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  )3(» زنان« ةدربار»امام«از  ييها يدهناشن
از دامن زن  ح،ياولِ مرد و زن صح ةمرحل /شورها بسته به وجود زن استكسعادت و شقاوت  امام:

د تداوم انقالب دست يلك/ ها  هم بچه شوند، يهم مردها خوب م د،ياست/ اگر شما زنها خوب شد
/ قبول دارم! يما [بانوان] را به رهبرمن ش /است نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد /زنهاست

  س باالتر استكخدمت مادر به جامعه از خدمت همه 
 »يمعنـو  انيـ ب« ياست كه توسط واحـد پژوهشـ   يهفت قسمت ةمجموع كي» انزن« ةدربار يا و امام خامنه ينياز امام خم ييها دهيناشن«

ـ اسوم  قسمت .كند يم ميتقد يرانيبانوان ا ژهيه وبار منتشر و به نسل جوان و ب نياول يشده و برا دهيو گز يگرداور مجموعـه را در ادامـه    ني
  :ديخوان يم

 ةنندك  تيترب شما /گرفتند الهام شما از مردها /ديهست مردها بر مقدم هك ديردك اثبات شما |امام خميني 
  ستين مردها يبرا ،است قائل احترام شما به اسالمكه  آنقدر /ديهست مردها
ـ ا يمردهـا . گرفتند الهام شما از مردها. ديهست مردها بر مقدم هك ديردك اثبات شما. ديهست جلو صف در هك ديردك باتاث بانوان شما  از راني

 صـف  در شـما . گرفتند ميتعل و گرفتند عبرت زيعز بانوان شما از هم قم مردان و. گرفتند ميتعل و گرفتند عبرت رانيا بانوان از ران،يا مخدرات
 خواهد  يم را شما اسالم بدهد؛ نجات خواهد  يم را شما اسالم. ستين مردها يبرا هك است قائل احترام آنقدر شما به اسالم. ديهست نهضت جلو
 شما دامن در هك ندك تيترب املك انسان كي را شما خواهد  يم اسالم بدهد؛ نجات بدهند قرار ملعبه را شما خواهند  يم نهايا هك يا  ملْعبه نيا از

 بزرگ شما دامن در مردها. مردها بر ديمقدم شما هكبل ديندار نيريسا با يفرق هم شما د؛يبده يرأ ديبا هم شما ... بشود تيترب املك يهاانسان
مـا   )1357 اسـفند  17 | 357ص ،6  ج امـام،  فهيصـح ( .داند  يم را شما قدر اسالم. ديبدان را خودتان قدر. ديهست مردها نندهك تيترب شما شدند؛

ت را در مردهـا  يـ د، فعاليـ نك  يت مـ يه خودتان فعالكه عالوه بر آنكد يم. شما هستيدان  يشما بانوان م يها  تها را مرهون خدمتياز موفق ياريبس
  )1363اسفند  22 | 183، ص19  فه امام، جيد. (صحينك  يمضاعف م

 باالتر سك همه خدمت از جامعه به مادر خدمت/ است مرد نقش از باالتر جامعه در زن نقش |امام خميني 
  است

ال  يقشرها هستند، ابعاد همه در فعال قشر كي خودشان هكنيا بر عالوه بانوان هكنيا يبرا است؛ مرد نقش از باالتر جامعه در زن نقش فعـ 
 هك است يامر نيا و. ستا باالتر سك همه خدمت از و است، باالتر معلّم خدمت از جامعه به مادر خدمت. نندك  يم تيترب خودشان دامن در را
 شـما  و ......نندك ميتقد جامعه به يمردان ريش و زنان ريش و را، جامعه نندك تيترب آنها هك باشند يقشر بانوان هك خواستند  يم. خواستند  يم ايانب
 و جامعـه؛  يبـرا  يخـوب  اصـحان ن و د؛يباش اطفال يبرا يخوب مادران شما. را دولتمردان دينك حتينص و دينك تيهدا و را مردان دينك تيهدا
  )1359 اسفند 25 | 196ص ،14  ج امام، فهيصح( .بحمداللَّه ديهست و مستمندان، يبرا يخوب شانكزحمت
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   رديگ  يم سرچشمه جامعه آن در زنان فساد و صالح از ،جامعه كي فساد و صالح |امام خميني 
 زن،. رديگ  يم سرچشمه جامعه آن در زنان فساد و صالح از جامعه كي ادوفس صالح. است برخوردار يخاص يهايژگيو از عالم در زنان نقش

 يارزشـها  و استقامت به ها  جامعه هكبل جامعه، كي اتشانكبر از هك دهد ليتحو جامعه به يافراد خود دامن از تواند  يم هك است يموجود تاكي
  . باشد آن سكبع تواند  يم و شوند دهيشك يانسان يواال
  )1361 نيفرورد 25 | 192: ص ،16  ج امام، فهيصح(

 // زن يك انسان بزرگ و مربي جامعه استاست زن وجود به بسته شورهاك شقاوت و سعادت |امام خميني 
  از دامن زن است ح،ياولِ مرد و زن صح ةمرحل

ه شـاه  كت را قائل بود ين خاصيه براي زن اشا ردند.كردند. زنها و جوانان ما را فاسد االخالق كآزادي را از زن و مرد سلب  ...به اسم آزادي 
رد. كـ  ه او داشت، زن را نظر ميكوانيِ پست يه او داشت؛ با آن نظر جسماني، مادي، حكواني يباشد! البته با آن نظر ح» بايفر«د يگفت زن با مي
زن را از مقـام   ،نـد كدرسـت   خواهد مقام زن مي ه برايكنيبه اسم ا .وانيح كي ةد به مرتبيشكت، زن را فرو يباشد! از مقام انسان» بايفر«د يبا

انسان بزرگ. زن مربي جامعـه اسـت، از    كيه زن انسان است؛ آن هم كرد؛ در صورتي كدرست  كعروس كين آورد. زن را مثل ييخودش پا
شورها بسـته بـه   كت و شقاوت ها زن است. سعاد ح، از دامن زن است. مربي انسانياولِ مرد و زن صح ةشوند. مرحل دا مييها پ دامن زن انسان

هـا از   ند. مبـدأ همـه سـعادت   ك شور را آباد ميكح خودش يت صحيند؛ و با تربك ح خودش انسان درست مييت صحيوجود زن است. زن با ترب
ن پسر. يصوصاً ان پدر و پسر؛ و خيلعبه در آوردند ا كيد باشد. و مع األسف زن را به صورت يها با شود. زن مبدأ همه سعادت دامن زن بلند مي

ما نهضـت   ..رد.كن نهضت چه يه زن در اكم، يديد، ما ديديشما د.   رات استيزن مبدأ همه خ. ردندكردند به مردان نكه به زن كات يآنقدر جنا
جلو بودند. زن  ير صفهاردند زنها مردان را. خودشان دك يق ميختند. تشوير  يابانها ميم. مردها به تَبع زنها در خيدان  يخودمان را مرهون زنها م

بـود، و خـودش    يعنصر مظلـوم  يزن در زمان محمدرضا و رضا پهلو.. ند.كرا بش يطانيقدرت ش كيتواند   يه مكاست  يهمچو موجود كي
ست يلوم نن قرن شد معيزنها در ا يه انحطاط براكست شده باشد. آنقدر يت معلوم نين دو زمان شد در زمان جاهليه ظلم در اكداند. آنقدر   ينم
ام يپ،  1358بهشت يارد 26، 338، ص 7 فه امام، جيصح( .اند زنها  مظلوم بوده (جاهليت و پهلوي)در هر دو قرن. ت شده باشديه در قرن جاهلك
  )قي زنيمقام و منزلت حقدربارة ران يوني به ملت ايزيو تلويراد

قبول  يرا به رهبر[بانوان] من شما  /ميآنها هست ةن، رهبر نهضت ما هستند، ما دنبالبانوا | ينيامام خم
  دارم

اسـالم حفـظ    يم. خداوند شما را برايقبول دارم و خدمتگزار شما يم. من شما را به رهبريبانوان، رهبر نهضت ما هستند، ما دنباله آنها هست
  ند.ك

  )1358بهشت يارد 5 | 132، ص7  فه امام، جيصح(

اگر شما زنها / است مادران قدم ريز در بهشت گفتند لذاست، ل در دست زنان اكمشحل د يلك | يا خامنه امام
  شما زنهاست دست انقالب تداوم ديلكها/  شوند، هم بچه خوب شديد، هم مردها خوب مي

م، هم مردهايمان يشو يد همةمان خوب ميجور شد نيد. اگر شما ايخدا بخواه يد، فقط برايپا بگذار ينفسان يها خواسته يد بر روينكهمت 
شـود، از زنهـا شـروع     ينجـا شـروع مـ   ير قدم زنان است، مادران است. از ايل زن است؛ لذا گفتند بهشت در زكد [حل] مشيلكفرزندانمان. هم 
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هـا خـوب    هم مردها خوب خواهند شد، هـم بچـه   - ها آنجور خوب- دير قدمتان هست، اگر شما خوب شديد بهشت زيلكه كشود. اگر شما  يم
ـ دانيـد ا  سره خـوب اسـت. مـي   كينده ينسل آ يعنيدخترها و پسرها خوب شدند  يدخترها و پسرها. وقت يعنيها  خواهند شد؛  بچه ن بـه چـه   ي
  د تداوم انقالب دست شماهاست. يلك يعنيتداوم انقالب،  يمعناست؟ به معنا

  ، انتشارات انقالب اسالمي)77، ص5، جنقش و رسالت زن)، 30/11/61ر با خواهران پرستار واحد بسيج((سخنان مقام معظم رهبري در ديدا

خ يت تاركها در حر  ن نقشين و مؤثرترين، ماندگارتريتر  فين، ظريتر  حساسنقش زنان  | يا خامنه امام
  دهيگونه آفر  نيخدا زن را ا /مال استك يت به سوير بشريانسان و در س

اوشگر انسان كه اگر نگاه ك يميدهند؛ آن هم ن  يل ميكت بشر را تشياز جمع يميه نكبر منطق به زنان،  ينگاه درست و مبتن يعني، روز زن
ها در    ن نقشين و مؤثرترين، ماندگارتريتر  فين، ظريتر  م، حساسين نيه نقش اكد يند، خواهد دكسه يگر مقايد يها  بخواهد نقش آن را با نقش

نش انسـان و جهـان را بـه دو بخـشِ     يآفـر  يده. اگـر بنـا  يگونه آفر  نيمال است. خدا زن را اك يت به سوير بشريخ انسان و در سيت تاركحر
ـ ه ظركـ م، بخش اول يبگذار -  ياركر سازندگان بناها، سفتيو به تعب - م كمستح يارهاكو بخشِ  يارك  زهيف و ريظر يارهاك هـا و    ياركـ   في
 يبـه فراموشـ   يف و گاهي، تضعيار زن است. گناه بزرگ تمدن ماديرشته پروردن احساسات و عواطف بشر است، در اختها و رشته   يارك  زهير

 )5/5/1384تيدار مداحان و شاعران اهل بيدر د يانات رهبر معظم انقالب اسالمي(بن نقش است. يسپردن ا

ها بيش از مردان  / زندارد مردان بر هك است يتيعنا از شتريب دارد بانوان به اسالم هك يتيعنا |امام خميني 
  سازند نيز انسان» ها زن«ساز است و  انسان» قرآن«ها حق دارند/  بر ملت

 شجاع مردان زنها. دارند شتريب حق زنها و دارند حق ملتها بر مردان. دارد مردان بر هك است يتيعنا از شتريب دارد بانوان به اسالم هك يتيعنا
 گرفته ملتها از ساز انسان يزنها اگر. است يساز  زنها فهيوظ. ساز انسان زين زنها و است، ساز انسان ميرك قرآن. نندك  يم بزرگ خود دامن در را

 واالسـت؛  مقـام  زن مقـام ...  ننـد ك  يمـ  شجاع نند،ك  يم تيتقو را ملتها هك هستند زنها. شد خواهند منحط خورد، خواهند ستكش ملتها بشود،
  )1357 اسفند 13 | 299ص ،6  ج امام، فهيصح( .هستند هيبلندپا اسالم در بانوان. هستند رتبهيعال
  


