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  )و پاياني 7(»زنان« ةدربار»امام«از  ييها ناشنيده
شجاع با  يرانيدختر ا«يك نشدني امام از  خاطرة فراموش /ستاز مردها شتريها ب اجر زن امام:

   ن كند!تواند بيا نمي را هيچ شاعر و عارفيعظمت و معنويت اين دختر بزرگ / »!روحي بزرگ
 »يمعنـو  انيـ ب« ياست كه توسط واحـد پژوهشـ   يهفت قسمت ةمجموع كي» انزن« ةدربار يا و امام خامنه ينياز امام خم ييها دهيناشن«

مجموعه را در  نياهفتم و پاياني  قسمت .كند يم ميتقد يرانيبانوان ا ژهيبار منتشر و به نسل جوان و به و نياول يشده و برا دهيو گز يگرداور
  :ديخوان يامه ماد

شتر بود از ارزش اعمال يت داشتند ارزش اعمال آنها بكه در عصر نهضت شركما  يخواهرها | امام خميني
  ات اعمال استيارزش اعمال به معنو/  مردها

ردند كصر ما ثابت زنان در ع ..رود.  يزن مظهر تحقق آمال بشر است. زن پرورش ده زنان و مردان ارجمند است. از دامن زن مرد به معراج م
ردنـد  كثـار  يا ....يانـد و هـم مجاهـدات مـال      ردهكم يعظ يران، هم مجاهدات انسانيه مقدم بر آنانند. زنان اكه در مجاهده همدوش مردان بلك

رت ه حضـ كـ چند قـرص نـان    يه براياست. خداوند چند آ كن امور آن قصد پاين، عمده در ايمستضعف يه دارند، براك ييجواهرات و طالها
ه كـ آن يبـرا  اخالص، يات براين آيست، ايقرص نان ن يات براين آيه نازل فرمود. اياش صدقه دادند، ... چند آ  و عائله - هيسالم اللَّه عل - ريام
شـتر بـود از ارزش   يت داشتند ارزش اعمال آنهـا ب كه در عصر نهضت شركما  يات اعمال است. خواهرهايخدا بود. ارزش اعمال به معنو يبرا
ردنـد و حـاال هـم بـا قصـد      كل يرا تحص يروزيرون آمدند و با پرده عفاف با مردان هم صدا شدند و پيعفاف ب يها  مال مردها، آنها با پردهاع

  ست.ين نيونها بدهند، به قدر ارزش ايلين اگر مينكن ارزش دارد، متميمستمندان دادند. ا يردند براكه يام عمر تهيه در اكخالص آنچه 
  )341، ص7صحيفة امام، ج | 1358ت بهشيارد 27(

ا يداشته باشند،  يمقام كيه كنيه دنبالش توقع اكاست  ييارهاك كينند ك  يه آنها مك ييارهاك |امام خميني 
گر من گمان يد يه جاكاست  يا  معجزه كين يا ، نيست/ سربازان گمنامي هسند/نندكرا اشغال  يپست كي

  رده باشدكدا يندارم تحقق پ
 يارزشـ  ،مسلّح ير و از قواكردن از لشك يبانيردن و پشتك يه اشتغال دارند به همراهكن بانوان محترم را ينم ايب  يون ميزير تلود يمن وقت

ه كاست  ييارهاك كينند ك  يه آنها مك ييارهاكطور ارزش قائل بشوم.   نيتوانم ا  ينم يگريس دك   يه براكنم ك  يآنها در دلم احساس م يبرا
ه كـ سـت. بل ين مسائل نيچ اينند، هكاز مردم خواهش  يزيچ كيا ينند، كرا اشغال  يپست كيا يداشته باشند،  يمقام كيه كنيقع ادنبالش تو

ن حضـور  يم الّا همينداشت ياسالم ين جمهورياز ا يا  دهيد گفت مشغول به جهاد هستند. و ما اگر فايها با  ه در جبههكهستند  يسربازان گمنام
رده كدا يگر من گمان ندارم تحقق پيد يه جاكاست  يا  معجزه كين يش در صحنه و نظارت همه قشرها در امور همه، ايهاملت به همه قشر

به ما اعطا فرموده است. و مـا   يو تعال كتبار يبشر در آن دخالت داشته باشند خدا يه دستهاكنيه بدون اكاست  يه الهيهد كين يباشد. و ا
مـه مخروبـه   يمخروبه و ن يه در خود شهرهاك ييپشت جبهه و آنها يها  ن زنها و بانوان و بچهيم به اينكم؛ و اقتدا ين نعمت را بدانيد قدر ايبا

 يد است. برايهم مف يليخ يه حتك ييارهاكن است كم. ماها مميرياد بگيمان و توجه به خدا را يو ا ينها اخالق اسالميد از ايحاضرند. ماها با
نـد  كه به صالح جامعه است و جامعه از آن استفاده كم يانجام بده ييارهاكه ماها كن است كد نباشد. مميخودمان مف ين براكم، لينكجامعه ب

د بـه  يما با. مينكدا بيه انحطاط پكم، بلينبر يه اجركنينه ا يو تعال كتبار يشگاه خداين ما را به عقب ببرد؛ و در پكش ببرد، ليو جامعه را به پ
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م و خودمان را اصـالح  ينكنند به آنها اقتدا بك  ينند و به همه شما هم دارند خدمت مك  يشور خدمت مكتوقع به   يه بكم توده مرد ين قشرهايا
اسـفند   28 | 204، ص14  فه امـام، ج يصـح (  رد.كـ   يدا ميوجهه پ كيمان همه يارهاكم، آن وقت يردك  يدا ميه را پيم. اگر ما هم آن روحينكب

1359(  

/ چون كار مرد جلوي چشم است و تحسين مردم را باشد؟از مردها  شتريب ها زن اجر چرا | يا خامنه امام
 كشد يم دارد چه و دهيكش چه او داند ينم يكس است، خانه در كه يخانمكند، اما  دريافت مي

 از را آن پـاداش  و ديكن ابحس خدا يپا رود؛ ينم هدر اش ذره كي د،يشو يم متحمل همسرتان شغل يةناح از شما كه ييها يسخت ،ها خانم
 چـرا   پرسـند  يم من از. است اجر مجموع از يمين حداقل ها خانم اجر ا،يقضا نيا در ام؛ گفته شهيهم من. داد خواهد پاداش خدا و د،يبخواه خدا
 خاطر به ميگو يم من باشد؟ رشتيب ها زن اجر چرا كنند؛ ميتقس را خدا اجر شوهر و زن درصد، پنجاه درصد، پنجاه عادالنه، ؛»حداقل« دييگو يم
 افتيدر مردم از نيتحس و يدار جانب و شيستا يمقدار لذا نند؛يب يم را آن همه و دارد قرار چشم يجلو دهد، يم انجام يكار مرد يوقت نكهيا
 و زدن كـف  و شيستا شد،ك يم دارد چه و دهيكش چه او داند ينم يكس است، خانه در كه يخانم اما اجرش؛ از مقدار كي شود يم نيا كند، يم

  )114، كتاب خانواده، نشر صهبا، ص2/7/83( .شود يم شتريب او اجر اندازه، نيهم پس ست؛ين او يبرا گريد فرستادن، صلوات و دنيكش هورا

  ها بيشتر از مردها بود ارزش فعاليت زن |امام خميني 
ت مردهـا  يشتر از فعالين باب ارزشش بيت زنها در ايه فعالكشقدم بودند. بليه زنها پكد يردكتان مالحظه   همه ردند،كلت ما ه مك يدر نهضت

نها مردهـا را، قدرتشـان را   يردند، اكردند و مشت گره كتظاهر  كابانها و در مقابل توپ و تانيختند در خيه ركن خواهرها يه همكنيا يبود؛ برا
ن نهضت ين خواهرها در ايه اكم يدينند. و ما دك  يشتر اقدام مي، آنها بكه خانمها آمدند در مقابل توپ و تانكنند يمردها بب يقترد. وكدوچندان 

  )1358مهر  8 | 183، ص10  فه امام، جيصح( ار بزرگ داشتند.يسهم بس كي

/ عظمتش را »!گشجاع با روحي بزر دختر ايراني«خاطرة فراموش نشدني امام از يك  |امام خميني 
 شماها هك را سكهر و فقيهان فيلسوفان، عارفان، هنرپيشگان، نقاشان، گويندگان، شاعران، نويسندگان،

  !نندك ترسيم يا و بيان توانند  ينم نيد،ك فرض
 زنـان  هكـ  ايـن  از االترب يافتخار چه. نماييم افتخار خويش زنان به است، زن روز عزيز ايرانِ در حقيقت به و است زن روز هك امروز بايد ما

 خـود  از مقاومت و يايستادگ اول صف در آنان وابستگان و قدرتها ابر مقابل در آن، يوبكسر از پس و سابق، اركستم رژيم مقابل در ما بزرگوار
 جنـگ  در بزرگ زنان اين ياركفدا و مقاومت. است نشده ثبت »مردان« از يشجاعت چنين و يمقاومت چنين يعصر هيچ در هك اند  داده نشان
 و مـادران  از يهـاي   صـحنه  جنگ اين طول در جانب اين. است شرمسار هكبل ،عاجز آن ركذ از بيان و قلم هك است آميز اعجاب آنقدر يتحميل

  . باشد داشته ينظير انقالب اين غير در ندارم گمان هك ام  ديده داده دست از عزيز همسرانِ و خواهران
 اسـت  عزيـز  پاسدار كي با جوان دختر كي ازدواج - است چنين ها  صحنه تمام هكبااين - است ينشدن اموشفر خاطره كي من يبرا آنچه و
 صـميميت  و صـفا  از سرشار و بزرگ يروح با شجاع دختر آن. بود ديده آسيب چشم دو هر از و داده دست از را خود دست دو هر جنگ در هك

 و صـحنه  ايـن  يروحـان  عظمت.» باشم ردهك ادا دينم به و انقالب به را خود دين ازدواج ناي با بگذار بروم، جبهه به نتوانستم هك حال: «گفت
 هكـ  را سكـ  هـر  و فقيهـان  فيلسـوفان،  عارفان، هنرپيشگان، نقاشان، گويندگان، شاعران، نويسندگان، را آنان ياله يها  نغمه و يانسان ارزش
 رايج يمعيارها با تواند  ينم سك هيچ را بزرگ دختر اين معنويت و يخداجوي و ياركفدا و. نندك ترسيم يا و بيان توانند  ينم نيد،ك فرض شماها
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 ،16  ج امـام،  صـحيفه ( .نمايد پايدار آن عظمت و ايران و اسالم يبرا خدايشان هك - زنهاست اين و زن اين روز ،كمبار روز اين و. ندك يارزياب
  )1361 فروردين 25 | پيام به ملت ايران به مناسبت روز زن | 192: ص

است كه در  يخانمباشد؟ / او  دختر جوان كي تواند الگوي حضرت زهرا(س) چگونه مي | يا خامنه امام
  و شوهرش مرتب در جبهه ،خانه نشسته

... پاسـخ:  » م؟يريـ الگو بگ هاسالميحضرت زهرا عل ياز زندگان ميتوانيما چگونه م«سوال يك دختر دانشجو در جلسه با مقام معظم رهبري: 
انسان در آشپزخانه غذا را بپزد، اتاق را تـر   يعني ،يكه شوهردار كند يوقت انسان فكر م كياست.  يو شوهردار ينمونه بعد، مسأله همسردار

 يردارشوه ديني. شما ببستين نيكه فقط ا ي! شوهرداردياياز دكان ب ايتشكچه بگذارد كه آقا از اداره  ها يميو پتو را پهن كند و مثل قد زيو تم
حضـور داشـت، حـدود نُـه سـالش حضـرت زهـرا و حضـرت          نـه يدر مد امبريـ كـه پ  يچگونه بود. در طول ده سال هايعل اللَّه زهرا سالم فاطمه

حدود شصت جنگ اتّفـاق   - اند  ذكر كرده يكوچك و بزرگ ينُه سال، جنگها نيزن و شوهر بودند. در ا گريبا همد هماالسالميعل نيرالمؤمنيام
است كه در خانه نشسـته و شـوهرش مرتّـب در     ياو خانم د،ينيبوده است. حاال شما بب السالم هيعل نيرالمؤمنيآنها هم ام اغلبكه در  - افتاده 

ندارنـد؛ همـان    يراهـ  هم وضع روبـه  ياز لحاظ زندگ - قدر جبهه وابسته به اوست  نيا -  مانديجبهه است و اگر در جبهه نباشد، جبهه لنگ م
محـض   رانـه يفق يزنـدگ  قتاًيحق يعني؛ )3»(انّما نطعمكم لوجه اللَّه راًيو اس ماًيتيو  ناًيحبه مسك يالطّعام عل طعمونيو « :ميا هديكه شن ييزهايچ

 يقـو  هيانسان چقدر روح دينيبب .كند يهم م تينوع احساس مسؤول كيهم هست،  امبريهم هست، دختر پ يكه دختر رهبر يداشتند؛ در حال
دهـد؛   يكند؛ به او دلگرم يخال يزندگ يها يو گرفتار اليكند؛ دل او را از وسوسه اهل و ع زيشوهر را تجه نيشد تا بتواند اداشته با خواهد يم

ال  همايعل نيامام حسن و امام حس دييكند. حاال شما بگو تيكرده، ترب تيكه او ترب يها را به آن خوب بچه امامـت   نـت يامـام بودنـد و ط   م،السـ
 شـان يهـم كـه ا   امبريـ كرده بود. بعد از پ تيمدت نُه سال ترب نياو را در هم هايعل اللَّه كه امام نبود. فاطمه زهرا سالم اسالم هيعل نبيداشتند؛ ز
قـرار   خيماندگار در تـار  ليفام يمحور زندگ طور نيكرد و ا ييكدبانو طور نيو ا يشوهردار طور نيا ،يدار خانه طور نيا  زنده نماند. ياديمدت ز
(بيانات رهبر معظم  مهم است. يليخ نهايالگو باشد؟ ا يدار مشرف به خانه ايدار  خانم خانه كيدختر جوان،  كي يبرا تواند ينم نهايا ايآ گرفت.

  )1377/02/07؛ جوانان از يجمع داريد درانقالب 
نقش زن و تـأثير   يند، يا روك  ييه مكنقش مادر و حرمت مادر در درون خانواده ت يرده است. اگر روكريم كزن را ت يواقع ياسالم به معنا

ت در مسـائل  كه زن را از شركاين نيست  يوجه به معنا  هيچ  ند، بهك  ييه مكزن در داخل خانواده ت يها  زن و حقوق زن و وظايف و محدوديت
 يفهمـ   جكـ مغـرض هـم از ايـن     ي  عده كفهميدند؛ ي   جكبد و يا  يا ند. عدهكمردم منع  يعموم يها  ت و فعاليتو دخالت در مبارزا ياجتماع

نيست؛  يطور  ند؛ قضيه اينكت كشر ياجتماع يها  ها و فعاليت  باشد يا بايد در تالش يأنّه يا بايد زن، مادر خوب و همسر خوبكردند؛ كاستفاده 
است؛ جمع بـين   يعليها) مظهر چنين جمع  اهللا  زهرا (سالم ةند. فاطمكت كشر يباشد، هم در فعاليت اجتماع يخوبهم بايد مادرِ خوب و همسر 

ها در جامعـه بودنـد و     ديگرند؛ اين يها  برجسته، نمونه يها  معروف صدر اسالم و زن يها  ديگر است. زن ي  نمونه يبركشئون مختلف. زينب 
را ما  نهايمغازه، ا كي يفروشنگ ،يسينو نيماش ،يالبته كارمند )5/1384/ 5(بيانات در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا(س)؛  حضور داشتند.

  ؛ نقل به مضمون) ي، انتشارات انقالب اسالم45، ص5نقش و رسالت زن، ج - 4/12/63(ميدان ينم ياجتماع تيفعال

  است »و تهذب مردان بيتهذ«و  »قانون«و  »اخالق« ي هيفقط در سارفع مظلوميت زن  |اي  امام خامنه
خـانواده   رونيكه در خانواده و برا  يظلم ينتوانسته جلو چيدر مورد زن، ه ها يغرب يذهن يها شعارها و بافته م؛يرا هم عرض بكن نيالبته ا

هـم   تيـ مظلوم نيكه ا - زنان  تياز مظلوم يا بشود در جامعه مي. اگر فرض كنرديبگ -  شوديكه هنوز هم م -  شدهيها م به زن خيدر طول تار
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 از مطلقـاً  غـرب  در امروز اما  و تهذب مردان است. بياخالق و قانون و تهذ ي هيكرد، فقط در سا يريجلوگ - دارد  يو قهر يعيعلل طب كي
 كشـور  از بمراتب دهند،يم دارند االن كه يآمارهائ غرب، در زنان بر يروح يآزارها و يجسمان گوناگون يفشارها زنان، آزار. ستين يخبر نيا

 جاديا عهيضا همه نيا هم طرف نيا از رند،يبگ نتوانستند هم را مشكل آن يجلو نيبنابرا. است شتريب م،يدار اطالع ما كه يجاهائ از و ما خود
  )86/ 4/  13؛ )س(زهرا حضرت الديم سالروز ي آستانه در  نخبه بانوان داريد در(بيانات رهبر معظم انقالب  .كردند

  


