
از اخالق آمریکا�یی پرهیز کنید!از اخالق آمریکا�یی پرهیز کنید!

»ازدواج بهنگام« و »ازدواج بهنگام« و 
»فرزندآوری« را ترو�ج کنید»فرزندآوری« را ترو�ج کنید

انطباق با تاریِخ رسالت انطباق با تاریِخ رسالت 
پیامبر پیامبر 

ــن اســـت  ــامی در ســـخن گفتـ ــظ ادب اسـ ــم، حفـ ــیار مهـ ــای بسـ ــی از چیزهـ یکـ
کـــه متأّســـفانه امـــروز بـــا گســـترش فضـــای مجـــازی بتدریـــج ادب اســـامی دارد 
کم رنـــگ میشـــود. بدزبانـــی، بد گوییـــی و ماننـــد اینهـــا بایســـتی در جامعـــه 
ــا بی توّجهـــی میکننـــد و ایـــن  جمـــع بشـــود. امـــروز بعضـــی ســـعی میکننـــد یـ
در جامعـــه، بخصـــوص در بعضـــی از رســـانه ها و بخصـــوص در فضـــای مجـــازی 
رو بـــه گســـترش اســـت. شـــما بایســـتی در بیـــان خودتـــان، در شـــیوه ی کار 
خودتـــان، بـــه نحـــوی عمـــل بکنیـــد کـــه گســـترش ایـــن ]بدزبانـــی و بدگوییـــی[ 

وجـــود نداشـــته باشـــد. 

توصیه حضرت آیت هللا خامنه ای خطاب 
به مّداحان:

رهبر انقالب در بخشی از بیانات خود ابعاد 
زندگی ُپربار حضرت زهرارا تبیین کردند:

»ادب اسـامی را در جامعـه بگسـترانید... بدزبانـی، بد گوییـی و ماننـد اینها بایسـتی در 
جامعـه جمـع بشـود.« ایـن توصیـه ی مهـم رهبـر انقـاب اسـامی خطـاب بـه مداحان 
بـود کـه از یـک دغدغـه ی مهـم ایشـان دربـاره ی فرهنـگ و اخـاق عمومـی جامعـه 
حکایـت می کنـد. نکتـه ای کـه متکـی بـه یـک گـزاره ی مهـم در نظـام فکـری حضـرت 
آیـت هللا خامنـه ای اسـت: »اخـاق اهمیتـش از عمـل هـم بیشـتر اسـت.« ۱۳۸۸/۰۶/۲۹
امـا ایـن دغدغـه ی حضـرت آیـت هللا خامنـه ای در زمینـه ی ارتقـای اخـاق عمومـی و 

گسـترش ادب اسـامی از چـه سـوابقی برخـوردار اسـت؟

    بدگو�یی ممنوع!
رهبـر انقـاب پیـش از ایـن و ناظـر بـه فضـای رقابت هـای انتخاباتـی صریحـا بدگوییی و 
لجن پراکنـی را ممنـوع دانسـته بودنـد: »کارشـکنی نسـبت بـه دیگـران، لجن پراکنـی 
علیه ایـن نامزد یـا آن نامـزد، بدگوییی کـردن و افشـاگریهای بی پایه و اسـاس نسـبت به 
اشـخاص، همـه اینهـا کارهـای ممنـوع و ضـّد ارزش و خاف مشـی جمهـوری اسـامی و 
خـاف حـق اسـت.« ۱۳۸۰/۰۲/۱۱ و البتـه از سـالها پیـش مسـتندات دینـی ایـن ممنوعیت 
ی هللا علیه وآلـه( تبییـن کـرده بودنـد: »رفتـار 

ّ
را نیـز بـا ارجـاع بـه سـیره ی پیامبـر )صل

کسـی  بـه  او  حضـور  در  بـود...  خـوش  رفتـار  مـردم،  بـا  ی هللا علیه وآلـه( 
ّ

پیامبر)صل
دشـنام دهنـد و از کسـی بدگوییـی کننـد. خـود او هـم بـه هیچ کـس دشـنام نمـی داد و از 
کسـی بدگوییـی نمی کـرد.«  ۱۳۷۹/۰۲/۲۳»پیغمبـر اکـرم بـه مـردم فرمودند کـه هیچ کس 
درباره ی اصحـاب من به من چیـزی نگوید؛ مـدام پیش مـن نیایید از همدیگـر بدگوییی 
کنید؛ مـن مایلـم وقتی که میـان مـردم ظاهر میشـوم و بـه میان اصحـاب خـود میروم، 
»سـلیم الّصـدر« باشـم، یعنـی بـا سـینه ی صـاف و پـاک و بـدون هیچگونـه سـابقه و 
بدبینی بـه میان مسـلمانها بـروم؛ از همدیگـر پیش مـن بدگوییـی نکنیـد.« ۱۳۶۸/۰۷/۲۸

 ُتهمت و غیبت ممنوع!
یکـی دیگـر از نـکات مـورد نهـی توسـط حضـرت آیـت هللا خامنـه ای ُتهمت پراکنـی و 
هتـک آبـروی مومنیـن بـوده اسـت: »بداخاقیهـای انتخاباتـی، شایسـته ی ملـت مـا 
نیسـت؛ تهمـت زدن آدمهـای مؤمـن را، مصونیـت دار از لحـاظ اسـامی و شـرعی را؛ در 
معـرض هتـک آبـرو قـرار دادن در شـبنامه ها، در مطبوعـات، در پایگاههـای اینترنتی و 
 مصلحـت نیسـت.« ۱۳۸۶/۱۰/۱۲ »از رقیبتان غیبت هـم نکنید؛ تهمت 

ً
غیـره، این ها اصـا

و افترا یعنـی نسـبتی بدهید کـه واقعّیـت نـدارد، ]اّمـا[ غیبت یعنـی نسـبتی بدهید که 
واقعّیـت دارد؛ غیبـت هـم نبایـد بکنیـد.«۱۳۹۴/۱۰/۳۰ 

تحقیر و هتک حرمت ممنوع!
یکی دیگـر از نکات مـورد تأکیـد رهبر انقـاب تفکیـک »انتقـاد« از »توهیـن و تخریب« 
بـوده اسـت: »انتقـاد غیـر از هتـک حرمـت اسـت؛ هتـک حرمـت جایز نیسـت، نسـبت 
به هـر مسـئولی. حـاال بیـن آحاد مـردم هـم هتـک حرمـت حـرام اسـت و جایز نیسـت... 
انتقاد کـردن یک حـرف اسـت، اهانت کـردن یک حرف اسـت، هتـک حرمت کـردن یک 
حرف اسـت؛ این نکتـه ی بسـیار مهّمـی اسـت، همه بایـد توّجـه کنند. ایـن  جـور کارها، 

ایـن  جـور هتـک حرمت هـا کار امثـال آمریکاییی هـا اسـت.«۱۳۹۹/۰۸/۰۳ 

مســـئله ی ازدواج بهنـــگام و بـــدون 
عزیـــز  مّداحـــان  شـــما  را  تأخیـــر 
بـــزرگ  رســـانه های  از  یکـــی  کـــه 
هســـتید  مـــا  کشـــور  ارزشـــمند  و 
ــائل  ــن مسـ ــد؛ ایـ ــج کنیـ ــد ترویـ بایـ
ازدواج  بشـــود.  ترویـــج  بایســـتی 
یکـــی  تأخیـــر  بـــدون  و  بهنـــگام 
از کارهـــای الزم و واجـــب اســـت؛ 
فرزنـــدآوری و تکثیـــر نســـل یکـــی 
اساســـی  و  مهـــم  وظایـــف  آن  از 
اســـت کـــه بایســـتی انجـــام بگیـــرد 
کـــه هـــر دو ی اینهـــا  -هـــم ازدواج 
هـــم  و  بهنـــگام،  و  زودهنـــگام 
نیازهـــای  جـــزو  نســـل-  تکثیـــر 
حیاتـــی امـــروز کشـــور و فـــردای 
ـــم  ـــن مفاهی ـــب، ای ـــت. خ ـــور اس کش
بایســـتی در مّداحـــی شـــما عزیـــزاِن 
را  شایســـته ای  جایـــگاه  مـــّداح 

باشـــد. داشـــته 

 
ً
تاریــخ زندگــی حضــرت زهــرا عینــا
اســت؛  رســالت  تاریــخ  بــا  منطبــق 
ــر  ــالِت پیامب ــد از رس ــی بع ــی اندک یعن
ایــن بزرگــوار طلــوع میکنــد، اندکــی 
بعــد از رحلــِت رســالت و پیغمبــر اکــرم 
غــروب میکنــد. در کودکــی مــادر را 
از دســت میدهــد، او در کنــار تحّمــل 
انجــام  را  بزرگــی  کار  دشــواری  ایــن 
پیغمبــر  غمگســارِی  آن  و  میدهــد 
اســت .تــا آن وقــت پیغمبــر فرمــود: 
بیهــا؛ مــادری کــرد بــرای 

َ
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ُ
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َ
فاِطَمــة

هجــرت،  مســئله ی  بعــد،  پیغمبــر. 
مدینــه،  دوران  بی نظیــر  آزمونهــای 
علّی بن ابی طالــب  بــا  همســری 
فرزنــد  چهــار  ایــن  تربیــت  بعــد  و 
بی نظیــر در دوران تاریــخ، بعــد هــم 
دادن اّولیــن قربانــی بعــد از رحلــت 
نهایــت  در  و  محســن،  پیغمبــر، 

او. خــود  شــهادت 

ادب اسالمی را در 
جامعه بگسترانید 

رهبر انقالب در ارتباط تصو�ری با جمعی از مداحان
 در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا تأکید کردند:

مروری اجمالی بر تذکرات رهبر انقالب در زمینه ی اخالق و ادب؛

 مادرخانواده حجابزن در غرب مداحی زن در اسالم حضرت زهرا)س(



توصیه به مّداحان وییییییــژگیوییییییــژگی اهمیتنتیجه گیری

کارکرد

ی با مداحان بیانات در ارتبـاط تصویر
۱۳۹۹/۱۱/۱5

 مسئله ی مّداحیحضرت فاطمه زهرا

دختر عالی مقام 
پیغمبر

انطباق تاریِخ زندگی 
 با تاریِخ رسالت

ً
عینا

به اوج رسیدن امت 
اسالمی از طریق موّدت 
و همراهی با خانواده ی 

 امیرالمومنین )ع( 
و فاطمه زهرا )س(

همسِر هم تراِز 
علّی بن ابی طالب

بانوییی دارای 
عصمت

تجّسم عالی ترین 
مفاهیم انسانی و 
اسالمی در مورد زن

مادر چهار خورشید 
درخشان

سرسلسله ی نسل 
مبارک پیغمبر اعظم

نگاه ما نقطه ی 
مقابل نگاه رایج 
غربی به زن است

تذکر

تکریم و احترام 
به زن

مضمون

تبلیغات ُپرحجم 
غربی علیه نگاه 

اسالمی درباره ی زن

چالش

حجاب مانع رشد 
زن است.

شبهه

برجسته شدن 
نقش زن در 

خانواده

نتیجه

ن و مادر ی اسالمی در مسئله ز موضع جمهور

پدیده ی هنری ویژه و 
منحصر به فرد

فرهنگ سازی و 
گسترش الگوی 
 زیسِت نبوی، 
علوی و فاطمی

اسالم و جمهوری 
اسالمی رو به قّوت و 
اقتداِر بیشتر است و 

خواهد بود

ترکیبی از چند هنر

جّدّیت در 
فرهنگ سازی، ترویج و 
گستردن مبانی فکری 

و فرهنگی اسالم

موضوع کار مّداح، 
یکی از عالی ترین 
موضوعات است

اتقان در سخن و 
گسترش مطالعات 

معارفی و تاریخی

گسترش ادب 
اسالمی در جامعه و 

 پرهیز از بدگوییی
 و بدزبانی

ترکیبی از اندیشه، 
احساسات، اطالعات 

معارفی، تاریخی، 
اجتماعی و آشناییی با 

نیاز مخاطبان

حفِظ قالب مّداحی 
و شکل هیئت

نو�د

جا�گـــاه



پد�ده منحصر بفرد مداحی: پد�ده منحصر بفرد مداحی: 

جنبه ی هنری مّداحی

جنبه ی محتواییی 

هیـچ صمیمّیتـی در هیـچ محیطی بـه قـدر خانـواده و بین مـادر، فرزنـد، پـدر، همسـران تصّور 
نمیشـود و وجـود نـدارد. در چنیـن کانـون مبارکی محـور کیسـت؟ مـادر؛ اصل کیسـت؟ مادر؛ 
مرکـز دایره کیسـت؟ مـادر. مـادر، محـور خانـواده اسـت؛ ایـن را دسـتگاه های تبلیغاتـی غربی 
و متأّسـفانه بعضـی غربزده هـای خـود مـا سـعی میکننـد کم رنگ کننـد، یـا نفهمند، یا نشـان 
ندهنـد. زنـان خانـه دار، حّتـی کسـانی کـه اشـتغاالت بیرونـی ندارنـد، بزرگ تریـن خدمـات را 
انجـام داده انـد. الزم اسـت ارزش و ارج خدمـات زنانـی کـه خانـه داری و کدبانوییـی را ترجیـح 
داده انـد، فهمیده بشـود؛ اگر چه خدمـات خـارج از خانه هم به عهـده ی بانوان بوده و هسـت 

و خواهـد بـود و اشـکالی هـم نـدارد، اّمـا ایـن مهم ترین بخـش خدمـت زنانه اسـت. 

ایـن خانـواده ی نمونـه و بی نظیـر -مـرد خانـه علـی، زن خانـه فاطمـه ی زهـرا، 
فرزندان خانـه امام حسـن و امام حسـین و زینـب و اّم کلثوم، بـا آن خصوصّیاتی 
کـه از اینهـا می شناسـیم- آن خانـواده ای اسـت کـه قـرآن بـه پیغمبـر میفرماید 
 ِفـی الُقربٰی«، مـوّدت این خانـواده... 
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ایـن مـوّدت خوشـبختانه در جمهـوری اسـامی و در نظـام جمهـوری اسـامی 
 مشـهود اسـت. حرکـت بسـیجی، روحیـه ی بسـیجی، خدمـات بـی  نـام  و 

ً
کامـا

 نشـان شـهدای هسـته ای، تـاش بی وقفـه ی اردوهـای جهـادی، تـاش علمی و 
عملـِی بدون تظاهـر هـزاران گروه جـوان در سراسـر کشـور در جبهـه ی فرهنگی، 
در جبهـه ی اجتماعـی، در جبهـه ی فّنی، اینهـا جلوه های زیبـای همان پیـروی از 

نقشـه ی خانـواده ی امیرالمؤمنیـن و فاطمـه ی زهـرا  اسـت.

نگاه اسـام بـه جنـس زن، درسـت نقطـه ی مقابـل نگاهی اسـت کـه فرهنگ غربـی بـه جنـس زن دارد. 
نـگاه فرهنـگ غربـی بـه زن یـک نـگاه اهانت آمیـز اسـت. اسـم آن را آزادی میگذارنـد، لکـن در حقیقـت 
آزادی نیسـت... اسـاس فرهنـگ غـرب این اسـت کـه زن را بـه عنـوان یـک کاال، به عنـوان یک وسـیله ی 
تمتع برای مـرد در جامعـه عرضه بکنـد... نگاه غـرب به زن، نگاهی اسـت منحـط، ناقـص، گمراه کننده 
و غلـط. نـگاه اسـام بـه زن، نگاهـی اسـت عزت بخـش، کرامت بخـش، رشـدآفرین، اسـتقال دهنده ی 
بـه هویـت و شـخصیت زن... اسـام بـا نظـر کرامـت بـه زن نـگاه میکنـد. همـه ی خصوصیـات انسـانی 
میان زن و مرد مشـترک اسـت. یک انسـان قبـل از آنـی که اتصـاف پیدا کند بـه زن بـودن، یا مـرد بودن، 
متصف اسـت به انسـان بودن. در انسـانیت، زن و مـردی وجود نـدارد، همه یکسـانند. نگاه اسـام این 
اسـت. خصوصیات جسـمی ای خدای متعال در دو جنس قرار داده اسـت که هرکدام نقشـی در ادامه ی 
آفرینش، در رشـد و تعالی انسـان، در حرکت تاریـخ بر عهده دارنـد؛ و نقش زن مهمتـر اسـت.۱۳۹۱/۰۴/۲۱ 

 نقشـه ی جامـع هوّیـت زن در منطـق اسـام حضـرت زهـرا 
اسـت.

 
ً
 مـوّدت اهـل بیـت خوشـبختانه در نظـام جمهوریاسـامی کاما

است. مشـهود 
 نگاه جمهوری اسامی، نگاه تکریم و احترام زن است.

اّولیـن و مهم تریـن پایه هـای تربیـت   در کانـون خانـواده 
روحـی و فکـری بشـر بنـا نهـاده میشـود.

 قالب مّداحی و آن شکل مّداحی حفظ بشود.

 حجـاب مانـع از آن خودنماییی هـای بی مـوردی اسـت کـه 
مانـع حرکـت زن میشـود.

 تبلیغـات ُپرحجم غربـی وانمود میکننـد که با نگاه اسـامی 
ایـن یـک دروغ  جلـوی رشـد و پیشـرفت زن گرفتـه میشـود؛ 

  مغرضانـه اسـت. 
ً
واضـح و یـک حـرف کامـا

 آنچه در مداحـی باید گفته بشـود، سـیره، تاریـخ، مطالعات 
معارفـی و توحیـد و امثـال اینها، ذکـر مصیبـت، با اتقـان گفته 

بشـود.

امام حسـن مجتبی )سـام هللا علیه( میگوید شـب جمعه تا صبح مادرم بیدار بـود، عبادت 
میکرد، هر وقـت صدای او را شـنیدم، دیدم بـرای دیگـران دارد دعا میکند؛ صبـح گفتم مادر! 
ار؛ ایـن درس  ـمَّ الدَّ

ُ
لجـاَر ث

َ
برای دیگـران دعا کـردی، برای خـودت دعا نکـردی؛ فرمود پسـرم! ا

ـم ِلَوجـِه هللا«... 
ُ

ما ُنطِعُمک تـی ]آمده اسـت کـه[ »ِانَّ
َ
اسـت. در قضّیه ی ]نزول سـوره ی[ هل ا

حسـن بصری کـه از زّهـاد ثمانّیه ی معـروف اسـت و زاویه هـم دارد بـا اهل بیـت، میگوید که 
»ما کان فـی هـذه االّمة اعبد مـن فاطمـة کانت تقـوم حّتـی تـوّرم قدماهـا«... معنایش این 

اسـت که هیچ کـس در اّمت، ماننـد او نبـود از لحـاظ عبادت.

توفیقـات شـما را از خداونـد متعـال مسـئلت 
میکنـم، شـما را دعـا میکنـم و دعـای حضـرت 
دعـای  کـه  را  فـداه(  )ارواحنـا  بقّیـةهللا 
مسـتجاب قطعـی اسـت، دربـاره ی شـما از آن 
بزرگـوار مسـئلت میکنـم و امیـدوارم کـه شـما 
هم مـا را دعـا کنیـد و خـدای متعـال روح مطّهر 

امـام بزرگـوار و شـهدای بزرگـوار 
را از مـا راضـی و خشـنود کنـد.

ارزش گذاری خدمات زناِن خانه دارارزش گذاری خدمات زناِن خانه دار

زن در غرب »کاال« استزن در غرب »کاال« است

هیچ کس در عبادت مانند او نبود هیچ کس در عبادت مانند او نبود 

رهبر انقالب با تأکید بر نقش محورِی مادر در خانه و 
خانواده خواستار شدند:

حضرت آیت هللا خامنه ای پیش از این درباره نگاه غرب به زن و تفاوت آن 
با نگاه اسالمی در این زمینه صحبت کرده بودند:

 حضرت فاطمه زهرا  
  موضع جمهوری اسالمی در 

مسئله زن و مادر
   مسئله ی مّداحی

نشانه های موّدت خانواده فاطمی در نشانه های موّدت خانواده فاطمی در 
جمهوری اسالمیجمهوری اسالمی

   هنر شعر
   هنر نغمه پردازی

    هنر مدیرّیت جلسه

   سخن را با ابتکارهای شخصی به 
اعماق جان مستمع رساندن

   صدای خوش

  ترکیبی از اندیشه، عاطفه و احساسات، اّطالعات معارفی، اّطالعات تاریخی، 
آگاهی های اجتماعی و آشناییی با نیاز مخاطب


