقعاً من خوشحال شدم از اینکه مشاهده 
کردم در مشهد همچنان -بلکه بهتر از گذشته- هم ذوقهای  فراوان و لطافتهای  شعری  و 
ریزه کاری  های  زیبای  ادبی  در شعرها وجود دارد، و هم حنجره های  مخملين و مطلوب و 
شيرین الحمدهلل در مشهد زیاد است؛ من خيلی  خوشحال شدم از این واقعّيتی  که انسان در 
مشهد مالحظه ميکند. خب، در گذشته هم کم وبيش همين جور بود. البّته از لحاظ شعری، 
مشهد هميشه جلو بود از جاهای  دیگری  که ما می  شناختيم -تا آن حّدی  که ما ميدیدیم؛ 
در آن سالهای  دوران جوانی ِ ما، مشهد به طور مجموعی  و جمعی  جلوتر از خيلی  جاهای  
دیگر بود- لکن از لحاظ مّداحی  و خوش خوانی  و نغمه سرایی  دینی، نه؛ مشهد در این حّدی  
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که امروز انسان مشاهده ميکند و ميبيند، در زمان ما نبود. یک تعداد محدودی  بودند، شاید 
بشود گفت تعداد انگشت شماری  بودند که ميتوانستند شعر خوب را با آهنگ خوب و صدای  

خوش بخوانند. خب، بنابراین جای  شکر دارد و خدای  متعال را شاکریم بر این نعمت.

 وظايف و تكاليف ما در قبال نيازهاى امروز دنياى اسالم و نيازهاى 
جمهورى اسالمى

آنچه من تأکيد ميکنم، همان طور که در شعرهای  شعرای  عزیزمان مشاهده کردیم 
و همچنين در برخی  از اشعار مّداحان عزیز شنيدیم، ]این است:[ امروز دنيای  اسالم 
نيازمندی  هایی  دارد. دنيای  اسالم امروز در یک مرحله ی  حّساس تاریخی  دارد به َسر ميبرد. 
اینهایی  که شما مالحظه ميکنيد -آل سعود آن جوری، یمن آن جوری، عراق این جوری، 
سوریه آن جوری، مسائل مربوط به آمریکا، مسائل مربوط به رژیم صهيونيستی، کارهایی  
که در منطقه ميکنند، تصميم هایی  که ميگيرند، فشاری  که روی  جمهوری  اسالمی  
می  آورند- یک مجموعه ی  کار است، یک هدفی  دارد دنبال ميشود. در یک چنين شرایطی  
که دنيای  اسالم درواقع از یک پيچ تاریخی  دارد عبور ميکند، ما وظایفی  داریم، ما تکاليفی  
داریم؛ هرکداممان به یک نحوی، نميتوانيم غفلت کنيم از نيازهای  امروزِ دنيای  اسالم؛ در 
رأس این نيازها هم، نيازهای  جمهوری  اسالمی  است؛ چون جمهوری  اسالمی  ميان دار این 
حادثه ی  عظيم است. بله، بازیگران بسيارند؛ کنندگان و کنشگران و فّعاالن در دنيای  اسالم 
زیادند، از همه نوعش؛ اّما ميان دار، جمهوری  اسالمی  است. مطمئّناً اگر جمهوری  اسالمی  
نبود، اگر امام بزرگوار نبود، اگر آن فریاد ملکوتی  مّتکی  به سّنت های  الهی  در این کشور 
نبود، این حوادث در دنيای  اسالم نبود و استکبار بدون هيچ گونه مانعی  کار خودش را دنبال 
ميکرد و هيچ احتياجی  به این همه چالش هم نداشت، این همه مشکل هم برای  استکبار 
وجود نداشت. بنابراین جمهوری  اسالمی  امروز نيازمندی  هایی  دارد که این نيازمندی  ها را 
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ماها باید تأمين کنيم.

 برترين نياز جمهورى اسالمى در اين دوران، تبيين و بصيرت افزايى و 
تحكيم معارف انقالب و اسالم

به اعتقاد بنده برتریِن این نيازمندی  ها، نيازهای  تبيينی  و بصيرت افزایی  و تحکيم معارف 
انقالب و اسالم ]است[؛ اینها در رأس همه ی  این نيازها است. ما ابزارش را هم بحمداهلل 
داریم. یکی  از ابزارهایی  که ما داریم و دیگران در دنيا معموالً ندارند، همين مّداحی  است، 
همين روضه خوانی  است، همين منبر است، همين مجالس مردمی  است؛ این در دنيا 
معمول نيست. در دنيا اینکه حاال یک نفر را یک جایی  دعوت کنند برود منبر، هزار نفر، دو 
هزار نفر، پنج هزار نفر، بدون دعوت، با شوق دل خودشان آنجا حاضر بشوند، بنشينند یک 
ساعت به حرف او گوش بدهند، چنين چيزی  در دنيا نيست؛ معموالً با زحمت، با پروپاگاند، 
)۲( با جاذبه های  جنسی، با انواع واقسام جاذبه ها افراد را ميکشانند به مجالس. اینکه حاال در 
اعالمّيه مينویسند که یک مّداحی  -آقای  فالن کس- فالن جا ميرود و مردم هجوم می  آورند 
ميروند می  نشينند گوش ميکنند، این را ما داریم، دیگران ندارند؛ این نعمت است، این را 
قدر بدانيم، از این فرصت استفاده کنيم. شعر هم همين جور است. بنابراین امروز، هم ]در 
شعر[ شعرای  عزیز ما -که خب امروز الحمدهلل خيلی  خوب بود؛ شعرهایی  که دوستان 
گفته بودند، بخصوص بعضی  خيلی  خوب بود؛ درست منطبق با نيازها بود، منطبق با همان 
چيزی  بود که امروز جامعه ی  ما نياز دارد که بداند، بفهمد؛ در جهت بصيرت افزایی  بود- هم 
در خواندن نغمه سرایان و مّداحان عزیزی  که خواندند با صداهای  خوش، الحمدهلل اینها تا 

حدود زیادی  تأمين ميشود.



4

24/ 04 / 95متن کامل بیانات رهبر انقالب اسالمى  دردیدار جمعى از شاعران آئینى و مداحان اهل بیت مشهد

 لزوم توّجه شعرا و مّداحان به افزايش بصيرت مخاطبانشان نسبت به 
ائّمه، قرآن، اسالم و آينده ى جامعه ى جهانى

لکن من ميخواهم برای  هميشه توصيه کنم، یعنی  واقعاً به فکر باشيد، وقتی  که شما شعر 
ميخوانيد یا دم ميدهيد تا مثالً در نوحه خوانی  سينه بزنند، چيزی  بگویيد که آن کس که 
سينه ميزند، بر معرفتش بيفزاید، یک چيز جدیدی  بفهمد. بله، ميشود گریه گرفت و مثاًل 
فرض کنيد که مصيبت خوانی  کرد بدون بصيرت، آن هم یک مرحله ای  است، بالشک 
یک مرحله ای  از فضيلت است، اّما آن فضيلت برتر، آن هدف اعلی، آن غایت الُقصوی  )۳( از 
همه ی  این مقّدمات، این است که ما بصيرتهایمان افزایش پيدا کند؛ نسبت به ائّمه، نسبت 
به قرآن، نسبت به اسالم، نسبت به آینده ی  جامعه ی  جهانی؛ اینها هدفهای  اصلی  است، 

اینها باید ان شاءاهلل در شعرهای  ما هم بياید، در خواندن ها و مّداحی  های  ما هم بياید.
 به هرحال خيلی  متشّکریم از اینکه امروز اینجا تشریف آوردید. از برادرانی  که این جلسه را 
تدارک دیدند تشّکر ميکنيم. حاج آقای  اکبرزاده)۴( چند سال است که -دو سه مرتبه- به 
من گفتند که این جلسه را بگذاریم، من هم نّيتش را داشتم منتها نشده و در سفرهای  
مشهد نتوانستيم؛ یعنی  غالباً گرفتاریم؛ سفرهای  مشهد هم برای  ما سفر فراغت نيست 
به آن معنا، نشده بود، الحمدهلل امسال و امروز اتّفاق افتاد و شد. از اینکه نتوانستيم شعر 
شعرای  عزیز دیگر را بشنویم و استفاده کنيم، از آنها عذرخواهی  ميکنم؛ ]البّته[ اگر من باید 

عذرخواهی  کنم، اگر آقای  واعظی )۵( باید عذرخواهی  کند، ایشان عذرخواهی  کند!)۶(
 به هرحال اميدواریم ان شاءاهلل که همه تان موّفق باشيد، مؤیّد باشيد، خدای  متعال هم 

فرصتی  به ما بدهد و عمری  بدهد که بتوانيم باز هم از شماها بشنویم.
والّسالم عليکم و رحمةاهلل و برکاته 

1(در ابتدای  این دیدار شماری  از مّداحان و شعرا به مدیحه سرایی  و قرائت اشعار پرداختند.
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۲(  تبليغات
۳(حّدنهایی، کمال مطلوب 

۴(آقای  محمود اکبرزاده 
۵(آقای  احمد واعظی  )مجری  برنامه(

۶(خنده ی معّظمٌ له و حّضار
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