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   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

 به مادران و همسران» بيان معنوي«هدية 

كند كه مادر  براي يك مرد بزرگ، همسر كاري را مي  )/1(»اي امام خامنه«و » امام خميني«ها از  ناشنيده
  كند براي يك بچة كوچك آن كار را مي

، ضمن تبريك ايـن روز فرخنـده بـه همـة            »بيان معنوي «يگاه اطالع رساني    ، پا )س(در آستانة فرخنده ميالد سرور زنان عالم حضرت زهراي اطهر         
اي در خـصوص نقـش و         بيانات امام خمينـي و امـام خامنـه        «اي از     مادران و همسران بالفعل و بالقوه و به ويژه مخاطبان سايت بيان معنوي، مجموعه             

  :شود  از اين مجموعه ارزشمند تقديم ميسمتقولين ا .كند مي تقديم ميكه شنيده نشده يا كمتر شنيده شده است، را به بانوان گرا» جايگاه زن

كند كه مادر براي يك بچة كوچك آن كار را   براي يك مرد بزرگ، همسر كاري را مي|اي  امام خامنه
تري نسبت به زن است و  طبيعت مرد، طبيعت خام/ ندكند؛ و زنان دقيق و ظريف، به اين نكته آشنا هست مي

  !تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است حتّي نه نوازش مادر در ميدان خاصي، شكننده
 يا يعني شما اگر بزرگترين متخصص پزشكي.... ي خانه و خانواده، مسائل بسيار اساسي و حياتي است ي همسري، مسأله ي مادري، مسأله مسأله

اگر . كدبانوي خانه شما بايد باشيد؛ اصلًا محور اين است. ي ديگري بشويد، چنانچه زن خانه نباشيد، اين براي شما يك نقص است هر رشته
كانون خانواده، جايي است كه عواطف و احساسات بايد در آنجا رشد و . ي زنبور عسل تشبيه كنيم بخواهيم تشبيه ناقصي بكنيم، بايد به ملكه

ن است و در ميدان خاصي، تري نسبت به ز ها محبت و نوازش ببينند؛ شوهر كه مرد است و طبيعت مرد، طبيعت خام لندگي پيدا كند؛ بچهبا
براي يك مرد بزرگ، اين همسر كاري را . تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است حتّي نه نوازش مادر؛ بايد نوازش ببيند شكننده

در ديدار اعضاي شوراي بيانات (  .كند؛ و زنان دقيق و ظريف، به اين نكته آشنا هستند ي كوچك آن كار را مي كند كه مادر براي يك بچه مي
  )1370/10/04فرهنگي، اجتماعي زنان؛ 

شما !/  بدشان بيايدكنم مردها نشنوند چون ممكن است گويم خواهش مي  اين حرفي كه مي| اي امام خامنه
  شان كنيد هستند و بايد اداره» پسربچه«ها اين را بدانيد آقايان تا آخر هم مثل يك  خانم

شما . تواند آن تحول را ايجاد كند آورد كه گاه هيچ عاملي نمي اين را شما خانم ها بدانيد، وجود شما آن تحولي را در روحيات مرد به وجود مي
وجود . اصالً اين توان در شما هست كه در وجود مرد نيرو بدميد.  كنيد و به او اميدواري به زندگي و شوق ادامه كار بدهيدتوانيد دل مرد را گرم مي

اگر زن قدري عقل و . آلود وارد خانه شود حاال مرد گاهي ممكن است مثالً اخم. مرد هم نسبت به زن همين است. شما اين قدر مهم است
تواند گره اوقات  ز اخم او جا نخورد و لبخند نشان دهد و در مقابل محبت بورزد، يواش يواش با افسون محبت، مياش بيشتر باشد و ا پختگي

كنم مردها نشنوند؛ چون ممكن است  گويم خواهش مي من اين حرفي كه مي. تلخي و بداخالقي مرد را باز كند و ببيند كه او چه احتياج داشت
البته اگر اين حرف از زبان ما به گوش . شان كنيد ا بدانيد آقايان تا آخر هم مثل يك پسربچه هستند و بايد ادارهها اين ر شما خانم! بدشان بيايد

پسري را كه حاال ريشش هم بعد از پنجاه، شصت سال زندگي سفيد شده اداره  ها بايد اين بچه واقعاً خانم. مردها برسد، البد از ما گله خواهند كرد
  )70 ؛ كتاب خانواده، نشر صهبا، ص81/ 11/7   بر معظم انقالب در تاريخبيانات ره( .كنند
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