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 بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

 (عليها اهلل ی زهرا سالم سالروز والدت حضرت فاطمهـ  11/2/1932) در ديدار جمعى از مداحانای امام خامنهبيانات 

 

 مدیحه سرایی خاندان پیامبر ل :محور اوّ

 شبکه توسل به اهل بیت، یک فرصت

 . توسعه پیدا كرده استى مداحان  مروز بحمداللّه در سرتاسر كشور شبکهاـ 

 خیلى فرصت مهمى است.و برانگیختن عواطف، بیت  ى توسل به اهل جریان و شبکهاین 

 اش همین است.  هاى ما را ندارند؛ یکىبرادران مسلمان ما در كشورهاى دیگر، خیلى از فرصتـ 

 .حدود سى سال یا بیشتر است كه ما این توسل را در این روز داریمى حقیر، خدا را سپاسگزارم كه توفیق مرحمت كرده است؛  بندهـ 

 

 عواطف: یکی از عوامل حفظ دین

كند، عواطف است؛ در كنار عقل و و اخالق را در یک جمعیتى در طول تاریخ حفظ می ، عقیدهیقیناً یکى از عواملى كه دین، معنویتـ 

 خرد و استدالل. 

ها، عقل فلسفى الزم بود و هست؛ اما این ؛ اگرچه براى فهمیدن و تعمق در بیان آناندنزدهالهى با مردم با زبان فلسفى حرف  یانبیاـ 

 .اندیشه و عقل و عواطفیبى است از ى خاص نیست؛ لذا زبان آن، زبان استدالل عقلى نیست؛ این زبان، ترك سفره، سفره

 د.تواند مسیر فهم عقلى را هموار كنعاطفه میـ 

 .و عزادارى، هم در جلسات دعاخوانىخوانى  را داریم؛ هم در جلسات مولودىآمیختگی عقل و عاطفه ما به طور طبیعى این جریان ـ 

 است.(بیت  پیروان اهلوص بحمداهلل از امتیازات مخصكه  دعاهادیگر و  دعاى امام حسین در عرفهدعاى كمیل، دعاى ندبه، )

 

 شأن و وظایف مداح

 برانگیختن عواطف، و به كمک اندیشه و خرد بردنِ این عواطف. :  شأن مداح این استـ 

  مردم گسترش دهد.، معرفت را در بین ی هنریبیان و شیوه واند بابت

ها از هاى آن افزایش معرفت و عمق بخشیدن به هدایت مردم و دانائى:  بگیردكنید، در این جهت قرار لحنى كه انتخاب میو  شعرـ 

 .انجام دهدن وجه یتواند این كار را به بهتری مداح می. جامعهدین و از راه زندگى

؛ این استتر  ها سخن گفتن فصیح و بلیغِ یک گوینده بیشتر و عمیقكه حامل معارف است، از ساعتخواندن یک شعر تأثیر گاهی ـ 

 ین فرصت را نباید ضایع كرد. ایک فرصت است؛ 

 ها ضایع خواهد شد:ـ این فرصت در این صورت

 .محتوا نداشته باشد شعر( 1

 .ى ضعیف و احیاناً غلط وجود داشته باشد نکتهشعر در ( 2

 .كیفیت اجرا جورى باشد كه مرزهاى شرعى را مخدوش كند( 3

   .ها احتیاج دارند، ندیده بگیرددانستن آننیازهاى نقد را كه امروز مردم به ( 4

، یک نفر در مجالس خود، نیاز داشت ى پرشورِ عملى و جهاد در میدان فرض كنیم در دوران جنگ تحمیلى كه كشور به یک حماسه

 اى به این نیاز وقت نکند؛ این ضایع كردن فرصت است.  شعر هم بخواند، خوب هم اجرا كند، منتها اشاره

 نظیر است. اثرى كه در اعماق جان رزمندگان ما گذاشتند، كم و هاى ما كردندكارهائى كه مداحجنگ تحمیلی دوران در 

 .ى كاملش همین شعر آقاى سازگار است رهائى كه خوانده شد، به نیازهاى نقد توجه شده بود؛ نمونهامروز هم در میان شع

ى  زند؛ از حریم ملکوت همین طور آرام و با شیوهاى بین عرش و فرش می ایشان در شعرها و سرودها یک پیوند لطیفِ درستِ هنرى

 ز.آید در نیاز امرو كند، مىهنرى حركت می
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 افکنی مصلحت نیستاختالف 

 .ی شعرهای الهی در اختیار شماست : حنجره، لحن و آهنگ، قریحهنعمت

هائى قرار گرفت كه امروز به خاطر این تحریک عصبیتاختالف افکنی و  اگر در خدمتدهید؟ ها را در خدمت چه قرار میاین نعمت

 .بدى استى  استفاده، استفادهبُرند، این ها، متعصبین لجوج در نقاطى از دنیا سر میعصبیت

شما اینجا یک شعر بخوانید، عکس و تفصیالت آن در فالن نقطه، چهار تا آدم جاهلِ متعصب را تحریک كند، بیندازد به جان یک 

 ها را بریزد. مراقب این چیزها باشید.گناه، خون این ى بى مشت زن و بچه

 را كمرنگ كنید، این است.  اى كه اختالفات مذهبى و طایفهبراى این دلیل اصرار و تأكید بنده

بیت است، شکرگزارى كنیم و  ماالمال از محبت اهل بحمداللّه ما كسى خیال نکند كه اگر ما بخواهیم نعمت این عشقى كه دلهاى مردم 

 این عواطف را تحریک كنیم، راهش آن است؛ نه، اشتباه است.

مصلحت بود؛  السّالم علیهافکن، مصلحت نیست؛ نه امروز مصلحت است، نه زمان امام صادق  هاى اختالفیک عصبیتافکنى یا تحر اختالف

 .نگر به این مسئله توجه ندارند آنها هم جلویش را گرفتند. بعضى از افراد سطحى

 

 . همین طور است اختالفات داخلىـ 

 د.سه خواهد بومید بود، حماامروز مردم ما باید امید داشته باشند؛ اگر ا

  .اى نیست بخشنامهو حماسه دستورى 

 .شودبا ایمان پشتیبانى میو  شودجوشد، با عقل هدایت میحماسه از دل می

 آید.  شد، حماسه به وجود نمىخالی فکر از منطق صحیح و  دل از امید اگر

 اندازها به وجود آید؛ به چشم نگاهو  خوشبینىسوء ظن به وجود نیاید؛ فضاى امید، و است: فضاى بدبینى  این آفرینى حماسهـ 

 .حقیقى است، تلقینى نیستو قینى ، یاندازهائى كه قطعى چشم

كنند؛ اما ا دارند تلقین می، اینهها بگویند گفتیم آینده چنین و چنان خواهد شد، ممکن بود بعضىمی  06ى  مثالً در اوائل دههاگر 

 بینیم.داریم می ى انقالب و كشور را به سوى اهداف حركت عمیقِ وسیعِ پیشروندهاین حرفها نیست؛ امروز  امروز

 ها، به بركت مجاهدتِ دائم شده است.  سازى تمدنو  هاى پیشرفت جهاد مداوم، نیاز همه است. همهـ 

 آفرین و نشاط آفرین است.  اش به معناى رنج كشیدن نیست. جهاد، شوق هدتِ دائم همهمجا

ی لَاِ رَم تَلَ اَ»؛ ها میشود كفران نعمت الهىدعوت كند، اینبیکارى و داریم، كسى بیاید به تنبلى و كسالت نیاز به این جهاد امروز كه اگر 

 .این نباید بشود( 22)سوره مباركه ابراهیم، آیه « 1وار.البَ م دارَهُومَوا قَلّحَاَ وَ فراًكُ اهللِ تَعمَلوا نِدَّبَ ذینَالَّ

-دهد، اما به طور قطع و یقین میى دشمن را انجام می كنم به این كه عالماً و عامداً دارد نقشهمن كسى را متهم نمیای : * امام خامنه

میان افراد آن كشور، بازى كردن در زمینى هاى مسلمان، یا در درون یک كشور گویم: هر حركت اختالفى، به هر شکلى، در میان ملت

دیدار مسئوالن نظام . )ى وحدت را همه باید جدى بگیرند است كه دشمن آن زمین را تعیین كرده است؛ كمک به دشمن است. مسئله

 (16/11/1331 اسالمی ـ و میهمانان كنفرانس وحدت

 

 لزوم خودسازی مداحان

 كنند. ریزند؛ اما به خود شما هم نگاه میخورد و اشک میهایشان تکان میبرند، از اجراى شما دلشعر شما لذت میو  مردم از صداـ 

، به صورت مضاعف در مردم اثر خواهد گفته شدكه ى آنچه  آورى داشتید، همه ت، نمود تحسینعفّو  ناگر شما از لحاظ اخالق، تدیّ

 كرد. 

ماندگى از لحاظ اخالق و رفتار و خداى نکرده عفت و این چیزها مشاهده  عقبو  ى تزلزل اخالقى مردم نشانه، اگر خداى نکرده ـ 

 .بین خواهد رفت هائى كه در كار شما هست، از كنند، اثر این زیبائى

 ى دین و تقوا بیشتر از دیگران.  ها بیشتر از دیگران، نامداران عرصه اى مان باید مراقب باشیم؛ ما عمامه همهـ 

                                                 
1
 آیا ندیدی كسانی را كه نعمت خدا را به كفران تبدیل كردند، و قوم خود را به سرای نیستی و نابودی كشاندند.  

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21969
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21969
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21969
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خیلى مراقب باشید؛ مراقب اخالق، مراقب پاكى زبان، پاكى باید كنید، ى دین و معرفت و امور الهى دارید كار می شما كه در عرصهـ 

 پاكى دست. خداى متعال به شما كمک كند.  دامان، پاكى دل،

 وقتى كه در یک چنین جایگاهى قرار گرفت، یک انسان برجسته است.  سالم اللّه علیهایک مادح آستان فاطمى ـ 

 

 مخلوط نکردن مجالس جشن و عزاداری

  .كردندتبدیل می ى جشن را به مجلس عزادارى كردم كه جلسه، این اعتراض را میخیلى اوقات به برادران مداحـ 

 خوانم.  ام، خودم هم روضه خوانى خوانى. روضه بخوانید، بنده طرفدار روضه ى اصلى شما مداحى است، نه روضه شاخصهـ 

  .یک اشکى گرفته شودو  اى خوانده شود ماً باید یک روضهحت السّالم علیهمخوانى ائمه  در مجلس مولودىهیچ لزومی ندارد ـ 

زنى و عزادارى؛ نه، عزادارى به  منحصر است در گریه و سینه السّالم علیهمه عواطف مردم نسبت به ائمّگونه وانمود نشود كه در خارج اینـ 

 .ها را نباید با هم مخلوط كردخوانى و شادى هم به جاى خود؛ این جاى خود، مدیحه و مولودى

 

 ى زن مسئلهمحور دوم : 

 ظلم تمدن غرب به زن

ست، حتّى نیقابل جبران شدن و گناه بزرگى كه تمدن غرب در مورد جنس زن مرتکب شده است، به این زودى قابل پاك شدن ـ 

 هم نیست.قابل بیان كردن  آسانى به

 است: دوروئى، نفاق، دروغگوئى، تناقض در رفتار و گفتار، یکى از طبایع تمدن غربى، فریبـ 

كنند، ى نظامى می گذارند! حملهها میكنند، اسمش را طرفدارى از ملتگذارند! ظلم مییمحقوق بشر  كنند، اسمش راجنایت می

 گذارند!اسمش را دفاع می

اند آزادى، اسم  ظلمى از این باالتر؟ اسم این را گذاشته. استگرى  جلوه ،اند كه یکى از مهمترین وظائف زن امروز در دنیا كارى كرده

 اند اسارت!  ى مقابلش را گذاشته نقطه

 .را شکستند احترام زن است؛ ایجاد حریم براى زن است. این حریمو حجاب قرار دادن زن براى خود، تکریم ـ 

 . ، ویران كردن خانواده بودشکستن حریم حجاب ءیکى از اوّلین آثار سوـ 

 .شود، مفاسد در این جامعه نهادینه میاى خانواده متزلزل شد جامعهوقتى در 

ها گذرانند، اینى مسائل جنسى دارند می در زمینهآمیزى كه  هاى ابلهانه و خباثتمشکالتى كه امروز در غرب وجود دارد، این قانونـ 

 دهد. را به ته درّه دارد حركت می

نخواهد، قادر نیست جلوى این سقوط را بگیرد. ترمز این وسیله بریده است، جاده هم بشدت لغزنده و چه بخواهد، چه ـ تمدن غربی 

 .را در لب این پرتگاه قرار دادند ها گناه كردند آن وقتى كه ترمز را بریدند و خودشانسراشیب است. این

  .افتد ارد اتفاق مىها، یک امر تدریجى است و این تدریج دها، مثل سر برآوردن تمدنزوال تمدنـ 

 .افتد كنم از چشم این نسل یا نسل بعد از این نسل دور بماند؛ خواهند دید كه چه اتفاقى مىگمان نمی

 

 نگاه اسالم به زن

 هیچ تفاوتى نیست.مرد و زن در طى مراتب معنوى و الهى، بین ـ 

 زن. ؛ نه مرد یاكند، انسان استى تکامل و تعالى، آن كه حركت می در جادهـ 

نحن حجج اللّه على »فرمایند: می علیهما الساّلمى یا امام هادى آفریند كه امام عسکر مى سالم اللّه علیهاى زهرا  خداى متعال زنى مثل فاطمهـ 

 امام ائمه است؛ شخصیت، دیگر از این باالتر؟  سالم اللّه علیهاى زهرا  فاطمه«. خلقه و فاطمة حجّة اللّه علینا

، در ى جنسیت فرض كند ى مسئله ر زمینهترین قوانین و حدود و مرزهائى كه ممکن است انسان د عملى و ترین منطقى ترین، متینـ 

 اسالم آمده است. باید دنبال این رفت.

 در حقوق شخصى و فردى، بین زن و مرد تفاوتى وجود ندارد. و  در حقوق اجتماعىـ 
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ى طبیعت امتیازاتى به مرد؛ آن هم بر اساس اقتضاهم در چند مسئله و ى اختصاصىِ شخصى امتیازاتى به زن داده شده  در چند مسئله

  .زن و مرد

 

 وظایف زن

 ( خانه داری1

 دارى است.  یکى از مهمترین وظائف زن، خانهـ 

دارى به چشم  باشد كه به خانه معنااین اما اگر چنانچه به  كنند؛ مشاغل اجتماعى و سیاسى كارها نباید در بنده عقیده ندارم كه زنـ 

 شود گناه. حقارت نگاه كنیم، این می

 ساز.  آیندهو  اسمهم، حسّ شغلِ : دارى یک شغل است خانهـ 

 ( فرزندآوری2

 .در حقیقت هنر زن استو وظائف زنان و  هافرزندآورى یکى از مهمترین مجاهدتـ 

 است. دادهزنان اش را به  هاى جسمانىاندامو  ، احساساتشاش صبرش، عاطفه:  ه استدادزن خداى متعال ابزار پرورش فرزند را به ـ 

 .ها را در جامعه به دست فراموشى نسپریم، آن وقت پیشرفت خواهیم كرداگر چنانچه اینـ 

  .بینیم خطراتش را مىداریم این مسئله مورد غفلت قرار گرفت و امروز اى  یک برههمتأسفانه ، ـ به خاطر خطاهایی كه داشتیم

ر ، از چیزهائى است كه اثرش بعداً ظاهر خواهد شد؛ وقتى هم اثرش ظاهر شد، آن روز دیگو كم شدن نسل جوان پیر شدن كشورـ 

 .امروز قابل عالج است عالج نیست؛ اماقابل 

گویند جمعیت دارد. وسعتش آنقدر است كه برای صد و پنجاه میلیون تا دویست  میلیون حاال می 33مملکت ایران * امام خمینی : 

 (36/2/1332. )كنند میلیون جمعیت كافی است. یعنی اگر دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگی می

اى از زمان درست بود؛ یک  تحدید نسل تجدیدنظر كنیم. سیاست تحدید نسل در یک برهه ما باید در سیاستای : * امام خامنه

ردند و گزارش اهدافى هم برایش معین كردند. آنطورى كه افراد متخصص و عالم و كارشناسان علمىِ این قسمت تحقیق و بررسى ك

-به این طرف، باید سیاست را تغییر می ۱1به همان مقاصدى كه از تحدید نسل وجود داشت، رسیدیم. از سال  ۱1دادند، ما در سال 

 (3/3/1331. )دیدار كارگزاران نظام ـ دادیم؛ خطا كردیم، تغییر ندادیم. امروز باید این خطا را جبران كنیم

 ( تربیت فرزند3

 تواند فرزندان را به بهترین وجهى تربیت كند. مادر میـ 

 كنند. مادران با زندگى كردن، فرزند تربیت میكند. ، فرزند را تربیت می، با نوازش، با الالئى خواندنعاطفهبا  ،گفتاربا ، با رفتارـ مادر 

 بهتر خواهد شد. فرزند تر و هوشمندتر باشد، تربیت  تر، عاقل هرچه زن صالحـ 

 .ریزى شود هوش بانوان، باید برنامهو  اال رفتن سطح ایمان، سوادبراى بـ 

 

 سه مسئله در مورد زن

 .حتماً باید مورد توجه و عنایت خاص باشد:  تکریم زنو احترام ( 1

 .در محیط اجتماعى در محیط خانوادگى، در محیط كسب و كار، در محیط سیاست،( وظایف زنان 2

 .رفتار با زنان( 3

 كنند. هاى كار برخورد میچه مردانى كه در محیط -پدران، برادران و همسران  -زنان، ناظر به مردان است؛ چه مردان خانواده رفتار با 

 آمیز، همراه با نجابت و همراه با عفت باشد.  آمیز، محبت رفتار با زن باید احترام

 .ریزى قرار بگیرد مورد توجه و برنامه جداگانه ـ هر سه موضوع، باید

، انطباق پیدا كرده است سالم اللّه علیهاى زهرا  روز زن و روز مادر كه خوشبختانه در نظام جمهورى اسالمى با روز والدت حضرت فاطمهـ 

 توجه دهد. به این نکات باید همه را 

عمل كنیم، بدانید كه ى زن و خانواده و مادر و همسر، درست فکر كنیم، درست تصمیم بگیریم و درست  اگر توانستیم در زمینهـ 

 .ى این كشور تضمین شده است آینده
 


