
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

 )2(به مادران و همسران» بيان معنوي«هدية 

  "دانم تر از مرد مي من در محاسبات نهايي، زن را قوي")/2(»اي امام خامنه«و » امام خميني«ها از  ناشنيده

به همة مادران و ، ضمن تبريك »يبيان معنو«، پايگاه اطالع رساني )س( فرخنده ميالد سرور زنان عالم حضرت زهراي اطهر     مناسبتبه  
كه شنيده نشده يا كمتر شنيده شده است، را         » اي در خصوص نقش و جايگاه زن       بيانات امام خميني و امام خامنه     «اي از    ، مجموعه همسران

  :شود  ارزشمند تقديم مية از اين مجموعقسمت دومين .كند به بانوان گرامي تقديم ميدر چند قسمت 

البته با / به خرج دهد، مرد را اداره خواهد كردي عقل و هوشمند،يها بدانند كه اگر زن زن | يا امام خامنه
 تحمل ستي هم الزم نيليخآيد، بلكه با ماليمت، خوشرويي و اندكي تحمل؛  بدست نميزرنگي و تحكّم 

  !كند
ا     تر ي قو كليدرست است كه مرد از لحاظ ه      .  خواهد كرد   به خرج دهد، مرد را اداره      ي عقل و هوشمند   ،ي بدانند كه اگر زن    ها زن اسـت، امـ 
 نفوذ دارد، زن شتري بيگري كه در دي و سالم باشند و زن عاقل باشد، كسيعي كه اگر زن و مرد، طبدهي آفري زن را طور   عتي متعال طب  يخدا

 ،يي استقبالِ خوب، خوشـرو    مت،يبلكه با مال  . دي آن رس   به توان ي نم يي كردن و تحكّم و زورگو     ي به خرج دادن و رند     ياست كه البته با زرنگ    
...  تحمل را قـرار داده اسـت   ني زن، اعتي متعال در طبي تحمل كند ـ كه خدا ستي هم الزم نيلي خ؛ي مقدار تحمل كردن ـ البته اندك كي

  )19/3/1372  ؛ي عقد توسط مقام معظم رهبرةخطب( .طور برخورد كند ني با شوهر خود اديزن با

هاي طبيعت و از  اين يكي از زيبايي /دانم تر از مرد مي من در محاسبات نهايي، زن را قوي | يا  خامنهامام
  ..هارت و هورتش زياد است اما مرد /اسرار خلقت است

هايم به اين نكته هـم       كنم در خالل حرف    شان مي  آيند وقتي نصحيت    گاهي در بعضي از جلسات عقد كه عروس و دامادها پيشم مي            من
 و  هـارت  مـرد   ] كـه [ست  اعتقادم اين ا  . دانم تر از مرد مي    كنند؛ من در محاسبات نهايي، زن را قوي        اشاره دارم كه بعضي حمل بر شوخي مي       

هـا و    خره بـا روش   وز خواهد شد زن است؛ يعنـي زن بـاال          پير ،د اگر اين مقابله طول بكش     ،خره در يك مقابله   هورتش زياد است، اما آنكه باال     
به مرد  . استهاي طبيعت و از اسرار خلقت         اين يكي از زيبايي    ؛شود  بر مرد غالب مي     وسايلي كه خداي متعال در اختيار و طبيعت او گذاشته،         

اند  هاي روحي و وسايل نفوذ روي مرد را داده اند، اما به زن در مقابل اين امكانات، لطافت        تر داده   صداي كلفت  وتر، قد بلندتر     استخوان درشت 
آيت اهللا  آثار  شر  نحفظ و   دفتر  ،  57ص ،3نقش و رسالت زن،ج   ،  15/2/71شوراي مركزي جمعيت زنان     در ديدار   يانات  ب(. تا تعادل برقرار شود   

  )اي العظمي خامنه

 قابل تي واقعنيا/ ت، مرد را در دست خودشان بچرخانند و با ظرافري با تدبتوانند يها م زن | يا  خامنهامام
  !شير درندهبر مثال افسار /اثبات است

 از هم جـدا كنـد كـه عقـده     تواند ي مادر است كه مفي و لطفي و نازك اعصاب كودك را فقط سرْانگشت ظرقيشدت رق  ب يها  رشته نيا
.  كار، كار زنانه اسـت     ني ا تواند؛ي كه از جنس زن نباشد نم      يگري انسان د  چي ه يعني تواند، ي نم گريكس د  چي ه د؛يايوجود ن   گره به  د،يايوجود ن  به
ـ  كه چطـور ا  ي از قدرت اله   كند ي همراه با ظرافت است كه انسان استعجاب م        ي بقدر اركردها از ك  ي برخ يعني  بـاال را همـراه بـا    يي توانـا ني

  .  كردهتيظرافت به زنان عنا
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 تـر  ي دو جنس، آن جنس قوني اني در ب  برخالف آنچه كه معروف است،     ميگو ي م م،يگو ي و زنان م   شاونداني به دوستان و خو    شهيمن هم 
ـ  و با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛ انـسان، هـم در تجربـه ا   ري با تدبتوانند يها م  زن. ندي از مردها  تر يها قو  زن. زن است   را ني

 كنند، ي م يريتدب ي هستند كه ب   ييها بله، زن .  است يتي واقع نيا.  اثبات بكند  تواند ي را م  ني ا ي و عقل  ي فكر يها اسي هم با ق   كند، يمشاهده م 
ـ  بتوانـد    ي نفـر  كي است كه    ني مثل ا  نيا.  رام خودش  كند ي باشد، مرد را م    ري كه اهل تدب   ي انجام بدهند؛ اما زن    توانند ي كار را نم   نيلذا ا   كي
ـ  ا شي اسـت، معنـا    تـر  ي قو ري ش ني از ا  ي كه او از لحاظ جسم     ستي ن ني ا شي معنا ني درنده را افسار بزند، سوارش بشود؛ ا       ريش  اسـت كـه     ني

 بيـ  تنهـا ظرافـت در ترك      م،ييگـو  ي كه مـ   ي ظرافت يعني را دارند، منتها با ظرافت؛       يي توانا نيها ا   زن ببرد؛كار    را به  ي اقتدار معنو  نيتوانسته ا 
 . متعال در زن قـرار داده      ي است كه خدا   يريگ مي و دستگاه تصم   ري و تدب  شهي بلكه ظرافت در فكر و اند      ست،ي ن ي و ساختمان جسمان   يجسمان

  )1392/02/21 ؛ي و دانشگاهي حوزوةختي از بانوان فرهي جمعداري در داناتيب(
  

  ...ادامه دارد
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