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بیانات رهرب انقالب اسالمی دردیدار جمعى از شاعران آئینى و مداحان اهلبیت مشهد

نسخهتلفنهمراه

بسماهللالرّحمنالرّحيم()1
ی که در اینجا تشریف دارند شعر بشنوم و از یکایک
ی مایل بودم که از یکایک شعرائ 
خیل 
یومدّاحان،نغمههایشانراگوشکنم.متأسّ فانهمثلهمیشهآنچهمیل
نغمهسرایانمذهب 
ی که شنفتیم ،هم حقیقتاً بهره بردیم
ی همان مقدار 
دل ما است ،در عمل اتّفاق نمیافتد ول 
و استفاده کردیم ،و هم بنده خوشحال شدم .واقعاً من خوشحال شدم از اینکه مشاهده
یو
ی شعر 
ی فراوان و لطافتها 
کردم در مشهد همچنان -بلکه بهتر از گذشته -هم ذوقها 
ی مخملین و مطلوب و
ی در شعرها وجود دارد ،و هم حنجرهها 
ی ادب 
ی زیبا 
ریزهکاریها 
ی که انسان در
ی خوشحال شدم از این واقعیّت 
شیرین الحمدهلل در مشهد زیاد است؛ من خیل 
مشهد مالحظه میکند .خب ،در گذشته هم کموبیش همینجور بود .البتّه از لحاظ شعری،
ی که ما میدیدیم؛
ی که ما میشناختیم -تا آن حدّ 
ی دیگر 
مشهد همیشه جلو بود از جاها 
ی جاهای
ی جلوتر از خیل 
ی و جمع 
ی ِما ،مشهد بهطور مجموع 
ی دوران جوان 
در آن سالها 
ی دینی ،نه؛ مشهد در این حدّ ی
ی و نغمهسرای 
ی و خوشخوان 
دیگر بود -لکن از لحاظ مدّاح 
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ی بودند ،شاید
که امروز انسان مشاهده میکند و میبیند ،در زمان ما نبود .یک تعداد محدود 
ی بودند که میتوانستند شعر خوب را با آهنگ خوب و صدای
بشود گفت تعداد انگشتشمار 
ی متعال را شاکریم بر این نعمت.
ی شکر دارد و خدا 
خوش بخوانند .خب ،بنابراین جا 

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

جمهورى اسالمى

آنچه من تأکید میکنم ،همانطور که در شعرهای شعرای عزیزمان مشاهده کردیم
و همچنین در برخی از اشعار مدّ احان عزیز شنیدیم[ ،این است ]:امروز دنیای اسالم
ی دارد به سَ ر میبرد.
ی حسّ اس تاریخ 
ی اسالم امروز در یک مرحل ه 
ی دارد .دنیا 
نیازمندیهای 
ی که شما مالحظه میکنید -آلسعود آنجوری ،یمن آنجوری ،عراق اینجوری،
اینهای 
سوریه آنجوری ،مسائل مربوط به آمریکا ،مسائل مربوط به رژیم صهیونیستی ،کارهایی
که در منطقه میکنند ،تصمیمهایی که میگیرند ،فشاری که روی جمهوری اسالمی
ی دارد دنبال میشود .در یکچنین شرایطی
ی کار است ،یک هدف 
میآورند -یک مجموع ه 
ی داریم ،ما تکالیفی
ی دارد عبور میکند ،ما وظایف 
ی اسالم درواقع از یک پیچ تاریخ 
که دنیا 
ی اسالم؛ در
ی امرو ِز دنیا 
داریم؛ هرکداممان به یک نحوی ،نمیتوانیم غفلت کنیم از نیازها 
ی میاندار این
ی اسالم 
ی است؛ چون جمهور 
ی اسالم 
ی جمهور 
رأس این نیازها هم ،نیازها 
ی اسالم
ی عظیم است .بله ،بازیگران بسیارند؛ کنندگان و کنشگران و فعّاالن در دنیا 
حادث ه 
ی اسالمی
ی است .مطمئ ّناً اگر جمهور 
ی اسالم 
زیادند ،از همه نوعش؛ امّا میاندار ،جمهور 
ی در این کشور
ی اله 
ی به س ّنتها 
ی متّک 
نبود ،اگر امام بزرگوار نبود ،اگر آن فریاد ملکوت 
ی کار خودش را دنبال
ی اسالم نبود و استکبار بدون هیچگونه مانع 
نبود ،این حوادث در دنیا 
ی استکبار
ی به اینهمه چالش هم نداشت ،این همه مشکل هم برا 
میکرد و هیچ احتیاج 
ی دارد که این نیازمندیها را
ی امروز نیازمندیهای 
ی اسالم 
وجود نداشت .بنابراین جمهور 
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ماها باید تأمین کنیم.

برترين نياز جمهورى اسالمى در اين دوران ،تبيين و بصيرتافزايى و

تحكيم معارف انقالب و اسالم

ی و تحکیم معارف
ی و بصیرتافزای 
ی تبیین 
به اعتقاد بنده برترینِ این نیازمندیها ،نیازها 
ی این نیازها است .ما ابزارش را هم بحمداهلل
انقالب و اسالم [است]؛ اینها در رأس هم ه 
ی است،
ی که ما داریم و دیگران در دنیا معموالً ندارند ،همین مدّاح 
ی از ابزارهای 
داریم .یک 
ی است؛ این در دنیا
ی است ،همین منبر است ،همین مجالس مردم 
همین روضهخوان 
ی دعوت کنند برود منبر ،هزار نفر ،دو
معمول نیست .در دنیا اینکه حاال یک نفر را یک جای 
هزار نفر ،پنج هزار نفر ،بدون دعوت ،با شوق دل خودشان آنجا حاضر بشوند ،بنشینند یک
ی در دنیا نیست؛ معموالً با زحمت ،با پروپاگاند،
ساعت به حرف او گوش بدهند ،چنین چیز 
ی جنسی ،با انواعواقسام جاذبهها افراد را میکشانند به مجالس .اینکه حاال در
( )۲با جاذبهها 
ی فالنکس -فالنجا میرود و مردم هجوم میآورند
ی -آقا 
اعالمیّه مینویسند که یک مدّاح 
میروند مینشینند گوش میکنند ،این را ما داریم ،دیگران ندارند؛ این نعمت است ،این را
قدر بدانیم ،از این فرصت استفاده کنیم .شعر هم همینجور است .بنابراین امروز ،هم [در
ی که دوستان
ی خوب بود؛ شعرهای 
ی عزیز ما -که خب امروز الحمدهلل خیل 
شعر] شعرا 
ی خوب بود؛ درست منطبق با نیازها بود ،منطبق با همان
ی خیل 
گفته بودند ،بخصوص بعض 
ی بود -هم
ی ما نیاز دارد که بداند ،بفهمد؛ در جهت بصیرتافزای 
ی بود که امروز جامع ه 
چیز 
ی خوش ،الحمدهلل اینها تا
ی که خواندند با صداها 
در خواندن نغمهسرایان و مدّاحان عزیز 
ی تأمین میشود.
حدود زیاد 
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لزوم توجّ ه شعرا و مدّ احان به افزايش بصيرت مخاطبانشان نسبت به

ائمّه ،قرآن ،اسالم و آيندهى جامعهى جهانى

ی واقعاً به فکر باشید ،وقتیکه شما شعر
ی همیشه توصیه کنم ،یعن 
لکن من میخواهم برا 
ی بگویید که آنکس که
ی سینه بزنند ،چیز 
ال در نوحهخوان 
میخوانید یا دم میدهید تا مث ً
ال
ی بفهمد .بله ،میشود گریه گرفت و مث ً
سینه میزند ،بر معرفتش بیفزاید ،یک چیز جدید 
ی است ،بالشک
ی کرد بدون بصیرت ،آن هم یک مرحلها 
فرض کنید که مصیبتخوان 
ی از فضیلت است ،امّا آن فضیلت برتر ،آن هدف اعلی ،آن غایتالقُصوی( )۳از
یک مرحلها 
ی این مقدّمات ،این است که ما بصیرتهایمان افزایش پیدا کند؛ نسبت به ائمّ ه ،نسبت
هم ه 
ی است،
ی اصل 
ی جهانی؛ اینها هدفها 
ی جامع ه 
به قرآن ،نسبت به اسالم ،نسبت به آیند ه 
ی ما هم بیاید.
ی ما هم بیاید ،در خواندنها و مدّاحیها 
اینها باید انشاءاهلل در شعرها 
ی که این جلسه را
ی متشکّریم از اینکه امروز اینجا تشریف آوردید .از برادران 
بههرحال خیل 
ی اکبرزاده( )۴چند سال است که -دو سه مرتبه -به
تدارک دیدند تشکّر میکنیم .حاجآقا 
من گفتند که این جلسه را بگذاریم ،من هم نیّتش را داشتم منتها نشده و در سفرهای
ی ما سفر فراغت نیست
ی مشهد هم برا 
ی غالباً گرفتاریم؛ سفرها 
مشهد نتوانستیم؛ یعن 
به آن معنا ،نشده بود ،الحمدهلل امسال و امروز اتّفاق افتاد و شد .از اینکه نتوانستیم شعر
ی میکنم؛ [البتّه] اگر من باید
ی عزیز دیگر را بشنویم و استفاده کنیم ،از آنها عذرخواه 
شعرا 
ی کند!()۶
ی کند ،ایشان عذرخواه 
ی واعظی( )۵باید عذرخواه 
ی کنم ،اگر آقا 
عذرخواه 
ی متعال هم
بههرحال امیدواریم انشاءاهلل که همهتان موفّق باشید ،مؤیّد باشید ،خدا 
ی بدهد که بتوانیم باز هم از شماها بشنویم.
ی به ما بدهد و عمر 
فرصت 
والسّ الم علیکم و رحمةاهلل و برکاته
ی و قرائت اشعار پرداختند.
ی از مدّاحان و شعرا به مدیحهسرای 
ی این دیدار شمار 
)۱در ابتدا 
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