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گزیده بیانات و رهنمودهای 

 مقام معظم رهبری

 پیرامون هنر شعر و مداحی 
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 مولفه

 

 شاخص

 

 متن بیانات

 نقش و اهمیت

 مذهبی هیئات
 اجتماعات دینی

 دارندن ما قدر به را امتياز این ادیان و مليتها دیگر كه داریم امتيازى شيعيان، ما بخصوص و مسلمانها ما

 دميشو تشكيل نفس به نفس چهره، به چهره رو،روبه شكل به كه دینى اجتماعات از است عبارت آن و

 ینا به نه قوّت، این به نه هست؛. كرد پيدا ميشود كمتر دیگر ادیان در و دنيا دیگر جاهاى در را این كه

 (4/4/78.) راقى محتواهاى و تأثيرگذارى این به نه وسعت،

 ضرورت

 تاسیس

 تشکیالتی

 منصب برای

 مداحی

تعيين حدود و ثغور 

 مداحی

 هم ثغورى و حدود - است منصب یك واقعاً كه - مدّاحى سِمت این كه بشود طورى بتدریج باید البته

 (87/01/0637) .كند پيدا

 0خصوصيات مداحی 

 بدانيد باید. دارد مردم ذهن و جامعه در زیادى تأثير هم و باال مقام هم. باالست خيلى بيت، اهل مداحى

 چه و است حفظ قدر چه داند،مى شعر قدر چه چيست، او مداحى كار مقدّمات است، مداح كسى چه كه

 دبای مرسوم مراكز این دانمنمى حاال. شود دارعهده مركزى باید را خصوصيات این بخواند؟ تواندمى قدر

 ىامعهج نيازهاى و دنيا كه است چيزى این. كنيدمى را فكرش كيفيتى به شما خود یا بكنند را كار این

 (87/01/0637) .باشد طور این باید. كندنمى قبول و تابدنمى بر را آن از غير امروز،

خصوصيات مداحی 

8 

 بر ار( السّالمعليهم)بيت اهل ستایش مقدس لباس و گيرندمى عهده به را منصب این رسماً كه كسانى

 باشد مركزى و باشند داشته خصوصياتى بایستى شناسند،مى عنوان این به را آنها مردم، و كنندمى تن

 (87/01/0637. )بگذارد صحه و بدهد تشخيص خصوصيات این با را آنها كه
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 ضرورت

 انجمن تشکیل

 ادبی های

 شعر

 

 رشد شعر

 ارندند شعر از اىسررشته كه هایىآدم دست ندهيد را شعر. بپردازند شعر به شعرى كسوتهاىپيش خود

 بنشينيد هم دور شماها خود. است ذهنشان و فهم از دور و شانزندگى از دور تفنّنِ یك برایشان شعر و

 رشد شعر خوانند،می و شوندمی جمع هم دور اىمجموعه یك و هست انجمنى یك جا هر. بگویيد شعر

 (06/6/78 .)كندمی پيدا

 نقش شعر

 یك در را آن - كنمنمى كلّى قضاوت - باشد هم خوب است ممكن و ایدسروده خودتان كه شعرى همين

 اید،نم وارد شعر این بر بجایى اشكال و كند نقد را شعر آن كه كسى هر به و بگذارید وسط ادبى، مجمع

. يدكن استفاده خودتان خوب اشعار از یا و دارند دیگران كه خوبى اشعار از یا. بشود قوى تا بدهيد جایزه

 (87/01/0637.) بياورید باال را شعرها سطح گونه این كنيد سعى

 نقش و اهمیت

 مداحی

 

 

 

 

 اهميت مداحی

 هستند، مداح یىحرفه صورت به كه آنهایى چه - مداح عزیز برادران براى را نكته این كه دارم اصرار من

 شنق نقش، این كه بكنم تكرار - دهندمى انجام را كار این كارهایشان كنار در گاهى كه كسانى آن چه

 (08/01/0638.) نگيرید كم را این است؛ حساسى و اهميت حایز و مهم بسيار

 هنر مداحی

 نقشى ایمانى، روح این پرورش در عملى ميدانهاى در حضور نقش ادبيات، نقش شعر، نقش هنر، نقش

 نقش ببينيد؛ اینجا را بيت اهل ذاكر و مداح جاى شما. است مؤثر و كارساز بسيار بسيار كه است

 یك ان؛محبوب آن بين و پيروان بين قلبى پيوند ىكنندهمستحكم نقش ساز،فرهنگ نقش آفرین،ایمان

 (04/4/73.) است مهمى نقش بسيار نقش، این. است نقشى چنين

 هنر مداحی

 زیبا آهنگ با و خوش صداى با ایستادن، این خود. است حقيقت بيان براى هنر از ىاستفاده مداح، كار

 انسان هنر، چندین با - است هنر صدا هم است، هنر آهنگ هم است، هنر شعر هم - خواندن را شعرى

 شما مخاطب و مجلس در حاضر و مستمع ذهن در مضاعفى تأثير ميتواند كند، بيان را حقيقتى یك

 (86/8/0680.) است بزرگى فرصت خيلى است، بزرگى نعمت خيلى این بگذارد؛
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 نقش و اهمیت

 مداحی 

 

 

 

 

 

 نقش شعر
 ماش بخواند، خوبى صداى با باشد، خوبى محتواى و مضمون داراى كه را خوب شعر یك بتواند مداحى اگر

 هك است این اولش شرط منتها. ميدان این و گوى این اللَّه،بسم. است بزرگى خدمت قدر چه كه ببينيد

 (87/01/0637.) باشد خوب شعر

 نقش شعر
 دلها در تأثيرش ماهر ىگوینده یك مستدل بحث ساعت یك از ميخوانيد، شما كه شعرى بيت یك گاهى

 (06/6/78.) كرد استفاده خوب باید ظرفيت این از است؛ بزرگى ظرفيت خيلى این خوب،. است بيشتر

 شغل مهم
 و مهم خيلى شغل - دارد همراه به هم را مصائب ذكر طبعاً كه - پيغمبر خاندان ستایشگرى و مدّاحى

 (08/8/0688.) است بزرگى

تركيب شعر و 

 مداحی

 تركيب نيست؛ شعرخوانى و خوانىآوازه فقط است؛ جانبه دو حرفه یك ما، بين در رایج مدّاحىِ

 (07/3/0671.) است مقوله دو این از اىهنرمندانه

 هنرمندانهنقش 

 یك و كنيم حفظ كلمه چهار ميكنند خيال بعضيها اینكه خالف بر شما كار! عزیزان است سخت كارتان

 و هدایتگر مؤثر، هنرمندانه، كار،. است سخت خيلى كار، نه، است؛ بس باشيم، داشته هم بازى صداى

 (04/4/73.) باشد بخشجهت

 و شعر تركيب

 مداحی

 مداحى،. است راسخ ىعقيده و اميد و حكمت و معرفت پراكندن مداحى،. است افزائىمعرفت مداحى،

 (00/8/88).اجرا هنر آواز، هنر شعر، هنر از ىاستفاده با است؛ دلها در عواطف هاىچشمه جوشاندن
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 های ویژگی

 مداحی

 

 

 

 

 

 

 

 هنر مداحی

 كه آهنگى است؛ هنر صدایتان است؛ هنر شعرتان: دارد وجود هنرى چشمه چند شما مدّاحىِ كار در

 (08/8/0688). است هنر دهيد،مى انجام كه كارهایى و اشارات است؛ هنر كنيد،مى انتخاب

 منطق داشتن

 البالى در خوب حرف و درست حرف حساب، حرف استدالل، منطق، چون است؛ تعقّل عنصر دوم، عنصر

 گاهى. دارد مختلفى شكلهاى منطق، البته. كند قانع را ذهنها تواندمى و دارد وجود فراوان شعرها این

 اعماق به را پيام این بتواند كه است این مقصود است؛ شعرى گاهى است، خطابى گاهى است، برهانى

 (08/8/0688). كند قانع را او و برساند مخاطب ذهن

 حامل پيام دینی

 روحانى و معنوى سِمت یعنى شوید؛مى محسوب دینى پيام حامل شما كه است این سوم خصوصيت

 موضع از آنها اما بخوانند؛ هم خوبى شعرهاى است ممكن و هستند زیاد خوب خوانندگان دنيا در. دارید

.  زنيدمى حرف روحانى و معنوى موضع از و بيت اهل مدّاح موضع از شما ولى زنند؛نمى حرف مدّاح

(08/8/0688) 

حامل معارف و 

 اخالقيات بودن

 قسم :قسم دو به كنيد تقسيم را مجلستان را، منبرتان ميكنم؛ توصيه هم باز ام،كرده توصيه بارها من

 (6/6/0681) . داریم احتياج معارف به داریم، احتياج اخالقيات به امروز ما. اخالقيات و معارف اول،

 افتخار آفرین بودن
 وجود هب كند افتخار است؛ اسالمى ایران به متعلق اینكه به كند افتخار امروز ما جوان كه داریم احتياج ما

                .بيتاهل پيروى به و خود مذهب به و خود دین به كند افتخار اسالمى؛ جمهورى به كند افتخار امام؛

 (6/6/0681)                                                                                                                                                                    

 غيرمستقيم باشد
  – ودميش معلوم شعرا نقش اینجا -  خوب شعر قالب در.است غيرمستقيم بيان هم بيان ىنحوه بهترین

 (6/6/0681) 
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طالب شعر خوب 

 بودن

 وا شدید، طالب كه شما. آیدمى جوش به شاعر شعر ىچشمه باشيد، شعر طالب وقتى مداحيد، كه شما

 يشود؛م برابر چند گفتن شعر براى او ىانگيزه شد، خوانده شما ىوسيله به شعرش وقتى. ميگوید شعر

 (6/6/0681.) كنيد می كمك او به شما ميكند، كمك شما به او آید؛مى وجود به افزائىهم یك

 وظیفه

 مداحان

 

 

 

 

 

 

 شناخت وظيفه

 رس بيت اهل و( السّالمعليهم) ائمه مبارك نام با مردم، معارف با مردم، دل با مردم، ایمان با كه اىطبقه

 هاستفاد آن از درست بشناسند؛ درست را وظيفه این! عزیز برادران. دارد سنگينى ىوظيفه دارد، كار و

 (04/4/73.) كنند

مطالب پر مغز و پر 

 محتوا باشد

 رستد ی شيوه به و باشد پُرمحتوا و پُرمغز مطالبش كه است این مداح ی جامعه بزرگ مسئوليت و وظيفه

 در و مختلف شكلهای با مطالب باید. جشن و عزا در هم و مدایح، و مصيبت در هم كند؛ اداره را این

 (08/5/0676.) بياید مختلف قالبهای

انتساب به خاندان 

 رسالت

 به ودنب منتسب البته. كنيم خاندان آن به انتساب ىشایسته را خود كه است این داریم، وظيفه ما آنچه

 (5/01/0681. )است دشوار بودن، آنها والیت به معروفين و آنها وابستگان ىجمله از و رسالت خاندان

 آفرین نشاط و اميد

 بودن

 به انایم با آینده، به خوشبينى با نشاط، با اميد، با ما، جوان نسل ما، موجود نسل كه داریم احتياج امروز

 (6/6/0681. ) بياید بار بيتاهل به قلبى پيوستگى با خدا،

 به جوانان تشویق

 تالش

 ىخانواده سرنوشت و او ىجامعه سرنوشت و او خود سرنوشت بداند كه داریم احتياج جوانى به امروز ما

 پيگيرى اهل باشد، جدیت اهل باشد، كار اهل باشد، تالش اهل اوست؛ تالش و كار به ىوابسته او بزرگ

 ماش ميگيرد؟ انجام جورى چه تربيتها این. نباشد الاباليگرى و وادادگى اهل نباشد، تنبلى اهل باشد،

 (6/6/0681. ) كنيد ایفاء نقش ميتوانيد
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 وظیفه

 مداحان

 

 روز مسائل به توجه

 ساعت دو ساعت، یك و شدندمى ظاهر ما بين در امروز عليهااللَّهسالم زهرا فاطمه اگر كه بدانيم باید ما

 راههایى از راه كدام به اشاره انگشت كردند؟مى امر چيزى چه به را ما آمدند،مى مردم بين در روز یك یا و

 دنبال را آن باید ما بروید؟ راه این از كه گفتندمى ما به و كردندمى دراز است، گشوده ما مقابل در كه

 را مانز نياز و كنيم مالحظه را آن بدهيم، مستمع به خواهيممى كه معرفتى و تعليم و تبيين در و كنيم

 (07/3/0671.) كنيم پُر

 چگونگی

 توصیف

 (ع)ائمه

 

 

 

 رعایت شان ائمه

 من. دارید وظيفه خيلی زمينه این در شماها كه است این ذاكر و مداح عزیز برادران شما با من حرف

 هچ كه باشيم درمانده زهرا ی فاطمه عظمت برای ما كه نيست جور این. كنم می هاییتوصيه اوقات گاهی

 حتياجا عظمت آن به ما بلكه نه، كالمی؛ یا و نثر شعر، به بشویم متوسل و كنيم بيان را عظمت این جور

 (08/5/0676. )داریم

 ائمه شان رعایت

 هچ ما كه فهميدندنمى ولى شنيدند؛مى را آنها خيلى، و زدیممى را حرفها این پيش، سال بيست حدود

 گفتن رشع. نسرایيد شعر( السّالمعليهم)ائمه ىچهره خيالى خط و خال ىدرباره فقط گفتيممى. گویيممى

 (87/01/0637) . نيست تعریف كه امام عارض و چشم و ابروى و زلف ىدرباره

بيان برجستگی 

 علمی

 اما ود؛نب روشن برایشان مسایل این روز، آن در. بگویيد( ع)على عملى برجستگيهاى و زندگى مسایل از

 (87/01/0637.) است روشن همه براى امروز، است؟ چگونه امروز

 توجه به ابعاد معنوی
 كمى خبر او از ما كه -( ع)على معنوى مقام هم باید شود،مى خوانده شعرى اميرالمؤمنين به راجع وقتى

 حكومت و مظلوميت و عبادت هم و - است پنهان متوسط و پایين آدمهاى ما دلِ و فكر و ذهن از و داریم

 (07/3/0671.) ضعيف و عدل و

 (87/01/0637) . شود مقایسه امروز و تاریخ در خصومش و او بين تا كنيم بيان را اميرالمؤمنين زندگى بيان زندگس ائمه



 

8 
 

 چگونگی

 توصیف

 (ع)ائمه

 بيان زندگی ائمه

 جهاد. كنيد تصویر دیگران براى بعد و خود براى اول. كنيد راتصویر اینها توانيدمى خوب شما امروز

 عنوان به او كه - سالگى سيزده یا یازده سن از مثالً - كودكى دوران از. است مهمى چيز اميرالمؤمنين،

 هم راه این در باالخره و بود مبارزه مشغول خدا دشمنان با عمر آخر تا كرد، درك را خودش انسان یك

 را این تواندمى خوب قدرچه گوینده، یك. كند بيان را این تواندمى خوب قدر چه شاعر، یك. داد جان

 (87/01/0637.) بدهد نفوذ مردم دل اعماق آن تا و ذهنها در

عدم استفاده  از 

 مدح های بی معنا

 و هامدح از ىاستفاده كردم، پيدا اطالع مداحى جلسات خوانندگان از بعضى در بنده كه دیگرى چيز

 (5/5/0674)  .است مضر هم گاهى كه معناست،بى تمجيدهاى

 بيان معارف شيعی

 ىیافته پرورش غرب در فيلسوفِ یك كه است معارفى ما شيعى معارف. اعتالست اوج در شيعه معارف

 ىجلو زانو دو آوردمى را كُربنهانرى مثل غرب فلسفىِ معارف با آشناى ىشده بزرگ و غربى مفاهيم با

 شودمى. اروپا در آن معارف و شيعه مروج شودمى و كندمى خاضع را او نشاند؛مى طباطبایى ىعالمه

 باالترین سطوح تا بگيرید عامى و متوسط ذهن سطوح از كرد؛ عرضه سطوح ىهمه در را شيعه معارف

 (5/5/0674) . كنيم شوخى نباید معارف این با ما. هافيلسوف

 بيان ارزشها ی ائمه

 .اشپيچيده بازوى یا رشيدش قد در نه اینهاست، در جُون ارزش مظاهر،بنحبيب ارزش اباالفضل، ارزش

 نوىمع معيار در كه اینها هستند؛ خيلى كه اندام زیبایى ورزشكارهاى هست؛ دنيا در خيلى كه رشيد قد

 سى، ىقصيده یك در شاعرى وقت یك حاال! شودمى هم تكيه تعبيرها این روى گاهى. نيست ارزش

 ىخشك خيلى نباید ما است؛ حرفى یك آن كند؛مى اباالفضل حضرت جمال به هم یىاشاره بيتى چهل

 مچش و قلمى بينى و كمانى ابروى روى بيایيم اشهمه ما كهاین اما كنيم؛ سختگيرى و دهيم خرج به

 خوب كار این فضاهایى در دارد؛ هم ضرر مواردى در نشد؛ مدح كهاین كنيم، تكيه بزرگواران این خمار

 (00/8/0688.) نيست
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 مداحان منابع

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن
 ت؛اس عجيبى خيلى چيز این،. است قرآن آیات ابزارتان بهترین مسلمان، ىجامعه یك دادن حركت براى

 ردنك كامل و سالح این به زدن صيقل براى هستيد، هرجا اینها، به توجه با. شودنمى كهنه و نشده كهنه

 (5/01/0681.) كنيد تالش آن گرفتن دست در و

 ادعيه

 را اینها دهد؛مى نشان را حقایقى كه هست خوبى خيلى و عاشقانه تعبيرات ما، زیارتهاى و دعاها در

 اند،گفته كتابهایشان در بزرگان دیگر و مفيد و طاووسابن و شيخ مثالً كه را آنچه. داد قرار باید محور

       .ردك بيان یىشایسته و زیبا شكل به هنرى، ىارایه یك در را آنها بعد. داد قرار محور بایستى را اینها

 (08/01/0638) 

 زیارات

 يچه دیگر شما بنابراین. كنيد استفاده كبيره ىجامعه زیارت بخصوص زیارتها، از ائمه، مناقب براى

( مالسّالعليهم) ائمه باب در باید كه آنچه. كنيد خلق خودتان ذهن در را مبالغاتى كه ندارید احتياجى

 صدها شاید حاال - را جامعه زیارت فقرات از فقره یك ميتوانيد شما. هست جامعه زیارت در شود، گفته

 بازی غزل یك خودتان، ذهنى فرآورى و تخيل و شعرى ىقریحه به توجه با و كنيد انتخاب - است فقره

 (85/6/0681.) باالست اینقدر معارف این ظرفيت. بياورید در آب از ناب و

 مناجات
 رشع جزو هم مناجات نيست؛ مرثيه و مدح ىمسئله فقط آئينى شعر. است آئينى شعر جزو هم مناجات

 (85/6/0681.) دعاهاست مرجع، بهترین كنيم، پيدا درست را مناجات مضمون اینكه براى. است آئينى

 مطالعه
 بخواهد اگر كند، كار و خدمت راه این در اینكه به است كرده مفتخر را خود كه مداحى ىحرفه صاحب

. است فطير مایهبى معروف، قول به. كار و مطالعه به دارد احتياج اوالً كند، جمع را خصوصيات این ىهمه

 (6/6/0681.) هست كار به احتياج هست، مطالعه به احتياج

 دیوان صائب
 ىتصادف را اشعار این از بيت چند وقت یك من. كنيد نگاه صائب دیوان به شما. داریم زیادى غزليات ما

 وبخ بسيار غزلهاى صائب دیوان. كنيد كار اینها روى گفتم مداح برادرهاى از بعضى به و كردم انتخاب

 (00/8/0688. ) دارند اشعار گونهاین از هم دیگران. گذاردمى اثر دلها در كه دارد مفيدى و
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 مداحان منابع

 

 

 

 كتاب های  معتبر
 هاىهگفت از بشود؛ استفاده آنها از دارد؛ وجود معتبر كتابهاى در( السّالمعليهم) بيتاهل مناقب همه این

 (6/6/0681.) معتبرند و ثقه سندند، خودشان كه افرادى

اشعار دینی و 

 مذهبی

 ستا مذهبى شعر و دینى شعر محتواهاى همين محتواها بهترین باشد، داشته محتوائى شعر بناست اگر

 (00/8/0688)  .كنيد دنبال شاءاهللان و وسيع عرض با

 كتب شعر
 تمام در تواندمى نخواند، تكرارى سال ده بخواهد كسى اگر كه دارد وجود آميزحكمت و خوب شعر

 (87/01/0637. )خوب شعرهاى و امروز شعراى تا بگيرید، قدیم شعراى از. بياورد بيرون شعر موضوعات،

 كتب شعر

 اخالق و عقاید و مفاهيم تفهيم براى كه را آنهایى و كنيد پيدا گوناگون كتابهاى در را فارسى قوى اشعار

 است، مناسب و دارد نياز آن به اسالمى ىجامعه امروز كه آنچه هر یا و سياسى بينش یا و اسالمى

 (87/01/0637.) بخوانيد محافل در بياورید و برگزینيد

 های ویژگی

 در شعر

 مداحی

 

 خوب و مفيد بودن

 كنيم، انتخاب شعرى بزرگ شعراى و خوب شعرهاى از اگر ما گفتمى مداح برادران از یكى وقتیك

. دارمن قبول را این من نيست؛ طورىاین. كنيم استفاده شعرها این از مجبوریم بنابراین فهمند؛نمى مردم

 خود مداحى هنر با مداح وقتى باشد، هم پيچيده شعر هرچه بزنيد، حرف مردم با شعر زبان با وقتى

 (00/8/0688) . گذاردمى اثر مردم دل در كند، مخاطبه و القاء مردم به كلمه كلمه را این توانست

 قوى، محكم،

 قانع و مضمونخوش

 كننده

 ،خوانيدمى شما كه اىقصيده گاهى. باشد كننده قانع و مضمونخوش قوى، محكم، خوب، باید شما شعر

 قيمت ابكت یك قدر به بجا شعرِ بيت یك گاهى. گذاردمى تأثير بيانخوش منبرىِ یك منبرِ چند اندازه به

 (08/8/0688)  كند، تالش و كار بكشد، زحمت باید انسان. آیدنمى دست به مجّانى و آسان اینها. دارد
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 های ویژگی

 در شعر

 مداحی

 

 قوى متين و

. خوانندب رو از را شعر كه شده معمول خوشبختانه امروز البته. بخواند و كند حفظ را آن بيابد، را خوب شعر

 حفظ ار شعر مدّاحان اگر البته. بخوانند رو از كه دانستندمى عيب قدیميها اما ندارد؛ هم اشكالى ما نظر به

 ب،خو شعر، كه است این مهم. ندارد اشكالى نكنند، حفظ اگر اما داشت؛ خواهند هم اضافه هنر یك كنند،

 (08/8/0688)  .باشد مضمونخوش و قوى متين،

بيان منقبت اهل 

 بيت )ع(

 اوالً آن، در كه است چيزى كند، فكر انسان مداحى منبرِ یك در ميشود كه شعرى ىمجموعه بهترین

 در را شوق ميكند، شاد ميكند، روشن را دلها آنها مناقب ذكر. باشد( السّالمعليهم) بيتاهل منقبت

 هك نباشد اینجور. است متقن مناقب منظور، البته. ميكند جارى چشمها از را اشك انگيزد،برمى انسان

 (6/6/0681) . كند تكيه سست حرفهاى به انسان

 زیبادینی ، پرمغز و 

 وقتى بود، خوب شعر وقتى. ميگذارد هم اثر شعر هنر خود. زیبا شعر البته و پرمغز شعر خوب، شعر

 هست؛ هم بيشتر تأثيرش - خوب مضمون با خوب، شعرِ - بود خوب شعر، الفاظ شعر، بندىاستخوان

 (86/8/0680.) آوردمى باال هم را مردم فكر و مردم ذهن سطح كه بعالوه

 اثرگذار

 همان هنرى، شعر و خوب شعر. است اثرگذار چون كنيد؛ انتخاب خوب سطح هنرى، لحاظ از را شعر

 خيلى در حتّى گوینده خود كهاین بدون كه است این هنر عمومى خاصيت. دارد را هنر عمومى خاصيت

 (5/5/0674.) گذاردمى اثر باشد، داشته توجه مستمع كهاین بدون غالباً و باشد داشته توجه موارد از

 افزایش ایمان
 ار شعرى هر پس،. شود زیاد ما مخاطبان ایمان ما شعر این از كه باشيم فكر به ميخوانيم، را شعر وقتى

 گذاراثر مجموعاً آهنگ، و معنا و لفظ كه ميخوانيم جورى نميكنيم؛ انتخاب را خواندنى هرجور نميخوانيم؛

 (04/4/73.) مخاطب ایمان افزایش در چه؟ در. باشد

درست و خوب 

 انتخاب كردن

 مى،نظ ىبافته هر. است هنر ىبرجسته نمادهاى از یكى شعر. كرد انتخاب خوب و درست بایستى را شعر

 (6/6/0681.) كرد انتخاب شعر باید دارد؛ را خودش خصوصيات شعر نيست؛ شعر
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 شعر مالک

 خوب

 

 (04/4/73)  .باشد خوب لفظِ شعر، لفظ اوالً لفظ خوب

 ماندگار
 كی. است گویاتر توانا سخنورِ یك زدن حرف ساعت چند از كه گویدمى شعر بيت یك شاعر، یك گاهى

 ماندگار نتيجتاً و كنندمى تكرار و فهمندمى را آن مردم و ماندمى ذهنها در شعر، مصرع یك یا بيت

 (87/01/0637.) شودمى

 تاثيرگذار
 مخاطب، آن نفس در او تأثير اما است، عالى این كه ندهد تشخيص هنر آن مخاطب ولو عالى، هنر یك

 (04/4/73) . است این اشفایده بازارى؛ مبتذل سطحىِ هنر یك از بود خواهد عميقترى تأثير

لفظ قوی ، مضامين 

 جذاب و آموزنده

 عمده كه - مطلب و غيرتكرارى تازه، جالب، جذاب، مضامين مضامين، زیبا؛ خوب، قوى، لفظ باید لفظ،

 (04/4/73.) باشد آموزنده - است این

دارای مفاهيم 

 اسالمی

 نبوت ای توحيد باب در مثالً - اسالمى بلند مفاهيم از عبارت باشد، اشعار این در باید كه چيزهایى از یكى

 ىمقدمه در ما بزرگ شعراى كه است مدایحى همين نبوت، و توحيد باب در قدما اشعار بهترین. است -

 (87/01/0637. )اندگفته و اندكرده ذكر مثنویهایشان و دیوانها

 سبک و آهنگ

 مداحی در

 

توجه به موسيقی 

 اصيل ایرانی

 خوانهنوح را ایرانى اصيل موسيقى ميگفتند كه بودیم شنيده معروف موسيقيدانهاى زبان از قدیم در ما

 یك كدام هر. خوانقاسم اكبرخوان،على خوان،مخالف خوان،موافق اند؛كرده حفظ خوانهاشبيه و

 ىنانوشته موسيقى كه شد موجب این. بخوانند دستگاه آن در باید كه ميدادند اینها به را دستگاهى

 هك كسانى دست به برسد بتواند - داشت دیگرى چيز نه و داشت نوشته نه داشت، نُت نه كه - ایرانى

 (04/4/73). كنند ضبط و ثبت بتوانند جدید هاىشيوه و نُت با را اینها
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 سبک و آهنگ

  مداحی در

 

 

 

 

 پرهيز از تقليد غلط

 ندك بنا نابلد و غلط شكل به هم آن - را اروپائى آهنگهاى بياید ناگهان مداحى، ىجلسه ىخواننده چه

 ما ه،خواند یكوقتى غربى آن عربِ مقلد یا غربى ىخواننده فالن حاال كنيد فرض كه سبكهائى خواندن؛

 (04/4/73). كردند را كارها همين متأسفانه هم انقالب از قبل كه! خواندن كنيم بنا و بگيریم یاد او از را این

 پرهيز از تقليد غلط
 هنگآ یا غربى آهنگ - غلط هم آن - تقليد به تلویزیون و رادیو در بياید ما ىخواننده یا مداح مثالً حاال

. است غلط این نيست؛ درست این كند، تكرار معنویت مجلس در و ایمان مجلس در را لهو مجالس

(04/4/73) 

عدم استفاده از 

 آهنگ بد

 خراب بد آهنگ با ميتوان را خوب صداى البته. است آهنگ به مربوط این. جوراین نه اما درست؛ نوآورى،

 (04/4/73. )است مسئله یك آهنگ خود. داد آرایش خوب آهنگ با ميتوان را متوسط صداى كرد؛

 آهنگ خاص
 ی شيوه با هم آن خورد، می شما درد به خاصی آواز و آهنگ. خورد نمی شما درد به آوازی و آهنگ هر

 (06/6/78. )مداحی خاص بيان

پرهيز از تقليد غلط 

0 

 یا طاغوتى ىخواننده فالن مثالً. شودمى استفاده نامناسب هاىآهنگ از مواردى در امشنيده من

 قعشا براى و حسين امام مجلس در بيایيم ما حاال خوانده؛ آهنگى با را چرندى عشقىِ شعر غيرطاغوتى

 .است بد خيلى این خواندن؛ را آن كنيم بنا و بریزیم آهنگ این در را معرفت واالى آیات حسين، امام

(5/5/0674) 

 ساخت آهنگ خوب
 جریان این به مندانعالقه جمع در یقيناً. دارد وجود هنر همه این و ذوق همه این. بسازید آهنگ خودتان 

. شادى آهنگ عزا، آهنگ بسازند؛ مداحى مخصوص خوبِ هاىآهنگ توانندمى كه هستند كسانى

(5/5/0674) 
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 سبک و آهنگ

 مداحی در

استفاده از آهنگ 

 شاد برای اعياد

 عيد روزهاى براى كه شده معمول االن. جداست عزا آهنگ از شادى آهنگ كه بكنم عرض هم را این

 رادیو از راگ البته. زنندمى دست كه نيست هم بد نيستم؛ كار این مخالف بنده. دهندمى تشكيل جلساتى

 ددارن كنيممى خيال نكنيم، گوش درست را شعر و - امشنيده رادیو از گاهى خودم بنده كه - بشنویم

 چه این. است سينه روى زدن مثل زنند،مى كه دستى آن هم است؛ زنىسينه لحن، هم! زنندمى سينه

 (5/5/0674)! شد؟ یىشادى

 آهنگ از استفاده

 اعياد برای شاد

 هاىآهنگ نه طاغوتى، هاىآهنگ نه مبتذل، هاىآهنگ نه - مناسب هاىآهنگ شادى، روزهاى براى اگر

 ادتع خوانىروضه به چون كه نباشد طوراین. است بهتر و مؤثرتر كنند، انتخاب خوب هاىشيوه و - حرام

 (5/5/0674. )خوانىروضه لحن بشود لحنمان بزنيم، حرف خواهيممى كه هم شادى روز ایم،كرده

سنگين،متين و 

 مناسب بودن آهنگ

 مناسبى آهنگهاى ميرسد، انسان گوش به یا ميشنفد كنار و گوشه انسان كه هم آهنگهائى از بعضى

 ىمحتوائ با متناسب و متين سنگين، باید آهنگ نه،. كند جذب هم را نفر چهار كه گيرم حاال نيست؛

 وقس است، گناه كه آهنگهائى و حرام آهنگهاى سمت به نكرده خداى ميكنيد؛ عرضه دارید شما كه باشد

 (06/6/78). است مهمى و اساسى ىنكته خيلى هم این. نكند پيدا

پرهيز از تقليد غلط 

8 

 دشخو كه هست چيزهائى. نيست تقليد قابل شد، خوانده كه آهنگى و ترانه هر تصنيفى، هر شعرى، هر

 (06/6/78. )است حرام نفسه فى

پرهيز از تقليد غلط 

6 

 تهداش توجه را این نيست؛ اللَّه سبيل عن مضلّ لهوىِ هاىموسيقى آهنگ از تقليد معناى به خوب آهنگ

 نباید را این است؛ لهوى آهنگهاى است، غلطى آهنگهاى است، بدى آهنگهاى آهنگها، از بعضى. باشيد

 (6/6/0681). كشاند مداحى خواندن و مداحى ىحرفه وادى به

 نوآوری در آهنگ
 تداخل و تشابه این از اما كنيد؛ ابتكار گوناگون هاىسازىآهنگ و اشعار قرائت و خواندن در را جدیدى شكلهاى كه ندارد عيبى

 ده،ش خوانده دیگرى مضمون یك در وقتى یك كه آهنگى هر حاال نه ميگویم، را اللَّه سبيل عن مضلّ لهوىِ آهنگهاى البته. بپرهيزید

 (6/6/0681. )نياورید را اینها است؛ اللَّه سبيل عن مضلّ و است لهوى كه آهنگهائى نه، كنيم؛ منع بخواهيم را آن
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 مداحان نقش

 حفظ در

 و وحدت

 انسجام

 اسالمی

 

تحریك عدم 

عصبيت های مذهبی 

0 

. مگفتي ما كه است «اسالمى انسجام» ىمسئله كنم، تكيه ميخواهم بخصوص من كه چيزهائى از یكى

 كه نيدك كارى نباید شما. شود تحریك نباید مسلمانها المذاهبىبين عصبيتهاى یعنى اسالمى انسجام

 عصبيت و غيرت كه كند كارى نباید متقابالً هم او شود؛ تحریك شما عليه غيرشيعه مسلمانِ آن عصبيت

 (04/4/73) . ميخواهند را همين آنها. كند تحریك خودش عليه را شما

عدم تحریك 

عصبيت های مذهبی 

8 

 را صحابه ااینه اند؛شيعه اینها كنند تفهيم آنها به. كنند زنده را سنى و شيعه عصبيتهاى كه كنند كارى

 نادىم. ميخواهند را این آنها بيندازند؛ جدائى. ميكنند چنان و چنين را شما مقدسين اینها ميكنند؛ سب

 چرا اىعده یك. است بوده نظرش مورد چيزها این شده، پيدا فكرها این كه اوّلى از سنى، و شيعه وحدت

 (04/4/73)  نميفهمند؟

 حفظ وحدت

 را هاآن ميكنند، رفتار این عكس كه هستند كسانى شما بين جامعه در دیدید اگر.كنيد حفظ را وحدت

 اىبهضر. ميزنند ضربه ميزنند؛ ضرر اینها كنيد؛ اعالم و ابراز آنها به را خودتان مخالفت كنيد؛ طردشان

 بسيار ئلمسا جمله از این. ميزنند اسالمى ىجامعه به اىضربه ميزنند، تشيع به اىضربه ميزنند، اسالم به

 (04/4/73.) است مهم

 همدلی

 يطانىش كار است؛ شيطانى كار نميگيرد؛ انجام خدائى هدفِ براى نيست، خدائى كارِ مؤمنين بين ىتفرقه

 دائىخ كار است، شيطان كار این آوردن، وجود به را اختالف فضاى مؤمنين، بين كينه و بغضاء ایجاد. است

 (4/4/78.) است همدلى خدائى كار. نيست

 0اختالف افكنی 

 ارد؛د وجود پيام انتقال گوناگون وسائل و اینترنت و ویدئو كه هم امروز بخوانيد، شعرى یك اینجا شما

 جان به بيندازد كند، تحریك را متعصب جاهلِ آدم تا چهار نقطه، فالن در برود آن تفصيالت و عكس

 (00/8/0688)  .باشيد چيزها این مراقب. بریزد را اینها خون گناه،بى ىبچه و زن مشت یك
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 8افكنی  اختالف

 كنيد، كمرنگ را اىطایفه و مذهبى اختالفات اینكه براى ميكنم تأكيد ميكنم، اصرار همه این بنده اینكه

 رپ بحمداللّه را ما مردم دلهاى كه عشقى این نعمت بخواهيم ما اگر كه نكند خيال كسى. است این براى

 است؛ آن راهش كنيم، تحریك را عواطف این و كنيم شكرگزارى است، بيتاهل محبت از ماالمال و كرده

 (00/8/0688)  .است اشتباه نه،

 6اختالف افكنی 

 امام انزم نه است، مصلحت امروز نه نيست؛ مصلحت افكن،اختالف عصبيتهاى تحریك یا افكنىاختالف

 ئلهمس این به نگرسطحى افراد از بعضى. گرفتند را جلویش هم آنها بود؛ مصلحت( السّالمعليه) صادق

 (00/8/0688.) ندارند توجه

 ضرورت

 خودسازی

 مداحان

 

 

 توجه به اخالق

 در چه - شما اجراى از ميبرند، لذت شما شعر از آید،مى خوششان شما صداى از مردم! من عزیزان

. دميكنن نگاه هم شما خود به اما ميریزند؛ اشك و ميخورد تكان دلهایشان - مصيبتتان در چه مدحتان،

 كه را آنچه ىهمه داشتيد، آورىتحسين نمود عفت، لحاظ از تدین، لحاظ از اخالق، لحاظ از شما اگر

 (00/8/0688) .كرد خواهد اثر مردم در مضاعف صورت به كردیم، عرض

 تزلزل اخالقی

 و اخالق لحاظ از ماندگىعقب ىنشانه اخالقى، تزلزل ىنشانه مردم شد؛ بعكس نكرده خداى اگر اما 

 ،هست شما كار در كه هائىزیبائى و هنرها این اثر كنند، مشاهده چيزها این و عفت نكرده خداى و رفتار

 (00/8/0688) .باشيد مراقب را این رفت؛ خواهد بين از

 0مراقبت از خود 
 امدارانن دیگران، از بيشتر مذهبى گویندگان دیگران، از بيشتر هااىعمامه ما باشيم؛ مراقب باید مانهمه 

 (00/8/0688). طور همين هم شما باشيم؛ مراقب باید همه. دیگران از بيشتر تقوا و دین ىعرصه

 8مراقبت از خود 
 راقبم باشيد؛ مراقب باید خيلى ميكنيد، كار دارید الهى امور و معرفت و دین ىعرصه در كه كسانى شما

. كند كمك شما به متعال خداى. دست پاكى دل، پاكى دامان، پاكى زبان، پاكى مراقب اخالق،

(00/8/0688) 
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 ضرورت

 خودسازی

 مداحان

 

 

 نصيحت

 ىهروحي اعتالى براى خوب، خلقيات گسترش براى جامعه، در اخالق رشد براى. نصيحتيم محتاج ما امروز

.  نصيحت به داریم احتياج است، مطلوب دینى ىجامعه در كه اخوتى و صفا و برادرى و همدلى

(5/5/0674) 

 0عبودیت 

. باالست خيلى هاقلّه این البته. برویم جاده همين از باید هم شما و من. است عبودیّت كار، جوهر و اساس

 برسيم؛ اجاهآن به كه برسد چه باشيم؛ شكرگزار را خدا باید خيلى ببيند، را هاقلّه این بتواند ما چشم اگر

 شد، ورطاین اگر كه كنيم؛ طى توانمان و قدرت قدر به باید را هادامنه این. است این راه برویم؛ باید ليكن

 (5/5/0674.) برد خواهيم بهره ظرفيتمان قدر به

 8عبودیت 
 اشنتيجه زهرا ىفاطمه از تمجيد. باشيم خدا عبودیت دنبال باید شما و من! عزیز خواهران و برادران

 (5/5/0674.) باشد این باید

توجه به خدای 

 متعال

 طریق از بيتاهل معارف با آشنائى حدیث، با انس قرآن، با انس قرآن، تالوت: است این ما ىتوصيه

 ت،احدی اقدس ذات با قلبى ارتباط ىرشته تقویت و حفظ متعال، خداى به توجه همه، از باالتر و حدیث،

 (6/6/0681.) نافله نماز با خشوع، با ذكر، با توسل، با دعا، با
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 ضرورت

 به پرداختن

 در روز مسائل

 مداحی

 توجه به نياز جامعه

 انهاىطوف كشاكش در ما ىجامعه و جوانها ما، ملت چقدر ببينيد كنيد، نگاه اسالمى ىجامعه امروز نياز به

 از رشارس ىروحيه به نو، نگاه به تبليغات، و تلقينات اقسام و انواع و فرهنگى و سياسى تهاجم گوناگونِ

 هر دهند؛ انجام باید همه را این. دارد احتياج روشن راه فهميدن آینده، به اطمينانِ از لبالب دل به اميد،

 هاىمجموعه حال، هر به. باشيد داشته زمينه این در وافرى سهم ميتوانيد شما و. نحوى یك به كسى

 .دهند انجام شاءاللَّهان اميدواریم دهند، انجام خوبى كارهاى ميتوانند مداحى پيشكسوتهاى و اساتيد

(4/4/78) 

 0توجه به انقالب 
 ،باشيم داشته خودمان یاد در هم همواره را انقالب كنونى وضعيت ما كه است این هم اساسى ىنقطه یك

 (4/4/78). بياوریم دیگران یاد به را خودمان نفس تأثير خودمان، گفتارى شعاع ىحوزه در هم

 8توجه به انقالب 

 تاریخ در و جهان تاریخ در حادثه یك این نبود؛ فقط ایران تاریخ در حادثه یك انقالب! من عزیزان

 قيقتح یك در تدقيق این نيست، شعار این - ميكنم تأكيد و تكيه من نكته این روى بر. بود بشریت

 وشنر حقيقت این بيشتر بگذرد، بيشتر زمان چه هر. است بشریت تاریخ در حادثه یك این كه - است

 (4/4/78). شد خواهد

 به توصیه

 که جوانهایی

 خواهند می

 عرصه وارد

 بشوند مداحی

 احراز صالحيت

 امروز از بشود، مداح بخواهد یكى» ،«دارد؟ احتياج چى به مداحى ىحرفه آقا: »بپرسند چنانچه اگر امروز

 باشد، خوب صدایش باید ميگوئيد دیگر؛ ميشمارید را چيز سه دو ،«دارد؟ نياز چيزى چه كند، شروع

 اشتند با انسانى یك. باشد داشته هم روح البته بگيرد؛ یاد شعر بتواند باشد، داشته خوبى ىحافظه

 مچش به مداح به شما. نيست كافى این ما نظر به. مداح یك بشود ميتواند خوش، صداى و خوب ىحافظه

 را صالحيت این شماها ىهمه. بدهد تعليم خود مستمع به را چيزى ميخواهد كه كنيد نگاه معلم یك

 ت؛اس خوب خيلى اللَّه،بسم دارد، را كار این شوق كه هر. كرد بيرون نباید دائره این از را كس هيچ. دارید

 (06/6/78.) بياورد وجود به خودش در را صالحيتش اما

توجه به شيوه 

 پيشكسوتها

 (04/4/73) .نكشند دست نگذارند؛ كنار بكلى را پيشكسوتها هاىشيوه ميكنم توصيه جوانها به
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 به توصیه

 که جوانهایی

 خواهند می

 عرصه وارد

 بشوند مداحی

 

 

نوآوری در امتداد 

 شيوه گذشتگان

 یستىبا كنيد، پيدا كمال نوآورى این در بخواهيد اگر اما ندارد؛ اشكالى هيچ نوآورى موافقم؛ نوآورى با من

 یك. «السّلفى بناء فوق بنى من على الّا محظورة العلى.»باشد گذشتگان ىشيوه امتداد در نوآورى این

 طبقه یك شما ىطبقه آن روى بياید دیگرى بسازید؛ طبقه یك طبقه آن روى شما اند،ساخته طبقه

 (04/4/73)  .مرتفع ميشود بناء وقت آن بسازد؛

اضافه كردن به شيوه 

 پيشكسوتها

 یاد ،اندكرده پاره بيشتر پيراهن یك شما از كار این در كه را كسانى و پيشكسوتها اساتيد، محسّنات

 (04/4/73.) است خوب بشود، درست جورىاین جدید، هاىشيوه. كنيد اضافه آن بر چيزى و بگيرید

پر كردن جای خالی 

 گذشتگان

 وجود هم خوبى استعدادهاى هستند، جوانها هم هستند، پيشكسوتها هم بحمداللّه عزیزان شما بين در

 ميدان وسط خوب ایدتوانسته كه ميكنم، مشاهده من نورسى پرطراوتِ گلهاى شما، ميان در. دارد

 هم را انگذشتگ از خيلى ما - آنها از بهتر و برتر بلكه كنيد، پر فقط نه را گذشتگان خالى جاى و بيائيد

 (00/8/0688.) كنيد حركت - دیدیم

 های آسیب

  مداحی

 

پرهيز از  خطا در 

 خواندن و گفتن

 ما اگر. است ترسخت و ترسنگين نيست؛ عادى مردمِ خطاى مثل ما خطاى دهيم، انجام خطایى ما اگر

 هامداح. دارد تفاوت دیگرى مشابهِ عمل با انداختيم، گمراهى و ضاللت وادى به را كسى نكرده خداى

 (5/5/0674.) گویندمى چه و خوانندمى چه بدانند

 ابتذال
 رارق مذمت مورد را بيت اهل و كنيد قدح را اسالم و بكشيد ابتذال به گویندمى و دهندمى پول هم امروز

 (87/01/0637.) كنيد خراب را شيعه و بدهيد

استفاده از مدح های 

 نابجا

 سرایىنغمه آنها براى ساعت یك و شوند جمع اىجلسه در نفر هزار ده گاهى نفر، هزار نفر، پانصد مبادا

 (07/3/0671. ) نشود داده آنها به چيزى اما شود؛
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 های آسیب

 مداحی

 

 

 های مدح از استفاده

 نابجا

 این عمق به مستمع درست نه كه آوریممى هم سر پشت السّالمعليهم ائمّه از آميزىمدح كلمات گاهى

) .ندارد چندانى ارزش اینها. شودمى اضافه او معرفت بر چيزى كلمات آن فهميدن با نه رسد،مى كلمات

07/3/0671) 

 های مدح از استفاده

 نابجا

 و هامدح از ىاستفاده كردم، پيدا اطالع مداحى جلسات خوانندگان از بعضى در بنده كه دیگرى چيز

 (07/3/0671.) است مضر هم گاهى كه معناست،بى تمجيدهاى

استفاده از تعبيرات 

 سبك

 (07/3/0671.) است سبك اینها ، كرد استفاده نباید( ع) ائمه درباره تعبيرات برخی از

 تقليد نابجا

 و حيرت در غرق خودشان كه كسانى از( السّالمعليهم) بيتاهل گرستایش و ما خواننده و مداح چنانچه

 رتحي وادى در و - شده كشانده ابتذال به كه شانموسيقى هنر بخصوص غرب، هنرى وادى - اندبدبختى

 این د،كر الگوگيرى را مقدس و پاكيزه و شریف كار این هستند، رحمانى حيرت نه و شيطانى سردرگمى و

 (4/4/78.) است ناشایستى كار است؛ ناسزاوار كار
 


