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 از مولفمقدمه

 نیدوستدارتر.  اوقات گذارنندشانیخواننده و به ذکر و فکر ا)  السالمهمیعل (تی مناقب اهل بوستهیداحان که پ محبت است و منی آئعیتش

 شی بشانی بدکىی باشد قرب و نزدشی باشد و چندان که مناسبت بشتری باشد مناسب بشیبه نسبت خاندان و هر چند محبت ب. خلق باشند

. باشد

 فاکثر ذکره ئای احب شمن

 نایاسی ال ایم  درکهللا

 نای انجم الحق اعالم الهدى فای

 اال فى محبتکم قبلی ال

 نای له درضىی عبد وال اعمال

 مى رسد و بحمد اهللا هر چه زمان مى گذرد عهی شخی ها و مداحان بزرگ در طول تاررىی ها و حمتی جامعه مداح به دعبل ها و کمسلسله

.  اثبات مى شودشتری مطلب بنیا

 اهللا، محمد مصطفى و على مرتضى لی خلمی به ابراهشانیح اهل فتوت که سالکان مسالک مردى و مروت اند و نسبت طائفه ا اصطالدر

 خلف و سلف را وندی و الثناء مى رسد کلمه اثبات ربط لواحق به سوابق است و آن قاعده اى معتبر است که در سالسل پهی آالف التحهمیعل

 سلسله جامعه مداح به فیچنان که در کالم شر.  کندانیط وصله ها و ابزار و نشانه ها را با مآخذ و مصدر آن ب ارتبالی و در وسادیباز نما

.  که طائفه مداحان را به فرزدق و حسان منسوب داشته اند مسلم تر استانینیشی از قول پنی داده شده و اوندی ها پتیدعبل و کم

. میکن)  السالمهمیعل (تی به خاندان اهل ب انتسابستهی که خود را شامی دارفهی وظما

 پرسند که آداب مداحى چند است بگوى پنج اگر

Oشرمنده نباشد)  السالمهمیعل (نی اول آنکه در تقوا و طهارت به مرتبه اى باشد که از ارواح معصوم .

Oرامرعى دارد)  السالمهمیعل (تی عبادت و طاعت به قانون اهل بقی دوم طر .

Oاز براى غرض وجزا نخواند بلکه از براى رضاى خدا و طلب ثواب آخرت خواند سوم مدح  .

Oنکنداری و درهم را برحسنات و نعمات آن سراى اختاری نفروشد و دنای خود را به دننی چهارم د  .

Oمحب .  فرمود هلک فى اثنانانشی در حق اری پنجم در مدح به مثابه اى غلو نکند که به کفر انجامد تا از آن جماعت نباشد که حضرت ام

غال و مبغض قال 

((  باره فرموده اند نیمقام معظم رهبرى در ا.  السالم استهمی از زمان ائمه اطهار علبهیسلسله اى طوالنى وط.  شجره و سلسله مداحىپس

معنوى شما به دعبل و فرزدق و نسب . دی بر دوش گرفته اقتی را در مقابله با دشمنان حق و حقغىی کارهاى تبلنی سخت ترشهیشما هم

 است؛ و خىی حرکت بزرگ در مقابل انحراف تارکی السالم همی علتی و سنت شعر خوانى براى اهل برسدی ملی قبنی از اىی و شعراتیکم

 مداحى وهیش. دارد قی عمشهی جامعه سابقه ممتد و رنی اسالم وجود داشته و اخی سنت از ابتداى تارنیا. می مى دان  شیتا آنجا که ما کم و ب
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 مهمى اری توجه کنند که مساءله مداحى مساءله بسدیلذا برادران با.  ارزشمندى استنیبوده و مضام) هم السالمیعل(هم از زمان ائمه اطهار 

)). است

بارزه با ظلم و ستم و  راه ها براى منی از بهترکىی)  السالمهمیعل (تی که مداحى اهل بمیابی مقدمه کوتاه ولى نسبتا جامع در مى نی ابا

 مهم توجه و نیبر ا)  السالمهمیعل( ائمه اطهار عنىی ارزشمند که قبل از هر کس خود ممدوحان اریو کارى است بس. طاغوت و باطل است

.  انداشته دژهینظر و

اتى از علوم و معارف حقه  داراى درجستی طوالنى و قوى مى بااری بسخهی تارکیضمن برخوردارى از .  است و مهممی کار بس عظنی اپس

 با استفاده از همه میما برآن.  کسوتان اقداماتى را انجام داده اندشی فن و پنیالبته در علوم مداحى برخى از دوستان دلسوز ا.  باشدعهیش

باشد که مورد . می نمائ راه جزوه اى آموزشى و کاربردى را ارائهنی بزرگان ااتی شد و تجربدهی راه دنی در اکهی و آموزشهائرهمطالب منتش

 مباحث مطروحه را به نه بخش لی دلنیبه هم. ردی راه بزرگ هستند قرار بگنی نوجوانان و جوانانى که در ابتداى اژهیتوجه عالقمندان به و

: مییا مى نممی تقسلیذ

آداب و اخالق و علوم در مداحى ) 1

اصول مداحى ) 2

 حینکاتى درباره اشعار و مدا) 3

 السالم و انقالب اسالمى همی علتیى اهل بمداح) 4

مسائل جامعه مداحان ) 5

رسالت مداحان ) 6

فنون مداحى ) 7

 السالم همی علتی در مداحى اهل بدهای و نبادهایبا) 8

 هاى ادبى هی مختصر با سبک ها و قالب شعرى و برخى از آراىیآشنا) 9

آداب و اخالق مداحى:  اولبخش

. می از آداب و اخالق مداحى را ذکر نمائگرىی موارد دمی برآنکنیل. می نموده اانی را در پنج مورد ب در مقدمه مداحىما

عمل به واجبات و ترك محرمات) کی

.  الگوى جامعه باشنددی خصوص بانیبه واسطه انتساب قرب به ممدوحان در ا)  السالمهمیعل (تی اهل بمداحان

 نقش تابلو را شتری که ما مداحان بمی اعتراف کندیمتاءسفانه با. است)  السالمهمیعل(قبول ائمه اطهار مورد .  مداحى که اهل خمس نباشدایآ

. می خود عقب هستنی مستعمشتری اما در عمل از بمی طوالئى داردیدر امر و نهى کردن . می مى کنفاءیا
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 خلف وعده کیچه مجالس با عظمتى بخاطر . گرفته است از مداحان را لىی خبانی دروغ و خلف وعده است که گررهی از گناهان کبکىی

 ری شکل در سانی که در هنگام دعوت گفته مى شود بى حد و حصر شده است و بهمىی دروغ هاای.  شده استدهیمداح مدعو از هم پاش

. می مشکل دارلىی که خمینیمى ب. می بررسى نمائقیدق میواجبات و محرمات اگر خواه

 به مردم خدمتگزارىهیروح) دو

 م؟ی شعر را با ذوق نمى خواننیو همه ا. مینمى دان)  السالمهمیعل (تی ما خودمان را منسب به اهل بمگر

 از خردسالى بى اراده شدم

 خانواده نی بر اارادتمند

 است نی انتسابم با حسنجای ادر

 است نی فرداهم حسابم با حسبه

 که سراسر زندگى آنها طاعت خالق و خدمت به مخلوق میابی نگاه کلى در مى کی با میه نمائرا مطالع)  السالمهمیعل (تی زندگى اهل باگر

 کیچطور مى شود .  دار خدمت رسانى به مردم بوده اندانی مامی االمی قافله در قدنی کسوتان اشیپ.  طور بودندنیبزرگان ما هم هم. است

 ورزشى، راهنی ورزشکار با آن پای نقالى در تئاتر ای مصنوعى الی و سرلمیآن تئاتر، ف غی ورزشکار که ابزار تبلکی ای نما،ی سگریزهنرمند، با

 کم رنگ اری بسای اجتماع نبوده نیاما اثرى از وعاظ و مداحان در ا. توپ و تور و چند امضاء ساده در امر خدمت رسانى قافله ساالر باشند

) ره(مرحوم کافى .  دارنداریرا در اخت)  ممدوحان خودرهی مرام و مسلک و سعنىی غ،ی الگوى تبلنیبهتر (زی که مداحان عزرتىباشد در صو

.  الگوى خوبى استنهی زمنیدر ا

 از کىی مرحوم حاج اکبر ناظم ای کرده است هی مهدای به مسجد لی در سطح کشور ساخته و چند باب مشروب فروشى را تبدهی مهدچقدر

. بودکارهاى برجسته شان خدمت به مردم و فقرا 

 عمره مى رود ولى ای به حج تمتع گانی نفر مداح هر سال بطور راکیمثال . می خدمت به هم نوع خودمان را هم به فراموشى سپرده اما

 هم نوع گرانى و براى هی روحدیچرا نبا.  سفر اعزام نشده اندنی به اکباری هم باشند ولى دی که مى توانند مفمی و مؤثرى را دارهیمداحان پرما

.  شودتی خواستن در ما تقوگرانید

 کالم ری را تحت تاءثشتری بدی صحبت کردن صدها هزار نفر و شاقهی در چند دقمای در شبکه سوم سانی حداددی حادثه زلزله بم حاج سعدر

چرا همه اقشار همت . ن کسوتان و بزرگاشی و پانیمدع.  باشند و اصال کجا هستندنگونهی ادیچرا همه مدحان نبا.  قرار دادهاتینغز و روا

!  اند؟ ولى جامعه مداحانادهعالى نشان د

اخالص، زهد و پارسائى) سه

به شمار مى رود و )  السالمهمیعل (نی بزرگ اسالم و ائمه طاهرامبری پرهیو از س.  ذکر شده براى همه مؤمنان سفارش شده استلتی فضسه

.  مشکل استاری باب بسنیصحبت کردن در ا
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بقول . می و بوئى هم از زهد و پارسائى را بچشمیشبنمى از اخالص در اعمال خود بنشان. میرى دقت در رفتار و اعمالمان مى توان با مقدااما

)): صائب((

 جهاد مردان است دنی نفش کشعنان

 شمرده زدن ذکر اهل عرفان است نفس

مثال .  از اعمال تعدادى از دوستان دون شاءن مداحى استبرخى

م حضور در مراسم وعظ و خطابه عد) الف

 السالمهمیعل (تیعدم حضور بر سر سفره هاى گسترده عمومى اهل ب) ب

 گرىیحس برترى بر د) ح

جاه طلبى و شهرت طلبى ) د

.  و تقواستىی با زهد و پارساری ها مغانی که برادران آگاه هستند و همه اگری صدها مورد دو

نظم) چهار

نوشته اند وقتى که در نجف اشرف بودند آنقدر ) ره (نىیدر احواالت امام خم. نظم در امور است)  السالمهیعل (نیرالمؤمنی اماىی وصااز

 میتنظ) ره( حرم ساعتهاى خود را با ورود و خروج امام نی که خادمافتندیتشرف مى )  السالمهیعل (نیرالمؤمنی به حرم مطهر امقیمنظم و دق

 حتى زودتر از دیحال آنکه با. ابندی آمارى بدهند چند درصد از آنها سر وقت در مجالس حضور مى کی زیانصافا مداحان عز. دمى کردن

به لحاظ بى نظمى )  السالمهمیعل (تیتا از اضطراب صاحب مجلس کاسته شود چقدر از مجالس اهل ب. موعد مقرر سر جلسه حاضر شوند

.  شده استلی مذهبى هفتگى بخاطر بى انضباطى برخى از همکارانمان تعطئاتی از هارىیبس.  استده شدهی سخنران از هم پاشایمداح 

رىی انتقاد پذهیروح) پنج

حتى برخى از مداحان از جواب دادن به پاسخ برخى علماى دلسوز هم .  معضل همگانى استکی انتقاد در جامعه مداحان رشی پذعدم

 کیماى بنام که عالقه فراوانى هم به جامعه مداحان دارد و اگر متوجه حضور  از علکىیمثال . ندی شروع به جو سازى مى نماایخودارى 

بلکه از سر اخالص و .  بلد نباشدنکهیالبته نه ا. از خواندن شعر و روضه خودارى و مجلس را به مداح مى سپارد. مداح در جلسه خود باشد

شروع کرد .  مقتل کجاستنیبنده سؤال کردم سند ا. مقتلى را خواند کی مداحى کینقل مى کرد )  السالمهیعل (نیاحترام به ذاکر امام حس

مگر ما فراموش .  عباراتلی قبنی و از ارندی نمى گلیچون مردم شما را تحو. دی حسادت دارمداحان شما علما به نکهیبه پرخاشگرى و ا

محرم و صفر است که اسالم را : ((نفرمود) ره(امام مگر .  و در پرتو علما رشد کرده اندنىی که جامعه مداحان در مکتب حوزه دمیکرده ا

.  نغز و پر محتوا بساط مداحى را گسترده کرده استى کوتاه ولاری جمله بسنیا.)) زنده نگه داشته است

 آنها  کسوت و گستردگى کارنیباعث رشد ا)  السالمهمیعل (تی به مداحان اهل بدی مراجع تقلتی مقام معظم رهبرى به مداحان، عناتیعنا

.) نی از علماى دژهی باشد به وری انتقادپذدیلذا مداح خوب با. (شده است

نیاحترام به مستمع) شش
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 اری بسرایز. احترام به آنها است)  السالمهمیعل (تی و سوق دادن آنها به سوى معارف و مکتب اهل بنی از راههاى جذب قلوب مستمعکىی

متاءسفانه برخى از برادران جوان ما در جامعه مداحان با گفتن .  فراوانى بوجود آمده استهاىیتار بى احترامى به مستمع گرفکی شده با دهید

 هی از مجلس، چشمى که گررونی نمى کنى برو بهیاگر گر. ارادت ندارد)  السالمهمیعل(برخى از عبارات مثال هر کس کف نزند به اهل 

مرکز ( از شهرستانها کىی در لی قبنیو صدها عبارات از ا.  استتیارادتى به اهل ب نزنى نشانه کم نهیندارد چشم نفاق است، اگر درست س

 نمى کنند نطفه پدرشان هی مداح در جمع چند هزار نفرى گفت کسانى که گرانی از آقاکىی.  نقل مى کردندگان رزمندئتی هسیرئ) استان

نوع مصافحه با .  حساس هستندلىیمردم به رفتار و کردار ما خ. د از مردم شرىی امام جمعه شهر و جمع کثدی که باعث اعتراض شدستندین

 را حفظ نی حرمت مؤمندی بانکهیو خالصه ا.  بر مبناى اخالق اسالمى باشددینوع نشستن بر منبر، همه با. مىیمردم، برخورد گرم و صم

.  استشتریحرمت مؤمن از حرمت کعبه ب:  که فرمودندمینمائ

 با مسائل شرعىىیشناخود سازى معنوى و آ) هفت

.  کندادی را زتی محبت و معرفت و معنوهی هر انسانى است که سرمافهیوظ.  وادى نمى شودنی کسى اهل محبت نباشد قاعدتا وارد اتا

Oى هم  معنوهیسرما.  خودش را باال بکشددی و هر کسى بامی کنادی را زهی سرمانی امی سعى کنم،ی خودمان در هر سطحى که هستدیبا:  اوال

 ارتی ما در زنکهیا. می دارازی درونى نشی پاالکیبدون تعارف همه ما به .  تمام خواهد شدمی هاى مادى اگر به آن اضافه نکردهیمثل سرما

 شدن به مراکز نور الزمه و کینزد.  مضاعفى را بر دوش ما مى گذاردفهی وظکی. می به دوستى محبت شما هستنیم ما معروفیمى خوان

. انى شدن است نورتشیخاص

 کار ت،ی که سلمان منا اهل البستی ننطوری استیشدن کار آسانى ن)  السالمهیعل( با عمل نه فقط محبت به تنهائى، قنبر در خانه على دیبا

.  انجام شوددی باادىی هم سعى و تالش زنهی زمنیلذا در ا. آسانى باشد

 به مسائل شرعى دیفراوانند مداحانى که مق. رعى مسائل و احکام شرعى را نداند و شنىی مذهبى و دوندی همه پنی مداحى با استی نسزاوار

 واجب نماز از خود فتوا بدهد و به مداحى ادامه بدهد، در ضهیکه موقع اذان و فر.  مداح به مسائل شرعى سبب مى شودتیعدم اهم. ستندین

 به سه دسته نی که برنامه هاى دمی عرض کندی آماده سازى ذهن برادران بابراى.  به نماز اول وقت بودنددیدالشهدا و همه ائمه مقیحالى که س

.  مى شودمیتقس

 نسبت به آنها خود را به دی که در رابطه با سالم سازى فکر و اعتقاد انسان است و مکلف بانی اصول دعنىی. برنامه هاى اعتقادى) الف

.  برساندنیقیدرجه 

 حی ترك آنها همراه با اعتقاد صحای است که با انجام و ىیدهای و نبادهای احکام که مشتمل بر باای نی فروع دعنىی. برنامه هاى عملى) ب

. ابدیاطاعت الهى تحقق مى 

 اطی به احتای مقلد ای مجتهد باشد ای دیهر مسلمان با. که در رابطه با پرورش روح و سالمت روان آدمى است: مسائل روانى و اخالقى) ج

 روح تی از راه هاى مهم خودسازى و تقوکىی.  آگاه باشندهی از بقشتری بنىی توقع دارند که مداحان به مسائل دنی مستمعفلذا. دیعمل نما

.میموعظه است که ما مداحان کمتر به آن توجه دار
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زمان شناسى و مردم شناسى) هشت

 عىیمثل زمان طب. زمانها متفاوتند. غت هم وابسته است و زمان شناسى است که به علم بالتی جهات در مداحى موقعنی از مهمترگری دکىی

 همان تحوالت و حوادث و عىیزمان طب.  هم به آنها اشاره شده استاتی دارند که در روااتی مقتضکیزمان اجتماعى هر . خىی زمان تار- 

: فرموده)  السالمهیعل( است که امام صادق نىی و مقررات تکوعىی طبنین و قواهایدگرگون

 زمان دیمداح با.  استعىی طباىی از آنها آفات و بالکىی ببرند که ادی را از زی سه چستی نستهیافراد عاقل در هر حالى که هستند شا براى

 همان روز که خىی واقعى تارانی آن آگاه کند و بعی زمان مردم را نسبت به وقانیتا در ا.  و اهل سنت را بداندعهی اسالم و شخی تاردادهاىیرو

 زی است چهیمثال روز دوم محرم که ورود.  نمى کنندتی نکته را رعانی از مداحان الىیمتاءسفانه خ.  داردمی فراوان و مستقریشده تاءث واقع

.  مى خوانندگرىید

:  مردم شناسىاما

 متفاوت گری با زمان د شناخت در هر زمانىنی و حاالت هر جمعى مداحى مى کند و ادی با توجه به شناخت و اطالع از افکار و عقامداح

 است نیاعتقاد بزرگان ا. عاقل کسى است که بداند مردم از او چه توقعى دارند: فرمودند)  السالمهیعل (نیامام حس.  مردم متفاوتندرایاست ز

جهل . می بزرگان سخن ندارای سعدى ای حافظ و کی گریچرا د. شاعر خوب کسى است که عالم باشد. د عالم به زمان باشدیمداح با

 و معارف آنان در همان غربت تی مى شود اهل بختهی آمنی بى سوادى آنها وقتى به جهل مداح و مستمعای و سادگى و کم سوادى نیمبلغ

 در شهرى ای زنى مناسب نمى دانند نهیبعنوان مثال در فالن شهر در آوردن لباس را براى س.  با فرهنگ مردم هر شهر آشنا بوددیبا. خواهند بود

.  به فرهنگ ها و رسوم مردم در صورتى که خالف شرع نباشد احترام گذاشتدی زدن را عملى لهوى مى دانند لذا باکف

 عربىاتی با زبان و ادبىیآشنا) نه

 که مداحى مى کند در شعر و سخن و دعا و مقاتل و کتب مربوطه به لغات و عبارات و جمالتى مواجه مى گردد که از زبان عربى شخصى

لذا .  آن را تلفظ کندحی جمله را درك مى کند و نه مى تواند صحای اگر مداح با زبان عربى آشنا نباشد نه آن کلمه طی شرانی شده و در اوارد

 فرق ك و ای و کجا ابالفضل دی ابوالفضل بگودی مداح الزم است با قواعد و ترجمه و مقدارى صرف و نحو آشنا شود تا بداند کجا باکیبر 

 است که همه مداحان ستهی شا  پس دی مى آشی و اختالفات فاحش پریی نکند در معانى تغتیو اگر اعراب را رعا.  بداندکیم علكِ السال

. ردی و ترجمه عربى را فرا بگومختصرى از علم صرف و نح

آشنائى با قواعد قرائت قرآن) ده

ولى .  شعر حفظ کرده اندتیهزاران ب. رو به زحمت و غلط مى خوانند را حتى از میکه برخى از مداحان، قرآن کر.  مشاهده مى شوداریبس

 قرآن را هم به آهنگ و صوت و لحن ای.  انداموختهی قرآن را هنوز نری دوره ترجمه تحت الفظى و تفسکیو .  قرآن مشکل دارندنهیدر زم

جا دوست دارند وقف مى کنند و برخى آنقدر به هر کلمه و حرفى را که دوست دارند مد مى دهند و هر ک.  خوانندمى و مداحى هیمرث

لذا هر مداح و .  ختم توجه ندارند  مخصوصا در مجالس می شئونات قرائت قرآن کرتی مى دهند به ادب و رعاتی اهمهیمداحى و شعر و مرث
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 قرآن را با اتیو آ.  قرار دهدتیولو را در ادیو فرا گرفتن قرآن مج.  بدهدتی اهممی به قرآن کرهیمرث از شعر و شتریشاعرى الزم است که ب

.  از شعر حفظ باشدشتریقواعد مربوطه بخواند و قرآن را بهتر و ب

ارتی و زهی آداب ادعتیرعا) ازدهی

بحث در .  شودانی باره الزم است بنی است و آنچه در انی برنامه هاى ذاکرنی و پر محتواترنی از جذاب ترکىی خوانى ارتی خوانى و زدعا

 مشاهده مى شود که مداحان در مجالس اری دعا خوانان است بسفی و شرح آن بوده، بلکه مهمتر از همه آداب و وظاارتی دعا و زنرامویپ

 مناسبت نیبه هم.  و شعرهاى طوالنى مى خوانندبتی را، طوطى وار گاهى هم غلط مى خوانند و البالى آن ذکر مصاراتیگوناگون دعا و ز

:  کنند که اهم آنها عبارتند ازتیان الزم است آداب و نکاتى را رعا خوانارتیدعاخوانان و ز

 ری و با معانى و تفسده،ی دمی خوانى الفاظ و عبارات تعلحی را از لحاظ مرور خوانى و صحاراتی و زهی دوره ادعکی هیحتما در مرحله اول) 1

. آنها آشنا شوند

ا سواد و اهل ذوق اداره مى کنند و مى خوانند شرکت کرده و از محضر آنان بهره  خوانى که افراد مجرب و بارتیدر جلسات دعا و ز) 2

. مند شوند

 نی آن از معصومشتریو با حالت تضرع و زارى و جذاب بخوانند شان و ادب کالم و فرازهاى دعا را که ب.  نخوانندادیدعا را با حالت فر) 3

.  و حفظ کندتی است رعادهیرس)  السالمهمیعل(

 خود معانى آنها را جابجا نکند همان طورى که دستور داده قهی اضافه و کم نکند و با سلاراتی و زهیز خود به کلمات و جمالت ادعا) 4

الدعا مخ : ( فرمودندردی قرار نمى گرشیچون دعا اگر به شکلى که آورده شده قرائت نشود مورد پذ.  شده قرائت کنند شده و سفارش 

 شتری بای کمتر د،یی مى کنند، مثال اگر گفته شده جمله اى را سه بار بگوهیو برخى عرفا دعا را به گنج تشب. دت استدعا مغز عبا) العباده

 دای من حال پدی گنج است و آن فرد بگوتی پاری وقتى از درب خانه وارد مى شوى سه قدم بردار زمیی است که به فردى بگونیمثل ا. نشود

 دهیلذا در تکرار و تعداد اذکار اسرارى است که بر اهل ظاهر پوش. دی بر گنج مقصود نخواهد رسنایقیارم کرده ام مى خواهم ده قدم برد

.  کم گرددای السالم اضافه همی علنی به گفتار معصومدی که نبامی دارادىیادله و شواهد و مستندات ز. است

 که در دی فهمدیبا.  دعا را حتما تا آخر بخوانندستیالزم ن.  آن را دارنددنی و شنرفتنی حال پذنی خواند که مستمعدیدعا را به اندازه اى با) 5

.  خواهد بودشتری آن بریآن وقت تاءث. میدعا چه گفته مى شود و چه مى خوان

 مى ریی ما تغ ببخش آن گناهانى که نعمت ها را برای خداعنىی النعم ری خوانده مى شود اللهم اغفرلى الذنوب التى تغلی اگر در دعاى کممثال

 مى دهد به رییگناهانى که نعمت ها را تغ.  مى دهدرییکه چه گناهانى نعمت ها را تغ.  داده شودحیبا شکل جالب و آهنگ مناسب توض. دهد

: عبارتند از)  السالمهیعل( امام سجاد هفرمود

ستم کردن بر مردم ) 1

 ریدست بر داشتن از عادات خ) 2

 به معروف ىیبى اعتنا) 3
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کفر نعمت و ناسپاسى ) 4

ترك شکر گزارى ) 5

 و غم و شادى و خستگى و سر تیبه روح و روان و سطح فکر و فرهنگ و سواد و موقع.  اگر قرار است در مجلسى دعا خوانده شود-6

 مجلس با دی باستیح ن صالنجای بود است و بانى اصرار دارد دعا خوانده شود اادی و میمثال اگر مجلس ترح. حال بودن مستمع توجه کنند

.  شودرهپند و شعر و روضه ادا

 اگر دعاهاى شما نبود به شما اعتنا نمى دی مى فرمامی قرآن کررای سخنرانى و مداحى بداند زگاهی از جاشتری دعا را بگاهی و جاتیاهم) 7

 ای طورى شود که همه منتظر سخنرانى عنىی. ردی قرار گگری که دعاخوانى تحت الشعاع برنامه هاى دستی نستهی مناسب و شانیا. میکرد

.  هائتی در مجلس حاضر نشوند مخصوصا در هارتی زمان خواندن دعا و زومداحى باشند 

.  باالتر باشدارتی زای که ارزش و بار علمى و معنوى و فرهنگى آن از دعا دی سخنران و مداح چه مى خواهد بگومثال

 آنها شعرا و مطالعهنیتسلط بر دواو) دوازده

 خود را بداند و با تفکر ادبى اتیبدهى است به مصداق و ما ارسلنا رسوال االبلسان قومه کسى که مبلغ است الزم است که زبان و ادب) 1

. زمان خود آشنا باشد

 فارسى اتیراغ ادب باشد به ساوردهی نازی امتگری که هر دانش آموزى که در رشته هاى دستی فارسى طوراتی درسى و ادبگاهی جامتاءسفانه

 رشته در نی و قوى ترنی ترمىی از قدکىیشعر بعنوان . ردی رشته هاى ضرورى و مهم قرار گفی هم در ردنی ادیدر صورتى که با. مى رود

 لیک تشانی از شعراى زمان هاتف اصفهانى را کسبه و بازارارىیبس.  شده اندنی با شعر و شاعرى عجنی زمرانی و مردم است فارسى ااتیادب

 از شعراى ارىی اشعار سعدى، حافظ، مولوى، و فردوسى و بسانینیشی پشتریو ب.  سنت در آمده بودکی به میمى دادند و شعر خوانى در قد

)  السالمهمیعل (تی شعرائى که به اشعار مذهبى و در مدح و ثناى اهل بانی منیدر ا. ندی راحتى قرائت مى نمابه را حفظ هستند و رانیبزرگ ا

البته در زمان ...  واری مورد توجه قرار گرفته اند مثل محتشم کاشانى، صائب، عمان سامانى، شهرشتریاشعار عرفانى روى آورده اند ب ای

 هاى برجسته ادبى نواقص و مشکالتى به چشم تی شخصشیدای اسالمى با همه عروج و فرودش و پقالبخودمان هم نهضت ادبى به برکت ان

 است مداح با فنون و سخنورى فن شعر، ستهیشا.  است و هنوز در حال بررسى و اقدام و اصالح استدهی به ارث رسمى خورد که از گذشته

.  حقه مذهبى انجام دهددی شعائر مذهبى و عقاغی و تبلىی سراهی مدح و مرثترىداستان، آشنا گردد تا بتواند در سطح قابل قبول و باال

. مداحان شعرى را مى خوانند ولى نمى دانند از کدام شاعر استبرخى از .  مشاهده شده استاریبس) 2

 هم حق شعر را ادا کرد هم حق شاعر را، در برخى از جاها دیلذا با. ندی توجه داشته باشند که شعرا با چه مشقتى شعر مى سرادی بازانیعز

.  آورى اسم شاعر نوعى قدردانى استادیحتى گفتن تخلص شاعر و 

ن عن شکر منعم  عجز االنسافاذا

 فقد کفى رای جزاك اله خفقال
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 هاى ادبى هی و آراعیاشعار شعراى بزرگ را بدون حساب و کتاب و بدون آشنائى با فنون شعر و صنا.  شده استدهیدر برخى از مجالس هم د

 نه؟ بحث امانتدارى مطرح ای مجوزى هست نی چنای است آادی اشعار سخن زىی مى کنند گر چه در اصل مسئله جابجاادیجابجا و کم و ز

.  و شعر و شاعرى استانتی بزرگ و خاری وضع بدون علم و اطالع از مقررات شعرى فاجعه اى بسنی اکنیل. مى گردد

 قول استاد ملک الشعراى بهار به

 عقل اىی از دردىی مروارست؟ی دانى چشعر

   سفت دی طرفه مروارنی آن افسون گرى کاشاعر

 از دل و جوشد زلب دزی آن باشد که خشعر

 هر کجا گوشى شنفت ندی که در دلها نشتا

حافظ، :  اعم از حماسه سراها، مثل فردوسى، انورى، خاقانى، عارفانه ها مثلرانی شعراى انی اکثر دواودیمداحان براى تسلط بر اشعار با) 4

 داشته و براى مطالعه آنها وقت بگذارند که اریا در اخت غالب ها و محتواهاى شعرى رری و سااریصائب، مذهبى ها مثل عمان سامانى، شهر

.  استادىی اشعار خواص زرتسلط ب

.  با فن سرودن اشعار مى باشدىی از آنها آشناکىی که

)  السالمهمیعل (تی دقت کرد که شعر همانى باشد که اهل بدی خوانى اوج گرفته باهیاکنون که بازار شعر مذهبى و مداحى و مرث) 5

:  است از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى استفاده کنم که فرمودندستهی شاگاهی جانی فرموده اند در انیی آن را تعهاىاریمع

.))  استخىی انحراف بزرگ تارکی حرکت بزرگ در مقابل کی)  السالمهمیعل (تیسنت شعر خوانى براى اهل ب((

 لىی که سطح شعر مذهبى در گذسته خمینی مى بمیشعراى مذهبى توجه کن گری و دتی فرزدق، دعبل، کمرى،ی حمدی مثل سىی به شعرااگر

 الزم هی نوع شعر را بدون کسب سرمانی سرودن اىی شعر بوده است و هر شاعرى توانانی و محدودترنیباالتر بوده و در نوع خود سخت تر

. استعلمى و معنوى نداشته 

 که پر از سرقت می را مى شنوىی نظم هامیو هر کجا مى رو. تشم را مى زند دردآور است که هر کس در گوشه اءى کوس انا المحنیا

.  مى باشدهی و تکرار تشابنیمضام

 نی البته در اندی امکان را به مداحان مى دهد که از اشعار قوى استفاده نمانی شعرا انی شعر و مطالعه احواالت شاعر و دواوخچهی با تارىیآشنا

 سخن مقام رهبرى توجه مى نی براى روشن شدن ذهن به اکنی کرد لمی صحبت خواهامیر قالب محتوا و پخصوص  در فصل اصول مداحى د

. میینما

 نبوت، و د،ی و اعتقادى که برگرفته از توحخىی و محتواى اخالقى، تارای از زبان خوب و شعر عالى و محکم و گودی مداحان باجامعه

)) دیسطح فکر مردم را باال ببر((دند  فرموگری دانی و در بردی است بهره بگتیوال

 و هم نوعانشکسوتانیاحترام به پ) زدهیس

 است و دردها فراوان اری باب سخن بسنی ادر
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 معروف را هم ثی حدنیا.  مى باشدنی معلم و مربى در اسالم آنقدر سفارش شده است که احترام آنها به اندازه والدشکسوتی به پاحترام

: دی ادهیشن

 عبدا رنىیمن علمنى حرفا فقد ص: فرمود)  السالمهیعل (نیمنرالمؤیام

 علمکی و ابا زوجکی ابا ولدك،یاالبائه ثالثه ابا : ندی مى فرماگری در جاى دای

گو  به بزرگى اقتدا مى کند و از آن المی مستقری غای مای مستقای باالخره هر کسى براى آموختن علمى ستی ناءی معلمى کمتر از مقام انبمقام

.  حق معلمى است بر گردن متعلمنیو ا. ردیمى گ

.  مقوله مستثنى نمى باشدنی مداحى هم ادر

.  مداحزیقضاوت با خود برادران عز.  مهم در قاطبه مداحان مراعات مى شودنی چقدر اکنیل

.  نکته قابل ذکر استکی اما

 از ارىیولى متاءسفانه بس.  برخوردار استادىی اند از ارزش و اعتبار ز کسوتانى که توان مداحى را از دست دادهشی به مداحان و پاحترام

 به عبارتى ایبزرگان و .  متقابل باشددی احترام بانیالبته ا.  مقوله کم توجه و در برخى از جاها بى توجه هستندنیبرادران مداح جوان به ا

.  قشر با هم اختالف دارندنیدم تصور نکنند که ا مناسب براى مداحان جوان باشند تا مرىی الگوهادیرغالمان هم بایپ

:  تذکرچند

. می کسوتان متواضع باششی و در مقابل بزرگان و پمی مداحان ندانری خوانهاى بزرگتر و ساهیخد را برتر از مرث) 1

. اح را کم کردم شده است که عنوان شده که مثال روى فالن مددهی بارها دمیی جدا خوددارى نماگری مداحان دریاز تحق) 2

.  و برکت نزد خداوند استری که خمی مورد سخاوتمند باشنی و در امی قرار دهگرانی داری و آموزه هاى خود را در اختاتیتجرب) 3

.  گمان مى کنند فقط خودشان هستند و بسندی مى نماغی شعر هم درتی بکی قرار دادن اری زکوه العلم نشره برخى ها براى در اختکه

موارد متعددى مشاهده شده است که ذاکر اباعبداهللا جواب سالم . می احترام کنگرانی به ددی بامی انتظار احترام دارگرانیانطور که از دهم) 4

. حتى بزرگتر از خودش را هم نمى دهد و با بى حرمتى از کنار احترام مردم مى گذرد

) می او تباکى را عمل کنبکاءیاو بکاء او  (ثی از همه با حدشتریاست ما ب که مدحى در حال اجراى برنامه می استهیاگر در مجلسى نش) 5

 هی گرنی کسوت که اتفاقا هم از صدا و هم از سوز کافى برخوردار بوده و همه مستمعشی از مداحان پکىی دارم اری مستند در اختلمیبنده ف

خدا شاهد است که بعد از آن چقدر به . دنی خندایرف زدن هستند  مشغول حای سه تن از هم قطارانمان از اول تا آخر مجلس ولىمى کردند 

 چقدر دینی بى تفاوت بوده اند ببای ندی نمى نشانی در مجلس آن آقاگری و شکوه داشتند همان مستمع دهی عمل ناپسند گالنیما رجوع و از ا

. ضرر دارد

 .میی نمازیاز غلو در مورد اشخاص و ذکر القاب ناماءنوس جدا پره) 6

انصاف در نقل مطالب و انصاف در توسل و روضه) چهارده
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 مورد دایخوددارى از افراط که همان اغراق و غلو است و شد)  السالمهمیعل (تی از انصاف در نقل مطالب و مصائب و مناقب اهل بمنظور

 نه آنان را نکهی اعنىی آل محمد است  که همان گفتارهاى مادون شئونات محمد وطیاست و تفر)  السالمهمیعل (نینکوهش حضرات معصوم

 دی و نبامیاوری بلی و تمثهی تشبگری که با موجودات دمیاوری بنیی و نه آنان را آنقدر پامی پروردگار است بداناص که ختیدر حد الوه

کدام )  السالمهمیعل (تی اهل ب که ندانند باالخره راجع بهمیاندازیبر شک و وسوسه ب)  السالمهمیعل (تی را راجع به اهل بنیاعتقادات مؤمن

. رندیحد را بپذ

 که ارزش شما دیاوری بر زبان نزىی و چدی من پس شکوه مکنتی وداع فرموده اند اى اهل بنیروز عاشورا در آخر)  السالمهیعل (نی حسامام

 از موارد کىی.  آن را فراموش نکننددی هشدار درس مهمى است که مداحان، شعرا و خطباى محترم بانیا. را بکاهد و در شاءن شما نباشد

 آنچه خدا براى ما دوارمی امندیمى فرما)  السالمهمیعل( خود امام رای است که شهادت آن بزرگواران ضعف تلقى نشود زنی اهانصاف در روض

شد که با معلومات کم لذا بى انصافى است که کسى آنقدر نا آگاه با. می گردروزی و چه پمی باشد چه کشته شوریاراده فرموده است خ

. دی افراط نماای طی تفرهی و مرثحهی و مدکر و ذفی و توصانیبخواهد در ب

و .  کسى در حق آنان غلو نکندنکهیاست ا)  السالمهمیعل (تی در نقل مطالب شناخت حدود آداب و مقام و شئونات و مراتب اهل بانصاف

 که همه خلقت براى آنها خلق شده آنان اهی که با پرنده و گل و گاورندی بنییآنان را پا نه آنقدر دی الهى و اکبر الهى بگونبی الهى و زنیحس

.  کنندهی و تشباسیرا ق

: دیمى فرما)  السالمهیعل (ری امحضرت

 دیقت نباآن و. ستی نحی از امام صحری السالم حتى با فردى غهمی علتی اهل باسیوقتى ق.)) دی نکنسهی احدى ابدا مقاچیآل محمد را با ه((

.  نموداسی موجودات قریآنها را با سا

:  گفت شاعربای زچه

 ماه کردم هی تشبتی جمال روشبید

 به ز ماه بودى من اشتباه کردم تو

:  انصاف در توسل و روضهاما

 در شهرهاى ژهیتگى بو هفاتی، ختم، مجالس دعا و ه) السالمهمیعل (تی اهل باتی و وفدی موالامی از جلسات اعم از اارىی در بسمعموال

.  استادیبزرگ باالخص تهران بزرگ معموال تعداد مداحان ز

 مهم نی اتیالزمه رعا.  مداح با هم مقابل چشم صدها نفر نزاع مى کنندانی خواندن برخى از آقاشتری بقهی دقکی شده است براى دهی دبارها

. طهارت نفس، اخالص در عمل، ادب و شعور باالست

 قیاگر عم. دی پس  از مقدمه و مختصر روضه مجلس را واگذار کندی دارد اگر مداحى در کنار شما نشسته به او احترام کنبىی چه عبرادرم

 از مقامات به خاطر نرفتن منبر ارىی شده بسدهیبارها شن. ستی کردن و گوش دادن است در خواندن نهی لذتى که در گرمینی مى بمیفکر کن

. اعطا شده است
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 مى کند سؤال هیو سخت گر.  قهارى بوده است در بستر احتضار افتاده استاریت نظام رشتى نقل کرده اند که روضه خوان بس احواالدر

 نی من براى اهی فرمودند گردیاز مردم گرفته ا)  السالمهمیعل (تی همه اشک براى ابا عبداهللا و اهل بنی مى کنى شما اهی گرنقدریکردند چرا ا

.  اخالصای بود ىی خدا، براى خودنماایبراى شهرت بود . رفتن براى چه بوده است گهی گرنیاست که ا

 از مداحان جوان در روز تاسوعا که روضه که روضه ابوالفضل کىیبعد از روضه .  اهللا محالتى گفته شده استحی ذبخی در احواالت شای

ولى همگى سؤال .  کردندهیموسى بن جعفر خواندند و مردم همه گرخوانده بود و به قول ما مجلسش نگرفته بود آقا روضه )  السالمهیعل(

 او نکهی آن مداح جوان ناراحت نشود، براى انکهیفرمودند براى ا.  اتفاقى افتاده در لحظات آخر عمرش سؤال کردنده بود که چشانیبرا

.  عمل را هم گرفته امنی عمل زده ام و مزد انیخراب نشود من دست به ا

 لی تعارف مردم براى همه حرکات و سکنات ما تحلکی از غیاحان آنقدر شهوت دارند که اگر ده نفر مداح هم نشسته باشند در از مدبعضى

 مى کنند رفتم فالن فی شده که تعردهی اداره مى کنند بعدا دىی بى انصافى مى کنند و همه مجالس را به تنهانکهی بعد از اگری برخى دای. دارند

تو .  کس جراءت نداشت بعد از من مداحى کندچی به هم به شکلى که هختمیاح بودند حال همه آنها را گرفتم مجلس را ر نفر مدچندمجلس 

. است)  السالمهیعل( گونه حرکات مرضى امام زمان نی اای السالم ارزش دارد آهمی علتی اعمال، کردار و رفتار نزد اهل بنی اایرا به خدا آ

. می قدر بسنده مى نمائنی است به همىی است ولى چون بناى ما به خالصه گوادی باب حرف زنی در االبته

نىی با مراجع و علماى دکیاحترام و روابط نزد) پانزده

 بردن اسالم بر هم زدن نی از برنامه هاى استعمار براى از بکىیکه .  امدهی در ممالک اسالمى دسىیجاسوس انگل) همفر( کتاب خاطرات در

 انی بر بننی مردم به عالمان ددی از مشکالت استعمار را دل بستگى و عالقه شدگری است در جاى دنىی مردم با علما و مراجع درابطه دوستى

.  مى داندمانیا و دهیعق

س هر  اسادیبا.  استنی دستورات انی از اکىی آمده که ىیدستور العملها) میچگونه اسالم را نابود کن( ادامه اشاره مى کند در کتاب در

. می و اساس هر گونه جماعتى را با اشاعه اتهاماتى به علما و مراجع و ائمه جماعات و جمعه بر هم زننیگونه رابطه مردم با علماى د

 آنها و نی بر فسق و فجور علما ارائه داد تا هر گونه رابطه اى بلىی جامعه کاست مخصوصا الزم است دالنی از استقبال و احترام مردم به او

.  برودانیردم به سبب سوء زن و دشمنى با آنها از مم

. می جلب مى نمالی را به موارد ذزانی موضوع توجه عزتی با توجه به اهملذا

.  اثر گذار استاری آخر بسقهی حداقل چند دقتی مداحان در پاى منابر وعظ و نصححضور

 و مزاح و شوخى مى گذارنند ولى فهیى روند وقتشان را براى گفتن لط مداحان وقتى وارد جلس مى شوند ابتدا به آبدارخانه ممتاءسفانه

 مراجع ما امام ما، رهبر ما پاى منبر شاگردان خود دینی مگر نمى بمیتی قال الصادق و قال الباقر بشنوند ما اگر تابع والکی حتى ستندیحاضر ن

. دی به منبر مى آری مواقعى که واقعا وقت مداح محدود است و د مگر درمیپس ما چطور نمى توان. از اول منبر تا آخر منبر. ندیشمى ن

 دی حتى المقدور بر منبر نباای ستادی ادی باای حضور دارند براى مداحى   قافله در مجلس نی مخصوصا مراجع و بزرگان انىیوقتى علماى د) 2

. میروى صندلى باشد و اگر منبر است پله اول را انتخاب نمائ. نشست
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. می بى جا مجلس ساخته شده را خراب نکننىیى که منبرى روضه مى خواند و انصافا برخى خوب هم مى خوانند با مقدمه چمجلس) 3

 بزرگوار هستند که احترام نقدریگر چه اکثر وعاظ ا. می کنفیهنگام ختم جلسه براى دعا حتما به هر روحانى که در مجلس نشسته تعار) 4

. مى کنند و قبول نمى کنند

 ها فقط سواد خواندن و نوشتن لىی و حتى رهبر انقالب و مراجع پاى منبرهاى مداحان که خونی از علما و روحانارىیهمانطور که بس) 5

.  متقابل باشددی بانیا. نندیدارند مى نش

. دی نماضی خود برود و از او کسب فدی مرجع تقلدنی بار به دکی هر مداحى حداقل ماهى دیبا) 6

 و مداحان فعلى حاج غالمرضا ساز رى،ی مثل مرحوم اکبر ناظم، مرحوم عالمه حاج احمد شمشمی که مردم بر مداحان قدلىی دال ازکىی) 7

 که نىی حسنیاحترام مى کنند بخاطر رابطه آنها با علما و مراجع است اکثر علما و وعاظ تهران در مجمع الذاکر... کار، حاج على انسانى و

.  شرکت مى کنندرهی و غهیادر ارزشمندمان حاج غالمرضا سازگار است در ماه مبارك رمضان در فاطم برنهیداع تیریبا مد

 عهی شانی و خنثى شدن توطئه بد خواهان مى شود که االن اتیاحترام و رابطه متقابل علما و وعاظ و مداحان باعث رونق مجالس اهل ب) 8

.  ندارند راگریکدی دنیوجود دارد که وعاظ و مداحان چشم د

.  را دو چندان مى کندتی اهمنی انی در رابطه با علماى درانی جمهورى اسالمى اانگذاری بندیتاءک) 9

 محمد دی است که در کتاب ارزشمند معادشناسى عالمه فقنی که عمر انسان تباه مى شود بى احترامى به علماى دىی از جاهاکىی) 10

 است که نی از عالئم آخرالزمان اکىی سلمان ای فرمود امبری معروف سلمان، پثیارم در حد طهرانى رضوان اله در جلد چهنىی حسنیحس

.  را پاس نمى دارندنىی دالمانمردم احترام بزرگان و ع

.  باعث کوتاه شدن عمر مى شودنیبى احترامى بر عالمان د: ندی مى فرماگری دثىی در حدو

 چند بند خالصه نمى شود و براى ذکر همه آداب و اعمال و رفتار نی آداب مداحى در ا است گرچهدهی رسانی اول آداب مداحى به پابخش

 نی است انشاءاهللا همىی به طور مستقل چند جلد کتاب نوشته شود اما چون وعده و بناى ما خالصه گودی السالم باهمی علتیمداحى اهل ب

 آداب و عنىی فصل نی ارامونی عالقه مند پزانی عزمیدوارید و ام از مشکالت حل خواهد شارىی و مراعات شود بسهچند مورد اگر توج

. ندی مطالعه نماشتریاخالق مداحى ب

) السالمهمیعل( عصمت و طهارت تیاصول مداحى اهل الب:  دومبخش

 در تیاحان اهل الب مقام معظم رهبرى که در جمع مدهی ارزشمند و گرانمااناتی از بمی اصول مداحى در صدد برآمدنیی بخش و تبنی ابراى

. می عالقه مندان نمائمی مطرح فرموده اند بدون دخل و تصرف تقد70 تا 63در سالهاى ) س( اطهر قهیسالروز والدت حضرت صد

) السالمهیعل (تی اصل محتوا در مداحى اهل ب- کی

 اشعار قدما در باب نیو بهتر.  باب نبوت است درای دی بلند اسالمى در باب توحمی در اشعار مداحان باشد مفاهدی که باىیزهای از چکىی

 قوى و نی با مضامقتایانسان حق.  گفته اندشانی و مثنوى هاوانهای است که شعراى بزرگ ما در مقدمه دحىی مدانی و نبوت همدیتوح
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 نمى شود شناخت دیلبته آن طور که باا. را مى شناسد) همایسالم اهللا عل( فاطمه زهرا ای)  السالمهیعل(با امام ) ص (غمبری اشعار پنیروشنگر ا

 هیعل (نیرالمؤمنیمثال راجع به ام.  لکن در آن حدى که ممکن است مى توان آنها را شناختمی آن بزرگواران را درست بشناسمیو ما نمى توان

 که ما خبر کمى از آن زىیچ آن عنىی)  السالمهیعل( و متوسط هم مقام معنوى على نیی خوانده مى شود ما آدمهاى پارىوقتى شع) السالم

 پرورى او، هم دشمن فیهم عدل او، هم ضع)  السالمهیعل (نیرالمؤمنی امتی، هم مظلوم) السالمهیعل (نیرالمؤمنی هم عبادت اممیدار

 اما نمى دند،ی ها مى شنلىی خم،ی حرفها را مى زدنی اشی سال پستیما وقتى پانزده سال، ب. می بشناسمی او و هم جهاد او را مى توانزىیست

 ای)  السالمهیعل( زلف امام فیدر تعر).  السالمهمیعل( چهره ائمه الىی به خط و خال خدی فقط نپردازمیمى گفت. میی ما چه مى گودندیفهم

 هیعل (نیمنرالمؤیحاال اگر ام. ستی نفی تعرنهای انکهی مى خواندند، حال اىیشعرها)  السالمهیعل (م چشم اماایو )  السالمهیعل(ابروى امام 

 نباشد، مگر چه اثرى مى گذارد ای او چه اثرى مى گذارد؟ زلف او افشان باشد تی کمانى نباشد، در شخصای کمانى باشد شی، ابرو)السالم

 آن وقت مى گفتند و مى خواندند، لکن اکنون به نظرم کم شده و م؟ی را زلف آن حضرت بگوئنیرالمؤمنی اى راجع به امدهی در قصمییایکه ب

 آن روز م؟یی تعجب مى کردند و مى گفتند که پس چه بگود؟یی را چرا مى گونهای آقا امیوقتى مى گفت.  حاال نباشدزهای چنیانشااهللا که ا

اما امروز براى همه، زندگى .  روشن نبودشانی برادی هاى علمى او بگوئستگى از برجد،ی آقا از مسائل زندگى على بگوئمیوقتى مى گفت

 نفرى حاکم باشد و تمام الزمه قدرت در کف کىی که ستی کمى نزیزهد او در زمان حکومت، چ. روشن است)  السالمهیعل (نیرالمؤمنیام

 دست او باشد، نفوذ کلمه دست او باشد، اما زندگى شخصى اش ری المال دست او باشد، قدرت دست او باشد، شمشتیاقتدار او باشد، ب

 مى فیآنقدر سخت است که به عثمان بن حن. دی مثل من زندگى کندی شماها نمى تواندی بگوکشید نزارانیآنچنان باشد که خود او به 

به قنبر خادم آن )  السالمهیعل (نیرالمؤمنی به گونه اى باشد که راوى از اصحاب امشیآن وقت غذا. االوانکم ال تقدرون على ذلک: دیگو

 سخت خشک را به مرد شصت نی نان جونی شده چرا ارمردیپ)  السالمهیعل(على  مى دهى؟ رمردی پنی غذا را به انیچرا ا: دیحضرت بگو

 را مى بندد، گاهى سهی اى مى گذارد و کسهی نان را داخل کنی کار را من نمى کنم، بلکه خود او انیساله مى دهى؟ قنبر در جواب گفت ا

. هم مهر مى کند که کسى باز نکند نان را با روغن مخلوط کند

 و خیدر تار)  السالمهیعل (نیرالمؤمنیو خصوم ام)  السالمهیعل (نیرالمؤمنی امنی بشود بسهی تا مقادی کنانیاز زندگى حضرت را ب بعد نیا

 از مظلومان و مستضعفان و ملت ها و آزادى و حقوق بشر دارند، چگونه زندگى مى کنند؟ تی حماهی داعایآن کسانى که امروز در دن. امروز

 خوب تصور کنى دی را خودتان مى توانزهای چنی امروز شما است؟ی نهاده ننی سر گرسنه اى بر بالای آست؟ی و مستمند نریها فق آنجوامع در ایآ

 دوازده ای سالگى ازدهیکه از همان اول، از دوران کودکى، از )  السالمهیعل (نیرالمؤمنیجهاد ام. دی در آورری به تصوگرانیو بعد براى د

 خوب مى تواند اری شاعر بسکی را نیا.  مهمى استزی چلىی راه جان داد خنیر با دشمنان خدا مشغول مبارزه بود و در ا آخر عماسالگى و ت

 همیعل( عاطفى خودتان با ائمه وندی پنیا.  به خوبى مى تواند در ذهن مردم و تا اعماق دل و جانشان نفوذ بدهدندهی گوکی کند و انیب

 انیمن از آقا.  سه رکن در مدح شعر خواننده و مداح وجود داشته باشددیاز لحاظ مضمون با. دیفظ کن را حقىو مسائل اخال) السالم

 که در آن از اخالق انسانى نندی را برگزدهیمداحان محترم خواهش دارم در رکن اول هم چون روش سابق و معمول مداحان ابتدا غزل و قص

در رکن دوم، . رندی قرار بگری شما تا مردمى که گوش  مى دهند کامال تحت تاءث خوبصداىذکرى شده باشد، آن هم به روش مناسب و 
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 و از انقالب و از مسائل انقالب و مسائل مربوط به زندگى ائمه، از ابعاد مبارزه و ابعاد انقالبى مطرح کنند، و در دیمعارف اسالمى را از توح

گاهى در بعضى از روضه خوانى .  ذکر بشودبتی مصدیى مطرح بشود، و حتما با انقالبد البته با بعدی است بابتیرکن سوم هم که ذکر مص

 از زبان خوب، شعر عالى و دیجامعه مداح با.  شودحی تشردی آن واقعه اى که اتفاق افتاده باعنىی بتیمص.  اصال ذکر نمى شودبتیها مص

 شعر هست نهای که درباره همه اتی و نبوت و والدی به توح مربوطر و اعتقادى، شعخىی و محتواى خوب، شعر اخالقى، تارایمحکم و گو

 وجود دارد که اگر کسى بخواهد ده زی گرفته تا شعراى امروز، آنقدر شعر خوب و حکمت آممیدر زبان فارسى از شعراى قد. ردیبهره بگ

 و مدح و مسائل بتیخالقى و مص و اادى اعم از اعتقزیسال تکرارى نخواند مى تواند در تمام موضوعات شعرهاى خوب و حکمت آم

 شعرهاى خوب را دی باانیآقا.  مضمون و آهنگ استای انتخاب شعر گرینکته اى د. اوری برونی را بنهایاجتماعى و مسائل انقالب و امثال ا

ود براى مردمى که ده مى شیگاهى د.  خوب بودلىیبعضى از آنها خ.  که خوانده شد خوب بود و من مى پسندمىیالبته شعرها. انتخاب کنند

 هم ری پا افتاده است، مردم را تحت تاءثشی و پفی ضعلىی مى خوانند اما از نظر مضمون خبای زلىیسرا پا گوش هستند شعر را از نظر آهنگ خ

 ،دیبخوان و محکم و متقن را که مضمون خوبى داشته باشد حیشما اگر شعر قوى خوش مضمون، صح. ستی کافى ننیقرار مى دهد، اما ا

.  مى شود  مسائل اخالقى است که حاال دارد فراموش کىی.  شودتی سه رکن رعادیدر کار مداحى حتما با. دیسطح فکر مردم را باال مى بر

 کردم با افتی چاپ دردی صائب را با تجدوانیمن وقتى د. می با طرح مسائل اخالقى در منبر موافق نبودلىی روزى بود که خود ما خکی

 زی چنیا.  هست که باب شماستوانی دنی جالب در ااری چقدر غزل اخالقى بسدمی مکرر نگاه کرده دشیائب را سال ها پ صوانید نکهیا

 البته دمی صائب دوانی مى کنم که بهتر از آنچه من در د بنده قرص و محکم عرض .  نگفته استنی شاعرى بهتر از اچی مهمى است و هلىیخ

 و فی ظردیآن د.  از نظر انسان استای دنری راجع به تصوگریمطلب د.  کس نگفته استچیى گفتند ه هندسبکاز مجموع آنچه که شعراى 

از رباط تن چو :  مثالدی دلها را منقلب مى کندی از آنرا بخوانتی بکی دارد و شما وقتى متی قلىیمو شکاف به سبک هندى شعر صائب خ

از رباط تن چو .  کاروان سراى ما استنی رباط ما است آخرنی آخرمیى کن مریا سی سفرى که در دننیا. ستیبگذشتى دگر معموره ن

 از تیو هزاران ب.  شعر انسان را منقلب مى کندنی چه طور ادینی منزل چرا؟ شما ببنیزاد راهى برنمى دارى از ا. ستیبگذشتى دگر معموره ن

 چیه.  مى کنددای انطباق پمیی مى گواستیبى که ما به آن س انقالف معارف اسالمى ماست که امروز با معارگریقسمت د.  استلی قبنیا

 منا الذله را که امروز به زبان مردم افتاده است و در زمان هاتی هنیا.  معارف اسالمى استنهای مطالب خالى باشد انی از ادیشعرى نبا

 لی اجانب و استکبار ذللیذل.  نداشتهاتیه می بودلیآن موقع چون واقعا همه ذل. دیطاغوت کمتر بر زبانى جارى مى شد فراموش نکن

 نی و لذا امی نقش خودمان همه ذلت بود همه زور مى گفتند خودمان هم با خودمان زور مى گفتسی پللی ساواك ذللی دولت ذللیدربار، ذل

 اهللا کاشانى و تی آای مدرس جدى نبود گاهى از اوقات که از زبان مرحوم لىیجمله بر زبانى جارى نمى شد اگر هم کسى مى گفت خ

چقدر براى ما بزرگ مى آمد و .  کلمه اى نقل مى کردند که مثال مرحوم کاشانى مى گفتلی قبنی کلمه از اکی لی قبنی از اىیتهایشخص

ا شم. دند کلمه را گفتند و ذلت را قبول نکرنی قدر جراءت داشتند عزت را در عمل شان تجسم دادند که انی انهای که امیتعجب مى کرد

 منا الذله را هاتی هنی سر بلندى و عزت را نشان مى دهد و انی صدا در مقابل همه استکبار عالم اکی زبان و کی جامعه ما دیحاال نگاه کن

. در عمل نشان مى دهد
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) السالمهیعل (تی در مداحى اهل بامی اصل پ- دو

 حفظ امی پام،یو آن پ. دیارزش مى داده همواره حفظ کن)  السالمهیعل (تیب به مداحان اهل شهی همامی را که آن پامىی پدی بازی برادران عزشما

 تیو مبارزه با دشمنان حق و تمامى طواغ)  السالمهمیعل (تیو مبارزه با دشمنان اهل ب)  السالمهیعل (تی اهل بتی والهی حق الهى در سانید

 اسالم، پرچمى را بر دوش خی دورانهاى تارنیکسانى در دشوارتر.  شود حفظدی باامی پنیا.  است که در مقابل حق قرار دارندانگرانىیو عص

 دی حق است پرچم قرآن ناطق است، بر دوش مى گرفت بانی اسالم و پرچم آئقىی حقتیگرفتند که هر کس آن پرچم را که پرچم وال

 کم نبودند و لی قبنی ها و دعبل ها و از ارىی حمدی و فرزدق ها و ستهای بود که مثل کمنیمسئله ا.  تحمل مى کردا شکنجه ها رنیدتریشد

 کی و حامل امی پکی بود که شعر آنها حامل نی و براى چند نفر بخوانند بلکه مساله اندی شان بگودهی عق  نبود شعرى را بر اساس نیفقط ا

عبل مى گفت من پنجاه سال است  قرار مى گرفت و دبی تحت تعقتی کمنکهی بدهد، علت امی را مى خواست به مردم تعلزىیرسالت بود چ

 وقت فراموش نکنند، شما که الحمداهللا چی را هامیمن انتظار دارم برادران پ.  شعر آنها بودامی پنیکه بار خود را بر دوش مى کشم، هم

 دی کنهیطالب را توص منی وارد هستند ادانی منی رشته و در انی و همه کسانى که در احان به مداستىی در سراسر کشور بادی هستدگانیبرگز

 است و امی پرد،ی مورد توجه قرار گدی که بازىی چنیاول. دی کنتی را رعاامی حتما پدیدر شعرى که مى خوان. دیو به صورت قطعى در آور

ه از  به عهده شماست که همچنان استوار و قوى اشعارى را کنیا.  باشدشته وجود دااتی هم در مدح و هم در اخالقبت،ی هم در مصام،یپ

 امىی خود و با ذکر پحی و عزاى اسالمى را با مدادیی انقالب باشد بسراامی حال حامل پنی شعرى در سطح باال و در عارهاىیلحاظ زبان و مع

 که  دفاع از حق و مبارزه با باطل،امی پعنىی دی کننید داشته باشند مزی داشتند و مادحان آنها هم باای و اوصایو اول) ص (امبرانیکه همه پ

 دیخدا رحم کند که س: ((دی و بنى عباس بنام بشاربن برد مى گوهی از شعراى معروف دوران بنى امکىی.  را فرا گرفته استایامروز دن

 و به دیبه سرودن اشعار مکتبى نپرداخت، واال اگر قرار بود او هم مثل ما مدح و غزل بگو)  السالمهیعل (تی آن شاعر بزرگ اهل برىیحم

 شعرى زانیاز لحاظ م)  السالمهیعل (تی خود نشان مى دهد که شاعر اهل بنیو ا.))  براى ما باقى نمى ماندىی و جازىی چدی جوخلفا تقرب

 کنم و مى فهمم او در طبقه دوم و دوره دوم مى   از شعراى طراز اول که آنطور که من احساس کىی اى قرار دارد که بشاربن برد هیدر پا

 و میی که ما مى گوىی اگر قرار بود همان شعرهادی مى گودیاو را کسى مثل سعدى و حافظ فرض کن.  اول استشعراى صدر اسالم نفر

 نی مى شد و حاضر بود به ادانی منی هم وارد ارىی حمدی سمیی و آن تقربى که ما به خلفا مى جومی که ما به کار مى برىیهمان مضمون ها

 رىی حمدی و عظمت سلتی طور به فضنی مى کرد او ادایقى نمى ماند و همگى به او اختصاص پ و مقامى باىیحرفها تن دهد، براى ما جا

 کسى است که خواندن اشعارش در مجلسى سه نفره بدان خاطر که رىی حمدی چه کسى است؟ سرىی حمدی سنیحاال ا. اعتراف مى کند

 آنها مى عنىی)  السالمهیعل (تی و شجره شما به مداحان اهل بدیست سلسله هنی اروانی است و شما پنیمسئله ا.  است، ممنوع بودامی پملحا

. رسد

) السالمهیعل (تی اصل در مداحى اهل ب-سه

 نیا)  السالمهیعل (تی است و براى شما بلبالن گلزار اهل بختهیآم)  السالمهیعل (تی جان مردم و وجودشان به عشق و محبت اهل ببحمداهللا

. دی کنرابیات مردم را سفرصت است که عواطف و احساس
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 در ستىی محبت که مردم دارند بانی ادیاستفاده کن)  السالمهیعل (تی معارف اسالمى در باب اهل بنی براى پراکندن بهتردی مداحى بااز

 عیش تتیخصوصا محبت خصوص.  محبت استنیی آعیتش.  و بر افروخته بشودنی دار و تند و آتششهی و رقیخواندن شما و گفتن شما عم

 نیو علت ا.  قدر با محبت سر و کار داشته باشدنی که ادی مى کندای پعی اى را مثل تشقهی و طرنىیی و آنی و دکىکمتر مکتب و مسل. است

 تولى نی دعیتش.  در زالل محبت داردشهی است که رنی تا امروز با وجود آن همه مخالفتى که با آن شده است باقى مانده، اعیکه فکر تش

محبت اصل .  مهم استلىی خنهای داشتن است و عاطفه در آن، با فکر هماهنگ و هم دوش است و ان دوست داشتن و دشمنییت، آتبرى اس

 محبت شما و نیهم.  مى بردنی شده بود آنرا از بعهی که تاکنون با شبىی عجهاىی دشمننی نبود، اعیاگر محبت در تش.  استبىی عجزیسحرآم

: است که مى فرمودند) ره( امام شی معنى همان فرمانی و بقاى اسالم است و ااتیحضامن )  السالمهیعل( على  بننی مردم به حسنیمحبت ا

 نی هنر انی با استفاده از ادیشما با.  استنطوریهم هم) ص (غمبری است، والدت پنطوری هم همهی فاطمامیا: عاشورا اسالم را زنده نگه داشت

. دی و برافروخته کندی تر و تازه نگاه دار،دی مردم عمق ببخشانیمحبت را در م

 کی قىی فالن پادشاه گفته اند، آب و رنگ حقای فالن کاتب ای ری شعرا هستند که شعرشان بلند است، اما آن چرا که در مدح فالن وزارىیبس

 عنىی: گفته اند)  السالمهیعل (تی شعرا براى اهل بنی بر خالف آنچه که همستیاثر هنرى را ندارد و مشخص است که عاطفه همراهش ن

.  استنی اقىیو شعر حق. عاشقانه است)  السالمهیعل (تی اهل باىسروده آنها بر

 نسبت به فقرا کمک به ثاریکارى کرد که سوره هل اتى درباره او و فرزندانش نازل شد ا) هایسالم اهللا عل( حضرت فاطمه میی نمى گومگر

 نمى شود که نیا. می کارها را بکننی همدی ثرون على انفسهم ولو کان بهم خصاصه ما هم باوید، و خودنی گرسنگى کشمتیمحرومان به ق

 نی مثل حسن و حسزانشی در حالى که آن بزرگوار بخاطر گرسنگان، نان را از گلوى خود و عزمیبزن) س( زهرا اطمهما دم از محبت ف

 نه م،ی کسى هستنی چنکی روی روز نه دو روز بلکه سه روز، ولى ما که پکی آنهم نه  دادری و به آن فقدیو پدر بزرگوارشان بر)  السالمهیعل(

 و فی که در کافى شراتىی روانی امی نان را از گلوى فقرا هم مى برمی بلکه اگر بتوانم،ی بدهری تا به فقمیبرفقط نان را از گلوى خود نمى 

 زندگى آنها رد انگری نمادیما با.  آنگونه عمل بکندستىی باعهی است که شنی هستند ناظر به همعهی در باب عالمات شگریبعضى از کتب د

البته ما کجا و حتى از ما بزرگترها کجا و آن آستان بلند کجا؟ معلوم است که ما حتى به . فی ولو به صورت ضعمیزندگى خودمان باش

 و آن می حرکت کنتی ما در نقطه مقابل زندگى اهل بنکهی امی به آنها کنهی تشبدی اما ما بام،یمحدوده دور دست زندگى آنها هم نمى رس

 ملت نی کسى در زمان امام بزرگوارمان از دشمنان ادیی فرض بفرماستی ممکن نزىی چنی چنمی هستتی اهل بانی جزو موالمیوقت ادعا کن

 از زبان کسى صادر شد زىی چنی اگر چنایتم؟ آ من تابع امام هسدی مى توانست بگوای مى کرد، آتی آنها حرف مى زد تبعهیکه امام دائم عل

 دند؟یبه او نمى خند

 که مى ىی شعرهانی در اانیآقا. می خودمان را ثابت کنستگىی شادیمطرح است و ما با)  السالمهیعل (تی در باب اهل بهی قضنی همنایع

 هم از دستورات و تی چند بد،یرا در دلها مى گنجان) س( و گفته ها که در مراسم و محافل، محبت فاطمه زهرا اناتی بنی و در ادیسرائ

 تا دی به زبان نثر بگود،ی اگر شعر هم ندارای د،ی نقل شده چاشنى آنها کننىی بزرگوار درباره نماز و مسائل گوناگون دن که از آثىیاحاد

: دیبه قول صائب که مى گو.  شما مشتعل شودانیدر دلها دارد با ب) س(محبتى که فاطمه زهراء 
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 می زبان گرم مى کنغی را به تعشاق

 ما می پروانه اانهی شمع تازچون

. استفاده بشود) س( از آن براى فرا گرفتن دو کلمه از معارف زهرا دی و لذا بازدی وصف حال شماست که آن محبت را در دلها برمى انگنیا

) السالمهیعل (تی اصل عزت و مبارزه در مداحى اهل ب- چهار

 تا حق را می در همه حاالت تالش کندیبا حال نا توان به مسجد رفت تا احقاق حق کند؟ ما هم با) س( حضرت فاطمه مییو نمى گمگر

 همان طور که دی ما هم باستاد؟ی جامعه بزرگ زمان خود اکی تنه در مقال کی مییمگر نمى گو. می از کسى نترسدی ما هم بام،یاحقاق کن

. می و تالش کنمی ظلم و استکبار نترساىیاز کم بودن عده مان در مقابل دن.  الهدى لقله اهلهقیشوا فى طرال تستح: همسر بزرگوارش فرمود

 کردند و کشتند و در ری متمادى در بدر و متوارى بود دستگانی سالنکهی را بعد از اتی مبتذلى دستور داد کملىی کوفه به بهانه خاستاندار

 مى دی برد دکیگوشش را نزد: دی مى گوزىی دارد و چ  پدرش هنوز نفس دیپسر د. جنازه پدرت را ببر ایهمان حال پسرش را خواستند که ب

 براى کشتن من بهانه گرفتند اما تو مى دانى که براى چه مرا کشتند اللهم صلى على نهای اای خداعنىی صل على محمد و آل محمد م اللهدیگو

 بار ری ستم شاهى و در زمی که در رژىیآنها. ستیوارى بود، دهها سال در بدرى شوخى ن دهها سال متزیمحمد و آل محمد دعبل خزاعى ن

 نانی شب را تا به صبح با اطمکی و دهها سال دیدهها سال تبع.  چهعنىی بوده اند مى دانند دهها سال دربدرى متوارىآن سختى ها چند صباح 

 دی کوبفهی آن خلشانىی دعبل داغ باطله اى از شعر خود بر پنکهی مگر اامد،ین اى در زمان دعبل فهی خلچیه.  سخت استلىیبه سر نبردن خ

 و مامون و مامون و بعد هم معتصم، نی امنی چند ماهى بفهی بن مهدى آن خلمی ابراهن،یهارون، ام.  باقى استطلهکه تا به امروز هم آن داغ با

 که از دی زشتى کش  نفش کی خ،ی پاك نشدنى در تاربهی کتکیر کدامشان بر  کوه استور از سر گذراند و براى هکی را دعبل مثل نهایهمه ا

.  را فرستادند و او را ترور کردندتکارشانیالبته او را رها نکردند و عوامل جنا. دهها سخنرانى برتر بود

 بوده است که حاضر نبوده اند در راه و جز کسانى)  السالمهیعل( و دوستداران ائمه نی عزه از مخلصری از شعراى معروف عرب به نام کثکىی

.  را قبول نمى کندنیا)  السالمهیعل( و آن هم سروسرى داشتند، لکن اما نی گذارى کنند و لذا با اهی خود سرماشی حق، از جان و از آسانید

امتدحت عبدالملک، تو عبدالملک را مدح کردى؟ :  رو کردند و گفتندرعزهیامام باقر به کث

.  ارزش نداردلىی گفتم، که خنینچنی به او نگفتم بلکه انطوری به عذر خواهى کردن که من ا بنا کردریکث

.  حاال تو جوابش بدهندی بگوتی مى خواستند به کمایگو.  رو کردندتی تبسمى کردند و بعد به کمحضرت

.  را شروع کرد به خواندناتی هاشمدی بلند شد و آن قصاتیکم

. مبارزه است)  السالمهیعل (تی اهل بامیرا هم داشته باشد و پ)  السالمهیعل (تی اهل بامی پدیبا) م السالهیعل (تی اهل بمادح

 به مردم دی داراری اى که شما در اختمانهی و با استفاده از شگردهاى صمدی بهتر که شعر با آن زبان مردمى و با آهنگى که شما مى سازچه

 قدرت على الظاهر قوى کی با قتیما در حق.  است، استکبار جهانى استکایه امروز دشمن ما آمر کدیاموزیبه آنها ب.  شودنی و تلققیتزر

 از نظر مبارزه و زی چچی امروز همی و مبارزه مى کنمی مى جنگمیدار.) ستی الهى برخوردار ندیی است چون از تافی الباطن ضعىاگرچه عل(

 چون مى کای شاه و دستگاههاى شاه جلوه گر شده بود لکن امروز آمرری با تصوکایآمرجبهه بندى با قبل از انقالب فرق نکرده است آن روز 
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 تر است هی رفته اند و ملت متشکل و مسلح و مجهز شده است با آن چهره واقعى خودش که از چهره شاه به مراتب کررونی بشی نوکرهاندیب

. جلوه گر شده است

 حاال بحمداهللا راحت میی که بگوستی ننیامروز تصور ما ا.  مبارزه تمام شده باشدمیى کن احساس نمچی همان مبارزه است و ما همبارزه

 نی مزدور شاه و عاملنیهمان احساسى که آن روزها در مقابل ساواك و ماءمور. ستی نزىی چنیابدا چن. می زندگى کنگری ددی و بامیشد

 مبارزه دی امروز هم بام،یآن روز مبارزه مى کرد. می و استکبار جهانى دارکای در مقابل آمردتریم امروز هم صد برابر شدی آنها داشتمیجرا

 و هر دیهر صحبتى که مى کن. دی را به مردم بشناسانکایآمر. می و هم مردم را آماده کنمی آماده شودی مبارزه هم خودمان بانیو براى ا. میکن

به مردم . دی کن  روزگار را مشخص نی و استثمار گران اهی روزگار و بنى امنی روزگار و شمر انی ادیزی د،ی جا مى خوانهر و دیمنبرى مى رو

 وجود دارند که در چشم نىی کمتر نظامى و کمتر مسولایامروز در دن.  شده استمی که امروز صف مبارزه و جبهه مبارزه چگونه ترسدییبگو

 روى خواست، اشاره و ای دنعنىی.  عزت و آبرو داشته باشند جمهورى اسالمى عظمت ونی به قدر نظام و مسئولای مهم دناسىیمحافل س

. حواسشان جمع است.  شودتی منطقه رعااسىی نظام در مسائل سنی انیحرفهاى ما حساب مى کند و کوشش مى کند که حرف مسئول

 ثروتها و ای دارند؟ ماسىپلی و حکومت کردن و کارهاى داستمدارىی سقه اسالمى چه دارند؟ مگر سى، چهل سال سابنیچرا؟ مگر مسئول

 را در برخورد نیمن ا.  مردم انقالبى استنی انقالبى ارىی براى خاطر شعارهاى انقالبى و براى خاطر موضعگنیاندوخته هاى مادى دارند؟ ا

 متعهدها به وضوح ری در مجامع جهانى و در مجمع غم،ی ما رفته کىی آن جاهاای آمدند نجای که اىی اعم از آنهاگری کشورهاى دنیبا مسوول

 آنها روبرو شدم که فوق احترامات معمول نیاحساس کردم و بدون استثنا با کسانى که مالقات و برخورد داشتم، با احترام فوق العاده مسئول

 و مبانى وقتى انسان مساءله.  خاصى نگاه مى کنندتیم مسئول نظام جمهورى اسالمى با اهکیو متداول بود و متوجه شدم به ما به عنوان 

 بر مى ایال گفتن به همه دن((هست، به )) ال اله اال اهللا(( که در ىی))ال. ((نی و همدیبه اصل توح)  منا الذلههاتیه (نیهم. اسالمى است

  و گردون کلفتى ها و عربده کشى ها زور وها ىی جور برخورد مى کند و فشارها و اخم ها و شدتها و قدرت نمانی ملتى اکیوقتى . گردد

 کردن و ال تی خدا را عبودعنىی دیتوح.  استدی نشانه همان توحنیا.  مى شودزی عزد،یمى گو) ال( ارزشى ندارد و به همه آنها   شیزر برا

 که براى مردم آموزنده می کنهی از سابق به مسائلى توجه و تکشی بدیبا)  السالمهیعل( درباره معارف اسالمى و معرفت ائمه نیهمچن. ریغ

 هیعل( خوبى است و اشکالى ندارد، اما به زندگى ائمه زیچ)  السالمهیعل( آسمانى و ملکوتى ائمه نتی کردن از گوهر پاك و طادیلبته ا. است

 عنصر فراموش نیا)  السالمهیعل(من در صحبتهاى متعدد خود در سال گذشته راجع به عنصر مبارزه در زندگى ائمه . میهم بپرداز) السالم

 دستگاههاى ظلم چرا ائمه را مسموم مى کردند؟ اگر مینی ببدی ما بادندی جوامع خود زهر نوشاىیبراى اح)  السالمهیعل (شده گفتم ائمه

 نمى دهد مبارزه جازهلکن اسالم ا.  کارى با ما ندارندمیما هم اگر هم اکنون با استکبار مبارزه کن. کسى مبارزه نکند کارى با او ندارند

 مبارکه با استکبار و شرك و نیاسالم د. می است که مبارزه مى کننی است و براى اطانیرزه با استکبار و شرك و ش مبانیاسالم د. مینکن

)  السالمهیعل(ائمه . آنها همچون با اسالم نمى توانند بسازند، عکس العمل نشان مى دهند. می است که مبارزه مى کننی است و براى اطانیش

. دیرا در شعرها منعکس کن)  السالمهیعل( بعد از زندگى ائمه نیا دیشما هم با.  طور بودندنیا
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 کرد و دای پدی هم هست باىی شناخت و درباره آنها شعر گفت و اگر شعرهادیابعادى وجود دارد که با)  السالمهیعل( زندگى امام سجاد در

 نمود و آن شورش و انقالب رادی خطبه معروف را در شام ا سال مبارزه کرد و آن30که )  السالمهیعل(زندگى امام سجاد . به مردم شناساند

 امروز ملت ما و همه رای زد،یابی و حماسه ها را بدیاى اسالم به وجود آورده مگر مى تواند از حماسه خالى باشد؟ و لذا جستجو کنیرا در دن

.  دارندازی حماسه ها ننی به اایملت هاى دن

 بنا شده ىی هاى مقواهی است، اما با پاوری پر زر و زلىی کاخهاى ساخته شده گر چه مرفه و خنیاست؟ ا چگونه ای که وضع دندینی مى بامروز

 دیچی و در هم پختی و کارگرى آنچنان فرو رستىیالی شوروى، امپراطورى بزرگ به اصطالح سوسزد،ی فرو مى رگرىی پس از دکىیو دارد 

 مقدارى زمان مى کی منتهى رد،ی هم دارد انجام مى گای دنگری االن در بعضى جاهاى د فعل و انفعال،نی شد و مثل همنابودو بلکه اصال 

 اگر دی نکنالی بناى حق مرتفع باشد اما خدیبله، با.  ضد حق دارند مضمحل مى شوندورهاىی تمدن ها و زر و زنیا. طلبد تا آشکار شود

 بلکه اگر باطلى از ست،ی ننی علم خواهد شد، ابدا چنایدون تالش در دن او است و حق بخودى خود و برىی پذل رفت بخاطر زوانیباطل از ب

 دارند پشت سر هم مى ای باطل ها در دننکهیکما ا.  سر کار خواهد آمد، مگر آن وقتى که حق خودش را عرضه کندگرىی رفت باطل دنیب

 حق، بدون تالش و ای رفت، اسالم نیباطل اگر از ب رفتن است، اما گمان نشود که نی بز شدن و الی و باطل زاعتی و مى روند طبندیآ

 پس م؟ی من و شما چکار کننکهی بستگى دارد به انی باطل ها بشود انیگزی جاای من و شما ممکن است در دندنیمجاهدت و زحمت کش

 باطلها نیر اثر کوششها حق جانش کرد تا بتی درسها را به مردم داد و همچنان تربنیهمچنان درس گرفت و ا)  السالمهیعل (تی از اهل بدیبا

  . بشود

) السالمهیعل (تی و تعقل در مداحى اهل بتی اصل واقع-پنج

 مى د،ی نخوانستی نقی دقنی آقا امیی بگومیاگر ما بخواه.  نخوانندمیی بگومی قبول ندارای می که هرچه را در آن شک دارستی ننی ما بر ابناى

 انسان هر چه معقول نکهیالبته نه ا.  که معقول باشددی را بخوانزىی آن چدیتوجه داشته باش. بشوند محدود لىیترسم برادران و در خواندن خ

. دی کنتهای معقول را متکى به اصول و واقعزهاىی از خودش  بسازد و بخواند، بلکه چاست

 ها اصل هیرای پنکهیمنتها مشروط بر ا.  نداردرادىی ها اهیرای همراه خواهد بود و آن پىی هاهیرای وقتى هنرى باشد با پثىی گزاره هر حدالبته

. دی که الزم است بخشىی هاهیرای هنرى و پانی ها گرفت و به آن بتی از واقعستىیاصل را با. نشود

) السالمهیعل (تی در مداحى اهل ببتی اصل ذکر مص- شش

.  انجام بشوددی قهرى اس که حتما بازی چکی بی مصذکر

 چه از طرف مداح که احساسات راتىی حضرت على اکبر و على اصغر و مسائل گوناگون کربال، کلمات و تعببتی مص درنمی گاهى مى ببنده

 نهایا.  مى کندانی مى کند و گاهى از زبان آن بزرگواران بانیگاهى احساسات را از زبان خودش ب.  مى کند گفته مى شودانی را ب خودش 

 حادثه ریز.  زنده بمانددی حادثه بانیا.  فراموش و مرده شودی حادثه نبانی کرد و اانی بستىیشت باآنچه را در کربال گذ. ستی نبتیذکر مص

 به زبان نثر، ای به زبان شعر ای گفته شود حاال دیهر شبى در هر جلسه اى که روضه بزرگوارى خوانده مى شود ماجراى او با. دیی بگودیرا با

 گذاشته شود واال برادران مداح بعا تا انی در مشتری که روضه مى خوانند بىی خوانها و منبرى ها با روضهدی بحث مفصلى است که باکی نیا
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 شتری برشی هر چه بهتر و هنرى تر باشد تاءثىی امر، هم از جهت محتوا و مضمون و هم از نظر شعر سرانیا.  مراعات مى کنندادىیحدود ز

.  مى کندذب جشتریاست و دل مستمع را ب

) السالمهیعل (تی در مداحى اهل بمی تفه اصل-هفت

آن هم . آهنگ و آواز خاصى به درد شما مى خورد. هر آهنگى و هر آوازى به درد شما نمى خورد.  استمی از اصول مهم در مداحى تفهکىی

.  خاص مداحىانی بوهیبا ش

 و فهماندش هم دی را بفهماننی ادیشما با.  باشدىیر شعر باال مى خواهند، اما مثل زبان نثر نمى فهمند به خصوص  اگشتری زبان شعر را بمردم

. ندی ها شعر را با صداى خوب مى خوانند ولى مستمع نمى فهمد که چه مى گولىیچون خ.  که آدم با صداى خوب بخواندستی ننیفقط به ا

 که البته غالبا با صداى خوب هم همراه میاى تفهاگر شعر را با هنر خواندن بر.  فهماندن همان هنرى مداحى استنیو ا. دیبفهمان دیپس با

 از خودش صدا ممکن است لىی گاهى خد،ی خواندن، جبران صدا را هم مى کند ارائه دهتیفیاست و اگر صداى خوب هم نباشد همان ک

.  تر تلقى بشودنیریبهتر و جا افتاده تر و ش

 که ستی معلوم ناورد،ی از آن نفهمد و سر در نزىی که مستمع مان چمییبگو) س( را در مقامات معنوى فاطمه زهرا اتىی ما ابمی فرض کناگر

 خواهد توانست قی طرنی و ملت ما از ام،ی بشوکتری و نزدکی خانواده روزبروز نزدنیما الزم است به ا.  کندکینزد) س(او را به فاطمه زهرا 

.  برساندایبزرگ را به دن امی مى تواند آن پنی چننی ملت، انیا.  عمل کند  خودش التبه رس

  ) السالمهیعل (تی اصل زمان در مداحى اهل ب- هشت

 زمان هماهنگ شده ازهاىی ها و نشرفتی شعر شما، سرود شما، آهنگ شما و اقدام شما با پنمی الحمداهللا مى بنکهی خوشحالم از الىی خمن

. دی ادامه دهدی را بانیا. است

 نی سال قبل از ا35 که فرضا اتىی اخالقى مى خواندند اخالقزی چکیبه خواندن روضه کنند معموال  شروع نکهی گذشته مداحان قبل از ادر

آن روز گفته مى شد مثال . ستی خوب بود اما اخالق امروز ناتیدرست است که آن اخالق. دمی و کوچک بودم و مى شندی مى آادمیمن 

 ادهی وفداکارى کنند و از تحمل پرستى و زثاری که مردم ادیاموزی شما به مردم بدیز با امرود،ی کنکىی نگانتانید و به همساییسالم را بلند بگو

 معنى داشت و امروز با توجه به مسائلى که نظام جمهورى اسالمى با آن کیآن روز قناعت .  و قناعت کنندندیروى در مصرف خوددارى نما

.  داردگرىیدرو بروست قناعت معناى 

حیه اشعار و مدانکاتى دربار:  سومبخش

 شعر و مدح مطلوب- کی

 هنر است، اما کیخود شعر .  دانش استکی فن است، کی علم است، کیشعر . ستی اخالص کافى ندی انسان شعر خوب بگونکهی ابراى

 نی، جستجو کنند و بهتر اهل فن مى توانند درجه آنرا مشخص کنندزهای چهی دانشها اندازه دارد، متر دارد و مثل بقگری هم دارد و مثل د دانش 
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 د،یشعر متوسط اصال نخوان.  خودش و خدا نگه داردنیکسى که شعر متوسطى گفته، اگر با اخالص هم گفته، آن را ب. انند و بخواندیرا ب

. دی و غلط را اصال نخواننییشعر پا

 را مىیمن مداحان قد. حرف زدن با مردم است مداحى سنتى مانند ژهیچون سبک مداحى به و.  شعرهاى خوب را بخواندرانىی مداح اجامعه

 هم بتی شعر مصدند،ی با مردم حرف مى زدند و تک تک افرادى که آنجا نشسته بودند، مى فهمای بودم که وقتى شعر مى خوانند گودهید

: مثل.  طور بودنیهم

 حرم کعبه ات ز حلقه بگوشان اى

 دل داناى تو زبان خموشان وى

 چشم بپوشان نی تو که گفت از حسبا

 که مردم دمی وقتى مى دکی قوى را بخواند و او نفهمد؟ من حی که کسى شعر فصستی و از مردم معمولى ما کد؟ی را چه کسى نمى فهمنهایا

 قوى و استوار اری است، اما شعرها بسنیی پاشی اگر چه مضمون ها-  پرده مى زدند شی را که سابق دراودرىی شعرهاى معروف حمله حنیا

.  مى فهمند-  است

 همه رانی محو و حانیسماوات

 به دندان همه رتی انگشت حسر

 نی رب چه زور و چه با زوست اای که

 نی را مگر هم ترازوست افلک

 است اما از لحاظ شعر نقص نیی و متعلق به مال بما نعلى معروف کرمانى است از لحاظ مضمون پادرىی شعرها که در کتاب حمله حنیا

 عمومى اتی اگر مداح شعر قوى و خوب را بخواند و با مردم حرف بزند در طول مدتى مثال ده سال که از آن بگذرد، سطح ادب س پ. ندارد

 گوش ها به شعر درست و نند،ی و شهرى پاى صحبت شما مى نشىی و زن و مرد و روستادیمردم باال مى رود و چون شما همه جا مى رو

.  خدمت را بکندنی بزرگترنهی زمنیو جامعه مداح مى تواند در اسخن فارسى درست عادت مى کند، 

 مى کنم در جلساتى که دور هم جمع مى شوند، چه برادران شاعر در انجمن هاى ادبى و شعرى که موضوعى را هی توصزی به برادران عزمن

 هستند، ادىی که عده زىی به خصوص آنجاگر،یمطرح مى کنند و چه در جلسات برادران جامعه مداحان، در تهران، قم، مشهد و هرجاى د

شما .  از موضوعات شعر وجود دارد، اما کسى خبر نداردلىیدرباره خ.  درباره آنها شعر گفت، مطرح کننددیاموضوعات مهمى را که ب

 انقالبى می اسالمى آن هم مفاهمیفاه به قدرى شعر در مدهی را ندرانی شاعر پاکستانى که هرگز انی ادینی ببدی اقبال را نگاه کنوانی مثال ددیبرو

 نی سال قبل که ا18 ای 17من خودم به خاطر دارم در حدود .  مى ماندجیدارد که آدم گ)  هو الموجود بستا بمانیهر که پ(اسالمى مثل 

 فالن شاعر ایسعدى  ای شعراز ناصر خسرو، تی بکی گاهى می و مسائل انقالبى را در سخنرانى ها و بحث هاى مجالس درس مى گفتمیمفاه

 بود 45 سال دیهمان وقت شا. می و از آن در سخنرانى ها استفاده مى کردمی مى کردادداشتی چقدر خوشمان مى آمد و می مى کرددایکه پ

 مسائلى  ما وازی مورد نمی درباره مفاهدمیوقتى شروع کردم به خواندن، د.  اقبال آشنا شدم و شعرهاى او نظر مرا جلب کردوانیکه من با د
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الحمداهللا .  مى رودجی اقبال هست که سر آدم گوانی آنقدر شعر در دم،ی کنمى نوآورى می دارمی مى کردالیکه ما در جوامع خود مطرح خ

به هر حال هم در .  جالب استاری و بسدینی و مى بدی را مى شنوشی که نمونه هاندی خوب مى گولىیشعراى خود ما هم امروز شعرهاى خ

کوشش .  بشوددای شعر پای موضوعات شعر گفته بشود، آن درباره ستىی که بادیى وهم در مجامع مداحى دنبال موضوعاتى باشمجامع ادب

 اتی ادبدیشما مى توان. میما شعراى خوبى دار. دی قانع شوهیمبادا به شعر کم ما. دی هاى شعرى خوب انتخاب کنهی شعرهاى خوب و مادیکن

 شماست و بر اری و فضل الهى در اختلطف نیو ا. دی است در سطح توده مردم منتشر کنامی که حامل همان پىیفاخر فارسى را به محتواها

 هم ست،ی مدح را دارد، هم مدح است، هم مبالغه نکی مدح کی هاى ژگىیشعر اقبال انصافا و. دی کار را انجام دهنیعهده شماست که ا

ا لبش چه شکلى ی چشمش ای شی امام بزرگوار ابرونی مى کردند که احیر گذشته تشر دنکهی بى ربط مثل ازهاىی وهم از چستی نالىیخ

آن )  السالمهیعل( چون درباره ائمه م،ی اى را خراب کندهی قصای غزل کی می که بردارستی ننهایامروز اصال بحث سر ا. بوده، به دور است

 که مى می و خرابش کنمی را بشکنشی به نحوى دست و پادی بابلکه.  نقد معمولى حرف مى زندکیطور نمى شود حرف زد که آدم با 

 ای مثل سرو ای قد آن حضرت مثل گل ای بشود که چهره آن حضرت، نی اش اجهی و آن وقت نتمییمدح بگو)  السالمهیعل(م درباره ائمه یخواه

 را نهایا.  آنهاستنتی و طاتیءله صفات و خلق مساست،ی ننیا)  السالمهیعل (تی چه لزومى دارد؟ اصال مساءله با اهل بنیا! فالن است

 کی صائب مانوس بودم لکن چون وانی صائب را ورق مى زدم البته من از سابق با دوانی اواخر، دو سه سال قبل از دنیمدر ه.  سرودستىیبا

 وجود دارد که به درد کار اری غزل هاى بسوانی در ددمی شده اى چاپ شده بود باز شروع کردم به ورق زدن و نگاه کردن دحینسخه تصح

 دی حرف مى زندی مناسبتى دارکیگاهى که شما به .  غزل را حتما از اول تا آخر بخواندکی که انسان ستیالزم هم ن.  شما مى خوردمداحى

ما اثر مى  در مخاطب شنیا. دی ساعت حرف زده اکی است که نی مثل اد،یی را مى گوتی وقتى آن تک بدی مى آادتانی تی تک بکیو 

 ها را جمع نی بهترنی انندی جمعى بنشنیبنابرا. می داراری ها را در اختنیما بهتر.  ها باشدنی ها از بهترتی تک بنیاو چه بهتر که . گذارد

.  کنندابىی را نقادى و ارزدی سروده هاى جدای کنند، بگذارند دای کسانى که وقت ندارند بگردند پاریکنند نگه دارند و در اخت

 کند، و لذا هر شعرى ادیز)  السالمهیعل (تی محبت ما را به اهل بنکهی اکىی. الزم است)  السالمهیعل (تی براى مدح اهل بتی خصوصدو

 که راجع به اخالقشان، ىیشعرها.  استزی کند، که خود آن محبت ضامن همه چادیز)  السالمهیعل (تی محبت مستمع را به اهل بدیبا

 است که دستورالعمل و الگوى زندگى آنها را به ىی دوم، شعرهاتیو خصوص.  خوب استلىی است خشانی الیضاگذشتشان، عفوشان و ف

.  انفاق شان و محو کردن خودشان در خداثارشان،ی شان، اىیمثل صراحت شان، شجاعت شان، حق گو. ما نشان مى دهد

 محور قرار دارد آنچه را دی را بانهایا.  را نشان مى دهدقىیست که حقا خوب هلىی عاشقانه و خراتی نامه هاى ما تعبارتی دعاها و در زدر

 محور قرار داد و بعد آنها را ستىی را بانهای در ارشاد آورده، ادی و ابن طاووس و بزرگان در کتابهاى شان گفته اند و مفخی شدیمثال فرض کن

. ستی وارد نرادىی اى دارد، بر آن اقهیلحاال به چه شکلى، هر کسى س.  اى ارائه کردستهی و شابای شکل زبه

 مرحوم قاآنى نی نمونه اش همکی.  بى محتوا و پوچ استشانی غالبا شعرهاهی و زمان قاجارزدهمی سلی همزمان قرن دوازدهم و اواشعراى

.  باشددی که براى جامعه ما مفستی نلی به اعتقاد بنده از آن قبح،ی است که سنخ شعرهاى او در مدارازىیش

حی لزوم ارتقا سطح اشعار و مدا- دو
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 اگر چگونه تی کدام بمی و بگونمی من بنشنکهی براى استی جلسه مناسب ننی االن اد،ی کنرىی که نسبت به شعر سخت گدی داشته باشتوجه

 که دی و خوانددی شما سرود شعرى را که خودعنىی. دی بکندی کار را در مجامع ادبى بانیاما ا.  فالن شعر چه اشکالى داشتایبود بهتر بود، 

 زهی بر آن وارد کند جاىی شعر را نقد کند و اشکال بجانی و به هر کسى که ادی مجمع ادبى به نقد بگذارکی باشد، در خوبممکن است 

. دی سطح اشعار خودتان را باال ببردی و سعى کندی استفاده کنگرانی از اشعار خوب دای د،ی تا قوى بشود،یبده

 کارها را تجربه کرده اند نی فن شما، که ادی اساتعنىی متشکل از شعر شناسان و نقادان ادبى و صاحب نظران در کار مدح، ىیها انجمن دیبا

 ندیمى گو) به او (ای) به تو( گفت دی کلمه را که باکیگاهى مثال .  تا درباره شعرى که خوانده مى شود داورى و نقادى کننددیبه وجود آ

ضمنا زبان فارسى را هم منتقل .  شودتی ظرافت ها و دقت ها کامال رعانیچقدر خوب است از لحاظ ادبى ا. اب مى شودو شعر خر) وبر ا(

 زبان فارسى را محکم و استوار کرد تا معارف اسالم را در سراسر عالم دی است و لذا بانیزبان فارسى امروز زبان انقالب و زبان د. دیکن

. بخش کند

اگر در مجامع مداحى . دی است و شما عموما اهل ذوق و اهل صفا و توجه به آن دقت ها و ظرافت ها هستادی ما شاعر زنای اهللا در مبحمد

 مانعى د،یاوری هم برونی ولو از برد،ی شعر و نقد انجام گدی اساتلهی به وسنی و ادی کنحیکه شعر خوانى معمول است، سعى در نقد و تصح

. ندارد

. دی موضوع متاءسف نشونیاز ا.  و حفظ کرده باشد و بخواند، اما کسى آن را نپسندددهی شعرى را زحمت کش است کسى از شماممکن

شعر . دیری کمک بگگری دزهاىی از چدی هنرى آن کم شد شما مجبور مى شوهیاگر ما. آنچه در دل اثر مى کند سخن هنرمندانه است

 جی اما وقتى شما بتدرست،ی شعرى مردم ما باال نتیالبته االن آن قدر سطح ذهن.  اثر مى گذاردجیدر و خوب و هنرى است، به تباستیز

.  مى کند، شعر خوب را مى فهمند و از مضمون آن استفاده مى کننددای و انس پدی شعرى شان باال مى آتی سطح ذهندیخواند

حی اهمى صوت و آهنگ در اشعار و مدا-سه

. دی دارد که قرآن را با آهنگ بخوانتی آهنگ هست، و حتى رواان،یم و در مراسم مذهبى همه اد که من خبر دارىی به آهنگ، تا آنجاراجع

 آن عالم و دینی مى بدی هم که مى روىیدر معابد بودا.  آثار مذهبى را با صداى خوب مى خواننددینی مى بد،ی مى روساهایشما وقتى در کل

 روحانى متفکر نشسته بود، قدرى صحبت کرد، بعد هم با کیآنجا هم . ى هندى رفتممن در بتخانه ها.  با آهنگ مى خواندىیاروحانى بود

 سخن گفتن ساده و ریسخن گفتن با آهنگ غ.  دست کم گرفتدی را نبانیا.  رازى داردکی نیا.  به صوت و آهنگ بنا کرد به خواندنهیتک

 خوب کافى انی را درست نشان بدهد، تنها زبان رسا و ب و خودشردی سخن معنوى در دل جاى بگکیم یوقتى که بخواه. بى آهنگ است

 کلمات و جمالت در افاده مفهوم آن جمالت قىیموس.  خوب باشدری هم الزم دارد و آن آهنگ است و لو با صداى غگری دزی چکی ست،ین

سنت مداحى شما .  استگری جور دکی دی دارد و اگر بدون آهنگ بخوانریاءث جور تکی دی شعر را اگر شما با آهنگ بخواننیهم. مؤثرند

 وعاظ در گذشته هم معمول بود که باصوت مى نیدر ب.  به صوت نمى کنندهی نه مثل روضه خوان هاى ما که تکد،یاست که با آهنگ بخوان

 مقدارى کی به صوت داشتند بعضى هم نه، هی تکشانبعضى وعاظ از اول تا آخر منبر. خواندند، لکن آنها متاءسفانه منسوخ شده است

 رازى دارد و فقط براى تنوع کی آهنگ نیا.  مى کردندانی به صوت وارد مى شدند و با آهنگ سخن را بهیصحبت مى کردند، بعد هم با تک
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 است، انی هاى بوهی شنی و مؤثرترنی از بزرگترکىی همه جا آهنگ وجود دارد لذا شعر هم که نىی و در خواندن هاى دنىیدر آثار د. ستین

 گروه کی و براى آهنگ دی گروه شعر داشته باشکی اشعار، نشی مثال براى گزدیشما با.  مى گذاردادىی زری بشود تاءثانی آهنگ باگر با

قى دان ها کسانى ی موسنی بهترشهی به معناى درست کلمه مال جامعه مداح و روضه خوان بود و همرانىی اقىیدرگذشته موس. دیداشته باش

 شاه بوده نی معروف دوره ناصرالداری دان بسقىی خواننده و موسدی ادهی که شما اسمش را شنشابورىیتاج ن. دندبودند که روضه مى خوان

 عادت کرده بود از اول که شروع کىی.  خوب مى خواندنداری بودم که بسدهی را در مشهد دىیآن وقت ها من خودم روضه خوان ها. است

 اصفهان انی مثال اول تا آخرش بای مى خواند ونی هماگرىی آن دای ترك مى خواند، اتی مثال برىگیمى کرد تا آخر فرضا ابو عطا بخواند و د

 عنىی ن،ی ذوق و معتدل کردن ذوق مستمعمی تعلن،یو خود ا. گوش مردم هم آشنا بود.  غلط بخوانندای بد بخوانند نکهیبدون ا. مى خواند

 کی شما در شادى عنىی گذارى سخن هم مؤثر است ری در تاءثقىی دستگاه هاى موس وقىی آهنگ هاى موسنکهیعالوه بر ا. بودعموم مردم 

 و براى فرضا مزاح و هزل از د،ی دستگاه استفاده مى کنکی براى موعظه از د،ی را مى خوانگری دستگاه دکی و در غم دیدستگاه را مى خوان

وق نداشته باشد وارد عالم مداحى نمى شود و ارتباط با شعر و  مداحى ذوق است، و اگر کسى ذتیخاص. دین استفاده کگری دستگاه دکی

.  کنندحی کار که آهنگ ها را تصحنی براى ادی گروهى داشته باشکیمثال . رندی زود فرا مى گلىی خنیخوانندگى حاکى از ذوق است بنابرا

به لحاظ کثرت سخنان . قام معظم رهبرى است ارزشمند ماناتیاز بخش سوم برگرفته از ب) 3(و ) 2(و ) 1(برخى از جمالت بندهاى  (

  ) در متن خوددارى شده استومهیمعظم له از آوردن گ

 و انقالب اسالمىتیمداحى اهل ب:  چهارمبخش

و انقالب)  السالمهیعل (تی مداحى اهل ب- کی

 که هنوز مداحى میبنده از قد.  استشتری نکته امروز از گذشته بنی اتیاهم.  دست کم گرفتدی نقش جامعه مداح و مداحى را نباتیاهم

 بودم که شعر خوب مى خواندند، و دهی نبود، مداحان معروفى را هم در مشهد وهم گاهى در تهران دادی قدر رواج نداشت و مداح زنیا

 و لتیهل فض که اىیبه خصوص آنها.  بوددی وجودشان مفنىی و محافل روضه و انواع و اقسام اجتماعات دمجالسمسلط هم بودند و در 

 از آن هم کشش زمانه شتریلکن آن روزگار واقعا آنچه که در مداحى مطرح بود و ب.  بوددی مفلىی وجودشان خنهایا.  بودنداتیمعرفت و ادب

 کی بود که نی منبرى هم که مى رفت منبر حرف مى زد، اگر موفق بود، نقشش انکهی کما انند، مجلسى را گرم ککی بود که نینبود، هم

 مى رونیبلکه انسان از پاى منبر آن مداح و سخنران ب. چی بکند و اگر موفق نبود که هنی متوجه به خدا و دنىیتى مردم را با تذکرات دساع

 پا مى نکهیبه مجرد ا.  پر گردو خاكطی محای تونل معدن و کی در ای گلخنى و کیآمد، مثل کسى بو که از حمام شستشوى کرده برود در 

 ندهی کار منبرى و مداح و هر نوع گوری و تاءثرهیواقعا دا.  جامعه، غبارها و آلودگى و کثافت ها دامان او را آلوده مى کردانیگذاشت در م

 اگر هم بود حرفى که ای مستمع دلش به منبر نبود،   وسط آن مجلس -  نبود که هم دی شا- گاهى اتفاق مى افتاد که .  حد بودنیاى تا هم

 ندهی که مستمع آماده و گوىیو آنجا.  بود  هم از آفاتش نیا. ندی است بنشدنیفته مى شد تا بر دل مستمعى که آماده شنگفته مى شد، از دل گ

امروز حرکت جامعه درست است، . ستی ننیاما امروز چن.  شد و بسى محدود مطی و به آن محقی ساعات و دقانیتوانا بود تازه اثرش به ا
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 و قلب مردم به وجود درست است، فضاى جامعه سالم است و ما تی در انسانمىی که تحول عظمی باور کندیفضاى جامعه سالم است و ما با

 دای پنیادی بنریی تغکی و اجتماعى مردم ما ردىدر ساخت ف.  و قلب مردم به وجود آمده استتی در انسانمىی که تحول عظمی باور کندیبا

 تی اهمشانی و وابستگى ها براقیند، نه شهوت مى فهمند، نه مقام و نام مى دانند، نه عالما امروز جوانانى که نه پول مى فهم. شده است

 جوانان نی نامه هاى اتی و وصادداشتهایگاهى که انسان به نوشته ها و نامه ها و . می دارادیدارد، و دل و جانشان پر از محبت خداست، ز

 اضتی و رخی شروی آن پشی و سلوك پاضتیاشق معنوى بعد از سى چهل سال ر عکی عارف و کی آنحالتى را که ندینگاه مى کند، مى ب

 واضح است آن م دارد علتش هشتری بتی جوان شانزده، هفده ساله همان حالت را با صفا و با نوراننیهاى گوناگون به دست مى آورد، ا

 مى ری الهى به سمت او سراز  ضیر مى شود؟ چرا ف سال در وداى سلوك قدم زده چرا به آنجا مى رسد؟ چرا دلش منو70ای 60عارف که 

 کرده تا از دای را پىی توانانی گرفته اادی که ىیزهای چنی و با ادهی که شنىیتهای نصحنی زحمت ها، با انی ها، با ااضتی رنیشود؟ چون با ا

 تیاو نام و جاه و پول و شهرت و مقام ومن خود را فراموش کند، هواها و هوس ها را کنار بگذارد و براى د،یای برونی بشی خوشتن،یخو

 ای طور آدمى است و کسى است که زندگى دننی مى کند ادای پتیآن عارف درست و حسابى و سالک الى اهللا که نوران.  نداشته باشدتىیاهم

 را طالق ای گونه بتواند دننیوقتى کسى ا.  اش و توجهش و سلوکش باز نمى داردفهی اى ندارد، او را از راهش و کارش و وظوه جل  شیبرا

 و سالک و خی از مرشد و شروىی زمان قبل از پنی جوان در انی حالتى را انی از محبت و انوار الهى مى شود، و چنزیبدهد، قلب او لبر

.  کرده استدای حرفها پنی کش و ااضتیر

 انسان معنوى است، امام کی عارف و کی) ره( دارد امام  معنىلىیخ)  جوانها حسرت مى خورمنیمن به ا: (ندیمى فرما) ره( که امام نیا

 آدمى که نیا.  الى اهللا گذرانده استری و معمولى است، امام انسانى است که عمرش را با معرفت و سلوك و توجه و سهی عالم فقکی از شیب

 جوانها و به حال نی بچه ها، به حال انیل امن حسرت مى خورم به حا (دی شب منور و معطر است، مى گومهی نهی و به گرالهىدلش به ذکر 

. پدرها و مادرهاى شهدا، انسان را در مقابل خودشان خاضع مى کنند. ستندی جوانها ننیپدرها و مادرها هم کمتر از ا) شانیپدرها و مادرها

 و رزمده اش، رشی که جوانش و پ جامعه ما استنیخوب ا.  استری که انسان احسان مى کد در مقابل آنها حقدهندآنقدر عظمت نشان مى 

.  فرق کرده استزیپشت جبهه اش و مداحش و روحانى اش و همه چ

 زبانهاست آن نی اخالقى را به زبان شعر که رساترحتی نصکی ای کلمه عرفانى کی دیامروز اگر شما بتوان: ((ندی معظم رهبرى مى فرمامقام

.  از گذشته است، گذشته برکت نداشتریامروز غ.  برکت داردنی اد،یهم با آهنگ، به ذهن مخاطبتان القا کن

 زحمت مى نکهیبا ا.  مردم حرف زده ام، حرف بى برکتى بودنی و جلسه و سالهاى متمادى با اانی خود من که اهل سخنرانى و بحرفهاى

 است که به جان تشنه مى ىی گواراامروز حرف خوب مثل آن آب.  مى شدلی و کار و تالش مى کردم اما برکت نداشت و زود زادمیکش

به نظر من از گذشته .  روشن استدی رشته اى که شما در آن هستنی مدح و مداحى و افیو لذا تکل. رسد و مزاج او را سالم مى کند

.))  استشتری بتشیاهم
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 نبود، اگر جلسات عزادارى نبود، اگر  شد؟ اگر مجالس محرمروزیپ)  السالمهیعل (نی است که انقالب ما به برکت امام حسنی از اری غمگر

 لهی وسنیبهتر)  السالمهیعل (نیمجالس عزادارى امام حس. دی نمى رسروزىی دراز نبود، انقالب به پانی سالنیجلسات سخنرانى در طول ا

.  بودب انقالروزىیپ

) السالمهیعل (تی نقش انقالب در تحول مداحى اهل ب- دو

 در گذشته، گوشه، و کنار، در عنىی. می جلو رفته الىی دارد و ما خادىی فرق ز1358ح خوانى ما با سال  جامعه مداحى و دستگاه مدامروز

 بودند که دلهاى سنگ شان حتى با عصاى موسى هم که سنگ را مى ىی آدمهاگر،ی و مثل جاهاى دونی جامعه مداحان، مثل روحاننیهم

.  کم هستندلىی اما خم؛ی دارلی قبنی از اهنوز هم.  نشکستنای عشره عثنتاشکافت فانفجرت منه ا

و لذا .  مهم و با ارزشى استزی چلىی خنی و ادی قالب کهن را محتوا و روح نو بدهدیشما خوشبختانه توانست: (( معظم رهبرى فرمودمقام

م اشکالت و انحرافات کار ما  و صادقاه اى است که مى تواند تماقی تحول عمکی د،ی زندگى ما به وجود مى آطی انقالبى در محکیوقتى 

 نی و اگر انقالب ما و اند،ی ظلم و فساد شعر مى گوهی هستند که بر علندگانىیامروز هم شاعران و گو. را اصالح کند و به ما جهت بدهد

.)) دی شد، به وجود نمى آمد معلوم نبود که چه مى شد و به کجا مى رسدایتحولى که در همه ارکان ملت ما پ

در قبال انقالب)  السالمهیعل (تیت مداحان اهل ب رسال-سه

 اسالمى که بحمداهللا در وجود رزمندگان ما و در وجود نی که فرهنگ انقالب و تفکر انقالبى و امی با تمام قوا کوشش کندی امروز باما

 کارى است که از نیا. میاسخ کن در ذهن ها رشتری افراد ملت ما مجسم و متبلور شده است را هر چه بکیکای ما و در وجود نیمتفکر

 و هم دهامیخوشبختانه من، هم قبال د: (( رهبرى فرمودندمیمقام معظ.  راه قدم برداشته اندنی و بحمد اهللا در ادی آمىمداحان به خوى بر 

 آمده اند و   شیالب پ پا به پاى انققای خود دقرىی و احساس مى کنم که مداحان در شعر و سرود و در جهت گنمی مى بشتری بلىیامسال خ

.  الزم استنیهم

 که ملت زىی است از آن چرىی تعبقای مى خواند، دقهی در مجلس عزا و چه به عنوان مرثای مداح، چه در مجلس جشن کی شعرى را که امروز

)  السالمهیعل (نیبه برکت امام حس انقالب مى تواند نیا. دی و قوى تر بکنعتری هر چه ممکن است سرستىی روند را بانیا.  دارندازیما به آن ن

.  صادر بشودای بزرگواران به تمام دننی درباره زندگى اقی حقانی مدح و گفتن انیو به برکت هم)  السالمهیعل(و ائمه ) س( زهرا تو حضر

اگر برادران توجه .  دارنداریاخت و ابزارها را در گاههای پانی از بهترکىی و برادران مداح و جامعه مداحان م،ی بکنمی کار را مى تواننیما ا

 میما مى گفت.  و با آن همراهى نمى شدمی زمانى قبل از انقالب مى گفتکی نظرى که اکنون بحمد اهللا از غربت خارج شده را ما نیکنند ا

. می به نظام علوى مى کردریعبما آن روز از نظام اسالمى ت.  نظام اسالمى بودجادی براى اانىی مبارزه بنکی)  السالمهمیعل(مبارزه همه ائمه 

 می بفهمند، لذامى گفتمی را مى گرفتند، ما نمى خواستهی حساس بود و چون فورا قضاریاصال کلمه حکومت اسالمى به گوش دستگاه بس

 معنا نیا) م السالهیعل(و در زندگى ائمه )  السالمهیعل(و در زندگى موسى بن جعفر )  السالمهیعل(نظام علوى، که در زندگى امام صادق 

 را درك کنند و قتیاگرچه گوشه و کنار هستند کسانى که هنوز نمى خواهند حق.  شدهجی افکار رانی اآشکار است و حاال بحمد اهللا

 و شواهدى دارد و آن را براى همه نی است که امروز قرازىی چنیلکن ا.  چه بوده استامشانیپ)  السالمهیعل(بفهمند و حس کنند ائمه 
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.  گذاشته بودندنی نظام الهى و اسالمى مبارزه مى کردند و همه تالش شان را براى اکی ر و استقراجادیثابت مى کند واقعا براى امدلل و 

 اسالم نیی تبنی جمع بن،یو ا.  استشتری بدشی آثار و فوانایقی شعر گفته بشود و خوانده بشود، که فی ردنی روال و در انی در ادی بانیبنابرا

.  اسالمى استب انقالنییو تب)  السالمهیعل(ندگى ائمه  زنیو تب

 خدا وارد ستهی گذارى کنند، در همان حالى که تمام فشارها بر بندگان شاهی گذشته کسانى بودند که حاضر نبودند سرمامی روز در رژکی

. مى آمد

نه تنها اسم و رساله اش قاچاق بود، ) ره( حضرت امام میخته ا انسان عالم ربانى که تا کنون ما شنانی ترستهی بنده صالح خدا و شانی روز اآن

 حرف چه بسا زحماتى را که متحمل مى شدند و با توجه به نی عده به خاطر آشکار شدن اکی اشاره به او هم قاچاق بود و نیبلکه کمتر

. دی و مردم را گرم مى کرددی عده هم نوحه مى ساختکی و دی عده مى خواندکی د،ی برخى از شما شعر مى گفتالتهمه مشک

 فرقى نمى کرد و دلشان مى خواست عبدالملک را مدح کنند و با شانی و مسجد براهینی عده هم بودند که بازار و حسکی همان روزها در

 و امکان ندارد، ستین و طاغوتى سازگار طانىیبودند، با کنار آمدن با قدرتهاى ش)  السالمهیعل(و محب ائمه )  السالمهیعل( همراه ائمه نکهیا

 نبود انقالب همه ما را روشن کرد و چشم   آن طور بودند اگر چه بعضى هم اشتباه مى کردند و غفلت داشتند و از روى غرض عده کیلکن 

 مقام معظم اتانی بند مربوط به بنیا ( امروز جبران کنندستىی نبودند، بادانی منیو به نظر من آن کسانى که آن روز در ا. همه را باز کرده

)رهبرى است

) السالمهیعل (تیمسائل جامعه مداحان اهل ب:  پنجمبخش

) مقام معظم رهبرىاناتیبر گرفته از ب) ( السالمهیعل (تی لزوم وجود ضابطه و نظام در جامعه مداحان اهل ب- کی

 مى شود سازماندهى قی به دو طردمیا نگاه کردم د که ابتدائنیاما هم. من به طور کامل فکر نکرده ام:  سازماندهى جامعه مداحاندرباره

 نی در اندیای که افرادى بمی هستتی جمعکی ها و احزاب و گروهها هستند، ما هم تی همان طور که جمعمیی ما بگونکهی اکىی. کرد

 هم هست که گرید قی طرکیو . ستی نای مصلحت هست زىی چنی چننیکه من مى دانم ا.  کنددای و شعبه پاخه عضو شوند و شتیجمع

 به نام کانون می کانونى داشته باشکی است که ما نی و الزم و بلکه ضرورى است و آن ادی مفمی االن مى گونیاگر آن طور بشود، من هم

تا  آبشخورى باشد کی بخواهد مداحان را سازماندهى کند، نکهی کانون بدون انی و ارانی مداحان و شاعران مذهبى اای مثال رانیمداحان ا

 بروند و رشد کنند بتوانند از آن بهره ببرند و شیکار کنند و پ)  السالمهیعل (تیهمه کسانى که مى خواهند در فن مداحى و خوانندگى اهل ب

 نی اشعار را از دواونی بهتردی مى شود، فرضا گروه شعر است که بامی تقسىی هاه کانونى به گروهها و مجموعنیطبعا چن. استفاده کنند

 هیعل (تی سمت مداحى اهل بجی به تدردیبا.  مداحان بگذارداری انتخاب کند و در اختانی سرادهی و قصانی خوب ما اعم از غزل سراشعراى

 در ادىی زری دارد و هم تاءثىیکه هم مقام باال)  السالمهیعل (تیمداحى اهل ب.  کنددای ثغورى هم پکی منصب است، کیکه واقعا ) السالم

چقدر شعر .  چقدر است  چه کسى مداح است و مقدمات کار مداحى اش دی کند که بداندای حدودى پکی دیمردم دارد، باجامعه و در ذهن 

 فکر تىیفی ککی کند و خود شماها به دیی تااکز مرکزى از مرکی را اتی خصوصنیمى داند، چقدر حفظ است و چقدر مى تواند بخواند؟ ا
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 نیو لذا آن کسانى که ا.  را قبول نمى کندنی از اری جامعه امروز غازهاىی امروز و ناىیکه دن است زىی چنیچون ا. دی کار را بکننیا

 عنوان مى شناسند، نی آنها را به ادمرا بر تن مى کنند و مر)  السالمهیعل (تی اهل بشی و لباس مقدس ستارندیمنصب را رسما به عهده مى گ

.  کنددیی بدهد و تاصی تشخاتی خصوصنی را با انهایه ا مرکزى باشد ککی داشته باشند و اتىی خصوصدیبا

) السالمهیعل (تی لزوم خودسازى معنوى در جامعه مداحان اهل ب- دو

 محبت و هی ماکی وادى مى گذارد نیو لذا کسى که قدم در ا.  نمى شوددی وادى که شما هستنی نباشد قاعدتا وارد اتی کسى که اهل بتا

 خودمان در هر سطحى دیاوال با.  کندادی محبت و معرفتى را زهی سرمانی است که انی هر انسانى افهیوظ. وجود دارد در او تىیاستعداد و قابل

.  خودش را اصالح کنددی و هر کسى بامی کنادی را زهی سرمانی امی سعى کنم،یکه هست

 خوبى دارد، مى لیمولوى تمث.  تمام خواهد شددینکرد هاى مادى است، اگر به آن اضافه هی هاى معنوى هم مثل سرماهی سرمانیا! برادران- 

 مى زگىی آب به وجود پاکنی مى کنند، ازهی با استفاده از آنها خودشان را پاك مى کنند، با طراوت مى کنند پاکقی که خالىی آبهانی ادیگو

ان قوه فرو نهاده در خلقت الهى است که آن را  مى کند، همزهی آب را پاکنی که ازىی شدن دارد و آن چزهی به پاکاجیدهد اما خودش هم احت

.  بر مى گرداندنیی مى کند آن گاه به صورت باران و آب خالص پاك و طاهر دوباره به طرف پالیباال مى برد و به ابر تبد

 منتسب بودن به نی چون امی السالم کنهمی علتی انتساب به خاندان اهل بستهی است که خود را شانی امی دارفهی آنچه ما وظزیبرادران عز- 

 به دوستى و نی ما معروفمی مى خوانارتی ما در زنکهیا.  آنها بودن دشوار استتی به والنیخاندان رسالت و از جمله وابستگان و معروف

 را به  که در سوره مبارکه کوثر خداى متعالى مژده آنرىی کثری خنی مضاعفى را بر دوش ما مى گذارد و افهی وظکی میستمحبت شما ه

 است که روز به روز از راتی مجمع همه خقتیدر حق. است) س( آن فاطمه زهرا ریکه تعب)  الکوثرناكیانا اعط( اکرم صلى اهللا داد غمبریپ

 بدارند و انکار کنند اما نتوانستند دهی را پوشنی سعى کردند تا الىی گر چه خزدی فرو مى رقی بر همه خالو تی نبوى بر بشرنیسرچشمه د

   تشی شدن به مرکز نور الزمه و خاصکی و نزدمی کنکی مرکز نور نزدنی خودمان را به ادیالبته ما با)) نیواهللا متم نوره ولو کره الکافر((

 آن را به ما امال مى کنند و از ما مى خواهند مانی اتیکه همان محبت و وال) ىیو نه فقط با محبت به تنها( با عمل دینورانى شدن است با

 نطوریشدن کار آسانى باشد و ا)  السالمهیعل( که قنبر در خانه على ستی ننطوری امی شوکتری به آنها نزدمی خاندان بشونیوابسته به اجزو 

از آبزرگواران توقع )  السالمهیعل (تی اهل بانیعی و شتی اهل بانیشدن کار آسانى باشد ما جامعه موال) تیسلمان منا اهل الب( که ستین

 تی اهل بمیآرزو دار))  خاك در گه ماستنانیفالن ز خاك نش: ((ندی خودشان بدانند و بگونانی نشهیا را جزو خودشان و از حاش که ممیدار

 الزم دارد ثاری بلکه عمل و گذشت و ادی و با ادعا فقط به دست نمى آستی آسان ننیاما ا.  قضاوت کنندنطوریدرباره ما ا)  السالمهیعل(

 -  می نشستلشی و فضاحی بزرگوارى که ما امروز ساعتى را با شما به استماع مدانی ادیشما مالحظه کن. ق آنها الزم داردتشبه و تخلق به اخال

در چه مدت از عمر کوتاه و پر برکتش درخشندگى از خود .  را حائز شدلی همه فضانی در چه سنى ااستیکه آنچه گفته شد قطره اى از در

 امتحنک اهللا الذى دی بدست نمى آهودهی بلی همه فضانی و پنج سال نقل کرده اند استیز هجده سال تا ببروز داد؟ عمر آن حضرت را ا

دستگاه خداى متعالى دستگاه .  زهراى اطهر را آزمودده،ی فوجدك لما امتحنک صابره خداى متعالى بنده برگزخلفکیخلقک قبل ان 

 بنده خالص خود و فدا نی و معرفت اثاریى بخشد و لذا او مى داند گذشت و احساب و کتاب است، آنچه را مى بخشد با حساب و کتاب م
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 و اطاعت و می کنثاری ادی ما هم باعنىی م،ی راه را برونی ادی خودش قرار مى دهد و ما باوضاتیشدنش در اهداف الهى را لهذا او را مرکز ف

 در دی متورم شد؟ ما هم باشی که پاهاستادهی در محراب عبادت خدا ادرنقیا)) حتى تور مت قدماها ((میی مگر نمى گوم،یعبادت خدا را بکن

. می کنادی روز به روز زمانی محبت الهى را در دلهادی ما هم بام،یی ذکر خدا بگودی و ما هم بامیستیمحراب عبادت با

) السالمهیعل (تی و تعلم در جامعه مداحان اهل بمی لزوم تعل-سه

 طول مى کشد و لذا مدتها ردی بگادیتادان حرکات استادانه اى هست که مدح جوان تا بخواهد آن حرکات را  اوقات در روشهاى اسگاهى

لکن . ردی به آن مجلس رفتن فرصت را از آنها مى گ  و از مجلس نندی بنشگریمداحان غالبا وقت نمى کنند پاى منبر همد.  بدهد  گوش دیبا

 ها وهی با شای گرفته اند، ادی فن در طول سالها متمادى دی کار و اساتدیاى استادانه اى را که اسات ها و روشهوهی که آن ششد باىی جاکیاگر 

 اند، افتهی با ذوق فطرى خودشان آن را درای گرفته اند، ادی فن در طول سالها متمادى دی کار و اساتدیو روشهاى استادانه اى را که اسات

 بلد سعى بتی شعر در مصکی خوب و دهی قصای غزل کیکسى که .  نمى دادندادیالبته سابق . درنی مى گادی جوان خوب ان مداحاموزند،یب

. رندی بگادی نتوانند آن را گرانی ندهد و حتى سعى مى کرد طورى بخواند که دادی گرانیمى کرد آن را به د

 فن و هنر میاگر ما مى خواه. ا تجربه ها مى شود مجمع محل التقنی مجمعى باشد، اکیوقتى : (( باره فرمودندنی معظم رهبرى در امقام

 چهل ای باشد تا تجربه شما را که در طول سى ىی جاکی دی بام،ی ببرشی و پمی فلسفه اى که من گفتم رشد بدهنیمداحى و هنر مداحى را با ا

و .  صورت سطح آگاهى جوانها را باال ببردنی و به اردی بگادی که آن را اندازدی و در حلق جوانى بدیزی در کپسول بردی اوردهسال بدست آ

 هاى وهی در خوانندگى آن روشها و آن دستگاه ها و آن شنکهی مجموعه اى باشد براى اکی ن،یو ا. نسل بعد را از نسل موجود باالتر بکشد

 مجموعه اى نیبنده کامال با چن. شد بالی قبنی گروه هم براى مسائل اعتقادى و مطالب علمى و از اکی. ردی بگادی را نههنرمندانه و استادا

)). ردی کارهاانجام بگنی ادی هم خوب است و بالىیموافقم و خ

) السالمهیعل (تیرسالتهاى مداحان اهل ب:  ششمبخش

)س( السالم بعنوان مثال چهره حضرت فاطمه زهراهمی علتیدر معرفى چهره اهل ب)  السالمهیعل (تی رسالت مداحان اهل ب- کی

 فاطمه زهرا امیپ. می ابالغ کنای به دندی را ما بانهایچقدر مطلب وجود دارد که ا) س( مثال درباره فاطمه زهرا دی مالحظه مى کن شمااالن

 معنا اعتراف نیما خودمان به ا. می امروز را اداره کند کمتر توجه کرداىی که بتواند دنشانی اتی به ابعاد سازنده شخصمیصحبت کرد) س(

. میمى کن و قبول میدار

 گرانی و براى دمی سه صحنه درست بسنجنی را در اىی بانوى بزرگ و استثنانی و نقش امینیرا در سه صحنه بب) س( فاطمه زهرا دی باما

 مسلمانها چه مى هی مسلمان مثل بقکیبه عنوان ) س( فاطمه زهرا عنىی مسلمان کی در صحنه زندگى به عنوان کىی. می کنحیدرست تشر

و ) س( مخدره نی و علم ااتی خصوصنی ما درباره ااتی، که در روا)س(، معاشرت فاطمه )س(، اخالق فاطمه )س(ت فاطمه کرد؟ عباد

 اجتماع و در صحنه مبارزات طی در محای زن در صحنه جامعه، آکیدوم به عنوان .  و بحث شده استفیعبادت و معرفتش فراوان تعر

، به استقبالش از خطرها و از )س(، به آن خطبه شگفت آور فاطمه )س (هراى، فاطمه زاجتماعى و حرکت اجتماعى و تضامن اجتماع
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 مى کنند زن از نظر اسالم در صحنه جامعه الی خارىی زن در جامعه چه مى کند؟ بسکی.  جامعه انقالبى وجود داردکی که در بىیمصا

.  بخشهاى جامعه، حضور داردنیخطرناکتر آن هم در در متن جامعه،) س( فاطمه زهرا مینیدر حالى که ما مى ب. کارى ندارد

 و سلمان و ابوذر و مقداد و ستدی در اسالم مطرح مى شود، آن قهرمانى که وسط مى ااسىی که صحبت از خالفت است و مبارزات سوقتى

من نمى . علم مبارزه اوستاست، ) س(دور او جمع مى شوند فاطمه زهرا )  السالمهیعل (طالبی و حتى خود على بن ابفهیعمار و حذ

 انقالب ضد سنى کی روزگار که دشمن در صدد است انقالب ما را نی که در استمی شروع کنم و موافق ننجای را عهیخواهم بحث سنى و ش

 و همان کارى میاندازی و سنى راه بعهی مساءله شم،ی مسلمان را از ما دور کند، ما هم به آنها کمک مى کنونیلی معرفى کند و صدها مایدر دن

.  است و ارتباط به بحث کالمى نداردخىی تارتی واقعکی نیاما ا. ستمی کار موافق ننی من با ا، که در طول زمان مى خواستندمیرا بکن

ستمر  مبارزه مکی، به ) السالمهیعل (طالبیبراى خالفت على بن اب)  وآله وسلم وسلمهیصلى اهللا عل (غمبریبعد از رحلت پ) س( زهرا فاطمه

و لذا زن در صحنه مبارزات اجتماعى مى . محور مبارزه بود) س(خود فاطمه زهرا . شبانه روزى دست زد و کسى نمى تواند منکر آن بشود

بود، زنهاى ما ) س(بود، به زنهاى ما چه؟ بلکه چون فاطمه زهرا ) س( او فاطمه زهرا میینمى شود بگو.  فعالى داشته باشدحضور نیتواند چن

نبود، اگر معصوم نبود، اگر مورد عشق و محبت )  وآله وسلم وسلمهیصلى اهللا عل (غمبری و اتباع کنند اگر دختر پروىیاز آن الگو پ دیبا

 نشده بود که خود او هم معصوم ریتقر)  السالمهیعل( معصوم لهینبود، اگر کارش و عملش به وس)  وآله وسلم وسلمهی علصلى اهللا(رسول خدا 

 جامع تر و همه جانبه لىی قوى تر و خلىی باالتر و خلىیخ)  السالمهیعل( کبرى نبی ز او از دخترش .  کنندروىی پدی بامیگفتاست، ما نمى 

 مادر، به عنوان کی به عنوان عنىی زن در زندگى خصوصى و در زندگى خانوادگى، کی صحنه شوم، به عنوان و. در طول زندگى عمل کرد

 از سى بار به جنگ شی هشت، نه سال همسرس، بنی در طول ا بور در مشکالت و به عنوان زنى که شوهرش  زن صکی همسر، به عنوان کی

 فقط نی ام،ی ابعاد را بشکافنی امروز امیپس  اگر ما بخواه.  را تحمل کرده استنهای بانوى مخدره همه انی شرکت کرده، ااتیرفته در عمل

 است، در خالء است و نمى داند ریامروز جامعه زن در جهان متح. استی به دنمی عظامیبلکه پ ست،ی نرانىیمربوط به مساءله سازندگى زن ا

 زىیدآمی و تمجزی و به هر جا که دلخواهشان هست مى برند و سخنان مبالغه آمنددست او را گمراه سازان تمدن مادى گرفته ا.  بکنددیچه با

 را نهای و شعراى ما اگر ادی را مطرح بکننهایشما اگر ا.  مى شودتیاز زن حما کنند دارد الی که خدیهم به دروغ نسبت به زن مى گو

 اجی هاى فرهنگى احتنهی ما خوشبختانه در زمد؟ی به وجود مى آزن مسائل نهی در زمجىی ما اگر بخوانند، چه فرهنگ راندگانی و گوندیبگو

.  دراز باشدگرانی که دست ما به طرف دستیائل صنعتى و فنى ن مسگری دنیا. می غنى و خود کفا هسترای زمی ندارگرىی دزی چچیبه ه

 مختلف و اتی روز وفات آن بزرگوار در رواای) س(لهذا روز والدت حضرت زهرا . می صادر کنای براى دندی و بامیخودمان آن الگوها را دار

در هزاران )  السالمهیعل (تیو مداح اهل ب) لم وآله وسلم وسهیصلى اهللا عل (غمبری خاندان پشگریمناسبت هاى مختلف که هزاران ستا

مقام . دی به وجود مى آحولى چه تدینی ها و روش هاى ممکن است وجود داشته باشد، شما ببوهی را مى خوانند، با آن شىیمجلس، شعرها

 و زبان شندیندی بشانی تفکرات ا رشته هاىنیدر خور آن است که عقول بر جسته انسانهاى بزرگ در اصلى تر) هایسالم اهللا عل(فاطمه زهرا 

 طبع نی و جوشان ترا ذوقهنی و سرشارتراورندی ها را قالب کلمات بشهی آن اندندگان،ی شعرا و سراندگان،ی گونیتر  غی و بلنی ترحیهاى فص

 ما انسانهاى دیود، شا شنیاگر چن.  کنندانی حنجره ها بنی هنرمندان و شاعران، آنها را به صورت شعر و سخن منظوم، با بهتراضیهاى ف
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 میان بتوم،ی واال و متعالى را درك بکنقی که حقامی و در ذهن و دل و روحمان کشش ندارمی الهى دورقىیمتوسط امروز که از معارف حق

را سالم اهللا  که مربوط به فاطمه زهتىیوقتى انسان به روا. می و درك کنمی بزرگوار را بفهنی و مناقب و محامد احی و مدالیگوشه اى از فضا

 شیتا بزرگواران به سنی ارامونیآنچنان پ)  السالمهیعل (نی زبان معصومندی السالم صادر شده مراجعه مى کند، مى بهمی و از ائمه علهاستیعل

ز اما ا.  تعجب بشودعیرا ندانسته باشد ما) س(و خضوع و خشوع گشوده شده است، که ممکن است براى کسى که مقام واال فاطمه زهرا 

هر کدام راجع به زهرا اطهر )  السالمهیعل (نیکه همسرش بود و تا فرزندان او ائمه معصوم)  وآله وسلم وسلمهیصلى اهللا عل( اکرم غمبریخود پ

 نشدنى آن حضرت فی نشان دهنده مقام واال و توصنی کردند و اانی بشی و ستامیجمله اى سخن گفتند، آن را با زبان تعظ)  السالمهیعل(

 و ما قدر فهم خودمان ممکن است رشحه اى ستی براى ذهن قاصر ما قابل درك نقتای علو درجه معنوى و ملکوتى ام االئمه النجبا حق.است

. میاز رشحات را درك کن

 و عبادت کرد که پاهاى ستادی سال داشت، آنقدر به نماز ا18 که در هنگام شهادت ىی بانونیو ا) س( دختر جوان حضرت فاطمه نیا

 از شوهر و فرزندان هم بر عهده خود ىیرای منزلتى و مقامى کار منزل را هم خودش مى کرد، پذنی خانوم با چننیآنوقت ا. مبارکش ورم کرد

. فراوان و متعدد است) س( دستاس کردن گندم توسط فاطمه زهرا رباره داتیاو بود،؟ روا

 دلگرمى شوهر و هی سخت مادانهاىی مخدره بزرگوار در منیربى فرزندان بود، ا مادر مکی زن خانه دار و شوهر دار بود، کی بزرگوار نیا

در .  اتفاق افتاددیدی و فشارهاى سختى که شما شنغمبری شدت دعوت پنی در ععنىیوالدت آن حضرت در سال پنجم بعثت . پدرش بود

 کوتی در حال آنچنان مبارزه اى بود که مردم مکه او را بارغمبی پعنىی.  معنى داردلىی خنی و اامدندی براى کمک نهاوالدت آن بزرگوار، زن

 کبرى جهی خد-  قطع کردند و آن زن فداکار شانی فشار قرار بدهند، به کلى رابطه خودشان را با اری را زغمبری پنکهیکرده بودند و براى ا

 با آن گرسنگى دیوبت به ماجراى شعب ابو طالب رس ساله شد ن6 -  5 دختر نیبعد هم وقتى ا.  دلگرمى دادغمبریاستقامت کرد و به پ) س(

سختى ها و فشارها و غربت ها بطورى که در روزهاى داغ و شبهاى سرد آن منطقه، شکمهاى بچه ها گرسنه و لبهاى آن تشنه بود و جلوى 

 و حضرت جهیحضرت خد که ودی دوران نیدر هم.  بودغمبری مى زدند، سه سال پپرچشمان پدر و مادرشان از گرسنگى و تشنگى پر

 مى کرد، او دلدارى مى داد و غبار غم و کدورت را از چهره ىیرای دختر بود که از آن حضرت پذنی رفتند تنها ماند و فقط اایابوطالب از دن

 مادر کی او مثل )!مادر( ساله گفت 8 - 7 دختر نیبه ا) ه وآله وسلم وسلمیصلى اهللا عل (غمبری کار تکرار شد که پنیاش مى زدود و آنقدر ا

 را به خاطر سختى امبریخداى متعالى پ.  کردىیرای را بر دوش داشت پذتی همه بشرتیاز پدرش که همه مشکالت عالم وجود و مشکل هدا

 قدرتی به خودت سختى مى دهى؟ چرا انقدریچرا ا! امبری اى پى القرآن لتشقکیطه ما انزلنا عل: دیقرآن مى فرما.  تسلى دادشیها و مشقت ها

)  وآله وسلمهیصلى اهللا عل (غمبری فشار بر آن روح ملکوتى ات وارد مى کنى؟ در آن دوران که فشار روانى پنقدریرنج مى کشى؟ چرا ا

مثل نورى در آن شبهاى )  وآله وسلمهی علهللاصلى ا (غمبری دختر پعنىی دختر ملکوتى و معنوى، نی فرشته کوچک و انی مى کند، انىیسنگ

 الزهرا النها تی دارد که سمتیدر روا.  طور بودنیهم هم)  السالمهیعل (نی المومنریبراى ام.  و مسلمانان مى درخشدغمبری پ زندگىکیتار

مى )  السالمهیعل( سه بار در چشم على زى چون رودندیفاطمه را زهرا نام. فى النهار ثالث مرات بالنور)  السالمهیعل (نی المومنریتزهر الم

 زن محدثه نی زن عالمه و انی و اهی زن حکمنیقلب ا.  برابر مى رسدنی مرد به چندروىی ندانىی مرد باشد، در هر مبانی پشتاگر زن. دیدرخش
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 ملک و ملکوت روشن بود که لم زنى که فرشتگان با او حرف مى زدند، آن چنان به عوانی ارتباط داشت و ابی زنى که با عوالم غنیو ا

 و با آن مقام شامخ پشت سر تی زن با همه ظرفنیا. دیرا روشن مى کرد و قوت مى بخش)  وآله وسلمهی اهللا علصلى (غمبریقلب على و قلب پ

.  دفاع کردتی و از مقام والنی المومنری و تا زنده بود در همه مراحل زندگى با تمام وجود از امستادهیمثل کوه ا)  السالمهیعل (نی المومنریام

 رادی انهیدر مسجد مد) س( ظاهر و باطن کلمات خطبه اى که زهرا نیان فصحا و بلغا از علو کلمات و مضامبزرگ: دیعالمه مجلسى مى گو

 اری و در اختهگرفت)  السالمهیعل( از ائمه تی کسى که آن همه رواعنىی عالمه مجلسى است، انی بنیا. دندیکرد انگشت تعجب به دندان گز

 خطبه هاى نهج البالغه است، نی و بلندترنیباتری را که همانند زبی خطبه عجنیا.  مى بازد خطبه خودش رانیماها گذاشته، در مقابل ا

 آن.  کرده باشد بر زبان جارى کرده استمی قبال آن را تنظنکهیبا آن حال غم و اندوه به مسجد رفت و ارتجاال و بدون ا) س(فاطمه زهرا 

.  در راه خدا خرج کرده استکسرهی را همه و همه انی قلب و بتی باال و آن نوران واال وتی و آن ظرفبی و آن ارتباط با غمانهی حکانیب

 منبع نور و نی براى ام،یکه هر چه محبت بورز) س( نسبت به حضرت فاطمه زهرا تی مراحل محبت و مجذوبنی بعد از ادی که با ما بازىیچ

 را نی و اال اگر استی ارتباط عاطفى و قلبى چنی ما در قبال افهی وظمینی است که ببنی ام،ی کم است به آن توجه داشته باشلتیمعدن فض

 موجود کی) س( به ما ندهد، چون فاطمه زهرا می اى را که انتظار دارجهی محبت، آن نتنی ممکن است خداى نکرده امی نکنالمالحظه و دنب

. ستیمعمولى ن

 مادر شما ایآ: دیبعد راوى پرس) نی نسا العالمدهی سای: (فرمود)  السالمهیعل(امام صادق .  استتی بشرخی در همه تارنهای از برترکىی او

 است و نتعلق به نی و آخرنیلکن مادر ما سرور زنان اول.  سرور زنان زمان خودش بودمیمر:  حضرت فرمودم؟ی مرایسرور زنان عالم بود 

 تعداد کی شده اند شما دهی انسانى که در طول زمان آفرردهاایلی منی اگر در همه خلقت عالم و در همه اعنىی. ستیزمان خودش تنها ن

 و میی از او بگوم،ی او بگذرانادی اسم او نی چننی مطهره منوره است که انی از آنها همکىی دی کندای پدی ها را بخواهنیانگشت شمارى برتر

 مقام آن بزرگوار به گونه اى است که علما بزرگ عنىی هم لطف خدا بر ماست نی از او غافلند، لذا اای از مردم دنارىی بسمیاز او بشنو

 مقام کمى است که نی اای؟ آ) السالمهیعل (طالبی على بن ابایباالتر است ) س( زهراى اطهر ای و صاحبان فکر و نظر بحث که آنیمسلم

 محبت و نیباالتر است؟ لهذا ا)  السالمهیعل( على دی بگوکىیباالتر است، ) س( زهرا دی بگوکىی با هم گفتگو کنند، ندیبزرگان اسالم بنش

 هم در عمل شخصى و هم در عمل اجتماعى به دی است که ما بانی افهی را بر دوش ما مى گذارد و آن وظفهی وظکیعلقه اى که وجود دارد 

 همان راه حضرت عنىی که امروز به فضل الهى انقالب جلوى پاى مردم ما گذاشته ست انی و راه هممیمنش و روش آن بزرگوار عمل کن

). س(فاطمه زهرا 

 خودمان و در جلوه هاى گوناگون اتی حامی و معرفت و ارادت به آن بانوى دو عالم در سرتاسر اىی آشناانیرا مدع) س( فاطمه زهرا برکات

 و می و حس کنمینیگ هم بب زندگى و پس از مرشهی برکات و تفضالت را تا همنی است که انشااهللا تداوم ادی و اممیزندگى مشاهده کرده ا

 مجموعه کوچکى که در مقابل کیبه ) س( فاطمه زهرا وضاتی فکنی بشوند ولضی از انوار مطهره آن حضر مستفان،ی موالوهمه دوستان 

 جا مرهون کی ت،ی بشرمی و منطقى نگاه کننی واقع بدی دکیاگر با .  منحصر نمى شوددی جمع محدودى به حساب مى آتیمجموعه انسان
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 فاطمه زهرا تیروز به روز، نور اسالم و معنو. است)  وآله وسلمهیصلى اهللا عل( خاتم غمبری و پایب انماتیاسالم و قرآن است و مرهون تعل

.  لمس خواهد کردتی را بشرنیو ا. آشکارتر خواهد شد) س(

 ست؟ی ما چهی سرمام،ی هست خرج کناجی که به آن احتىی را در راه خدا آن جازىی چمی ما بخواهاگر

و شوهر او و پدر او و فرزندان او در راه خدا خرج کردند چه قابلى دارد؟ ) س( که زهراى اطهر مىی عظهی با آن سرماسهی ما در مقاهیسرما

 در  که خداى متعالرىی بى نظمی در جنب آن اندوخته عظمی اگر داشته باشمی مختصر علم و زبان و پول و طبع شعر و معرفتى که ما دارنیا

 هیعل(و راه ائمه ) س(و فاطمه )  السالمهیعل( راه على م؟ی دارد تا در راه خدا بخل کنتی گرد آورده و مجتمع کرده چه اهمملکوتىآن وجود 

ما هر چه .  نظر کنددی خود تجدرتی در بصدی باشد بادهی را نداند و نفهمنیاست و اگر کسى ا) ره (نىیامروز همان راه امام خم) السالم

.  است که به آن علقه معنا مى بخشدزىی همان چنی و امی خرج کننهای اراه در دی بامیردا

 جامعهتیدر سازندگى و هدا)  السالمهیعل (تی رسالت مداحان اهل ب- دو

 کی و دیکن حلقه عمل را به حلقه محبت متصل دی که مى تواندی کسانى هستنیبهتر)  السالمهیعل (تی اهل بلی فضاندگانی مداحان و گوشما

. دیاوری ئاقعى به وجود برهیسلسله و زنج

 اری مى شوند عامل بسنی از شادى آنها و در عزاى آنها محزون و غمگقتایکه حق)  السالمهیعل( و عشق شان با ائمه وندی مردم ما و پعاطفه

 سلسله نی است، از جمله همدگانی برگز آن بر عهئه کسانى ازتی و جهت دادن و هداراستنی و پالودن و پتیمهمى است که حفظ و تقو

.  منصب عالى هستندنیمحترم مداحان که صاحب ا

 کند، دای هم عمق پدی بامانی انی مرم است و امانیاما انقالب روى دوش ا.  انقالب دشمن دارد و دشمنان جدى هم داردنی ازی عزبرادران

مناسب )  السالمهیعل (تی کار از زبان مادحان اهل بنیام زبان مى تواند براى الهذا کد.  شوندقی تشومانی انیهم صفا و جال و هم مردم به ا

. شدتر با

 آن بزرگوار براى میی آنها متاثر مى شود؟ مگر نمى گودنی بود که انسان از شنىیزهایهمان چ) س( حضرت زهرا هیزی جهمیی ما نمى گومگر

 دخترها را هی کنند و مهرشتری را بوری ورز وزىی و تجمل گرافاتیوز بروز تشر ارزشى قائل نبود و مگر مى شود زن و مرد ما رچی هایدن

 کنند؟ ادتریز

 تیفی و با آنم ذوق و هنر صداى خوش، و لحن مطلوب و کد،ییبگو) س( اى حرفها را در مجالس فاطمه زهرا دی برودی که مداح هستشما

. دی کنکتری نزدقی حقانیجذاب خوانندگى تان، دل هاى مستمعان را به ا

 جامعهتیدر سازندگى و هدا)  السالمهیعل (تی رسالت مداحان اهل ب-سه

 که در وی همه رادنی و ادی به جنگ انقالب ما مى آغاتیاستکبار جهانى از راه تبل.  کندفای نقش آگاه سازى را در جامعه ادی مداح باجامعه

 طمع خام است و به کی نیلکن ا.  کنندجادی مردم ما تزلزل امانیت که بتوانند در ا اسنی هاى گزاف به کار انداخته اند، براى انهی با هزایدن

 از جبهه خبر مى دادند و مى گفتند نمى دانى روزیبرادران ما د.  راسختر مى شودمانشانی مردم امینیفضل الهى هر روزى مى گذرد ما مى ب

 ناشى مى مانی از انیا.  دارندروزىی پهی دىیت و چه عشقى و چه ام هسجىی جوانان بسنی اانی در مجانىیچه خبر است و چه شور و ه
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 خانواده هاى شهدا و پدر و مادرها را مى هی روحشتری بدی مردم هستانی در مشتریو شما که ب.  همان مردمندنهای استند؟ی کنهایمگر ا. شود

.  دارند هر چه مى توانند براى مردم روشنگرى کنندایکه زبان گو آن کسانى ستىیاما با. ستی مردم ما متزلزل شدنى نمانی انیبنا برا. دینیب

 دی هاى مطلوب براى مردم بخوانوهی و با صداى خوب و با شدی داشته باشاری آن شعرى را که روشنگر مردم باشد در اختدی امروز مى توانشما

. دیتا در آنها اثر بگذار

ال شهدادر قب)  السالمهیعل (تی رسالت مداحان اهل ب- چهار

من خواهش مى کنم برادران با جستجو .  که برادران هستند از حضور در مجالس  شهدا غفلت نکنندگری هر جاى دای قم و ای تهران در

 نی بعضى از برادران مداح همدمی شننکهیکما ا.  کنند و منتظر دعوت آنها نباشنددای کنند و خودشان در آنجا حضور پدایمحافل شهدا را پ

 بهتر لىی سازماندهى شده باشد، خنیاگر ا.  مى کنند و در آنجا مداحى مى کننددای خودشان مى روند مجالس شهدا را پتند و اصالطور هس

 شهر، مداحان هر می هستند اصال سازماندهى کنند و با تقسانی که آقاگریجامعه مداحان کنونى در تهران، قم، کرج، و هر جاى د. است

 هفته را به گری کنند و مثال عده اى از مداحان روز شنبه را اختصاص به شهدا بدهند و شش روز دامور نفر را مکیقسمت را موظف کنند، 

 منوال تا جمعه را اختصاص به شهدا نی و بعضى ها دوشنبه و به همکشنبهیبعضى ها . کارهاى معمولى خودشان و دعوت هاى مردم بپردازند

خدا شاهد است که اگر من مداح و منبرى بودم و وقت داشتم . رندی بودى بگادی هر مجلس ر توانند د مىدیبدهند، که مردم بدانند براى شه

 دی امکان داشت بدانمیلکن اگر برا. منتهى فرصت نمى کنم.  شعرى بخوانمای صحبت کنم و ایآرزو مى کردم بروم در مجالس شهدا مداحى 

 و محترم زی عزاریهم تسلى آنها و هم بزرگداشت شهادت آنها بس.  شهدا فوت شود وقتى از اوقاتم از حضور در مجلسچیکه نمى گذشتم ه

.  على اکبرها هستندنهایاست و امروز ا

 کس را چی هخیما در طول تار. پاسخ گفتند و دارند فداکارى مى کنند)  السالمهیعل( الشهدا دی هستند که امروز به نداى هل من ناصر سنهایا

 له وآهیصلى اهللا عل (غمبریاما آنها را مى توان با شهداى زمان پ.  دارندگرىی دتیآنها مقام و موقع. می کنسهیکربال مقا با شهداى مینمى توان

. باالترند و بعضى شان هم با آنها برابرند)  وآله وسلمهیصلى اهللا عل (امبریواقعا بعضى از شهدا امروز ما از شهداى زمان پ.  کردسهیمقا) وسلم

 لىیبه هر حال خانواده هاى شهدا خ.  دارندری شهدا که در دوران هاى مختلف بودند در زمان ما هزاران نظهی المالئکه و بقلی غسحنظله

.  دارند ارزش 

.  و مقدارى دخل و تصرف از نظر خوانندگان محترم گذشتهی مقام معظم رهبرى همراه با حاشاناتیبخش ششم با استفاده از ب: حیتوض

نون مداحىف:  هفتمبخش

تا همه .  که به دقت مطالعه و در مجالس به کار برده شودمیو لذا در خواست دار.  مهم و ارزشمند استاری بخش از نظر آموزشى بسنیا

 نجات شانىی ها از بى نظمى و پرئتیو ه.  و جذاب خواهد بودبایز)  السالمهمیعل (تی نکات فنى در مداحى مجالس اهل بتی با رعامیابیدر

 دلش مى خواهد زىی خواسته استعمار است که در جلسات روضه هر کس هر شکلى خواست مداحى کند هر چنیا. رد خواهند کادیپ

نظم )  السالمهیعل( على نیرالمونی مهم اماىیاز وصا.  نظم و برنامه هستندانگذاریمنشاء و بن)  السالمهیعل (تی اهل بمیما معتقد. بخواند
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و هر جا که نظم .  مى شودتی منظم شدن هئجهی به جلسات مداحى و روضه و در نتدنی آن نظم بخشازاتیمت از اکىیفنون مداحى . است

.  و شعور باال خواهد رفترىیادگیحاکم شد 

. می نمائحی را تشرری تا فنون زمی بخش بر آننی ادر

) مجلس شاعرانه و مجلس عالمانه(فن مجلس خوانى ) 1

 المجلس خوانى نیفن ب) 2

نوحه خوانى ) 3

دم خوانى ) 4

واحد خوانى ) 5

 خوانى لیبحر طو) 6

 خوانى نهیزم) 7

شور خوانى ) 8

 تکه خوانى ایشرر پاشى ) 9

 خوانى دهیقص) 10

مثنوى خوانى ) 11

دکلمه خوانى ) 12

مرصع خوانى ) 13

خود خوانى ) 14

 خوانى فیرد)15

 خوانى بیغر) 16

 خوانى هیچارپا) 17

 خوانى تازه) 18

 پل سازى ای زیفن گر) 19

مجلس خوانى) کی

.  بخش ذکر شد مجلس خوانى دو گونه استنی که در مقدمه اهمانطور

مداحى شاعرانه : الف

 شعر و سخنى اجرا کند به مرحله اجرا، مى ای هی محورى مدح و مرثای مداح موضوع مداحى را انتخاب کرده که در چه موضوع نکهی از ابعد

و اجراى شعر با شواهد داستان و . ردیاحى شاعرانه از اول با شعراست و موضوعات مهم و جالب و ادبى مورد توجه قرار مى گمد. رسد
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 اتی هاى ادبى بوده و موضوعات در ادبىیبای و زنی با هنرها و شاهکارها و مضامختهی آمریصحنه سازى و معنى کردن و مثال آوردن، تفس

 جذاب انیکه مداحى با ب. می ادهی و شندهی داری بسقهی حسن سلم،ی تفهان،یبه انتخاب ب. کنده و مختلف استشعر گاهى در هر مصراع پرا

 علت نیو لذا به هم.  بگذاردری نتوانسته است تاثانی بتی داشته ولى به علت عدم جذابنی آتشو   موضوع و شعر و مضمون حساس کی

.  ساخته استعیمضمون را هم ضا

نه مداحى عالما: ب

 متناسب موضوع آغاز ثی احادای ىی والاتی رواای اشعار عربى ای خطبه، ارت،ی با استفاده از دعا، زشتری مداحى شروع مجلس بنگونهی ادر

 مى زیحاالت و عواطف و احساسات به حد شورانگ. می جذاب استفاده مى شود وقتى به روضه مى رساتی بخش از روانیدر ا. مى شود

 و اخبارى بوده و ىی رواخى،ی محورهاى علمى، تاررامونی پشتری هاى گفتارى بىیبای و انتخاب زری و تاثانی بهلماندر مداحى عا. رسد

 از مقاتل عربى هستند استفاده شتری بهیدر مرث.  مى شودانی بهی مکتبى در نظر مداح است که با زبان شعر و مرث  و درس امیرساندن معارف و پ

. مى شود

در مداحى شاعرانه مداح راحتر و آزاداتر است ولى در مداحى عالمانه مداح .  باشدخىی اخبار تارث،ی احادات،یر گرفته از روا بدی بانیمضام

سخنى بدون مدرك و شبهه ناك نقل نکند و قدرت )  السالمهمیعل (نیاز معصوم.  غلو نکندای ادی کم و زاتی و اخبار و رواثی در احاددیبا

 . داشته باشدطاستنبا

اما در . دی مى تواند مجلس دارى نماهی شعر مرثحی معلوماتى در مقاتل نداشته باشد با توضهی مداحى شاعرانه اگر مداح مطالعه و سرمادر

 نیوقتى سخن به ا.  شده و از حدى که در شعر به آن اشاره شده فراتر مى رودانی و کامل تر بقىی تر و تحققیمداحى عالمانه گفته ها عم

.  مکتب است که معرفى آن هنر و هنرمند مى خواهدکی که مداحى می بگوئدیمى رسد با گاهیجا

 المجلس خوانىنیفن ب) دو

 سخنران مجلس را ای مجلس از مداح نیبلکه ب. ستی قسمت مداح خود آغاز کننده ننی که از عنوان بحث مشخص مى شود در اهمانطور

. و چند درجه دارد. ردی مى گلیتحو

 و ستی ننىی به مقدمه چازی نگری خوان قهار باشد دهیاصله بعد از واعظ اگر مجلس گرم و آماده است و سخنران روضه خوان و مرثبالف) الف

.  در همان حال مجلس را اداره کنددیبا

. ده مى شود روضه مناسب آن را انتخاب کرده که با شور و حال خاص خوانای با ترجمه قسمتى از آن شعر ارتی زای دعا نیدر ب) ب

 مداح قبلى مجلس را به حد اوج شور و ایاگر واعظ .  ادامه دهددی گرفته به همان شکل بند الف بالی مجلس را تحوگرىیبعد از مداح د) ج

.  آن هم با شعر خوب مانعى نداردنىی اگر مداح مى تواند با فرود آمدن مجلس را گرمى بخشد مقدمه چنجایحال نرسانده اند در ا

 کی. می اگر نوحه به همان سبک دارای می واحد را شروع کندی بانجای که وارد نوحه شده ما در امیریگی ملید از مداحى مجلس را تحوبع) د

. می دو بند و سپس واحد را ادامه دهای
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 بحث شتریودى ب خفی خصوص در ردنی به همان سبک واحد بخواند که البته در ادیمداح قبل واحد را شروع مى کند مداح بعد با) ه

.  کردمیخواه

 دی بانجایسپس مداح بعد وارد مى شود ا.  نوحه، واحد و شورنه،ی زمه،ی شروع، مرثعنىیمداح قبل تمام مجلس را خود اداره مى کند ) و

 نهیعد از روضه و سچون معموال ب.  به دعا ختم شودعی در شور و حال و اشعار طوفانى مجلس را ادامه و سرقهی کوتاه در سه تا پنج دقاریبس

 هاى ئتیبرخى از مجالس مثل بازار ه.  نمى باشدکسانی در همه مجالس نی مجلس توجه دارند البته اانیزنى و شور کمتر افراد به روضه پا

.  عالقه دارند  به روضه آخر مجلس شتری بمىیقد

.  قواعد را سر لوحه قرار دهندنیودى خوانى هم ا در مولدی بازانیو عز. بندهاى مذکور در مجالس مدح هم کارائى دارد: 1 تذکر

 ای شورى مجلس را به دلخواه به اوج ای با سخنى ای تی با خواندن چند بمی دهلیمداحان کار کشته در هر که مجلس را به آنها تحو: 2 تذکر

. ستی کار هر کسى ننیکه ا. فرود مى آورد

فن نوحه سرائى و نوحه خوانى) سه

 گسترده مى شود و هر کس اری مرسوم بوده نوحه خوانى بوده و نوحه خوانى در محرم بسربازی از دتیکه در مجالس اهل ب از مواردى کىی

و مشاهده مى شده که برخى از .  و سطح سواد حتى از افراد بى سواد نوحه هائى را با گوش دادن حفظ و مى خواندندقهی و سلپیبا هر ت

 ندارد رادىیگرچه تکرار برخى از نوحه نه تنها ا.  هر سال تکرار مى شدایو .  برخوردار بودفیضا از تحر و بعفی ضعاریس بنینوحه از مضام

: بلکه در پوست و خون مردم است و انصافا دل و قلب هر مستمعى را به خود جذب مى کند مثل

 نوحه که لی قبنیو از ا. شنگان اى جان جانانم او را، اى ساقى لب تمیگلى گم کرده ام مى جو.  شهادت نامه عشاق امضاء مى شودامشب

.  اخالص نوحه سرا و نوحه خوان دارداریبستگى به ع

 حاج على دی رضا مؤدی حاج غالمرضا سازگار، حاج سانی شعراى مذهبى امثال حضرات آقاژهی برکت انقالب و دفاع مقدس و توجه وبه

 مثل گری دازاتی ضمن برخوردارى از روح ادبى از امتنیو مضام. ردار بوده است خوبى برخوفىیانسانى، نوحه ها هر سال از رشد کمى و ک

و هر سال هم از سبک ها .  استفاده مى شودزی جذاب و شورانگاری استفاده از مقتل و روضه و زبان حال هاى بسطفه احساس و عاختنیبرانگ

 مهم به جمع آورى شورهاى نی اتیى از کتب و جزوات به جاى تقو متاسفانه برخریاما در چند سال اخ.  استفاده مى شوددیو وزن هاى جد

صلى ( کردن خاندان آل محمد هیتشب).  السالمهیعل (تی و اهانت به ذوات مقدسه اهلبتی و برخى هم دون شان اهلبفی ضعاری بسنیبا مضام

آهنگ هاى مبتذل آوازه خوان هاى قبل از انقالب به بهانه  و قنارى و استفاده از سبک هاى مبتذل غربى و اهیبه گل و بلبل و گ)  وآلههیاهللا عل

 هر چه بادا باد على پرستم من، روى ه،ی اللهى، انا عبدالرقنبی اللهى، زهی اللهى، رقنی حسزیمجذب چند جوان و استفاده از عبارات شرك آ

 ای نىی فرهنگ حسجی اسمش را مى گذارند تروو.  گزاف به فروش مى رسدمتی و قنی پائاری بستیفیآورده اند و کتب و جزوات هم با ک

 مهم توجه نی مداح به ازانی عزمیدواریاما ام.  داردازی کتاب نکی خصوص به نوشتن نیاالبته انتقاد در .  به خدامی فاطمى پناه مى برایعلوى 

. ستی داشته باشند که نوحه خوان واقعى کتیو عنا. کنند

.  سروده اندنگونهی از نوحه هاى جانسوز و نغز اکىی ارجمند حاج على انسانى در استاد
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 نى سر تو برسى

 نى خواهر تو پاى

 زنان نهی سدختران

 خوان مادر تو نوحه

.  پى برددی موضوع بانیبوده و لذا به ارزش ا) س(حضرت زهرا .  کسى که براى اباعبداهللا نوحه خوانى کردنیاول

. ندی نوحه توجه نمانی و مضامتیفی به کدی اخالقى و عملى و ظاهرى باتیح نوحه خوان ضمن برخوردارى از اخالص و صالو

 چند نکته راجع به فن نوحه خوانى اما

 بهتر است و رىیادگیهر چه کوتاه تر باشد براى )  مى دهندنیپاسخى که مستمع( جانسوز برخوردار بوده و دم نی از مضامدینوحه ها با) 1

. ى رسدزودتر مجلس نوحه به اوج خود م

.  و روضه مى شودهی باعث حزن و اندوه مى شود و برخى از محافل هم مبدل به گرنی و تکرار برخى از مضامریاستفاده از تحر) 2

) س (هی از نوحه هاى جانسوز راجع به حضرت رقکىی در مثال

 مصراع دوم دنی مى کند براى شنتکرار قسمت دوم از خط اول مستمع را آماده) 3) (زخم قلبم را نمک( عدو نی ز راه کزد

 عدو زخم قلبم را نمک نی ز راه کزد

 تو مى بردم و او مرا مى زد کتک نام

) س( در نوحه حضرت زهرا ای

 بستم دهی من شکستم، از خجالت ددىی فتادى من نشستم، تو خمتو

. مى باشد و باعث شدت حزن مردم مى شود)  السالمهیعل (نیرالمومنی مذکور اوج مصائب و دردهاى دل موال امنی تکرار مضامدیمستحضر

.  چند بار قبل از مجلس مرور کرددیبراى تسلط بر نوحه خوانى نوحه را با) 3

 از سبک ها و آوازهاى مطرب استفاده مى شود خوددارى ایاست و )  السالمهمیعل (تی که شائبه هتک حرمت اهل بىیجدا از نوحه ها) 4

. شود

.  واحد خوانده شوددی و موضوع نوحه بانیاممتناسب با مض) 5

.  نوحه مى شودىیبایاوج و فرود در نوحه خوانى باعث ز) 6

 بعضى از بندهاى ایدر پاسخ و )  السالمهیعل( شب شهادت برخى از ائمه اطهار بان،یدر برخى از نوحه ها و بعضى از شبها مثل شام غر) 7

.  استدی حزن نوحه خوانى موثر و مفتی که در تقواورندی سر بنوحه از مستمع خواسته شود دو دست بر روى

 بحث نوحه و دم خوانى ادامه
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 دو عنوان از فنون کمى تخصصى تر بحث نیراجع به ا. می از دوستان در صدد برآمدکىی شنهادی نوحه و دم خوانى و پتی توجه به اهمبا

 با مقدارى دخل و تصرف شانی از گفتار الی و لذا مطالب ذمینیخوشه بچ از مباحث ارزشمند حاج على انسانى دمیو مناسب د. مینمائ

. می آغاز مى نمائتی تک بنیو با ا.  نوشتار از نظر مخاطبان محترم مى گذردنیمناسب حال ا

 زنى است نهی نفس نوحه، طپش سهینی حسدل

 دم باشد کی که عمر همه میری بگدم

و دو معقوله . اما هر کدام معناى خاص خود را دارد.  معموال هر دو با هم و مترادف هم مى آورندکه)) نوحه((و )) دم(( رابطه با کلمه در

ولى نوحه به معناى زارى کردن است .  آن را تکرار مى کنند و پاسخ مى دهندنیرا مى شنوند و معموال مستعم)) دم. ((اى جداى از هم است

به معناى نفس و هواى است که با )) م. ((که به بعضى اشاره مى شود. ى گوناگونى دارددر لغت نامه دهخدا معان)) دم(( کلمه حدر اصطال

. ندیحرکت آالت تنفس در شش ها داخل و خارج مى شود و به آن دم و بازدم مى گو

))  استنبی زای هر بازدم نی حسایذکر من هر دم ((

.  مفرح ذاتدیبرآ است و چون اتیهر تنفس که فرو مى رود ممد ح: دی مى فرماسعدى

.  آمده مثل خجسته دم، فسرده دمزی به معناى کالم و صدا ندم

 همى نمی پر غم و درد بدلش

  ) فردوسى( همى نمی خشک و دم سرد بلبش

 شود سىی ز خواهش چون مصفا شد دم عدم

  ) صائب( شود ضای بدی چون شد از طمع کوته دست

 برآوردن شی به معناى لحظه دمى به آسادم

) سعدى( باغ برى مى رسد نی دم از اهر

  .  فالنى دم از مردانگى مى زندندی به معناى دعوت، ادعا و الف و در محاوره مى گودم

 چرا هر که زند الف تجرد دهوهیب

) صابر همدانى (ستی شدنى نمی مرسىی بى پدرى عهر

.  در لسان عرب به معناى خون استدم

 و با همان ندی زنان با نواى خاصى مى گونهی که مداح براى عزاداران و سندیاى مختلف عروضى مى گو دم به چند کالم در وزن هجهی نتدر

.  و آهنگ که مى شنوند به صورت جمعى جواب مى دهندوهیش

ت  اشخاص رهگذر را هم تحابانی شده که دم در دسته هاى عزادارى آنچنان توجه را جلب مى کند که در کوچه و بازار و خدهی دگاهى

.  از مبدا تا مقصد باشدکپارچگىی اند و دم مى تواند محور نظم و وستهی قرار داده و به آنها پریتاث

.  مثبت فراوانى را به همراه خواهد داشتجی در سروده ها دقت شود نتااگر
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 نوحه اما

 هی و گاهى به معناى ندبه، موونیى آواز ماتم و ش کردن با آواى بلند آمده در لغات هم به معناهی و گربتی مصانی فرهنگ نوحه به معناى بدر

.  از دست رفته آمده استزیگرى و زارى در عزاى عز

  نوحه و نوحه گر ز معدن سور .  گردون بسى بر آورده استچرخ

 بود در مجلسى صد نوحه گر گر

) عطار( صاحب درد را باشد اثر آه

 مى بی و ترغقیشنونده به نوحه کردن تشو. ار مستمع و اگر در چارچوب باشد دم کار ذاکر است و مداح و نوحه کنکهی سخن اکوتاه

 گذارى بر عواطف داشته باشد کوشش الزم را به ری تاثتی حماسى و مکتبى و فخامت زبان کم رنگ باشد اما خاصهیو اگر از زاو. شود

  . فخامت آن مى دهد

 مرد مانده بود و کران تا کران عدو کی

   و جهان تا جهان نشان  مانده بودری تکی

 زانی و موهن مطالبى که در شاءن عززیرآمی تحقری سروده ها از تعابنگونهیاست تا آنجا که ادب و آداب مى طلبد در ا)) ستهیشا ((انی پادر

. گاهی آن بى پاندهی صورت عمر سروده ها کوتاه خواهد بود و سرانی اریدر غ.  شودزی پرهستیخدا ن

  فن دم خوانى) چهار

 اسم و ای کلمه ای جمله و کی مصراع و کی با ای با او هم خوانى کند ای و موزون را بخواند و مستمع نی مداح شعرى آهنگعنىی خوانى دم

. ذکرى به او پاسخ دهند

.  وزن مى خواندنی را در همىی و مداح شروع کند بندهادی ذکر را مى گونیمستمع ا. جانم على اى جان جانانم على) 1

.  استنی حسثاری و ااریرف معش) 2

. تکرار مى کند)  استنیحس( مستمع آخر شعر را نجای است در انی آمال و افکار حسهدف

. نی قرآن ناطق را ببنی را ببقینشر حقا) 3

 . به کمک مداح مى شتابدلتای قسمت مستمع با ذکر واونیدر ا. لتای واولتا،ی واونی احوال صادق را ببای مادر بای بمادر

 الحسن ابنی الحسن ابنیگل رنگ بو ندارد آبى به جوى ندارد روکن به هر که خواهى گل پشت رو ندارد ) 4

. می چهار مورد بسنده مى کننی از انواع دم وجود دارد که ما به همادىی الحسن را تکرار مى کند البته موارد زابنی فقط ذکر مستمع

 دم خوانى تی خاصچند

.  هم واقع مى گردددی استفاده مى شود و مفاریوانى بس المجلس خنیدر ب) 1

و در صحنه .  از مستمع کار بکشدعنىی است که بتواند از ابتدا مجلس دل و زبان مستمع را با خود همراه کند نی مداح اتی از موفقکىی) 2

.  مى آورد را به وجودتی روش دم خوانى است که موقعنیبهتر.  نباشدگریمداحى بوده و حواسشان جاى د
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 هم خوانى کی است صداى مردم با صداى مداح ادغام شده و دی مفاریبراى مداحان تازه کار و نوجوان که معموال اضطراب دارند بس) 3

. و در مواقع سکوت با شجاعت و بدون اضطراب به کار خود ادامه دهد.  مسلط شودجی مى شود تا مداح تازه کار به تدرجادیا

 فاصله تنفس نموده و براى ادامه مجلس آمادگى الزم را کسب مى نی مداح در اندی ذکر را مى گوایاست تا مردم پاسخ  نی اگریحسن د) 4

 ادیتا بالفاصله مستمع آن را .  ساده، روان، همه فهم و زود فهم باشددیبا.  توجه داشت اشعارى که براى دم خوانى انتخاب مى شوددیکند با

 عاطفى نباشد در ری مبهم و کلمات خشن و غهاتی الفاظ و تشبنی مواظب بود در دم خوانى اشعار سنگدیو لذا با و با مداح بخواند دیریبگ

.  استفاده نشودفی از روح ادبى باشد البته مطلقا از الفاظ ضعشتری بدی روح عاطفى و احساسى بانجایا

  فن واحد خوانى) پنج

.  برخوردار باشدلی ذهاىیژگی از ودیو با.  معموال بعد از نوحه خوانده مى شودواحد

.  و جانسوز و داراى روح حماسى باشدنیشعر واحد آتش) الف

.  داردىی در واحد خوانى کاراشتریمعموال اشعار در قالب مثنوى ب) ب

.  موثر استاری دار مجرب در واحد بسانیاستفاده از م) ج

.  خوانى معموال سه شکل استواحد

. ردی زنى پاسخ از مستمع مى گنهی با آهنگ مناسب و به مقتضاى حال مجلس ستىیمستمر خوانده و بعد از چند ب را تیمداح چند ب) 1

.  را خوانده بدون فاصله مستمع پاسخ مى دهدتىی بایمداح هر مصراع ) 2

.  متناسب با وزن همان شعر وارد شور مى شودانیمداح شعرى را به طور کامل اجرا مى کند و در پا) 3

.  مراعات شوددی المجلس خوانى بانی واحد خوانى هم فنون بدر

 از ری زنى اشک هم باشد اگر غنهی سنی اى و داراى معانى مقتل خوانده شود تا بهیاگر مستمع خوب و سرحال بود خوب است شعر مرث: تذکر

  .شود از اشعار مدحى و ساده استفاده شتری اى خوانده شود و بهی شعر مرثدی باشد نبانیا

   خوانىلیفن بحر طو) شش

 حفظ کردن رای استفاده مى کردند زشتری بمىیکه مداحان قوى و بر جسته قد.  در مداحى به شمار مى رودمىی خوانى از فنون قدلی طوبحر

نى خوانده مى  زنهی مراسم سانی شه خوبان که در پاری سرخ عربستان وزری آن شنیکه معروفتر.  تبحر خاصى مى خواهدلیو خواندن بحر طو

 زنان پاسخ مى دادند شه با وفا ابوالفضل صاحب لقا ابوالفضل نهیشد و س

 که بهتر است نام آن را سبک گرائى و سبک پردازى می کند به آفتى گرفتار شددای روز به روز فنون ما شکل بهترى پنکهی به جاى امتاسفانه

 که امروز شورهاى بى محتوا مىی و مداحان قدمىی قداندارانیمگر توسط م. ود کم اجرا مى شلىی امروز خلیبه هر حال بحر طو. میبگذار

  . می مى آورنجای را در الی نمونه کامل از بحر طوکی زانیبراى استفاده عز.  استرفتهجاى آن را گ

 الرحمه هی راجع به حر عللی طوبحر

   غالمرضا سازگار از
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 پس گانهی حجت دادار ولى اهللا ابرار نیور و جفا در پى قتل پسر احمد مختار به چو مصمم شدى از جطانی صف و کرب و بال لشگر شدر

 به دل داشت زغم آه شرر بار گهى بخت به جنت کشدش گه کاری کرار در آن مرحله حر بود گرفتار فتاده به تنش لرزه در آن عرصه پدریح

 على رهبر احرار به ذات احد داور غفار که هرگز نکنم رو  ابننی رخ و گفت که اى قادر جبار، من و جنگ حسه ب بسوى نار سرشکش 

 زهرا و به لب داشت بسى وسفی همه هستى خود باخت فرس تاخت بسوى حرم دی و خروشدی جوشکسرهیبسوى نار، به ناگاه چو خون 

  ذکر و دعا را 

 دور بگردم ای جان توبه کردم بنیحس

   درمان و دردم ىیتو

 تو همه صدق و دىی تو على اکبر و عباس رشرىی تو زهرىی تو برنىی ام الحساری نىی تو دگر حر حساحىیر فاطمه فرمود که اى حر پسر

 تو دگر توبه نمودى تو به ما چهره گشودى زهى از حسن ختامت ىی تو گل سرسبد کرب و بالىی تو دگر از شهداىی تو همه شور ونواىیصفا

   به برما و ىیایمشى و مرامت چه شود تا که بزهى از قدر و مقامت زهى از شور کالمت زهى از 

 کرم و عفو خطا را نىیب

 آوردى اى حر صفا

   آوردى اى حر چها

 ابدا تا رمی شهداء لحظه اى آرام نگلی خدی هدى نور خدا س که اى شمس :  آنهمه لطف و کرم و بخشش و احسان و عطا گفتدی چو دحر

 دشت بال با لب عطشان نی و به راه تو دهم جان، و شوم کشته در ادانیکن که روم جانب مکه شود از بدنم روح برون راس جدا اذن کرم 

   خجل استم بلکه جبران کنم از داد جان جرم و خطا را نهی و عباس و سکنبی زار شکستم به خدا از تو و از زدلمن اگر راه تو بستم 

 تی من برارمی بمتی جانم فدانیحس

   تی خاك پافداى

 همه ندی ال داد بر آن قوم ندا گفت که اى قهر خداوند جزاتان بنشمیذن در آن دشت بال گشت پر از نور و ال تاخت به سوى  گرفت اچون

 به نمی من امروز دگر حر فداکار حسدی شما کفر پرستدیمادر به عزاتان که دل فاطمه شکسته و به روى پسرش آب ببستند شما کافر و پست

 تن و دست و سرو داد نداى ظفر و ختی از کمر و گشت سراپا شرر و ردی کشغی از جگر و تدی نعره کشکىیه  به ناگاکه نمی حساریخدا 

   آن قوم دغا را کسرهیرفت که نابود کند 

 دی گردندهی وفا پادی زنده گردشجاعت

   دی شرمنده گردعدو

 عزم نی بازو انی اروی ننی قدرت و انی و ابتی هنیو ا صولت نی عزت و انی و انى همت و ارتی غنی گفتند که احسن به چنکسرهی دشمنان

 و زارى فلک انگشت به لب ماند و ونی را خصم فرارى شده با خفت و خوارى همه با شسرهی و ممنهی بسى مختیو صالبت که به هم ر

  شه ارض و سما را  خواند نی که شد از زخم فراوان تن پاکش چو زره تاب زتن داد و فتاد از سرزا زد و تریملک نعره تکب
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 جان کنم قبولم ببخشا به بتولم نیحس

   اوالد رسولم به

 سر حر را زوفا بر سردامن بگرفت و نگه از لطف و کرم کرد بر آن کشته آزاده دلداد و فرمود که اى حر تو دانی فاطمه آمد سوى موسفی

 تو ىی و تو همه صدق و صفاىیو هم محرم و هم محرم ما تىی غم ماکی شرىی چه نکو مادر تو نام تو حر گفت دگر همدم مادىیدگر شه

   دگر اهل وفا درس وفا را رندی زتو گىی زهر جرم خطاپاك تو دگر ىی شهداریسف

 ىی کربالدی شهىی حر ماگری دتو

 ىی صدق و صفاهمه

   خوانىنهیفن زم) هفت

 نهی سجیو مداح آرام آرام شروع به خواندن مى کند تابه تدر. شود زنى قبل از نوحه خوانده مى نهی سشتری خوانى معموال براى آمادگى بنهیزم

.  قسمت الزامى استنی چند نکته در اتیرعا.  مى زنندنهی نشسته سنی حالت مستعمنیدر ا. ردیزنى شکل بگ

هم مداح به مشقت افتاده  گرفته و جواب دهد اگر مطلب و دم طوالنى باشد هم مستمع ادی کوتاه باشد تا مستمع بالفصله نهی زمىیذکرها) 1

.  زنى دور مى افتدنهی سنىی چنهی آماده سازى و زمعنىیو از هدف 

.  مناسب استلىیخ.  باشدهی حالت حزن و اندوه و همراه با گرنهی زمنیاستفاده از اشعار جانسوز که حتى در ب) 2

  فن شور خوانى) هشت

 شهداى برجسته انقالب ژهی شهدا به وعی محافل شهدا اعم از تشىیب به لحاظ برپا مرسوم و معمول بوده ولى بعد از انقالمی از قدشورخوانى

 و به شکل ها و آهنگ ها و سبک هاى مختلف خوانده افتهی شترىی شهادت شهداى محراب، رواج بوری هشتم شهرر،یمثل حوادث هفتم ت

. مى شود

 خارج شده و غرق ذکر مى عىیاز حال و هواى طب. در برخى از موارد زنى تند و نهیو س.  خوانى بعد از نوحه و واحد اجرا مى شودشور

 حتما مراعات دیاما امکانات مهمى در شورخوانى وجود دارد که با.  بخش عالقه مند هستندنی به اشتری بزیگردند که عموما جوانان عز

. شود

. حتما بعد از نوحه و واحد خوانده شود) 1

 الفاظى که احساس الت منشى و کوچه بازارى مى رود مثل ای هی الهى، على الهى، انا عبدالرقنیحس (زی موهن و شرك آمنیجدا از مضام) 2

.  شودزیباهاتم، چشاتم، پره

. حتما شورخوان خودش در اوج شور و حال باشد) 3

. ردیورخوانى صورت پذ مورد استفاده در شور با معنوى، عاطفى و احساسى داشته باشد تا به حزن و اندوه فراوان شنیمضام) 4

 زنى بخصوص در قسمت شورخوانى را به نهی کرد که کنترل ستی دارانى تربانی مدیبا. ردی زدن طورى نباشد که مورد وهن قرار بگنهیس) 5

. رندیدست بگ
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 مى زی لذا از ذکر آن پره آموزش استشتری و بستی انتقاد ننی شورخوانى وجود دارد چون مبناى ما در انهیالبته دردهاى فراوانى در زم) 6

).  همراه با شعور باشددی شور بانکهیخالصه کالم ا. (میینما

   تکه خوانىایفن شررپاشى ) نه

 آن آشنا نباشد مجلس گرم را به سردى اتی و خصوصهایژگی مشکل، دشوار، استادانه و هنرمندانه است و اگر کسى به واری فن از فنون بسنیا

.  شور و حال مجلس شودشی موجب گرمى و افزادی شررپاشى باایوانى  فن تکه خرایز. مى کشاند

.  توجه شوددی بالی تکه خوانى به موارد ذای شررپاشى در

 و گفتارى هیمداحى در حال خواندن شعرى است که مداح استاد و کارکشته و با تجربه به تناسب و مقتضاى حال و مضمون و مرث) 1

 مداح را قطع نموده و به شکل جذاب باعث دگرگونى محفل مى انی با سبک و حال خاصى بباتری زایر و گفته اى داغ ت. خوانده مى شود

. شود

  :  شعر استنی مداحى در حال خواندن امثال

 زجمالت فروغ حق متجلى اى

   مزارت بهشت اهل تولى خاك

 مبری و دست تو بوسه گاه پنهیس

 حى تعالى چه تی در بطانیپس ش.  دشمن آنجا چه مى خواستانهی دور تازخی پس مدی گو مداح استاد که در مجلس حضور دارد مىنجایا

مداحى که در حال اجراى برنامه بود .  بودرومردیچون پ.  نمى رود در محفلى مرحوم محمد على مردانى که وارد محفل شدادمی. مى کرد

 غالم ری پکی فاطمه ایمداح استادى سخن را قطع کرد و گفت .  جلواورندی بفی را باز کنند آقاى مردانى تشراه رنیاعالم کرد که حاضر

و صدها موارد .  عبور کندامبری تا دختر پدی بود مى گفت راه را باز کننهی نفر در مدکیاى کاش . دی راه را باز کنندیوارد مجلس شد مى گو

.  انددهی شنای اند و دهی دای تان محافل که حتما دوسلی قبنیاز ا

.  شررپاشى دخالت داردایدى در تکه خوانى موار) 2

 مداح در مستمع، روان بودن گاهی و پاگاهی لحن و آهنگ مناسب، زمان شناسى، جاان،ی شناسى، حالت شناسى، شعرشناسى، قدرت بمستمع

. نی شعر، مطالب و اشعار کوتاه و جانسوز و آتشایو گرم بودن گفتار 

.  اثرات منفى داشته باشددی فن شانیو اجراى ا.  موضوع براى مردم تازگى داردنی ها و شهرستانها ائتیدر بعضى از ه) 3

 بچه شش ماهه در روضه حضرت على اصغر، حضور ایمثال آوردن گهواره و .  استشی تکه خوانى به حالت نماایبرخى از شررپاشى و ) 4

).  السالمهیعل(ه حضرت على اکبر  در روضدیحضور پدر شه) س (هیدختر بچه سه ساله محجبه در محفل حضرت رق

   خوانىدهیفن قص) ده

 دی خوانى مورد نظر و تائدهیو عموما قص.  مسئله مى پرداختندنی به اشتری بمىی از فنون برجسته مداحى است و مداحان قدکىی خوانى دهیقص

 دهیقص. می را مشاهده مى نمائدهی قصشتریان ب فرزدق حسرى،ی حمدی در شعر شعراى بزرگ مثل سرایز.  السالم بوده استهمیائمه اطهار عل
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 فرهنگى، اجتماعى، حماسه، اسى،ی سعى دارد به موضوعات اخالقى، سدهی شاعر در قصرایز.  محسوب مى شوندهیخوانان از مداحان پر ما

.  دارد به او مى رسدازی آنچه ندهی قصکی دنی السالم بپردازد و مستمع شنهمی علتی و مناقب اهل بحیمعارف، داستان و فضائل و مدا

را در کتاب جلوه هاى رسالت ) س( حضرت زهرا حهی مددهی قصثم،ی، نخل م1 حاج غالمرضا سازگار را در جلد هیری غددهی نمونه قصبراى

   با مطلع دی رضا مؤدیس

 دفتر به نام خالق اکبر اول

   سزد نام او در اول دفتر آنکه

. دی بنه ادعا مهر صحهنی تا بر ادی نمائمطالعه

 خوانى دهی در قصازی و نکات مورد نهایژگی اما وو

همه کار با شعر انجام مى شود و .  به مقدمه و مؤخره نمى باشدازىی مى شود و نکی نزدجهی خوانى مجلس زودتر به مقصد و نتدهیدر قص) 1

. ان شعر ادا مى شود و روضه هر موضوع با همحی و روضه هر موضوع با همان شعر انجام مى شود و توضحیتوض

.  نمى رود و در واقع منحرف نمى شودراههی را مى فهمد و به بشترىیمستمع مطالب ب) 2

استفاده از .  بخواندمی دقت کند اگر حماسى است محکم بخواند اگر عاطفى است مالنی به مضامدهی کردن قصادهی براى پدیمداح با) 3

. دی آشنا مى نمادهی به محتوى قص خوانى زودتر مشتمع رادهیحرکات دست در قص

.  کسالت و خستگى نکند  شعر را طورى خواند که مستمع احساس دی طوالنى است بادهیچون قص) 4

.  آن حذف شوداتی ابدی است و موضوعى است نباوستهی پدهیاگر قص) 5

.  خوانى مى کنددهیده است و کمتر مداحى قص خوانى مطلوب است که متاءسفانه به فراموشى سپرده شدهی متذکر شد که قصدی آخر بادر

  فن مثنوى خوانى) ازدهی

کاربرد )  السالمهیعل (تی در مداحى اهل باریاشعار فارسى در قالب فوق بس.  از قالب هاى شعرى مشهور در شعر فارسى استکىی مثنوى

 آنها در شعر آقاى غالمرضا سازگار و حاج على انسانى، رشتیکه ب.  سروده اندادی زهی قالب اشعار و مدح و مرثنیدارد و شعراى معاصر در ا

: اما نکاتى چند راجع به مثنوى خوانى.  مى شوددهی شعرا درید، شفق و سای رضا مودیس

.  خاصى برخوردار استىیبایو معموال از ز.  معنى خاص خود را داردتیچون بعضا هر ب.  جذاب استاری خوانى بسحهیمثنوى در مد) 1

  :  باشد مانندازی کمتر به روضه ندیو معانى خوانده شود شا.  مثنوى، اگر شعر خوب باشده،یر مرثدر شع) 2

 داشتم بردم به کار روی چه نهر

   خار بی غنچه ام آسندی نبتا

  : دیمى گو) س (نبیخطاب به حضرت ز:  مثالای

 کرد ری کربال با توجه تقدبه

   کرد ری روزه تو را پکی داغ که
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.  خوانى و مجلس خوانى از آن استفاده مى شودفی المجلس خوانى واحد خوانى، ردنیى در بشعر مثنو) 3

.  نداردرادىیو در واقع ا. دیبه چشم نمى آ.  موضوعى در آن نباشدوستهی پنکهی به شرط امی مثنوى را فراموش کناتیاگر برخى از اب) 4

آن را خواند که البته بحث هر کدام متفاوت ...  مثل دشتى، شور وقىی آواز موس از شعرهائى است که مى توان با استفاده ازکىیمثنوى ) 5

. می بپردازقىی به موسمی بنا ندارنجایاست و ما ا

  فن دکلمه خوانى) دوازده

 رفتارى شی و احساس و نماجانی را شاعرانه دکلمه خوانى کرده و با ههی از افرادى هستند که صداى خوبى ندارند ولى شعر مدح و مرثلىیخ

 دارد که برخى از ىیهایژگیدکلمه خوانى در مداحى و.  به پا مى کنند که مداحان خوش صدا نمى توانند آنگونه اجرا کنندىیو گفتارى غوغا

.  شودمىآنها ذکر 

.  استفاده برده و مداحى کندوهی شنی صوتى محروم است مى تواند از اهیاگر کسى از سرما) 1

.  کارائى دارداری در شعر بسمی و تفهجانیو لذا نقش احساس ه.  موثر استاری فن بسنیا در اجراى ىیهنرنما) 2

 نکنند ای کنند هی اش گرهیاگر به مرث.  صوتى کرده باشند و مداحى دکلمه خوانى کند موفق تر خواهد بودىیاگر در مجلسى همه هنرنما) 3

.  لطمه وارد نمى شودندهیتبار و آبروى گو ندهد هرگز به اعای بدهد جانىی به شعر او کسى پاسخ های

. دی مؤثر و بر معدل کار مداح مى افزااری آن بسنی شعر و مضاممی در تفهشىیرفتار و حرکات نما) 4

و .  داردىی بسزاری باشد، دکلمه خوانى ا و تاثختهی و سوز و شور و حال و اخالص  درونى آمهیاگر مداح دکلمه خوان، خودش به گر) 5

.  خواهد بود و اگر دکلمه خوانى خشک باشد، مسئله بر عکس .  صوت آهنگ را جبران مى کندکمبود

.  استزی نبوده و در برخى از محافل هم تمسخرآمزی آمتی از شعراى معاصر در دکلمه خوانى چندان موفقدیتقل) 6

 اری بسهیکلمه خوانى مخصوصا براى اجراى مرث محزون و بغض آلود بوده و در مداحى دعتای و گرفته و رگ دار طبمیصداهاى ضخ) 7

 صداها خدادادى است و کسى به زور نمى تواند نگونهی موثر و جذاب است البته ااری صداها بسنگونهیمناسب است و در دکلمه خوانى هم ا

.  حالت در آوردنی را به اشی صداوعاز راههاى خطا و نامشر

.  تر خواهد بودنی و دل نششتری آن بریتاده و مسن تر باشد تاثهر چه سن و سال مداح دکلمه خوان جا اف) 8

.  نوع مداحى را استادانه تلقى مى کنندنیچون عموم مردم ا.  موثر استشتریتقوى و وقار و متانت در مداح دکلمه خوان ب) 9

. ندی ظواهر امر و تقوى درونى را مراعات نماشتری بدیبا

 روضه قی طرنیبرخى وعاظ از ا.  موثر موثر استاری روش بسنیو حتى در مقتل خوانى هم ا.  است دکلمه خوانى نوعى مداحىجهی نتدر

.  را منقلب مى کنندادىیخوانى بدون صوت دل هاى ز

  مرصع خوانى) زدهیس

 آخر ای آن نی در بایى  قبل از شروع مداحعنىی.  مرسوم بودمىی در مداحان قدشتری بنیکه ا.  اجرا مى کندختهی مداحى شعر و نثر را آمعنىی

 سخنرانى ای دی هم واقع مى شود که شما براى مداحى دعوت شده انیکه مورد اعتراض وعاظ و برخى مستعم. مداحى سخنورى هم مى کند
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 با  در مراسم ختمژهیمتاسفانه برخى از مداحان به و.  مداحان استفاده مى شودنگونهی در کشور رشد کرده کمتر از اداحىاز زمانى که م

 هاى تکرارى تعرف خاطرات شخصى، خودستائى هاى گوناگون وقت مردم را مى حتی از اشخاص و مدح متوفى و نصدیپرگوئى، تمج

 مطالعه دارند که نقدری که برخى از مداحان امیشکى ندار.  مى کنندىی و در دورن شروع به بدگوختهیو مردم هم اعصابشان به هم ر. رندیگ

 است چون مداحى و سخنرانى دو مقوله جداى از هم مى باشند، سخنرانى را در محافل خاص نی اهی توصکنیل. ندستی واعظ نکیکمتر از 

. می و وعاظ نباشونی مردم و روحانعتراض خود، که مورد اگاهی و مداحى را هم در جاندیجدا اجرا نما

 ای دی قسى القلب شده ادی از بس گناه کرده اندیکرده و مى گو شده برخى از مداحان جوان به مردم در مجالس امر و نهى دهی متاسفانه دو

. مثال مى خواستم شعرى را بخوانم، مجلس اقتضا ندارد مى ترسم حقش ادا نشود

 مداحى جوان نماز نمى خواند و می ادهی شده و هم شندهی هم دست،یآقا خودش اهل تقوى ن.  نمى کند تقوى نداردهی مثال اگر کسى گرای

.  مى شود امام زاده لس شب در مج

 با دیمداح با.  کندای و مجلس را احدی آنکه بى تفاوتند را متمرکز نماای. اوردیمردم را جلو ب. مجلس را بسازد.  گاهى الزم است مداحالبته

. دی مستمع را جذب نماقی با احترام خاص و با تشوهی گرلتی در فضىی راجع به اشک، شعرهاثىیگفتن احاد

  فن خودخوانى) چهارده

 و تفکر و معلومات و هنر سخنورى و ربط انی در بلىی مهارتى است در مداحى که هر کسى نمى تواند آن را اجرا کند مگر خخودخوانى

. سخنان موروثى اکتسابى بهره اى داشته باشد

 نقل قول و عنىی نباشد گرانیباشد که از د را داشته ىی گفتارهاای خوانى سخنان و هی مداح چه در شعر و چه در مرثنکهی اعنىی خودخوانى

نکاتى راجع به .  کندانی فکر شخصى باشد و هر چه که در دل و زبان و مغز مى پرورد بدهیاز خودش و زائ.  نباشدتی و رواثیحد

خودخوانى 

  .  سخن داشته باشدای اظهار محبت با شعر تیاز زبان خود اهل ب) 1

 می تو را به عالم امکان نمى دهمهر

   ارزان نمى دهم - گنج پربهاست نیا

:  مثالای

 ىی شود که بر سر من به دم ممات آچه

 قسمت کار سخت و نیو در ا. قواعد و حدود و سقور خاص دارد.  باشدگریکدی السالم به همی علنیخودخوانى اگر از خاندان معصوم) 2

 مى خواهد نمى تواند ائمه و خاندان آن بزرگوارن   که دل تنگش انىی ب و هر زبان وقیو لذا هر کسى با هر طر. چارچوب تنگ تر خواهد شد

 را داستان موسى اریبعضى ها مع.  کردتی نسبت به آنان آداب و قواعدى که خودشان آموخته اند دقت و رعادی با پس . هدرا مخاطب قرار د

 مى می و مومرد شک و نقد و بررسى و تفهستی موافق نعهیناب ش سوال است و با اعتقادات راسخ و ریاگر چه آن داستان ز. و شبان مى دانند

.  از ما فرقى وجود نداشتکىی ای امام و کی ای امبری فرد عادى با پکی انی بودند و مکىی عقل ها با خردمندان ى گونه بود بنیاگر ا. باشد
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 و مورد سوال دهیهر کس به اندازه استعداد و عقلش سنج: ((دیامام معصوم مى فرما.  السالم هستندهمی علتی ما قرآن و اهل باری معلذا

.)) خواهد بود

 از حد گری کرده و گاهى هم دانی بفی ضعاری کلمات و جمالت زمان را به زبان الت منشى و بسانهی عاملىیبرخى از مداحان و شعرا خ) 3

 آخدا، قربونتم، فدات شم، قربون چشات و از م،یاوستا کرمثل .  آن شرم داردانی و بدهی مى رسد که انسان از شنىیگذرانده و به زشت گو

.  استادی زه عبارات کنیا

 و موالى و دىیخداوند را الهى، س)  السالمهیعل (نیرالمومنی مى کنند امادی با عظمت هی همه ادعنی صورتى که خداوند متعال را که در ادر

. بکار رفته است...  مشلول ور،ی مجر،یهاى مختلف مخصوصا جوشن کب همه عبارات بزرگ و پر معنى در دعانیا. ربى خطاب مى کند

مثال .  و از حد شرع خارج استستیبرخى از خودخوانى ها در حدود اعتقادات ن) 4

Oبه خدا جواب نمى دهم جوابم ) ( بهشت نمى خواهمنیبى حس(شفاعت نکند به طرف بهشت نمى روم )  السالمهیعل (نی تا امام حس

  .  و اعتقادى داشته باشدنىی گفت که مبناى دزىی چدیبا) نهیحس

 خداى نباشد زبنده اى خشنود اگر

   ندارد سود غمبرانی همه پشفاعت

 و منتظر می انجام دهمی که هر گناهى را خواستستی ننطوری است و اتی کردن محبت به اهل بهی زدن، گرنهی زدن، سری زنجمی توجه کندیبا

.  شامل حال چند گروه نمى شودعانی که شفاعت شفمیسوره مدثر داردر . می باشتیشفاعت اهل ب

سالم بر تو اى پدر ( اباعبداهللا ای کیالسالم عل)  السالمهیعل (نیما در سالم، به امام حس. می اللهنی من حسه،ی اناعبدالرقندی مثال مى گوای

اگر .  ارزش داردشتری نزد خدا از رسالت و امامت بتیعبود عنىی اشهد ان محمد عبده و رسوله می مى گونی در شهادتای) بندگان خدا

.  به مقام امامت مى رسدتیامام به واسطه عبود.  محض آن حضرت بودتی شد به لحاظ عبوددهی برگزامبرىی به پولحضرت رس

 قرآن بهشت را رایز. د در حسرت بهشت هستناءی و اولاءی گفت همه انبدی جان بهشت کجا و کوى تو کجا، بانی حسندی هم مى گوبرخى

. محل رحمت الهى معرفى فرموده است

 عالى انسان وقت مردم را براى گفته ها پوچ و بى حی، اشعار و مدا) السالمهیعل (تی با وجود آن همه گفتارهاى نورانى خدا، اهل بدینبا) 5

.  کندعی و ضارد،یاعتبار و بى ارزش بگ

. دیمثال مى گو. خود اعالم نظر مى کندمداح از .  نوع خودخوانى وجود داردکی) 6

. می جواب مادرش را بگونبی من جاى زدی بدهاجازه

. میکه جواب او را بده) س (نبی کجا و حضرت زما

خودخوانى در دعا خواندن ) 7

: ندی در حال خواندن دعا مى گومثال
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و اگر عفو کنى .  اضافه مى شودزىیبسوزانى مگر به تو چ چرا مرا خلق کردى، حاال که خلق کردى چرا مى خواهى بسوزانى؟ اگر ایخدا

 گفتگو با خالق ای نفس و حرف دل و ثیما اسم آن را حد.  استمانىی از تو کم مى شود؟ برخى از عبارات در مرز کفر و بى ازىیچه چ

.  ضرورى استاری بسنهی زمنی و لذا دقت در امیگذاشته ا

   خوانىفیرد) پانزده

 مرسوم بوده است و برخى از مداحان فعلى مشهد و برخى از شتری بمیو در قد.  مهم و برجسته استاریاحى از فنون بس خوانى در مدفیرد

 به اوج، عظمت و شور و حال دی کنند خواهند دادهی فن را در مجالس پنیدوستان مداح اگر ا.  داشته اندژهی هم توجه ونیگذشتگان به ا

.  استلیو به شرح ذ. فزوده مى شود مجالس اکپارچگىیمداحى و نظام و 

. واعظ هر روضه اى را که خوانده است مداح هم همان موضوع را ادامه دهد) 1

. واعظ هر روضه اى را که خوانده است مداح هم همان موضوع را ادامه دهد) 2

.  روضه باشدای مثنوى ای دهی قصایزل باشد حال شعر غ.  شعر بخواندهی و قاففیمداح بعد در همان رد. هر مداحى که قبال خوانده است) 3

. مثال اگر گودال قتلگاه خوانده شد، مداح بعد گودال بخواند

. مداحى شعر روضه اى مى خواند، مداح بعد پاسخ آن را مى دهد) 4

  . از اشعارى استفاده کنند که هم معنى و مشابه شعر مداحى قبلى باشد) 5

   خوانىبیفن غر) شانزده

 معروف را معرفى مى کند بعضى از محافل در ری هاى پنهان و غتیوانى همانطور که از عنوان آن مشخص است مداح شخص خبی غرفن

 همیمانند حضرت باقر، حضرت صادق، حضرت امام هادى، امام حسن عسگرى عل)  السالمهیعل(شهادت است و برخى از ائمه اطهار 

 اصال ای ب،ی عابس بن شب،ی مسلم بن عوسجه، حبر،ی مثل برىی شهداای هماالسالمی علهجی خدحضرت ام کلثوم، ن،یالسالم، حضرت ام البن

 اریبس) عج( غزل توسل به امام زمان کیمداح با )  السالمهیعل( شده شب شهادت امام باقر دهید.  کمتر توجه مى شودایخوانده نمى شود 

.  اباعبداهللا مجلس را به آن سمت سوق مى دهندای) س(مه به روضه حضرت زهرا  اسمى از امام برده و به بهانه عالقه ائقه،یمختصر در چند دق

 خودش گاهی در جادی حق هر امام معصوم، باکنیختم شود ل)  السالمهیعل (نی با نام ابا عبداهللا الحسدی نمى شوم هر مجلس بانیالبته منکر ا

. ادا شود

.  کمتر خوانده شود هاتی شخصای سبب مى شود تا مراثى بعضى ائمه لی ذعمل

 تصور کامال نی اکهیدر صورت.  هاى مذکور آنقدر ماجرا ندارند که بتوان مدتى در مجلس از آنها مداحى کردتی شخصندیبرخى مى گو) 1

.  هم از چند مجلس فراتربیبراى ائمه غر.  مجلس کامل اداره کردکیبراى هر کدام از شهداى کربال مى توان . اشتباه است

 شعرى در آن دندی مداحان هم وقتى دب،ی هاى غرتیگاهى و اطالع و توجه برخى شعراى مذهبى به موضوعات و شخصعدم آ) 2

 حاج تی که شاعر اهلبمی نماادآورىی جا الزم است نی از آن بخوانند در اشتری کم سروده شده نمى توانند بلىی خایموضوعات گفته نشده 

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


www.aryapdf.com /قاسم رضایی/ آموزش اصول وفنون مداحی/کتابخانه آریا

٥٣

 هاى پنهان شعر به اندازه الزم و کافى سروده تی و شخصبیا سنگ تمام گذاشته و براى ائمه غر انصافها نهیغالمرضا سازگار در همه زم

.  مدعاستنی گواه اشانی اگری و اشعار متفرقه د2 و 1 ثمیکه نخل م. است

ى که برخى از  اهی است مثال آن گربی از مراثى غررىیرپذی و ارزش ندادن و عدم شناخت و تاءثنی ناآگاهى برخى مستمعگریعلت د) 3

 از عدم نیندارند و ا)  السالمهیعل( حضرت باقر ایو )  السالمهیعل( امام صادق هیدارند براى مرث)  السالمهیعل( براى حضرت عباس نیمستمع

.  مستمع استنشناخت و عرفا

 داده تا مجموع مجالس به نام شیزا خصوص افنی نموده و مداحان هم مطالعات خود را در اشترىی مهم توجه بنی شعرا نسبت به امیدواریام

.  پرشور و گرم برگزار شودتیاهلب

  ) خوانىهیچارپا( خوانى هیفن چهارپا) هفده

 ای مثال در صحن امام زاده ای تیدر نقاطى پرجمع.  مى شوندابانی خای وارد بازار بتی مصامی است وقتى دسته هاى عزادارى در امرسوم

 که ندی خوانى مى گوهی روش را چارپانیا. اندی و مردم عزادار را بگرستادهیمى گذارند تا بر باالى آن ا اى براى مداح هیمسجد جامع چارپا

.  دارد که به برخى از آن اشاره مى شودىیهایژگیو

 بر اوضاع و  کامالعنىی.  تپق هم نزندکی و شعر و گفتار خود اشراف داشته باشد که حتى انی آنقدر بر بدی خوانى مداح باهیدر چارپا) 1

. احوال محفل مسلط باشد

.  خواهد داشتشتری بری در مردم تاءثدی بداند که چگونه بخواند و از چه بگودیو با.  روانشناس و مستمع شناس باشددیمداح با) 2

.  معطل نکندادیو ز.  به اوج برساندعی مجلس را سردی فن مداح بانیدر ا) 3

.  باشدجانی داغ و پرهاری مى شود بس خواندههیاشعارى که باالى چارپا) 4

.  داشته باشدنی نوری طورى باشد که صحنه سازى داغ و تصودی انتخابى باهیمرث) 5

  تازه خوانى) هجده

. ستندی به فکر تازه خوانى نگریبعضى از مداحان چون شناخته شده اند د.  در مجلس استرگذاری از عوامل مهم و تاثگری دکىی خوانى تازه

 روشن و آهنگ بعضى ریی با کمى تغای اکثرا تکرارى مى خوانند مینی مى بمی را مى شنوشانیوقتى نوارها.  را مى خورندتین معروففقط نا

 ندارند لذا زحمت مى کشند که خداوند بر تی که اگر شعر و مضمون و مطلب تازه نخوانند خودشان رضامینی مى بطین شرای با همگرید

. دیمى افزا گروه نی اقیتعداد و توف

 دسته اشعار نی خواندن آنها مرسوم بوده و مردم هم با آنها خود گرفته اند و اامی االمی ها، دم هاى دو دسته از قدنىی برخى اشعار و تک بالبته

: نقل. مستثنى هستند

.  در حرمش مهمان استنیبى را شه د امش- او را می گلى گم کرده ام مى جو- دییای جوانان بنى هاشم ب-  امدی و علمدار نری اهل حرم ماى

. ختهی با گوشت و پوست و خون و مرام و مسلک مردم در آمنهایا
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 اصول و تی عالى، روح عاطفى و احساسى و همراه با رعانی که داراى مضامدی ما از تازه خوانى استفاده از اشعار و نوحه هاى جدمنظور

 خالء به استماع نوارهاى خواننده هاى معلوم الحال طاغوتى و مبتذل و غنا نی پر کردن امتاسفانه برخى مداحان براى. قواعد شعرى مى باشد

.  تاسف استهی مى آورند که ماىو حرام رو

   و پل سازىزیفن گر) نوزده

 با موضوع و مضمون ری پراکنده و لذا دنیاذهان مستمع.  فن از فنونى است که اگر مداح به آن آشنا نباشد و نتواند آن را به خوبى اجرا کندنیا

 فن به سه صورت انجام مى نی مجلس را متحول مى کند اکبارهی و پل سازى مناسب و به جا زی شده گردهیو بارها د. ارتباط برقرار مى کنند

. ودش

   هیاز خودخوانى به مدح و مرث) 1

 هیاز مدح خوانى به مرث) 2

 گری دهی به مرثهیاز مرث) 3

  هیح و مرثاز خودخوانى به مد) کی

  .  شعر استنی قسمت اول مداحى درحال خواندن ادر

 که حلول محرم است ای الحسن بابنی

   ماتم است امی به ما حرام شد و اشادى

  : دی که مى گوىی جاتا

 زتشنگان حرم شرمسارند سقا

   ز شعله خجالت او نهر علقمه است خشک

 گلها حرام شد احتی عاشقان سبر

 على خم است  به سر قامت سروخاکم

  هیاز مدح خوانى به مرث) دو

 تیدر هر ب.  شده استبتی شعر اشاراتى به مصاتیبرخى از اب. شروع مى کند)  السالمهیعل (نی از معصومکىیمداح شعرى را در مدح ) 2

.  مداح قبل فراهم شده استای آن قبال توسط واعظ نهی زمایکه مداح آمادگى دارد 

.  زند مىزی گرهی مدح به مرثاز

  ) س( حضرت زهرا فی در توصدی دقت فرمائلی مثال ذبه

 زماه جمالت چو پرده بردارد على

   او جلوه دگر دارد دهی به دخدا

  . دی مدح است تا جائى که مى گودهی قصنی اتی بچند

http://www.mihandownload.com/
http://www.mihandownload.com/


www.aryapdf.com /قاسم رضایی/ آموزش اصول وفنون مداحی/کتابخانه آریا

٥٥

 شکست على را چنانکه در دل شب غمت

   جنازه تو دست بر کمر دارد پى

. اشاره مى شود) س( جنازه حضرت زهرا عیی تشبتیو مص روضه هی جا از مدح به مرثنی ادر

   گری در شعر دای

 زجمالت فروغ حق متجلى اى

   مزارت بهشت اهل تولى خاك

   ادامه در

 که به جاى مزد رسالت می که بگوبا

   خوردى کنار تربت بابا لىیس

  ) ع( راجع به امام صادق ای

 قی روى تو قبله خالاى

   قی حضرت کاشف الحقاای

 که حرمتت شکستند افسوس

 خستند نهی دلت ز کوستهیپ

  گری دهی اى به مرثهیاز مرث) سه

 آمدند بدن آقا را اول انیعیاهل ش.  آفتاب ماندانی بدن حضرت سه روز در ممیمى خوان)  السالمهیعل( در روضه حضرت موسى بن جعفر مثال

. زدند) ع( بر بدن اباعبداهللا زهیاما کربال به جاى گل سنگ و ن.  و به خاك سپرده اندعیگلباران کردند و سپس با احترام تش

): ع( در روضه امام رضا ای

 کربال بر هی قضنیسر پدر را بر روى دامن گرفت اما ا)  السالمهیعل(و امام جواد .  جان دادن جوادش را باالى سرش مشاهده کردهنگام

 .پدر آمد و سرجوان خود را بر روى دامن گرفت. عکس شد

): س( در روضه حضرت زهرا ای

. با احترام آنها را از بدن مادر جدا کرد)  السالمهیعل (نیرالمؤمنی آمدند روى بدن مادر افتادند امنیحسن

  .  او را از بدن جدا کردندانهیآمد کنار بدن بابا با تاز) س (نهی کربال وقتى سکاما

  ) السالمهیعل (تی و مراثى اهل بحی در مدادهای و نبادیبا:  هشتمبخش

. می مداح را به ارزش کار مداحى جلب مى نمازی بخش توجه برادران عزنی مقدمه ادر

.  بزند بهشت بر او واجب استهی خود را به گرای کند و هی گراند،یهر کس بگر. دی ادهی را شنثی حدنیمکرر ا) 1
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 هیعل (نی آقا اباعبداهللا الحسژهیحد و حصرى به روضه اجداد خود بوعالقه بى )  السالمهیعل(و امام رضا )  السالمهیعل(امام صادق ) 2

 اسدى، تیِ کُمرى،ی حمدی آنها سنی قرار مى دادند که مشهورترشی خوتیرا مورد عنا)  السالمهیعل (نیداشته و مرتب مادر حس) السالم

.  مى باشدىدِعبل خُزائ

را با تمام کتب فقهى من جمله جواهر الکالم )  السالمهیعل (تیه براى اهل بفرمودند سه خط شعر روض)  الرحمههیعل(صاحب جواهر ) 3

.  مى کنم عوض 

 اذعان نموده است که 1361 چاپ د،ی در ممالک اسالمى در کتاب خاطرات خود با ترجمه دکتر محسن موسىیهِمفر جاسوس انگل) 4

از )  السالمهیعل (نی برپا داشتن مراسم عزادارى امام حسنی نشهعی کشورهاى شژهی استعمار در کشورهاى اسالمى بوهاىی از دشوارکىی

 و استحاکم مبانى تی که در تقوىی منظم خطابه ها و سخنرانى هارادی در ماههاى محرم و صفر و اوگوارى و اجتماعات بزرگ سعهیسوى ش

 به دی باای تکاای)  السالمهیعل (نیراکز عزادارى امام حسو لذا م.  وامى داردکی دارند و آنان را به رفتار نری انکارناپذ  نقش نی مسلممانیا

. که به برخى از آنها اشاره مى شود.  اقداماتى انجام شودظور مننیبراى ا.  ها مبدل شودرانهیو

.  آهنىنیمثل علم هاى سنگ)  السالمهیعل (نیوارد کردن بدعت ها و خرافات در جلسات امام حس) 1

 سندهیمنظور نو.  پرچم بر روى آن نصب مى شودای رقی و حسنه است و به شکل عمودى است و بنىیسنت هاى دعلم در عزادارى از : تذکر

.  آهنى استغهیاز علم، علم هاى چند ت

 جلسات نی و افراد سابقه دار در عزادارى کمتر رغبت کنند به انینیعلما، متد. بى محتوى ساختن نوحه ها، اشعار که باعث مى شود) 2

. می مى کنادهیو فقط جوانان مى مانند با صدر شور و احساس آنوقت ما اهداف و برنامه هاى بعدى را پبروند 

.  جلسات کم مى شودنی عالقه مردم به اجهی که سوء سابقه دارند که در نتىی خوان هاهی تعزایانتخاب وعاظ و نوحه خوانها ) 3

.  السالم مى باشدهمی علتیو دون شاءن اهل بچاپ و نشر کتب و جزوات که حاوى اشعار بى محتوى ) 4

.  در کشورهاى اسالمىگری شک و گمان نسبت به جلسات مذهبى و هرگونه جماعات دجادیا) 5

 خراسان مذهب ای مذهب على اللهى، در طوس رانی اللهى در غرب و شمال انی مذهب حسعی تشروانی مذاهب من درآوردى براى پغیتبل) 6

. ان مذهب صادق اللهىهشت امامى در اصفه

)  و آله و سلمهیصلى اهللا عل (امبری الوصف به خاندان پدی به بهانه عالقه زاعهیدر ش) جمع غلو( غالت تیتقو) 7

.  هم محسوب مى شودنی از خطرات دکىیغلو را به شدت نهى نموده و )  السالمهیعل( امام صادق ژهیبو)  السالمهیعل (نیائمه طاهر: تذکر

 در هیمشارال. گریبه بهانه جذب عده اى و صدها مواردى د) سوت زدن در محافل( ابتذال در نوحه سرائى ها و اشاعه فرهنگ غربى جادیا) 8

 در بحث ژهی بونی دبی کتاب در جهت تخرنیو آنچه در ا) میاسالم را چگونه نابود کن( به نام سیکتابى است در انگل.  مى شودادآوریادامه 

 می داشتفهی بود که من و همکارانم وظىی برنامه هانی و عملى ترنی که بهتردی ام عالى به نظر مى رسافتهی)  السالمهیعل (نی حسامامعزادارى 

. میدر ممالک اسالمى انجام ده
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 اما . چند بندختم نمى شودنی مقال نمى گنجد و به انیدر ا)  السالمهیعل( عصمت و طهارت تی مداحى اهلبگاهی جاتی مى کنم اهمگمان

صلى اهللا ( در مداحى آل محمد دهای و نبادهای باانی مهم به بنی اتیحال با توجه به حساس. براى روشن شدن اذهان کافى به نظر مى رسد

. میمى پرداز) م و آله و سلهیعل

 و تی فرزدق، دعبل، کمرى،می حدی مثل سىیاگر به شعرا. می استفاده کنهی و همگى از اشعار خوب و پرمامی دست به دست هم دهمیائیب) 1

 نی و محدودترنی باالتر بوده و در نوع خود سخت ترلىی سطح شعر مذهبى در گذشته خمینی مى بم،ی شعرا و ادباى مذهبى توجه کنگرید

راى متاسفانه شع.  هاى الزم علمى و معنوى نداشته استهی نوع شعر را بدون کسب سرمانی سرودن اىیشعر بوده است و هر شاعرى توانا

 را اریمگر مرحوم شهر.  شروع مى شوددی و تمجفی مى روند چاپلوسى ها و تعرای وقتى از دنرندیخوب تا زنده اند مورد توجه قرار نمى گ

 وضع ممکن بسر نی رفتم در بدتردنشی بواسطه صاحبخانه اش با او آشنا شده ام وقتى به دمی شناسمىشاعر را .  آنقدر مشکل داشتمینداشت

 که حتى تی اهلبری شعر براى ساتیسروده است و هزاران ب) س( شعر ناب فقط براى حضرت معصومه تی شاعر فقط صدها بنیهم. مى برد

.  و کوچکتر با صدها عنوان دارد وارد بازار مى شودبىی صدها جزوه جداما هر سال محرم که فرا مى رس. قدرت چاپ شعرش را ندارد

عموم آنها توسط مداحان سرشناس خوانده و نوار و سى . ستی نتی اصال قابل ارائه در مجالس اهل بهی از چند جزوه انگشت شمار بقری غکه

 ثمیمگر نخل م.  بهداد وضع چاپ و نشر شعر برسددی مردم است شما را به خدا چه کسى بااری و در اختریدى آن در سطح کشور تکث

 مردم شعر محاوره اى ندیمى گو. می اشعار بى محتوى بخواندیدارد که همه با بىی چه عد،ی هاى مووانیسازگار، دل سنگ آب شد انسانى د

 سطح فکر مردم را باال ببرد البته در شعر محاوره اى هم ما اشعار پر محتوى و دی مى پسندند چه کسى باشتریرا ب) فولک ور(فولکور 

 حتى دهی محمود ژولزی غالمعلى رجبى، جانباز عزهدیى، ش حاج احمد آرونى، حاج قاسم ملکعارمثل اش. میجانسوز همراه با عاطفه دار

 کمتر خوانده مى ای خوانده نمى شود ای که داراى محتوى است ىی هانی و حاج غالمرضا سازگار اما همنیبعضى از اشعار حاج على انسا

. شود

:  خود با مداحان فرمودنددارهاىی از دکىی معظم رهبرى در مقام

 است مهمتر از همه ذکر معارف و فضائل اخالقى و هی طرف قضکی... مثل وصف زلف و ابرو و دهان و چشم نی جسمى معصومفیتوص((

.))  بازگو گردددی مى دهد را بانی از زندگى آن که به ما درس اخالق و دىی گردد و آن جلوه هاانیروحانى آنان است که الزم است ب

 و همسر و فرزندان او نیرالمؤمنی بر حق جامعه امشواىی امام و پقتایگفت حق.  قرائت کردمحىی پزشک مسکی شعر را براى نی اوقتى

  . هستند

 ری زند پس لب او کاسه شمى

   ری کند چشم اشارت به اسمى

  ) س( درباره حضرت زهرا ای

 ستم که آن گلدسته باغ عفاف دی شننیا

   نو را به سائل مى دهد شام زفاف جامه
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بى اختالف  عمل ثانى ندارد در جهان نیا

   به دشمن در مصافرشی على که داد شمشجز

  

  

  

  

:کاري از

  

Vahideh

Vahideh3008@yahoo.com
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