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مسئولّیت جامعه ی مّداحی، 

مسئولّیت مهّمی است؛ 

اگر به مسئولّیت هدایت 

عمل نکنیم، مسئولیم پیش 

خدای متعال؛ یعنی وقتی یک 

وظیفه ای متوّجه ما شد، آن 

وظیفه را باید عمل کنیم؛ 

اگر عمل نکنیم خدای متعال 

به خشم می آید.
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»در مقابل تالشی که دشمن میکند، ما امکانات 
منحصربه فردی داریم. بلـــــه، از راه اینترنت هم 
میشود جواب آنها را داد، از راه های مشابه آنها هم 
میشود مقابله کرد اّما ما وسیله هاییی داریم که این 
آنها همین  از  وسیله ها منحصربه فرد است؛ یکی 
جامعه ی مّداحند... این منبرها یکی از آن وسایل 
منحصربه فرد اســـــت؛ این مجالس روضه خوانی 
همین جور؛ این هیئات مذهبـــــی همین جور. اگر 
ما،  مّداحیهای  مـــــا،  منبرهای  مضمون  و  محتوا 
هیئتهای ما، نوحه خوانیهای ما، محتوا و مضمون 
شایسته ای باشد، هیچ وسیله ای نمیتواند با آنها 
مواجهه و مقابله بکند، یعنی کامًال منحصربه فرد 
است؛ ببینید، فرصت، این است؛ این فرصت را 

نباید ضایع کرد؛ این امکان را نباید از دست داد.«

93/1/31  

پیش گفتار
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 هنر ممتاز مداحی از موضوعاتی است که از دیرباز 
مورد توجه رهبر انقالب اسالمی بوده است. دیدارهای 
ثابت و سالیانه معظم له در سالروز میالد حضرت 
صدیقه طاهره با مداحان اهل بیت؟مهع؟ از سال ها 
پیش تا کنون گواه این معنا است. درک صحیح از 
جایگاه هیئت و هنـــــر مداحی، لزوم آموزش صحیح 
مداحی، بهره گیری از اشعار پرمحتوا و خوش مضمون 
و متناســـــب با نیازهای روز، پرهیز از ایجاد اختالف 
بین مسلمین، انتخاب آهنگهای غیرلهوی و چندین 
مسأله دیگر از موضوعاتی است که رهبر انقالب در 
این سالها بر آنها تأکید کرده اند. پایگاه اطالع رسانی 
KHAMENEI.IR، کتاب »آداب مداحی« که شـــــامل 
مجموعه توصیه های حضرت آیت هللا خامنه ای به 
مداحان است را منتشر می کند. مطالعه این کتاب 
هم برای مستمعین و هم برای مادحین و ستایشگران 

اهل بیت ؟مهع؟ مفید و راهگشا خواهد بود.  

مقدمه
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اگرنیت را خداییی کنید 
سرباز خدا می شوید

نیتها را خدائى کنید؛ اصل قضیه این اســـت. اگر نیت ما 

در این گفتن، در این مدح و ثناگسترى، نیت خدائى بود، 

به قصد روشن کردن دلها، جال دادن ذهنها، انسان این را 

بیان کرد و گفت، آن وقت این میشود یکى از جنودهللا؛ »و 

هلل جنود الّسماوات و االرض«. یکى از جنود الهى همین 

کسى است که با زبان خود، با بیان خود، با طبع خود، با 

ذوق خود، این حقایق را گسترش میدهد؛ میشود سرباز 

خدا. اگر نیـــت دیگرى بود، نه. از جهـــاد چه کارى باالتر 

اســـت؟ فرمود: اگر چنانچه کســـى قدم به میدان جهاد 

بگذارد براى یك هدف مادى، نه مجاهد است، و نه اگر 

کشته شود، شهید است؛ با اینکه به میدان جنگ رفته. 

91/2/23
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اخالق و رفتار اسالمی را 
بین مردم ترویج کنید

اخالق اسالمی و رفتار اسالمی را در بین کتابهای اخالق و از 

علمای اخالق بگیرید و به مردم منتقل کنید، با استفاده ی 

از هنر که کار شـــما هنر است -شـــعر و آواز، هنر است- 

اخالق را ترویج کنید، رفتار صحیح اسالمی را ترویج کنید، 

برادرِی بین مردم را ترویج کنید، محّبت و مهربانی را ترویج 

ی را ترویج کنید؛ ُانس با قرآن را، ُانس با نماز 
ّ
حاد مل

ّ
کنید، ات

را، توّجه به خدا را، پرهیز از گناه را به مخاطبیِن خودتان 

رات خیلـــی ارزش دارد؛ هم برای 
ّ

یادآوری کنید؛ این تذک

مخاطبتان ارزش دارد، هم برای خودتان؛ برای خودمان 

هم ارزش دارد. وقتی ما نصیحت میکنیم کسی را، درواقع 

خودمان را هـــم نصیحت کرده ایم؛ بـــرای خودمان هم 

ارزش دارد.

96/12/17
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مراقب اخالق، پاکی زبان و
 پاکی دامان خود باشید

 مردم از صداى شما خوششان مى آید، از شعر شما لذت 

میبرند، از اجراى شما - چه در مدحتان، چه در مصیبتتان 

- دلهایشـــان تکان میخورد و اشك میریزند؛ اما به خود 

شما هم نگاه میکنند. اگر شـــما از لحاظ اخالق، از لحاظ 

تدین، از لحاظ عفت، نمود تحسین آورى داشتید، همه ى 

آنچه را که عـــرض کردیم، به صورت مضاعـــف در مردم 

اثر خواهد کرد. اما اگر خداى نکرده بعکس شـــد؛ مردم 

نشانه ى تزلزل اخالقى، نشانه ى عقب ماندگى از لحاظ 

اخالق و رفتار و خداى نکرده عفت و این چیزها مشاهده 

کنند، اثر این هنرها و زیبائى هائى که در کار شما هست، از 

بین خواهد رفت؛ این را مراقب باشید... شما کسانى که 

در عرصه ى دین و معرفت و امور الهى دارید کار میکنید، 

خیلى باید مراقب باشـــید؛ مراقب اخالق، مراقب پاکى 

زبان، پاکى دامان، پاکى دل، پاکى دست. خداى متعال 

به شما کمك کند. 

92/2/11
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محبت و معرفت خود 
به اهل بیت؟مهع؟ را زیاد کنید 

شما مداحان و گویندگان فضایل اهل بیت؟مهع؟، بهترین 

کسانی هســـتید که میتوانید حلقه ی عمل را به حلقه ی 

محبت وصل کنید و یک سلســـله و زنجیره ی واقعی به 

وجود بیاورید. تا کسی اهل محبت نباشد، قاعدتًا وارد این 

وادی ای که شما هستید، نمیشود. آن کسی که قدم در این 

وادی میگذارد، البد مایه ی محبت و استعداد و قابلیتی 

در او هست. آنچه وظیفه ی هر انسانی است، این است 

که سرمایه ها را زیاد کند. سعی کنید این سرمایه ی محبت 

و معرفت زیاد بشـــود. هر کس در هر سطحی که هست، 

 تمام میشود. برادران! این 
ّ

باید خودش را باال بکشد؛ واال

سرمایه های معنوی هم مثل سرمایه های ماّدی است که 

گاهی تمام میشود. اگر به آن اضافه نکردید، تمام خواهد 

شد.

69/10/17
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با قرآن و حدیث انس بگیرید 

آشنائى با قرآن و حدیث توصیه ى ما به همه است؛ اما 

مبلغان دین و جامعه ى مداحان طبعًا مخاطب ویژه ى 

این حرف هســـتند؛ با قرآن باید انس پیدا کنند. قرآن را 

حتمًا بخوانید، با توجه به ترجمه بخوانید، این ترجمه 

را به یاد بسپرید. در آیاتى که نصیحت هست، متضمن 

یك معرفتى است که انسان میفهمد، آنها را ثبت کنید، 

ضبط کنید، یادداشـــت کنید، از آن بهره مند شوید؛ هم 

بگوئید، هم عمل کنید. حدیث هم همین جور... بنابراین 

توصیه ى ما این است: تالوت قرآن، انس با قرآن، انس 

با حدیث، آشنائى با معارف اهل بیت از طریق حدیث، 

و باالتر از همه، توجه به خـــداى متعال، حفظ و تقویت 

رشـــته ى ارتباط قلبى با ذات اقدس احدیت، با دعا، با 

توسل، با ذکر، با خشوع، با نماز نافله.

90/3/3  
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هر چه معرفت شما بیشتر
 در بارگاه عدل الهی توقع از شما 

بیشتر است
اگر شـــاعرید، اگر مّداحید، اگر گوینده ایـــد، اگر واعظید، 

هر چه معرفت شما باالتر و بیشـــتر است، هر چه رتبه ی 

معنوی شما باالتر است، در بارگاه عدل الهی و در محضر 

ع از شما بیشتر و باالتر است؛ این را همیشه باید 
ّ

حق، توق

به یاد داشته باشیم؛ از خدا هم باید کمک بخواهیم.اگر 

حاال انتقال معارف اهل بیـــت در مجالس روضه خوانی 

ق پیدا بکند، این یک 
ّ

و مجالس هیئتها و مانند اینها تحق

ذخیره ی تمام نشدنی است.

98/11/26  
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مدیریت شادی و عزای جامعه
کار جامعه مداح است

جامعه ی مّداح یک کار بزرگی بر عهـــده دارد و آن عبارت 

است از مدیرّیت شادی و عزای جامعه؛ شما در حقیقت 

شـــادی های معنوی و عزاهای اساســـی و قلبی و عمیق 

را مدیرّیـــت میکنید، جهت میدهیـــد، هدایت میکنید. 

آن جوامعی که این وضعّیت را ندارنـــد، این مجالس را 

ندارند، این گریه ها را، این شادی ها را ندارند، این خأل را 

احساس میکنند و بنده اّطالع دارم یک  جوری میخواهند 

این خأل را درســـت کنند، ُپر کنند و نمیشود؛ این کار شما 

است. سّنت این کار هم مربوط به امروز و دیروز نیست؛ 

از زمان ائّمه ؟مهع؟ اســـت. اینکه شما می بینید دعبل را یا 

امثال این بزرگواران را این جور تشویق میکنند، تحریص 

میکنند، پای شعرشان می نشـــینند، آنها را وادار میکنند 

به ادامه ی این کار، این همین کاری اســـت که امروز شما 

دارید میکنید.

98/11/26  
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از سرمایه هنر مداحی در راه 
اهداف حسینی و فاطمی

استفاده کنید
جوانهای عزیز! این ]هنرمداحی[یک ذخیره است، یک 

موجودِی انسانی ارزشـــمند اســـت؛ اگر باطل و بی اثر 

بماند، ظلم شده؛ اگر خدای نکرده این سرمایه در جهت 

غلطی مصرف بشود، ظلم بزرگ تری شده؛ اگر این سرمایه 

را نداشـــتیم، مســـئولّیتی به این اندازه ســـنگین ]هم[ 

نداشتیم؛ اّما این سرمایه هســـت، مال انقالب است، 

هدا است، مال فاطمه ی 
ّ

مال اسالم است، مال سّیدالش

زهرا است؛ از این ]سرمایه[  باید در راه اهداف حسینی و 

فاطمی استفاده بشـــود. ... آن چیزی که امروز پیش پای 

ت ما اســـت، عبارت اســـت از تبیین معارف انقالب 
ّ
مل

اسالمی؛ و این کار از شما]مداحان[ برمی آید. 

97/12/7  
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اگر مداحی در خدمت 
معرفت افزاییی نباشد گناه است

من گاهی اوقات می شنوم که در جلسه ی مّداح صاحب  

هنر، نه شـــعر و نه مضمون در جهـــت معرفت افزاییی 

نیست؛ این گناه است، این ظلم است. شما هنر دارید، 

تواناییی دارید، امروز در جامعه ی اسالمی فرصت دارید؛ 

این فرصت همیشه نبود؛ این فرصت در هر ساعتی، در 

هر لحظه ای از لحظات عمِر »تاریخی« که دســـت بدهد، 

مغتنم اســـت، نباید از دســـت برود. امروز ما میتوانیم 

اســـالم را ترویج کنیم؛ یک روز فقط با کتاب بود، با منبر 

بود، با ســـخنرانی بود؛ امروز عالوه ی بر آنچه در گذشته 

بود، با مّداحی است. سابق -زمان دوران طاغوت- این 

همه خواننـــده ی خوب، این همه ســـراینده ی خوب در 

خدمت اهل بیت نداشـــتیم؛ امروز بحمدهللا عّده زیاد 

است؛ کّمّیت، بسیار خوب، کیفّیت هم بسیار خوب؛ این 

کیفّیت را روزبه روز افزایش بدهید.

97/12/7  
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ارکان اصلی مداحی چیست؟
صداى خوش، آهنگ مناسب و شعر، سه رکن کار مداحی 

است. خوِد این شعر هم دو بخش دارد: یك بخش لفظ، 

یك بخش مضمون. اگر چهار پایه اصلِى مّداحى - یعنى 

صداى خوش، آهنگ درســـت، لفظ خـــوب و مضمون 

حقیقى متناسب با نیاز - کامل باشـــد، بهترین وسیله 

تبیین اســـت و تأثیرش از منبر و درس فقهـــى اى که ما 

مى گوییم بیشتر اســـت. صوت و آهنگ به وسیله خود 

آقایان مّداحان تأمین مى شـــود؛ اما لفـــظ و معنا باید 

به وسیله ى شـــاعر تأمین شـــود. بعضى از الفاظ، زیبا و 

ُپرطمطراقند؛ اما حاصلى ندارند و چیزى از آنها دســـت 

مستمع را نمى گیرد. بعضى از معانى، خوب و بلندند؛ اما 

با الفاظ رساییى بیان نمى شوند. اینها همه مى شود عیب. 

کســـى که مّداحى مى کند، باید خـــودش را در روى منبر 

ببیند و مستمعان را کسانى مشاهده کند که مى خواهند 

از او چیزى بیاموزند. با این نّیت و انگیزه پشت تریبون یا 

منبر مّداحى قرار گیرد.

80/6/18  
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فرهنگ سازی کار اصلی
 مداحی است

تأکید میکنم به برادران عزیز مـــّداح -و اگر خواهرانی در 

این صراط مشغول کار هستند-  که این همیشه در نظر 

شریف و در ذهنتان باشـــد که شما فرهنگ  سازید، باید 

فرهنگ سازی بکنید. باید کاری بکنید که یک فکر درست، 

یک کار الزم به صورت واضح در ذهن مردم، در دل مردم 

منعکس بشود و پایدار بماند؛ این کار، بزرگ ترین عبادت 

است، بزرگ ترین صدقه است و ان شاءهللا خدای متعال 

شما را کمک خواهد کرد.

98/11/26  
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 وظیفـــه ی فرهنگ ســـازی، وظیفه ی ترویـــج، وظیفه ی 

گســـتردن مبانی فکری و فرهنگی اسالم را جّدی بگیرید؛ 

این بسیار مهم است؛ اســـاس کار شما این است؛ محور 

کار را این قرار بدهید. این توصیـــه ی اّول که فکر و پند و 

معرفت و بصیرت را با همین ابزاِر هنرِی برجسته منتشر 

کنید، با مهارتهاییی که هر کسی باالخره ابتکاراتی دارد و 

مهارتهاییی دارد که به کار میزند.

99/11/15  
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الف( محتوا و شعر 

انتخاب شعر

شعری انتخاب کنید که ایمان 
مخاطب زیاد شود

وقتى شـــعر را میخوانیم، به فکر باشـــیم که از این شعر 

ما ایمـــان مخاطبان ما زیاد شـــود. پس، هر شـــعرى را 

نمیخوانیم؛ هرجور خواندنى را انتخاب نمیکنیم؛ جورى 

میخوانیم که لفظ و معنا و آهنگ، مجموعًا اثرگذار باشد. 

در چـــه؟ در افزایش ایمان مخاطب. ایـــن البته گفتنش 

آسان است؛ آدم باالى گود بنشیند و یك دستورى به آن 

پهلوان وســـط گود بدهد. عمل کردنش ســـخت است. 

اما شماها میتوایند عمل کنید. شماها صدایتان خوب 

است، حافظه تان خوب اســـت، نیرو و نشاطتان خوب 

است؛ میتوانید این کارها را انجام بدهید.

86/4/14  
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نسبت به انتخاب شعر مناسب 
سخت گیری کنید 

بحمدهللا امروز ما خوانندگان خوب داریم. خدا را شـــکر 

که صاحب فکر و صاحب نظر سیاســـى و صاحب انگیزه 

زیاد است و در اشـــعار و خواندنهاى شما که در بعضى از 

مناسبتها آنها را مى شنویم و مشـــاهده مى کنیم، واقعًا 

چیزهاى خوبى پیدا مى شـــود؛ اما توجه کنید که نسبت 

به شعر ســـختگیرى کنید. این کار باید در مجامع ادبى 

انجام بشود. یعنى همین شعرى که خودتان سروده اید 

و ممکن است خوب هم باشد، آن را در یك مجمع ادبى، 

وسط بگذارید و به هر کسى که آن شعر را نقد کند و اشکال 

بجاییى بر این شعر وارد نماید، جایزه بدهید تا قوى بشود. 

یا از اشـــعار خوبى که دیگران دارند و یا از اشـــعار خوب 

خودتان استفاده کنید. سعى کنید این گونه سطح شعرها 

را باال بیاورید.

68/10/28  



25

شعر سطح خوب انتخاب کنید؛ 
نگویید مردم نمی فهمند

یك وقت یکى از برادران مداح مى گفت ما اگر از شعرهاى 

خوب و شـــعراى بـــزرگ شـــعرى انتخاب کنیـــم، مردم 

نمى فهمند؛ بنابراین مجبوریم از این شـــعرها استفاده 

کنیم. این طورى نیســـت؛ من این را قبول ندارم. وقتى 

با زبان شعر با مردم حرف بزنید، هرچه شعر پیچیده هم 

باشـــد، وقتى مداح با هنر مداحى خود توانست این را 

کلمه کلمه به مردم القاء و مخاطبه کند، در دل مردم اثر 

مى گذارد.

84/5/5  
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معتبر بودن محتوا

سخن متقن در سیره و تاریخ 
و ذکر مصیبت بگویید

سعی کنید ســـخِن متقن گفته بشـــود. آنچه باید گفته 

بشـــود، چه ســـیره، چه تاریخ، چه مطالعات معارفی و 

توحید و امثـــال اینها، چه ذکر مصیبت، بـــا اتقان گفته 

بشود؛ یعنی ســـخن متقن و محکم و متین گفته بشود. 

این البّته در مورد شعراییی که برای مجالس مّداحی شعر 

میسرایند بیشتر صدق میکند؛ آنها هم بایستی مطالعات 

معارفی شان و تاریخی شان بسیار گسترده باشد و سیره و 

تاریخ و معارف را درست بشناسند.

99/11/15  
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در روضه خوانی چیزى را بخوانید
 که معقول باشد

یکی از برادران گفتند که اگر غلط است، بگویید تا نخوانیم. 

بنایمان این نیست که هرچه را در آن شک داریم و یا قبول 

 اگـــر ما بخواهیم همین طور 
ّ

نداریم، بگوییم نخوانند؛ واال

بگوییم این غلط است و نخوانید، میترسیم که برادران در 

خواندن خیلی محدود بشوند! دنبال این نباشید که چیزی که 

در متن تاریخ اثبات شده است، آن را بخوانید؛ چون هیچ چیز 

نمیتوانید بخوانید. تازه آنچه که در »لهوف« ابن طاووس 

هست، خبر واحد است دیگر. توجه کنید، چیزی را بخوانید 

که معقول باشد. البته، نه این که انسان هرچه معقول است، 

از خودش بسازد و بخواند! نه، آن را به اصول و واقعیتهاییی 

متکی کنید. البته گزاره ی هر حدیثی، وقتی که هنری باشد، 

با پیرایه هاییی همراه خواهد بود. آن پیرایه ها ایرادی ندارد؛ 

منتها به شـــرط این که آن پیرایه ها همه چیز نشود. اصل را 

بایستی از واقعیتهاییی که هست، گرفت؛ منتها آن را با بیان 

هنری پیرایه ی الزم بخشید و گفت. 

69/10/17  
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از مدح و تمجیدهای بی معنا 
استفاده نکنید

فرض کنید راجع بـــه حضرت اباالفضـــل  صحبت 

مى شود؛ بنا کنند از چشـــم و ابروى آن بزرگوار تعریف 

کردن؛ مثًال قربون چشمت بشـــم! مگر چشم قشنگ 

در دنیا کم اســـت؟ مگر ارزش اباالفضل به چشمهاى 

قشنگش بوده؟! اصًال شـــما مگر اباالفضل را دیده اید 

و مى دانیـــد چشـــمش چگونه بـــوده؟! اینها ســـطح 

معارف دینى مـــا را پایین مى آورد. معارف شـــیعه در 

اوج اعتالســـت... ارزش اباالفضل العباس به جهاد و 

فداکارى و اخالص و معرفت او به امام زمانش است؛ 
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به صبر و استقامت اوست؛ به آب نخوردن اوست در 

عین تشنگى و بر لب آب، بدون این که شـــرعًا و عرفًا 

هیچ مانعى وجود داشته باشد. ارزش شهداى کربال به 

این اســـت که از حریم حق در سخت ترین شرایطى که 

ممکن است انســـان تصورش را بکند، دفاع کردند... 

حاال یك وقت شاعرى در یك قصیده ى سى، چهل بیتى 

اشـــاره ییى هم به جمال حضرت اباالفضل مى کند؛ آن 

یك حرفى است؛ ما نباید خیلى خشکى به خرج دهیم 

و ســـختگیرى کنیم؛ اما این که ما همه اش بیاییم روى 

ابروى کمانى و بینى قلمى و چشم خمار این بزرگواران 

تکیه کنیم، این که مدح نشد؛ در مواردى ضرر هم دارد؛ 

در فضاهاییى این کار خوب نیست.

84/5/5  
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حوادث عاشورا را با زبان هنرمندانه 
تصویر کنید نه با افزودنی های 

غیرالزم
همـــان چیزى کـــه هســـت را بیـــان کنید؛ منتهـــا بیان 

هنرمندانه. ما میخواهیم کمبودهاى هنرمندى خودمان 

را در تبیین حوادث عاشورا، با اضافه کردن افزودنى هاى 

غیرالزم پر کنیـــم؛ در حالى که نه، اگر ما بلد باشـــیم و ما 

هنرمند باشـــیم، هیچ افزودنـــى اى الزم نیســـت.  ما در 

مشـــهد یك واعظى داشـــتیم، مرحوم حاجى رکن؛ به او 

میگفتیـــم آقاى رکن. منبرى پیرمرد محاســـن ســـفیدى 
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بود، واعظ خوبى بود و منبر بســـیار شـــیرین و جذابى 

هم داشـــت. میرفت منبر و روضه میخواند؛ این روضه 

مجلس را منقلب میکـــرد؛ زیر و رو میکـــرد. در حالى که 

مطلقًا - تعبیر خودش این بود و بارها در منبر میگفت که 

خاك بر دهانم اگر اسمى از نیزه و شمشیر و خنجر بیاورم 

- از این چیزهائى که متعارف است که گفته بشود، هیچ 

نمي گفت؛ اصًال و ابـــدًا. حادثه را تصویر میکرد؛ تصویر 

هنرمندانه. یك هنرمند غریزى و بالذات بود. واقعًا یك 

هنرمند بود. اگر اینجور هنرمندها شناخته بشوند و تربیت 

بشوند، خیلى باارزشند.

89/4/14  
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گمراه کننده نبودن محتوا

محتوای عزاداری نباید
 گمراه کننده باشد

بعضى از حرفها، بعضى از شـــعرها، بعضى از اظهارات 

واقعًا گمراه کننده اســـت. چیزهاییى اســـت که یا دروغ 

اســـت، حوادث غیرواقعى و غلط که در هیچ نوشته اى، 

در هیچ کتابى یا کتاب معتبرى نیست؛ یك نفرى دلش 

خواسته یك چیزى را درآورده، بقیه هم مى خوانند، بقیه 

هم خواندند، نباید خوانده بشـــود... چـــرا باید جورى 

حرف زده بشـــود از حادثه ى عاشـــورا کـــه تصور این که 

حسین بن على یك قیام مظلومانه کرده، از ذهنها برود. 

تصور کنند که امام حسین یك آدم مضطر مستأصلى بود 

که آمدند به زور کشیدند و در زیر عجز و البه و اظهار ذلت 

خودش و اصحابش و زن و بچه اش سر او را از قفا بریدند. 

خب، چرا چنین حرفى زده بشود که این واقعى نیست.

63/7/20  
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منبری یا مّداح سر منبر خطاب به امیرالمؤمنین میکند و 

میگوید آقا هرچه داری از امام حسین داری! شما فکرش 

را بکنید! این چه حرفی اســـت و این چه ُمهمل  گوییی ای 

است که کسی این  جور درباره  ی امیرالمؤمنین حرف بزند؟ 

امام حسین هرچه دارد از امیرالمؤمنین دارد، امام حسین 

هرچه دارد از پیغمبر دارد؛ چرا نمیفهمند این معانی و این 

مسائل را؟ آن  وقت اّدعا هم دارند، هرچه هم به دهنشان 

بیاید میگویند.

92/8/20  
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بیان درسهای ائمه

با شعری که میخوانید درس ائمه و 
توصیه های آنان را بیان کنید 

صداى بعضى از آقایـــاِن مّداحان خوب اســـت، ولى با 

خواندن آنها انسان چیزى یاد نمى گیرد؛ اما بعضى نه؛ 

وقتى شعر مى خوانند، معرفتى را به ما مى آموزند. آنچه 

که مى آموزیم، بهترینش آن چیزى است که ما به آن نیاز 

داریم. گاهى کلمات مدح آمیزى از ائّمه ؟مهع؟ پشـــت سر 

هم مى آوریم که نه درست مستمع به عمق این کلمات 

مى رســـد، نه با فهمیدن آن کلمات چیزى بر معرفت او 



35

اضافه مى شـــود. اینها ارزش چندانى نـــدارد. اماگاهى 

مّداحى که شـــعر مى خواند، درس فاطمه زهرا، درس 

امیرالمؤمنین و درس امام حســـین را بـــه ما منتقل 

مى کند؛ در نتیجه راه ما روشن مى شود. این بسیار ارزش 

دارد. ما باید بدانیم که اگر فاطمـــه زهراامروز در بین 

ما ظاهر مى شدند و یك ســـاعت، دو ساعت و یا یك روز 

در بین مردم مى آمدند، ما را به چه چیزى امر مى کردند؟ 

انگشـــت اشـــاره به کدام راه از راههاییى که در مقابل ما 

گشوده اســـت، دراز مى کردند و به ما مى گفتند که از این 

راه بروید؟ ما باید آن را دنبال کنیم و در تبیین و تعلیم و 

معرفتى که مى خواهیم به مستمع بدهیم، آن را مالحظه 

کنیم و نیاز زمان را ُپر کنیم.

80/6/18  
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مباحث کاربردی زندگی ائمه؟مهع؟ 
را بیان کنید

مقامات معنوی ائّمه؟مهع؟ و فاطمـــه ی زهراوقتی گفته 

میشود، دل مستمع روشن میشود، وقتی که شما مقامات 

معنوی را میخوانید، دل انســـان روشـــن میشود، حالت 

حضوری پیدا میکند، حالـــت خضوعی پیدا میکند، این 

خیلی خوب است، اینها به جای خود محفوظ و الزم است 

لکن کافی نیست. حاال که حالت حضور پیدا شد، حاال که 

دلتان روشن شـــد، باید درس بگیریم؛ درس در جمالِت 

کاربردی است؛ یعنی بایستی کوشش بشود در هر منبری 

-چه در فاطمّیه، چه در عاشورا، چه در اوقات دیگر- درس 

از ائّمه ؟مهع؟، درس انسان شدن، درس کامل شدن، درس 

تقّرب الی هللا گنجانده بشود. ما باید درس بگیریم، یاد 

بگیریم. ِصرف محّبت کافی نیست. البّته محّبت کارساز 

ی 
ّ
است اّما کافی نیست، والیت الزم است. والیت یعنی تول

کردن، دنباله روی کردن، دست به دامن اینها زدن؛ راهی را 

که اینها رفته اند انسان آن راه را برود؛ این الزم است.

95/1/11  
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در زمینه سبک زندگی ائمه 
مطالعات داشته باشید

برادران عزیـــز در مطالعات خودشـــان، در پیگیری های 

خودشان روی مسئله ی ســـبک زندگی ائّمه ؟مهع؟ و سبک 

زندگی اسالمی کار کنند؛ شـــعرای متعّهد و برجسته ی ما 

-که امروز نمونه ی کارهایشـــان را اینجا شنیدید- این 

را به هنر شـــعر مزّین کنند و در مجالس خوانده بشـــود 

تا فرهنگ سازی بشـــود. اگر بخواهیم سبک زندگی را به 

صورت درست در مقابل موج جبهه ی دشمن به حالت 

اسالمی برگردانیم، راهش این است؛ یعنی فرهنگ سازی 

ُهمَّ اجَعل 
َ
باید بشود. ببینید شـــما در دعا میگویید: الل

ٍد  د َو َمماتی َمماَت ُمَحمَّ ـــٍد َو آِل ُمَحمَّ َمحیاَی َمحیا ُمَحمَّ

د؛ خب محیا یعنی چه؟ محیا یعنی زندگی من  َو آِل ُمَحمَّ

را شبیه زندگی آنها قرار بده؛ یعنی سبک زندگی؛ ما این را 

میخواهیم؛ این را از ما خواسته اند که بگوییم و بخواهیم 

و انجام بدهیم. این مسئله ی سبک زندگی باید دنبال 

بشود.

98/11/26  
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محور شعرهایتان را دعاها و 
زیارتهای ائمه؟مهع؟ قرار دهید

در دعاها و زیارتهای ما، تعبیرات عاشقانه و خیلی خوبی 

هست که حقایقی را نشان می دهد؛ اینها را محور باید قرار 

داد. آنچه را که مثًال شـــیخ و ابن طاووس و مفید و دیگر 

بزرگان در کتابهایشـــان گفته اند، اینها را بایستی محور 

قرار داد. بعد آنها را در یک ارایه ی هنری، به شکل زیبا و 

شایسته ییی بیان کرد. حاال در آن شـــکِل بیان، هر کسی 

سلیقه ییی دارد؛ آن ایرادی ندارد.

69/10/17  
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بخشی از مداحی را به شعر معارف 
و اخالقیات اختصاص بدهید

منبرتان را، مجلستان را تقســـیم کنید به دو قسم: قسم 

اول، معارف و اخالقیـــات. ما امروز به اخالقیات احتیاج 

داریم، به معارف احتیـــاج داریم. امـــروز احتیاج داریم 

که نسل موجود ما، نسل جوان ما، با امید، با نشاط، با 

خوشبینى به آینده، با ایمان به خدا، با پیوستگى قلبى 

به اهل بیت بار بیاید. ما احتیاج داریم که جوان ما امروز 

افتخار کند به اینکه متعلق به ایران اسالمى است؛ افتخار 

کند به وجود امام؛ افتخار کند به جمهورى اسالمى؛ افتخار 
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کند به دین خود و به مذهب خود و به پیروى اهل بیت. 

ما امروز به جوانى احتیاج داریم که بداند سرنوشت خود 

او و سرنوشت جامعه ى او و سرنوشت خانواده ى بزرگ 

او وابســـته ى به کار و تالش اوســـت؛ اهل تالش باشد، 

اهل کار باشد، اهل جدیت باشـــد، اهل پیگیرى باشد، 

اهل تنبلى نباشد، اهل وادادگى و الابالیگرى نباشد. این 

تربیتها چه جورى انجام میگیرد؟ شما میتوانید نقش ایفاء 

کنید. بنابراین یك قسم منبر، شعرى باشد که این معانى 

را تزریق کند. بهترین نحوه ى بیان هم بیان غیرمستقیم 

اســـت... یک قســـم منبر هم مربوط به مدایح و مراثی 

اهل بیت ؟مهع؟ است.

89/3/13  
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بیان مسائل اعتقادی

از شعرهاییی استفاده کنید که درآنها 
مفاهیم بلند اسالمی مثل توحید و 

نبوت وجود دارد 
یکى از چیزهاییى که باید در این اشـــعار باشـــد، عبارت 

از مفاهیم بلند اسالمى - مثًال در باب توحید یا نبوت - 

است. بهترین اشعار قدما در باب توحید و نبوت، همین 

مدایحى است که شعراى بزرگ ما در مقدمه ى دیوانها و 

مثنویهایشان ذکر کرده اند و گفته اند. این اشعار شعراى 

برجسته، مضامینى قوى و حقیقتًا روشنگر دارد که انسان 

مى تواند پیامبر یا امام یا فاطمه ى زهرا را با 

مضمون این اشعار بشناسد. نمى گویم درست بشناسد، 
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چون ما که نمى توانیم آن بزرگواران را درست بشناسیم؛ 

اما در همان حدى که ممکن است، باید تالش کنیم. مثًال 

وقتى راجع به امیرالمؤمنین شعرى خوانده مى شود، باید 

هم مقام معنوى على - که مـــا از او خبر کمى داریم و 

از ذهن و فکـــر و دِل ما آدمهاى پایین و متوســـط پنهان 

اســـت - و هم عبادت و مظلومیت و حکومت و عدل و 

 ضعیف پرورى و دشمن ستیزى و جهاد امیرالمؤمنین

را بشناسیم.

68/10/28  
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در کنار رحمت الهی، غضب الهی را 
هم به یاد خود و مردم بیاورید

میدانید همیشـــه شـــروع یك کار، خیلى سخت است. 

وقتى کار شروع شـــد، روى غلتك افتاد، آسانتر میشود. از 

یك جامعه ى جاهِل متعصِب دور از اخالِق گرفتار انواع 

و اقسام فســـاد، پیغمبر بتواند یکى مثل عمار را بیرون 

بیاورد، یکى مثل ابوذر درست کند، اینها مگر کار آسانى 

اســـت؟ پیغمبر چه کار کرد؟ این دنده ى ســـنگینى که 

توانست این موتور را به راه بیندازد، چه بود؟ آیات مکى را 

نگاه کنید؛ در درجه ى اول، ذکر قیامت، ذکر عذاب الهى، 

ترســـاندن از نقمت الهى براى کافران و ُدوران و کوران 
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است؛ اینها بود که آن تکان اول را به مردم داد. ما از این 

نکته نباید غفلت کنیم. شفاعت به جاى خود محفوظ، 

محبت به جـــاى خود محفـــوظ، والیت به جـــاى خود 

محفوظ؛ اما خداى متعال، هم رحمت دارد، هم ســـخط 

دارد. سخط الهى را هم به یاد خودمان بیاوریم؛ اول به یاد 

خودمان، بعد به یاد مردم. این است که دلهاى ما را تکان 

میدهد، این است که ما را از اعماق جهالتها و مادیگرى ها 

و گرفتارى ها بیرون میکشـــد؛ اینها جزء نیازهاى ماست. 

دنیا را بشناسیم، آخرت را بشناسیم، وظیفه را بشناسیم، 

جهاد را بشناسیم.

91/2/23  
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بیان نیازهای جامعه

درباره نیازهای کشور، گفتمان سازی 
در جامعه انجام دهید

 شما میتوانید گفتمان سازی کنید. آنچه من انتظار دارم 

از جامعه ی مّداح -کـــه امروز بحمدهللا، هم زیادند، هم 

باکیفّیتند، هم ارزشمدارند- این است که بتوانید گفتمان 

در جامعـــه به وجـــود بیاورید، فکر به وجـــود بیاورید. 

گفتمان یعنی آن فکری، آن اندیشه ی عملی ای که رواج 

ه ی رایج؛ این 
ّ

پیدا میکند در بین مردم و میشـــود ســـک

گفتمان اســـت. در هر برهه ای از زمان الزم است  که یک 

ه ی رایجی دســـت همه ی مردم باشد؛ این کار را شما 
ّ

سک

میتوانید بکنید. یـــک روز، روز دوران دفاع مقّدس بود، 

الزم بود مردم آماده بشوند برای دفاع یا برای پشتیبانی؛ 

شعرای ما و مّداحهای ما در آن وقت نقشهای خوب ایفا 

کردند. البّته بعضی هم دامنشان را برچیدند و یک کناری 

نشستند؛ ازاین قبیل هم داشـــتیم، اّما یک عّده ای وارد 

ه و 
ّ

میدان شدند و تأثیر گذاشتند. اینکه شما امروز از فک
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ه و شلمچه مال سی سال قبل 
ّ

شلمچه میگویید، خب فک

ه و شـــلمچه از یاد نخواهد رفت و در تاریخ 
ّ

است اّما فک

این کشور خواهد ماند؛ چرا؟ چون نقش ایفا کرده، چون 

اگر امروز شما اســـتقالل دارید، اگر آزادی دارید، اگر عّزت 

ط نشده 
ّ
دارید، اگر هوّیت دارید، اگر دشمن بر شما مسل

است، اگر ناموستان محفوظ است، این به خاطر همان 

ه و شلمچه است. شعرا و مّداحها در این زمینه نقش 
ّ

فک

ایفا کردند. گفتمان آن روز، گفتمان حضـــور در آن دفاع 

بود. هر برهه ای از زمان یک نیاز فکـــری ای وجود دارد؛ 

این غیر از سیاست بازی و غیر از سیاسی کاری است ، این 

نگاه به نیاز کشور است، نگاه کنید ببینید نیاز کشورتان، 

تتان، نیاز این برهه ی از تاریختان چیست، آن را 
ّ
نیاز مل

وجهه ی هّمت قرار بدهید.

95/12/29  
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 در نوحه ها از مضامین اسالمی
و انقالبی استفاده کنید

چقدر خوب اســـت که در این نوحه  خوانیهـــا مضامین 

اســـالمی، مضامین انقالبی، مضامیـــن قرآنی گنجانده 

بشود؛ یک وقت هســـت که ســـینه میزنند و صد بار با 

تعبیرات مختلف مثًال میگویند »حسین وای«، خب این 

یک کاری اســـت اّما هیچ فایده  ای ندارد و هیچ چیزی از 

»حسین وای« انسان نمیفهمد و یاد نمیگیرد. یک وقت 

هست که شما در همین مطلبی که ]عزادار[ تکرار میکند و 

حرفی که ]با آن[ سینه میزند، با زبان نوحه و با زبان شعر، 

یک مسئله  ی روز، یک مسئله  ی انقالبی، یک مسئله  ی 

اسالمی، یک معرفت قرآنی را میگنجانید؛ او وقتی تکرار 

میکند، در ذهن او ملکه میشود؛ این خیلی باارزش است، 

کاری است که هیچ  کس دیگر غیر از شما نمیتواند این کار 

را بکند؛ یعنی هیچ رسانه  ای واقعًا قادر نیست که این  جور 

معارف الهی را با جســـم و جان و فکر و روح و احساس و 

عقل و مانند اینها آمیخته کند.

92/8/20  
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در مداحی ها به نیاز امروز جامعه 
اسالمی بپردازید 

مســـئله فقـــط تحریك احساســـات نیســـت؛ هدایت 

ذهنهاست. شـــما جوانهائى که اهل خواندن و سرودن 

و بیان کردن و برنامه اجرا کردن هســـتید، به نیاز امروز 

جامعه ى اسالمى نگاه کنید، ببینید چقدر ملت ما، جوانها 

و جامعه ى ما در کشـــاکش طوفانهاى گوناگوِن تهاجم 

سیاسى و فرهنگى و انواع و اقسام تلقینات و تبلیغات، 

به نگاه نو، به روحیه ى سرشـــار از امید، به دل لبالب از 

اطمیناِن به آینده، فهمیدن راه روشن احتیاج دارد. این 

را همه باید انجام دهند؛ هر کسى به یك نحوى. و شما 

میتوانید ســـهم وافرى در این زمینه داشته باشید. به هر 

حال، مجموعه هاى اســـاتید و پیشکســـوتهاى مداحى 

میتوانند کارهاى خوبى انجام دهند.

87/4/4  
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آنچه جوانان برای سبک زندگی 
اسالمی به آن احتیاج دارند به آنان 

یاد بدهید
آنچه را مردم احتیاج دارند و آنچـــه را این جوانها احتیاج 

دارند برای پاک بودن، برای پاک زیســـتن، برای سبک 

زندگی اسالمی، برای مسلمان شـــدن به معنای واقعی 

کلمه، برای عاقبت به خیری، بـــه اینها یاد بدهید؛ این 

در اختیار شـــما اســـت. ِکی ما در طـــول تاریخ این همه 

مجلس داشـــتیم که در آنها این همه جوان جمع بشوند 

و دلهایشـــان را در اختیار شـــما بگذارنـــد. در زمان ما و 

در دوره ی جوانـــی ما در مشـــهد اگر همـــه ی مّداحها را 

میشمردند، از پنج شش نفر بیشتر نمیشدند، در تهران 

هم یک خرده بیشـــتر از این. این همه مجلس، این همه 

گوینده، این همه خواننده، این همه هنر، این همه صدای 

خوش، شعرا هم به کار می افتند و آنها هم شعر میگویند؛ 

از این فرصت استفاده کنید.

94/1/20  
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توجه مداحان به مسائل روز و 
مدافعان حرم اهمیت دارد

نکته ای که امروز در جامعه ی مّداح تا حدود زیادی رواج 

دارد، توّجه به مســـائل جاری روز اســـت )در بخشهای 

مختلفی راجع به مدافعین حرم و مســـائل جـــاری روز( 

اینها خیلی مسائل مهّمی است، اینها مسائل اساسی ای 

است؛ نباید خیال کنیم که اینها از حیطه ی تدّین ما خارج 

است. شما ببینید پیغمبر اکرم نمی نشست فقط احکام 

نماز و روزه و توّجه و عبادت و نماز شـــب را به مردم یاد 

بدهد؛ نه، در همین مســـجد مردم را جمع میکرد، آنها را 

به جهاد دعوت میکرد، آنها را به وحدت دعوت میکرد، 

آنها را به آگاهی در مقابل دشـــمن دعوت میکرد؛ همین 

حرفهاییی که امروز برای من و شما مطرح است. مسائل 

روز مسائلی نیست که بشود از آن صرِف نظر کرد.

95/1/11  
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ادب اسالمی را در جامعه 
گسترش دهید

ادب اسالمی را در جامعه بگسترانید. عزیزان من! یکی از 

چیزهای بســـیار مهم، حفظ ادب اسالمی در سخن گفتن 

است که متأّسفانه امروز با گسترش فضای مجازی بتدریج 

این ادب اسالمی دارد کم رنگ میشود. بدزبانی، بد گوییی 

و مانند اینها بایستی در جامعه جمع بشود. امروز بعضی 

ســـعی میکنند یا بی توّجهی میکنند و ایـــن در جامعه، 

بخصوص در بعضی از رسانه ها -چه رسانه های صوتی، 

چه رسانه های تصویری- و بخصوص در فضای مجازی 

رو به گسترش است. شما بایســـتی در بیان خودتان، در 

شیوه ی کار خودتان، به نحوی عمل بکنید که گسترش 

این ]بدزبانی و بدگوییی[ وجود نداشته باشد. مکتب ائّمه  

؟مهع؟و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبّرا است.

99/11/15  
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ازدواج ساده و بهنگام و تکثیر 
نسل را ترویج کنید

شما مّداحان عزیز که یکی از رسانه های بزرگ و ارزشمند 

کشور ما هستید ... باید ترویج کنید؛ این مسائل بایستی 

ترویج بشود. ازدواج بهنگام و بدون تأخیر یکی از کارهای 

الزم و واجب اســـت؛ فرزندآوری و تکثیر نسل یکی از آن 

وظایف مهم و اساسی است که بایستی انجام بگیرد که هر 

دو ی اینها  -هم ازدواج زودهنگام و بهنگام، و هم تکثیر 

نسل- جزو نیازهای حیاتی امروز کشـــور و فردای کشور 

است. خب، این مفاهیم بایستی در مّداحی شما عزیزاِن 

مّداح جایگاه شایسته ای را داشته باشد. 

99/11/15  
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امروز یکی از مشـــکالت جامعه ی ما مســـئله ی جوانها: 

مســـئله ی اشـــتغال جوانها، ازدواج جوانهـــا. دختران 

و پســـران جوان فراوان، ]اّمـــا[ ازدواج دشـــوار و گاهی 

ناممکن اســـت. خب باید کمـــک کنند؛ بایـــد افراد در 

این زمینه ها کار کنند، تالش کنند، باید فرهنگ ســـازی 

بشـــود... فرهنگ سازی دســـت شما اســـت. تشکیل 

آســـان  ازدواج  میخواهـــد،  فرهنگ ســـازی  خانـــواده 

فرهنگ ســـازی میخواهد، ســـخت گیری نکـــردن در امر 

ازدواج فرهنگ سازی الزم دارد؛  این فرهنگ سازی از شما 

برمی آید،  این کار شما اســـت. جامعه ی مّداح خیلی کار 

میتواند انجام بدهد.

98/11/26  
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ب( قالب و آهنگ
ساخت آهنگهای مناسب

از آهنگ سنگین و متین در 
مداحی استفاده کنید

بعضى از آهنگهائى هم که انســـان گوشه و کنار میشنفد 

یا به گوش انسان میرســـد، آهنگهاى مناسبى نیست؛ 

حاال گیرم که چهار نفر را هـــم جذب کند. نه، آهنگ باید 

سنگین، متین و متناسب با محتوائى باشد که شما دارید 

عرضه میکنید؛ خداى نکرده به ســـمت آهنگهاى حرام و 
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آهنگهائى که گناه است، سوق پیدا نکند. این هم خیلى 

نکته ى اساسى و مهمى اســـت. هر شعرى، هر تصنیفى، 

هر ترانه و آهنگى که خوانده شـــد، قابل تقلید نیست. 

چیزهائى هســـت که خودش فى نفســـه حرام است؛ اگر 

چنانچه وارد عرصه ى مداحى و بیان حقیقت و بیان خدا 

و پیغمبر شـــد، آن وقت حرمتش دو برابر خواهد شـــد. 

بنابراین آهنگ هنرمندانه و خوب و متناســـب و شـــعر 

خوب و صـــداى خوش و شـــاید از همه باالتر دل پاك و 

مطهر و بااخالص مداح محترم، الزم و مهم است.

89/3/13  
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خودتان آهنگ مناسب
 عزا یا شادی بسازید 

من شنیده ام در مواردى از آهنگ هاى نامناسب استفاده 

مى شـــود. مثًال فالن خواننده ى طاغوتى یا غیرطاغوتى 

شعر عشقِى چرندى را با آهنگى خوانده؛ حاال ما بیاییم 

در مجلس امام حسین و براى عشاق امام حسین، آیات 

واالى معرفـــت را در این آهنگ بریزیم و بنـــا کنیم آن را 

خواندن؛ این خیلى بد اســـت. خودتان آهنگ بسازید. 

این همه ذوق و این همه هنـــر وجود دارد. یقینًا در جمع 

عالقه مندان به این جریان کسانى هستند که مى توانند 

آهنگ هاى خوِب مخصوص مداحى بسازند؛ آهنگ عزا، 

آهنگ شادى.

84/5/5  
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تقلید نکردن از آهنگهای غربی

از آهنگهای خارجی مهمل
 تقلید نکنید

در آهنگ هاییى که اسمش را آهنگ پاپ مى گذارند، من 

مخالفتى با لهجه هاى خودمانى ندارم؛ اما چرا انســـان 

تقلید کند؟ این همه مایه ى ابتکار در درون انسان وجود 

دارد؛ برود از فالن گوینده ى بى سروپاى مثًال اسپانیاییى یا 

آرژانتینى تقلید کند که مثًال چه بشود؟! آن هم در مفاهیِم 

به این مهمى. آدم با یك چیز مهمل، مســـتمع را معطل 

کند؛ جوان را بیخود معطل و ســـرگرم کند؛ اینها درست 

نیست. مضامین باید همراه با فکر، همراه با عمق، همراه 

با معرفت و همراه با عاطفه باشد؛ یعنى صیقل و لعاب 

عاطفه حتمًا در آن وجود داشته باشد تا شیرین شود.

84/6/3  
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مداحی را به صورت مشابه کارهای 
مبتذل غربی درنیاورید

بازى کردن با مسئله ى مداحى سزاوار نیست. مداحى را به 

صورت یك کار صرفًا سطحى، شکلى، ظاهرى در آوردن، 

اخراى تقلید از یك کار مبتذل غربى قرار دادن، 
ٌ

آن را عبارة

هیچ جائز نیست. این را توجه بکنند، بخصوص جوانها 

که توى این صراط وارد میشـــوند. هیچ اشکالى ندارد که 

از شـــعرى با زبان مردم استفاه شـــود، لیکن با مضمون 

درست، با مضمون صحیح. اگر چنانچه مداح و خواننده 

ما و ستایش گر اهل بیت ؟مهع؟ از کسانى که خودشان غرق 

در حیرت و بدبختى انـــد - وادى هنرى غرب، بخصوص 

هنر موسیقى شان که به ابتذال کشانده شده- و در وادى 

حیرت و سردرگمى شیطانى و نه حیرت رحمانى هستند، 

این کار شریف و پاکیزه و مقدس را الگوگیرى کرد، این کار 

ناسزاوار است؛ کار ناشایستى است.

87/4/4  
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انقالبی بودن هیئت 

هیئت نمیتواند سکوالر باشد

هیئتها نمیتوانند ســـکوالر باشـــند؛ هیئِت امام حسیِن 

سکوالر ما نداریم! هرکس عالقه  مند به امام حسین است، 

یعنی عالقه  مند به اسالم سیاسی اســـت، اسالم مجاهد 

است، اسالم مقاتله است، اسالم خون دادن است، اسالم 

جان دادن است؛ معنای اعتقاد به امام حسین این است. 

اینکه آدم در یک مجلس روضه یا هیئت عزاداری مراقب 

باشد که نبادا وارد مباحث اسالم سیاسی بشود، این غلط 

است. البّته معنای این حرف این نیست که هر حادثه  ی 

فاق میافتد، ما باید حتمًا در مجلس 
ّ

سیاسی در کشـــور ات

روضه آن را با یک گرایش خاّصی - حاال یا این طرف، یا آن 

طرف - بیان کنیم و احیانًا با یک چیزهاییی هم همراه باشد؛ 

نه، اّما فکر انقالب، فکر اسالم، خّط مبارکی که امام )رضوان 

هللا علیه( در این مملکت ترسیم کردند و باقی گذاشتند، 

اینها بایســـتی در مجموعه  ها و مانند اینها حضور داشته 

باشد.

92/8/20  
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ابزار مداحی، یک فرصت منحصر 
به فرد برای مقابله با هجوم 

تبلیغاتی دشمن است
دشمنان ما از صدها وســـیله، با صدها زبان، با انواع و 

اقســـام کارها، در صدد تخریب اعتقـــاد، تخریب عمل، 

تخریب مســـیر هســـتند؛ در نظام جمهورى اسالمى در 

درجه ى اّول، و در دنیاى اســـالم در درجه ى بعد. خیلى از 

آحاد مردم میفهمند، مى بیننـــد، میدانند کارهاییى را که 

دشـــمن دارد میکند، کانال هاى تلویزیونى، شبکه هاى 

رادیوییى، انـــواع و اقســـام شـــیوه هاى ارتباطى جدید 

الکترونیکى و غیره... در مقابِل این تالشـــى که دشمن 

میکند، ما امکانات منحصربه فردى داریـــم. بله، از راه 

اینترنت هم میشود جواب آنها را داد، از راه هاى مشابه 

آنها هم میشود مقابله کرد - البّته حجم کار آنها بمراتب 

بیشتر است - اّما ما وسیله هاییى داریم که این وسیله ها 

منحصربه فرد اســـت؛ یکى از آنها همین شـــما هستید، 
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یکى از آنها همیـــن جامعه ى مّداحند. ایـــن مخاطبه ى 

چهره به چهره و روبه رو و استفاده ى از ابزار هنر براى انتقال 

مفاهیم به مخاطبین در شکل انبوه آن - یعنى بحث دو 

نفر و سه نفر و ده نفر مّداح نیست؛ هزاران نفر در سطح 

کشور این کار را میکنند - یکى از وسایل منحصربه فردى 

اســـت که ما داریم، آنها ندارند. ایـــن منبرها یکى از آن 

وسایل منحصربه فرد است؛ این مجالس روضه خوانى 

همین جور؛ ایـــن هیئات مذهبى همین جـــور. اگر محتوا 

و مضمون منبرهـــاى ما، مّداحى هاى مـــا، هیئتهاى ما، 

نوحه خوانى هاى ما، محتوا و مضمون شایسته اى باشد، 

هیچ وسیله اى نمیتواند با آنها مواجهه و مقابله بکند، 

یعنى کامًال منحصربه فرد اســـت؛ ببینید، فرصت، این 

است؛ این فرصت را نباید ضایع کرد؛ این امکان را نباید از 

دست داد.

93/1/31  
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در مقابل مناطق نفوذ دشمن
صف آراییی کنید

ت انقالبی، 
ّ
امروز دشمنان به زوایای زندگی من و شما مل

ت دارند نگاه میکنند که شـــاید نقطه ضعفی پیدا 
ّ

با دق

کنند و از آنجا نفوذ کننـــد؛ این مناطق نفوذ دشـــمن را 

شناســـاییی کنید، در مقابل آنها صف آراییی کنید؛ وقت 

فیم، همه مســـئولیم؛ 
ّ

را هدر ندهیم. امـــروز همه موظ

جامعه ی مّداحان هم جزو جوامع مســـئول کشور است. 

معارف اسالمی را ]تبیین کنید[.

97/12/7  
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بصیرت بخشی کنید اما به این و آن 
تعرض و بدگوییی نکنید 

یك بخش مداحی، آگاهى ها و بصیرت بخشى هاى نسبت 

به مسائل زندگى است. البته من با این که در منبرهاى 

مداحى، تعرض به این، بدگوئى به آن بشـــود، موافق 

نیســـتم  و اینها را دوســـت نمیدارم؛ اما بصیرت بخشى 

خوب اســـت، آگاهى پیدا کننـــد. امروز ملـــت ما بر اثر 

بصیرت است که توانسته است بایستد. ملت ما میداند 

علیه او چه توطئه هائى هست، چه کسانى توطئه میکنند، 

هدف از این توطئه ها چیســـت، از چـــه چیز ملت ایران 

ناراحتند؛ اینها را مردم ما میدانند. ملت ایران میدانند 

که روحیه ى ایمان، اسالم، آزادیخواهى، استقالل طلبى، 

ایستادگى در راه درست، دشمن را عصبانى کرده. مردم 

ما دشمن را هم میشناسند. شـــیوه هاى او را هم بتدریج 

همه مان یـــاد گرفتیم، فهمیدیم شـــیوه هاى دشـــمن 

چیست. این بصیرت خیلى چیز باارزشى است. 

90/3/3  
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اهداف انقالب را در شعر بگنجانید

گاهی یک قصیده ی شـــما، یک غزلی که میخوانید، یک 

مثنوی شما، گاهی یک بیت شما به قدِر یک منبر میتواند 

در مخاطِب شما اثر بگذارد؛ این را از دست ندهید. شعر 

باید با مضمون و محتوای قرآنی و اســـالمی و به تعبیر 

رایج امروز شـــماها، فاطمی و حسینی باشـــد. اهداف 

انقالب را با دید روشن، با فکر باز، با اندیشه ی عمیق، در 

شعر بگنجانید و آن را با صدای خوش، با لحن خوش، با 

شیوه های هنری در جلسه القا کنید؛ این در حرکت عظیم 

ت ایران بلکه در حرکت اسالمی و اّمت اسالمی تأثیر 
ّ
مل

بسیار عمیقی خواهد داشت.

97/12/7  
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رعایت حدود شرعی

در مراسم مذهبی و مداحی حدود 
شرع رعایت شود

در محیطهاى مراسم مذهبى، مراقب باشید هیچ کارى که 

از حدود ضوابط شرع ممکن است بیرون برود، رخ ندهد؛ 

این را مراقبت کنید. محیـــط مّداحى و خوانندگى دینى، 

یک محیط پاک و مطّهرى است؛ نگذاریم آلودگى هاییى 

که متأّســـفانه در دنیاى هنر در  بیـــن مردمان بى قید و 

بى مباالت رواج پیدا کرده اســـت، به محیط هنر اسالمى 

و مذهبى در محیطهاى مذهبى رســـوخ کند و نفوذ کند؛ 

این را مراقب باشید. محیط، محیط پاکیزه، طّیب، طاهر، 

ت؛ این جور محیطى باید باشد محیطى که 
ّ

]همراه با[ عف

ما در آنجا معارف اسالمى را میخواهیم با زبان شعر بیان 

کنیم.

93/1/31  
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رعایت وحدت اسالمی

اختالفات مذهبى و طایفه اى را 
کمرنگ کنید

شما از حنجره اســـتفاده میکنید، که نعمت خدا است؛ از 

لحن و آهنگ اســـتفاده میکنید، که نعمت خدا است؛ از 

شعر استفاده میکنید، که قریحه اش نعمت خداداِد الهى 

است. این نعمتها در اختیار شما است؛ اینها را در خدمت 

چه قـــرار میدهید؟ در خدمـــت معرفت افزائـــى. اگر در 

خدمت اختالف افکنى واقع شد، اگر در خدمت تحریك 

عصبیتهائى قرار گرفت که امروز به خاطر این  عصبیتها، 

متعصبین لجوج در نقاطى از دنیا بیســـت تا، سى تا سر 

میُبرند، این استفاده، استفاده ى بدى است؛ این را خیلى 

مراقب باشید.



68

 شما اینجا یك شـــعرى بخوانید، امروز هم که ویدئو و 

اینترنت و وسائل گوناگون انتقال پیام وجود دارد؛ عکس 

و تفصیالت آن برود در فالن نقطه، چهار تـــا آدم جاهِل 

متعصب را تحریك کند، بیندازد به جان یك مشـــت زن 

و بچه ى بى گناه، خون اینها را بریـــزد. مراقب این چیزها 

باشید. اینکه بنده این همه اصرار میکنم، تأکید میکنم 

براى اینکه اختالفات مذهبى و طایفه اى  را کمرنگ کنید، 

براى این اســـت. کســـى خیال نکند که اگر ما بخواهیم 

نعمت این عشـــقى که دلهاى مردم مـــا را بحمداهلل پر 

کرده و ماالمال از محبت اهل بیت اســـت، شـــکرگزارى 

کنیم و این عواطـــف را تحریك کنیم، راهش آن اســـت؛ 

نه، اشتباه اســـت.اختالف افکنى یا تحریك عصبیتهاى 

اختالف افکن، مصلحت نیســـت؛ نه امـــروز مصلحت 

اســـت، نه زمان امام صادق  مصلحت بود؛ آنها هم 

جلویـــش را گرفتند. بعضى از افراد ســـطحى نگر به این 

مسئله توجه ندارند.

92/2/11  
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مداحانی که علیه وحدت شیعه و 
سنی اقدام می کنند طرد کنید

شما نباید کارى کنید که عصبیت آن مسلماِن غیرشیعه 

علیه شما تحریك شود؛ او هم متقابًال نباید کارى کند که 

غیرت و عصبیت شـــما را علیه خودش تحریك کند. آنها 

همین را میخواهنـــد  کارى کنند که عصبیتهاى شـــیعه و 

سنى را زنده کنند. به آنها تفهیم کنند اینها شیعه اند؛ اینها 

صحابه را ســـب میکنند؛ اینها مقدسین شـــما را چنین و 

چنان میکنند. جدائى بیندازند؛ آنها ایـــن را میخواهند. 

منادى وحدت شیعه و ســـنى، از اّولى که این فکرها پیدا 

شده، این چیزها مورد نظرش بوده است. یك عده اى چرا 

نمیفهمند؟ امام بزرگوار ما که منادى اتحاد بین مسلمین 

بود، از همه ى اینهائى که مدعى اند، والیتش و اعتقادش و 
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ارادتش و عشقش به ائمه ؟مهع؟ بیشتر بود. او بهتر میفهمید 

والیت را یا فالن آدم عامى که حاال به اسم والیت کارهاى 

خالف میکند، حرفهاى بى ربط میزنـــد در مجالس عام و 

خاص؟ وحدت را حفظ کنید.

اگر دیدید در جامعه بین شما کسانى هستند که عکس 

این رفتار میکنند، آنها را طردشان کنید؛ مخالفت خودتان 

را به آنها ابراز و اعالم کنید؛ اینها ضرر میزنند؛ ضربه میزنند. 

ضربه اى به اســـالم میزنند، ضربه اى به تشـــیع میزنند، 

ضربه اى به جامعه ى اسالمى میزنند. این از جمله مسائل 

بسیار مهم است.

86/4/14  
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توجه به آموزش

مداحان احتیاج به مطالعه دارند

صاحب حرفه ی مداحی کـــه خود را مفتخر کرده اســـت 

به اینکه در این راه خدمت و کار کنـــد... احتیاج دارد به 

مطالعه و کار. بـــه قول معروف، بی مایه فطیر اســـت. 

احتیاج به مطالعه هســـت، احتیاج به کار هست. البته 

مداحهای قدیمی ما مقید بودند حتمًا از حفظ بخوانند؛ 

بد میدانستند که از رو بخوانند. امروز خوشبختانه اینجور 

نیست. هیچ الزم نیست که حاال مثًال ساعتها صرف وقت 

کنند، قصیده ای را، شعری را حتمًا حفظ کنند؛ نه، از رو هم 
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بخوانند. منبری ها هم همین جورند. ما در دوران جوانی 

و نوجوانی هرگز ندیده بودیم که منبری از جیبش کاغذ 

در بیاورد، حدیث را از رو بخواند؛ این را بد میدانستند. 

مرحوم آقای فلســـفی )رضوان هللا علیه( این سنت غلط 

را شکست؛ از جیبش کاغذ در آورد، روایت را از رو خواند. 

خب، ایشان واعظ درجه ی یک کشور بود. حاال هم وعاظ 

یاد گرفته اند. برای اینکه درست بخوانند، برای اینکه بجا 

بخوانند، برای اینکه آنچه میخواهند بخوانند، بخوانند، 

کاغذ را از جیبشـــان در می آورند، حدیـــث را میخوانند؛ 

مطلب را که نوشته اند، میخوانند؛ شعر را میخوانند؛ این 

خیلی کار را آسان کرده. مداحی هم همین جور. بنابراین 

مطالعه کردن، یادداشـــت کردن، یادداشت داشتن، با 

حساب و کتاب و مطالعه حرف زدن، شرط اول است.

90/3/3  
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هنر شعر خوب خواندن 
نیاز به آموزش دارد

امتیازتان بر گوینده ی نثر این است که شما برای تفهیم 

و القای مطلب، از دو هنر - هنر شـــعر و هنر خوانندگی - 

استفاده میکنید. این، چیز مهمی است. البته خوانندگی 

در مقام مدح هم هنر خاصی اســـت. معنایش هم فقط 

صدای خوب نیست. این هنر را باید یاد گرفت. این، یک 

هنر است. این هنر بایستی آموخته بشود و کامل گردد و 

افزایش پیدا کند.

مردم زبان شـــعر را بهتر میخواهند، امـــا مثل زبان نثر 

نمیفهمند؛ بخصوص اگر شعر، شعر باالییی باشد. شما 

باید این را بفهمانید. فهماندنش با این نیست که آدم 

با صدای خوب بخواند. خیلیها شـــعر را با صدای خوب 

میخوانند؛ ولی مستمع هم نمیفهمد که چه گفت! شما 

باید بفهمانید. این فهماندن، همان هنر مداحی است. 
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شـــعر را همراه با هنِر خواندن - که البتـــه غالبًا با صدای 

خوب هم همراه اســـت - برای تفهیم عرضه کنید. اگر با 

صدای خوب هم همراه نباشد، همان کیفیِت خواندن، 

جبران صدای خوب را میکند. گاهی ممکن است از خیلی 

از خوش صداها هم بهتر و جاافتاده تر و شـــیرینتر تلقی 

بشود. از این باید برای پراکندن بهترین معارف اسالمی در 

باب اهل بیت و غیر آن استفاده کنید.

69/10/17  
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نوآوری های مداحی در امتداد 
شیوه گذشتگان باشد 

به جوانها توصیه میکنم شیوه هاى پیشکسوتها را بکلى 

کنار نگذارند؛ دســـت نکشـــند. من با نوآورى موافقم؛ 

نوآورى هیچ اشکالى ندارد؛ اما اگر بخواهید در این نوآورى 

کمال پیدا کنید، بایستى این نوآورى در امتداد شیوه ى 

گذشتگان باشد.

 على من بنى فوق بناء الّسلفى«. یك 
ّ

»العلى محظورة اال

طبقه ساخته اند، شـــما روى آن طبقه یك طبقه بسازید؛ 

دیگرى بیاید روى آن طبقه ى شـــما یك طبقه بسازد؛ آن 

 یکى ساخت، شما بیائى 
ّ

وقت بناء میشـــود مرتفع. و اال

خراب کنى، یك طبقه بسازى؛ یکى دیگر بیاید آن را که شما 

ساختى، خراب کند، باز یك طبقه بسازد، همیشه همان 

یك طبقه خواهید ماند. محّسنات اساتید، پیشکسوتها 

و کســـانى را که در این کار از شما یك پیراهن بیشتر پاره 

کرده اند، یاد بگیرید و چیزى بر آن اضافه کنید. شیوه هاى 

جدید، این جورى درست بشود، خوب است.

86/4/14  
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روش اداره جلسه مداحی

هیئت باید هیئت بماند

قالب مّداحی و آن شـــکل مّداحی حفظ بشود. مّداحی 

و مدیرّیت هیئت را بـــا بعضی از کارهای مشـــابهی که 

اینجا و آنجا انجام میگیرد اشـــتباه نبایـــد گرفت. قالب 

مّداحی باید حفظ بشود؛ از همه ی ابزارهای هنری مذکور 

-صدای خوش، نغمه سازی خوش، نغمه پردازی خوب- 

باید در اینها استفاده بشود، لکن از چیزهاییی که بیرون 

از ایـــن قالب مّداحی اســـت مطلقًا نخواهید اســـتفاده 

کنید و اجتناب بشـــود. نگذارید هیئت تبدیل بشود به 

محیط های دیگر؛ هیئت، باید هیئت بماند.

99/11/15  
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 به جای اصرار بر بلند گریه کردن 
و صلوات فرستادن، دلهای 

مستمعان را در اختیار بگیرید

اینکه آقایان مداحها، و سابقها روضه خوانها اصرار میکنند 

که بلند گریه کنید، لزومى ندارد؛ خـــوب، آرام گریه کنید. 

وقتى میخواهند سینه بزنند، اصرار بر اینکه »صدا، صداى 

این جمعیت نیست«؛ یا وقتى مردم میخواهند صلوات 

بفرستند، اصرار بر اینکه »صلوات، صلوات این جمعیت 

نیست«! شما بخواهید مردم صلوات بفرستند، ولو توى 

دلشان. گرم شدن مجلس به این شیوه ها، اصل نیست؛ 

کارى کنید که دلهاى مســـتمع را در اختیـــار بگیرید. دل 

مستمع وقتى در اختیار شما آمد، مقصود حاصل است؛ 

اگر آهسته هم گریه کند، باز مقصود حاصل است؛ اگر به 

شما توجه کرد، باز مقصود حاصل است.

89/3/13  
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جلسه جشن را به عزاداری
 تبدیل نکنید!

خیلى اوقات به برادران مداح که اینجا میخواندند، این 

اعتراض را میکردم که جلســـه ى جشن و مولود را تبدیل 

میکردند به مجلس عـــزادارى؛ مفّصل روضه خواندند و 

اشك گرفتند! هر چیزى به جاى خودش. به شما میگویند 

مداح. مداح یعنى چه؟ شـــاخصه ى اصلى شما مداحى 

اســـت، نه روضه خوانى. روضه بخوانید، بنـــده طرفدار 

روضه خوانى ام، خودم هم روضه خوانم. اینجور نیست 

که در مجلس مولودى خوانى ائمه ؟مهع؟ هم حتمًا باید یك 

روضه اى خوانده شـــود، یك دمى داده شود، یك اشکى 

گرفته شود؛ هیچ لزومى ندارد. بگذارید عواطفى که مردم 

نسبت به ائمه ؟مهع؟ دارند، در خارج اینجور وانمود نشود 

که منحصر است در قضیه ى گریه و سینه زنى و عزادارى؛ 

نه، عزادارى بـــه جاى خود، مدیحـــه و مولودى خوانى و 

شادى هم به جاى خود؛ اینها را نباید با هم مخلوط کرد.

92/2/11  
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با صدای بلندگوها 
مردم را آزار ندهید

توصیه ى من به عزاداران این است که موجبات ناراحتى 

مردم را فراهم نکنند، شـــبها بلندگوها موجب آزار مردم 

نشـــود. این حرف که، نه! مال امام حسین است، کسى 

که خوابش نمى برد مى خواهم خوابش نبرد، این حرف 

غلطى است، به هیچ وجه مورد قبول نیست. بعضى ها 

شنیده شده سینه زنى مى کنند پشت بلندگو، خب سینه 

زنى پشت بلندگو چرا؟ یا روضه خوانى و مرثیه خوانى و 

سخنرانى اگر بناست از بلندگو پخش بشود باید در بین 

مستمعین پخش بشـــود. در خیابان، در پشت بام، در 

محله که مستمعى ندارد این گوینده، در داخل مجلس 

مستمع دارد و اگر احتیاج هست آن جا بلندگو بگذارید. 

بیرون مجلس ساعتهاى دیروقت شـــب مردم را اذیت 

کردن، یك بیمار را از خواب انداختن، این با هیچ منطق 

اسالمى و حسینى تطبیق نمى کند.

66/6/6  
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چشم و هم چشمی ها در عزاداری 
یک کار جاهالنه است

بعضى از نمایشهاى غلط مســـخره بازى، سرگرمى، لهو و 

لعب به نام عاشـــورا و مصیبت، اینها عزادارى نیست. 

بعضى از چشـــم و همچشـــمى هاى غلط؛ فالن دســـته 

عالمتش سیزده تیغ دارد، این دســـته ى دیگر عالمتش 

باید پانزده تیغ داشته باشد. بعد آن یکى دیگر مى آید 

مى گذارد روى دســـت این، عالمتش مى شود هفده تیغ، 

همین طور تا برو بیست و چند تیغ که خدا مى داند کى ها 

مى خواهند بردارند این عالمـــت را و چرا این همه پول 

خرج بشود! واقعًا یك کار جاهالنه است. البته حاال خود 

این عالمت که از مدتها پیش صحبت بود که چیز خیلى 

خوبى هم نیست، شکلش هم شکل جالبى نیست، شکل 
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صلیب است و چنین شکلى اصًال این ترکیب جزو ترکیبات 

مأنوس اسالمى نیست؛ نه شکل محراب است، نه شکل 

گنبد است، نه شکل مناره است، نه شکل هیچ چیزى از 

این چیزهاییى که، نه شکل کعبه است، از این شکلهاییى 

که در تاریخ اسالم و در سنتهاى اســـالمى ما سراغ داریم 

م نیست، یك 
َ
هیچکدام شـــکل آنها نیست. شـــکل َعل

چیزى اســـت که یك جریده اى، عالمتى درســـت کردند 

آن جا از آهن و فالن، شـــکل صلیب هم هست، حاال من 

نمى خواهم اصرار کنم که حتمًا صلیب است و حرام است 

نه، اما مى خواهم بگویم چشم و همچشمى و رقابت روى 

این چیزهاى بى معنى و پوچ و بى محتـــوا جزو غلطترین 

کارهاییى اســـت که ممکن اســـت ملت ما در یك چنین 

حادثه ى عظیمى بهش دچار بشوند.

63/7/20  
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از کارهای سبک مانند لخت شدن 
و باال و پایین پریدن در مجلس 

عزاداری پرهیز کنید
اینکه ما مجلس عـــزاداری و مـــدح سّیدالشـــهدا را یی که 

عظمت او به خاطر شهادت اســـت، عظمت او به خاطر 

فداکاری در راه خدا اســـت، عظمت او به خاطر گذشـــت 

است؛ گذشت از همه چیز، از همه ی خواسته ها، از همه ی 

ـ تبدیل کنیم به یک نقطه ی سبک، به یک جاییی  مطلوبهاـ 

که یک تعدادی جوان لخت بشـــوند، بپرند هوا، بپرند 

پایین و ندانند چه میگویند، درست است؟ این شکر این 

نعمت است که خدا به شـــما داده؟ این صدای خوش 

نعمت است؛ این تواناییی اداره ی مجلس نعمت است؛ 

اینها چیزهاییی است که خدا به همه نداده است، به شما 

داده؛ باید این نعمتها را شکر بگزارید.

94/1/20  
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این که بنده گاهی اوقات اعتـــراض میکنم به بعضی از 

مّداحی ها که مثًال فرض کنید در عـــزاداری دهه ی محّرم 

وقتی انسان نگاه میکند، میبیند مثًال در یک جلسه همه 

دارند همین طور میپرند هوا و می آیند پایین؛ خب، این 

چه فایده ای دارد؟ این چه تأثیری دارد؟ کجای این عزاداری 

است؟ اینکه من اعتراض میکنم، از هیجان جوانها بنده 

ناراحت نیســـتم؛ خب جوان اهل هیجان است، جوان 

منبع انرژی است و دائمًا دلش میخواهد انرژی خودش را 

تخلیه کند؛ من از این باب ]میگویم[ که این وظیفه های 

بزرگ زمین نماند. وقتی که در یک جماعتی ده هزار جوان 

یا پنج هزار جوان جمع شدند و دلشان را دادند به شما، 

شما میتوانید با یک اجرای عالی، هنرمندانه و ُپرمغز، اینها 

را تبدیل کنید به انسانهای کارآمدی که با عزم جزم بروند 

دنبال کار، میتوانید هم تبدیل کنید به آدمهای بی خیال، 

بی فکر، ناامید و از لحاظ معنوی تهیدست؛ این کار را هم 

میشود کرد. شما از این فرصت استفاده کنید.

95/1/11  



اگر جامعه مّداح کشور آنچنان که 
شایسته این ُرتَبت و این مقام است 

بتواند مسئولّیت خود را ادا کند
فاق میافتد.

ّ
تحّولی در سطح کشور ات

رهبر انقالب اسالمی
1393/۰1/31


