
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

  )2(» زنان« ةدربار»امام«از  ييها دهيناشن
مردها به تَبع زنها  /ميدان  يها م ما نهضت خودمان را مرهون زن /ستا راتيخ »همه«زن مبدأ  امام:

زن تنها خود به / نندك  يو شجاع م تيها را تقو ه ملتكزنها هستند  /ختندير  يها م ابانيدر خ
  برد يدر آن راه مهم مردها را  رود، ينم يراه

 »يمعنـو  انيـ ب« يژوهشـ است كه توسط واحـد پ  يهفت قسمت ةمجموع كي» انزن« ةدربار يا و امام خامنه ينياز امام خم ييها دهيناشن«
ـ ادوم  قسـمت  .كند يم ميتقد يرانيبانوان ا ژهيبار منتشر و به نسل جوان و به و نياول يشده و برا دهيو گز يگرداور مجموعـه را در ادامـه    ني

  :ديخوان يم

ما نهضت خودمان را مرهون زنها /   رات استيزن مبدأ همه خ/ها زن است انسان يمرب |امام خميني 
  ردندك يق ميتشورا مردان زنها  /ختندير  يها م ابانيمردها به تَبع زنها در خم. يدان  يم

ت يـ ند؛ و با تربك ح خودش انسان درست مييت صحيشورها بسته به وجود زن است. زن با تربكها زن است. سعادت و شقاوت  مربي انسان
د باشد. و مـع األسـف زن را بـه    يها با شود. زن مبدأ همه سعادت يها از دامن زن بلند م ند. مبدأ همه سعادتك شور را آباد ميكح خودش يصح

.   رات اسـت يـ زن مبدأ همـه خ . ردندكردند به مردان نكه به زن كات ين پسر. آنقدر جناين پدر و پسر؛ و خصوصاً ايلعبه در آوردند ا كيصورت 
ختنـد.  ير  يابانهـا مـ  يم. مردها به تَبع زنها در خيدان  ين زنها مما نهضت خودمان را مرهو ..رد.كن نهضت چه يه زن در اكم، يديد، ما ديديشما د
 ..ند.كرا بشـ  يطانيقـدرت شـ   كيتواند   يه مكاست  يهمچو موجود كيجلو بودند. زن  يردند زنها مردان را. خودشان در صفهاك يق ميتشو

  )قي زنيمقام و منزلت حقدربارة ان ريوني به ملت ايزيو تلويام راديپ،  1358بهشت يارد 26، 338، ص 7 فه امام، جيصح(

وقتي خواهرها مشت  ها بيشتر از مردها/ قدم بودند/ارزش فعاليت زن ها پيش در نهضت ما زن |امام خميني 
  ردكرا دوچندان  ت مردهانها قدرياگره كردند و ..، 

ت مردهـا  يشتر از فعالين باب ارزشش بيت زنها در ايه فعالكشقدم بودند. بليه زنها پكد يردكتان مالحظه   همه ردند،كه ملت ما ك 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  يدام مشتر اقي، آنها بكه خانمها آمدند در مقابل توپ و تانكنند يمردها بب يرد. وقتكدوچندان 
  ار بزرگ داشتند.يسهم بس كي

  )1358مهر  8 | 183، ص10  فه امام، جيصح(

ردند و كع يمردها را تشج، اد زدنديختند و فريابانها ريخكه وقتي به  ن خانمها بودنديا |امام خميني 
گران را هم قدرتمند يد، ديردكه خودتان را قدرتمند كنيا شما عالوه بر /ردندكآنها را چند مقابل  يقدرتها

  ديردك
بـه   يبزرگـ  كمك كيداشتند، و  يقدم راسخ كين نهضت يه در اكم از خانمها ينكر كد تشيد، و بايش داريه شما در پك ين نهضتياآلن ا

آنهـا را   يردند مردها را و قدرتهاكع يردند، تشجكع ييد، تشاد زدنيختند و فريها ر  وچهكابانها و يه به خك يه وقتكن خانمها بودند يردند. اكملت 
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مهر  17 | 244، ص10  فه امام، جي(صح د.يردكگران را هم قدرتمند يد، ديردكه خودتان را قدرتمند كنيردند. و لهذا شما عالوه بر اكچند مقابل 
1358(  

  شندكب دانيم به را مردان خود، اميق با توانند  يمكاران فهميدند زنان هستند كه  ابرجنايت |امام خميني 
ـ ا زيعز ملت به يرو هيس ميرژ نيا دست به رانيا اهيس روزگار سال پنجاه نيا در آنچه كش بدون  گذشـت  آن مظلـوم  بـانوان  ژهيبـو  راني
 راه در يراهـ  خـار  تواند  يم هك است »يمذهب قشر« تنها هك افتنديدر ارانكتيابرجنا. بوده جهان   ارانكتيابرجنا حسابشده شيپ از نقشه و باطرح
 و انگلستان دولت هك است يقدرت چنان يدارا مردم عالقه مورد يمذهب مرجع كي يسطر مين مكح هك دنديد و. باشد آنان استثمار و استعمار
 آن از پس و مشروطه در هك شدند متوجه و. داشتند را ياساس نقش نهضت آن در زنان هك افتنديدر زين و آورد؛ در زانو به را قاجار قدرتمند دربار

ن عوامل به قوت يه تا اكردند كو احساس  .شندكب دانيم به را مردان خود، اميق با توانند  يم هك هستند آنان محروم متوسط قشر ژهيبو زنان زين
  آنان نقش بر آب است. يها  هستند نقشه يخود باق

  )1361 نيفرورد 25 | 192: ص ،16  ج امام، فهيصح(

  / عنايت اسالم به بانوان بيش از مردان استنندك  يم شجاعو  تيتقو را ها ملت هك هستند زنها | امام خميني
 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

 ملتها از ساز انسان يزنها اگر. است يساز  انسان زنها فهيوظ. ساز انسان زين زنها و است، ساز انسان ميرك قرآن. نندك  يم بزرگ خود دامن در را
 مقـام  زن مقـام ...  ننـد ك  يمـ  شـجاع  ننـد، ك  يمـ  تيتقو را ملتها هك هستند زنها. شد خواهند منحط خورد، خواهند ستكش ملتها بشود، گرفته

  )1357 اسفند 13 | 299ص ،6  ج امام، فهيصح( .هستند هيبلندپا سالما در بانوان. هستند رتبهيعال واالست؛

  نندكدا بيه برادرها هم جرأت پكد ين شدياسباب اخواهران شما  |امام خميني 
 فهيصح( نند.كدا بيه برادرها هم جرأت پكد ين شديد. شما اسباب ايدار ييسهم بسزا - در راه نهضت - ن راهيدر ا - بحمداللَّه - شما خواهران

  )1358خرداد  23 | 117، ص: 8  امام، ج

ما را گرم نگه داشته جوان مرده  يمادرهااين س العملِ كه عكگفتند   ياز جوانها به من م يبعض |امام خميني 
  نندك  يق ميه ما را تشوكنها هستند يا /دهند  يبه ما شجاعت مو 

ـ د بگويايشته بشود و بعد بكه فرزندانش كم، كم الّاين مادرها ما نداشتيل اخ مثيدر طول تار يعنيداند.   يامروز نمونه است، خدا م يمادرها د ي
جوان مرده، ما  ين مادرهايس العملِ اكن عياند؛ ا  ن مادرها ما را گرم نگه داشتهيه اكگفتند   ياز جوانها به من م يه نه، من افتخار دارم. بعضك

فه امـام،  يصح( نند.ك  يق ميه ما را تشوكنها هستند يدهند، ا  يه به ما شجاعت مكا هستند نهيه اكنيا يرا زنده نگه داشته و گرم نگه داشته برا
  )1357آبان  11 | 269، ص4  ج

از  يمير نيش از تأثيشور ، بكن يدر سرنوشت ا شانريشورند؛ اما تأثكت ياز جمع يميزنان ن |ي ا خامنه امام
  برد يرا در آن راه م رود، مردها ينم يزن تنها خود به راه/ ت استيل جمعك

شورند؛ اما كت ياز جمع يميرد. بله، زنان نكت نگاه يمكه به چشم ين قضيد به ايشورند؛ نباكت ياز جمع يميه زنان نكست ين نيتنها مطلب ا
ت يـ ل جمعكاز  يمير نيش از تأثينند، بكه بخواهند در سرنوشت دخالت ك يشور، آن وقتكن يت ـ در سرنوشت ا يم جمعين نير اير زن ـ تأث يتأث
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به قدر پنجاه درصد دارند، مسألة زن  يها نقش از آن يميم، نيريگ يها را در نظر م از انسان يا ه ما مجموعهكوقت است  كيدر سرنوشت است. 
غم موانـع آن راه  ر يقدم بگذارند و عل يمؤمن بشوند و در راه يركجامعه، به ف كياگر زنان در  هاست. نيست؛ باالتر از ايگونه ن نيدر جامعه ا

ت يـ ه جوانان را تربكننده و سازنده است. آن كن يير تعيتأث كيبرادران و پدرانشان،  يفرزندان، همسران، حتّ يها بر رو ر آنيرا ادامه بدهند، تأث
هم دارند؛ اما نقش مادر  ياديز يها گر نقش دارند، نقشيدهد ـ در درجة اول ـ مادر است. البته عوامل د   يگوناگون قرار م يها ند و در راهك يم

ـ ر زنـان در  كـ ت تفيـ برد. اهم يرود، مردها را در آن راه م ينم يتر است. زن تنها خود به راه شيب يست و در موارديتر ن مكها  از آن نقش  كي
  ، انتشارات انقالب اسالمي)43، ص5نقش و رسالت زن، ج -  29/11/76دار بانوان هرمزگان، يدر اي د (بيانات امام خامنه ن است!يجامعه، در ا

  ام تر از پدران شهدا ديده غالباً مادران شهدا را قوي |اي  امام خامنه
مادران بزرگوار و  نيا هياش را در روح غالباً نمونه ام.  دهيتر د  ياز پدران شهدا هم قو يها را حتّ  ام، آن  ه با مادران شهدا مواجه شدهكمن هرجا 

د اسـتان  يسـرداران شـه   يها  دار با خانوادهيانات در ديب( ت.اس يو فرهنگ ياسيس يدانهايعظمت زن مسلمان در م ن،ي. ادينيبب ديتوانيشجاع م
  )1376/ 02/ 17 |   تهران

  


