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 مرور سریع 
 رهبر معظم انقالب اسالمی بيانات

 مداحان از جمعى دیدار در  در

11/20/1930 

 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی

 پيشنهاد بيانات

مرتبط برای 

 مطالعه بيشتر

مداحان؛  شأن

 در افزائى معرفت

 جامعه فضاى

 
 به توسل ى شبكه و جريان و رشته و سلسله اين .است كرده پيدا توسعه پيغمبر خاندان ثناگستران و مداحان ى شبكه كشور سرتاسر در بحمداللّه امروز 

 .است مهمى فرصت خيلى عواطف، برانگيختن و بيت اهل محبت و بيت اهل

 ًاست عواطف ميكند، حفظ تاريخ طول در جمعيتى يك در را اخالق و را عقيده را، معنويت را، دين كه عواملى از يكى يقينا. 

 دهد گسترش مردم بين در را معرفت هنرى، اجراى با هنرى، ى شيوه با هنرى، بيان با بتواند كه است اين ستايشگر و مداح شأن. 

 احتياج آنها دانستن به مردم امروز كه را نقد نيازهاى كه باشد جورى اگر يا كند، مخدوش را شرعى مرزهاى كه باشد جورى اجرا كيفيت چنانچه اگر 

 .است شده ضايع فرصت اين بگيرد، نديده دارند،

 هم آنها بود؛ مصلحت( السّالم عليه) صادق امام زمان نه است، مصلحت مروزا نه نيست؛ مصلحت افكن، اختالف عصبيتهاى تحريك يا افكنى اختالف 

 .گرفتند را جلويش

 آيد وجود به اندازها چشم به نگاه فضاى خوشبينى، فضاى اميد، فضاى نيايد؛ وجود به ظن سوء فضاى بدبينى؛ فضاى: است اين آفرينى حماسه. 

 است شده دائم اهدتِمج بركت به ها، سازى تمدن ى همه پيشرفتها، ى همه. 

 شود؛ گرفته اشكى يك شود، داده دمى يك شود، خوانده اى روضه يك بايد حتماً هم( السّالم عليهم) ائمه خوانى مولودى مجلس در كه نيست اينجور 

 .ندارد لزومى هيچ

 ديدار در بيانات

 مداحان از جمعى

كشور  سراسر

32/23/1231 

تفاوت نگاه اسالم و 

 غرب به مسئله زن

 حتّى است، شدن جبران قابل زودى اين به نه است، شدن پاك قابل زودى اين به نه است، شده مرتكب زن جنس مورد در غرب تمدن كه بزرگى گناه 

 .است كردن بيان قابل آسانى به نه

 دارد درّه ته به را اينها ميگذرانند، دارند جنسى مسائل ى زمينه در اينها كه آميزى خباثت و ابلهانه قانونهاى اين د،دار وجود غرب در امروز كه مشكالتى 

 .سقوطند به محكوم اينها نيست؛ هم جلوگيرى قابل انحطاط، اين. ميدهد حركت

 نيست تفاوتى هيچ جنس دو اين بين الهى، و معنوى مراتب طى در. است مرد مثل متعال خداى پيش زن. 

 است بزرگ مجاهدت يك فرزندآورى. ساز آينده شغل حساس، شغل مهم، شغل بزرگ، شغل است؛ شغل يك دارى خانه. 

 روز آن شد، ظاهر اثرش هم وقتى شد؛ خواهد ظاهر بعداً اثرش كه است چيزهائى نهما از بعد، سال چندين در جوان نسل شدن كم كشور، شدن پير 

  .است عالج قابل امروز چرا، امروز اما نيست؛ عالج قابل ديگر

 كشور اين ى آينده كه بدانيد كنيم، عمل درست و بگيريم تصميم درست كنيم، فكر درست همسر، و مادر و خانواده و زن ى زمينه در توانستيم ما اگر 

 .است شده تضمين

 ديدار در بيانات

 شوراى اعضاى

 فرهنگى،

زنان  اجتماعى

20/12/1232 
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 یجزئيات تکميل

 هایی به مداحان توصيه

 آور از لحاظ اخالق، تدين و عفت داشتن نمود تحسين -1

 ی اخالق، رفتار و عفت زمينه پرهيز از تزلزل در -3

 مراقبت نسبت به پاكی زبان، دامان، دل و دست -2

 خلق حماسهالزامات 

 داخلی و درونیاز اختالفات پرهيز  -1

 ظن و سوء بدبينی، يأساز ايجاد فضای پرهيز  -3

 يقينی و حقيقیاندازهای  و نگاه به چشم خوشبينیاميد، ترويج  -2

 نکاتی پيرامون جایگاه، نقش و مسائل زنان

 تفاوت نداشتن با مردان در مسير تکامل و تعالی -1

 ن با مردان در حقوق اجتماعیتفاوت نداشت -3

 طبيعت اقتضاى ی  اختصاصیِ شخصی براساس برخورداری از برخی از امتيازات در چند مسئله -2

 ضرورت اهتمام زنان به حفظ محيط خانواده و انس خانوادگی -0

 ی تربيت فرزندان  بر عهده داشتن وظيفه -5

 وانريزی برای ارتقای سطح ايمان، سواد و هوش بان ضرورت برنامه -6

 ساز داری به عنوان شغلی مهم، حساس و آينده نگاه به خانه -3

 نگاه به فرزندآوری به عنوان مجاهدت و هنر زنانه -8

 ی زن و وظيفه نسبت به زن ريزی برای تکريم زن، وظيفه ضرورت توجه و برنامه -3

 در و همسری زن، خانواده، ما گيری و عمل درست در زمينه تضمين آينده كشور در صورت فکر، تصميم -12


