
1 

  

  

   ● bayanmanavi.ir ●بيان معنوي رسانيپايگاه اطالع 

  )6(»زنان« ةدربار»امام«از  ييها ناشنيده
در »/ يك بچة كوچك«براي  »مادر«كند كه  براي يك مرد بزرگ، كاري را مي »همسر« امام:

ها بدانند: آقايان  خانم ! اين يكي از اسرار خلقت است/دانم ياز مرد م تر يزن را قو ،ييمحاسبات نها
و با  »ريتدب«با  توانند يها م زنشان كنيد/  هستند و بايد اداره» پسربچه«تا آخر هم مثل يك 

  قابل اثبات است تيواقع نيا ؛، مرد را در دست خودشان بچرخانند»ظرافت«
 »يمعنـو  انيـ ب« ياست كه توسط واحـد پژوهشـ   يهفت قسمت ةمجموع كي» انزن« ةدربار يا و امام خامنه ينيخم از امام ييها دهيناشن«

مجموعـه را در ادامـه    نياششم  قسمت .كند يم ميتقد يرانيبانوان ا ژهيبار منتشر و به نسل جوان و به و نياول يشده و برا دهيو گز يگرداور
  :ديخوان يم

  بكشند ميدان به را مردان خود، قيام با توانند  ميان فهميدند زنان هستند كه ابرجنايتكار |امام خميني 
 گذشـت  آن مظلـوم  بـانوان  بـويژه  ايـران  عزيز ملت به يرو سيه رژيم اين دست به ايران سياه روزگار سال پنجاه اين در آنچه كش بدون
 راه در يراهـ  خـار  تواند  يم هك است »يمذهب قشر« تنها هك دريافتند اناركابرجنايت. بوده جهان   ارانكابرجنايت حسابشده پيش از نقشه و باطرح
 و انگلستان دولت هك است يقدرت چنان يدارا مردم عالقه مورد يمذهب مرجع كي يسطر نيم مكح هك ديدند 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 دريافتند نيز و آورد؛ در زانو به را قاجار قدرتمند دربار
ن عوامل به قوت يه تا اكردند كو احساس  .شندكب ميدان به را مردان خود، قيام با توانند  يم هك هستند آنان محروم متوسط قشر بويژه زنان نيز

  آنان نقش بر آب است. يها  هستند نقشه يخود باق
  )1361 فروردين 25 | 192: ص ،16  ج امام، صحيفه(

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

  و، فقط و فقط نوازش همسر است حتّي نه نوازش مادر!تر است و مرهم زخم ا در ميدان خاصي، شكننده
ي خانه و خانواده، مسائل بسيار اساسي و حياتي است.... يعنـي شـما اگـر بزرگتـرين متخصـص       ي همسري، مسأله ي مادري، مسأله مسأله

شما بايد باشيد؛ اصلًا محـور ايـن    ي ديگري بشويد، چنانچه زن خانه نباشيد، اين براي شما يك نقص است. كدبانوي خانه پزشكي يا هر رشته
ي زنبور عسل تشبيه كنيم. كانون خانواده، جايي است كه عواطـف و احساسـات بايـد در     است. اگر بخواهيم تشبيه ناقصي بكنيم، بايد به ملكه

نسبت به زن است و در ميدان تري  ها محبت و نوازش ببينند؛ شوهر كه مرد است و طبيعت مرد، طبيعت خام آنجا رشد و بالندگي پيدا كند؛ بچه
تر است و مرهم زخم او، فقط و فقط نوازش همسر است حتّي نه نوازش مادر؛ بايد نوازش ببيند. براي يك مـرد بـزرگ، ايـن     خاصي، شكننده

(بيانـات در ديـدار    كند؛ و زنان دقيق و ظريف، به اين نكته آشنا هستند. ي كوچك آن كار را مي كند كه مادر براي يك بچه همسر كاري را مي
  )1370/10/04اعضاي شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان؛ 
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كنم مردها نشنوند چون ممكن است بدشان بيايد!/ شما  گويم خواهش مي اين حرفي كه مي |اي  امام خامنه
  شان كنيد هستند و بايد اداره» پسربچه«هم مثل يك ها اين را بدانيد آقايان تا آخر  خانم

تواند آن تحـول را ايجـاد كنـد.     آورد كه گاه هيچ عاملي نمي اين را شما خانم ها بدانيد، وجود شما آن تحولي را در روحيات مرد به وجود مي
اصالً اين توان در شما هست كه در وجـود مـرد نيـرو    توانيد دل مرد را گرم كنيد و به او اميدواري به زندگي و شوق ادامه كار بدهيد.  شما مي

آلـود وارد خانـه شـود. اگـر زن      بدميد. وجود شما اين قدر مهم است. مرد هم نسبت به زن همين است. حاال مرد گاهي ممكن است مثالً اخم
د، يـواش يـواش بـا افسـون محبـت،      اش بيشتر باشد و از اخم او جا نخورد و لبخند نشان دهد و در مقابل محبت بـورز  قدري عقل و پختگي

كـنم مردهـا    گـويم خـواهش مـي    تواند گره اوقات تلخي و بداخالقي مرد را باز كند و ببيند كه او چه احتياج داشت. من اين حرفي كه مـي  مي
شان كنيد. البته اگر اين  ارهها اين را بدانيد آقايان تا آخر هم مثل يك پسربچه هستند و بايد اد نشنوند؛ چون ممكن است بدشان بيايد! شما خانم

پسري را كه حاال ريشش هم بعد از پنجاه، شصت  ها بايد اين بچه حرف از زبان ما به گوش مردها برسد، البد از ما گله خواهند كرد. واقعاً خانم
  )70؛ كتاب خانواده، نشر صهبا، ص 11/7/1381   انقالب در تاريخ(بيانات رهبر معظم   سال زندگي سفيد شده اداره كنند.

البته با به خرج دهد، مرد را اداره خواهد كرد/ يعقل و هوشمند ،يها بدانند كه اگر زن زن | يا امام خامنه
  !تحمل كند ستيهم الزم ن يليخآيد، بلكه با ماليمت، خوشرويي و اندكي تحمل؛  زرنگي و تحكّم بدست نمي

ا    تـر  يقـو  كليبه خرج دهد، مرد را اداره خواهد كرد. درست است كه مرد از لحاظ ه يعقل و هوشمند ،يبدانند كه اگر زن ها زن اسـت، امـ
نفـوذ دارد، زن   شـتر يب يگريكه در د يو سالم باشند و زن عاقل باشد، كس يعيكه اگر زن و مرد، طب دهيآفر يزن را طور عتيمتعال طب يخدا

 ،يياسـتقبالِ خـوب، خوشـرو    مت،ي. بلكه با مالديبه آن رس توان ينم ييكردن و تحكّم و زورگو يبه خرج دادن و رند يزرنگ است كه البته با
تحمل را قرار داده است ... زن  نيزن، ا عتيمتعال در طب يتحمل كند ـ كه خدا  ستيهم الزم ن يليخ ؛يمقدار تحمل كردن ـ البته اندك  كي
  )19/3/1372  ؛يعقد توسط مقام معظم رهبر ة(خطب ر برخورد كند.طو نيبا شوهر خود ا ديبا

عت و از يطب يها ييباياز ز يكين يدانم/ ا يتر از مرد م ي، زن را قوييمن در محاسبات نها | يا خامنه امام
  اد است اما..يزهارت و هورتش  مرد /اسرار خلقت است

ـ م به ايها نم در خالل حرفك يشان م تينصح يند وقتيآ يشم ميه عروس و دامادها پكاز جلسات عقد  يدر بعض يگاه من تـه هـم   كن ني
ـ دانم. اعتقادم ا يتر از مرد م ي، زن را قويينند؛ من در محاسبات نهاك يم يحمل بر شوخ يه بعضكاشاره دارم  هـارت و   ن اسـت [كـه] مـرد    ي

هـا و   خره بـا روش زن بـاال  يعنـ يروز خواهد شـد زن اسـت؛   يپ ،شدكن مقابله طول بياگر ا ،مقابله كيخره در ه باالكاد است، اما آنيش زهورت
عت و از اسرار خلقت اسـت. بـه مـرد    يطب يها ييباياز ز يكين يا ؛شود يبر مرد غالب م  عت او گذاشته،يار و طبيمتعال در اخت يه خداك يليوسا

انـد   مـرد را داده  يل نفوذ رويو وسا يروح يها انات، لطافتكن امياند، اما به زن در مقابل ا تر داده لفتك يصدا وتر، قد بلندتر  شتاستخوان در
دفتر حفظ و نشر آثـار آيـت اهللا   ، 57ص ،3نقش و رسالت زن،ج، 15/2/71ت زنان يجمع يزكمر يدار شورايدر دبيانات (تا تعادل برقرار شود. 

  )اي العظمي خامنه
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قابل  تيواقع نيو با ظرافت، مرد را در دست خودشان بچرخانند/ ا ريبا تدب توانند يها م زن | يا خامنه امام
  /مثال افسار بر شير درنده!اثبات است

از هـم جـدا كنـد كـه عقـده       توانـد  يمادر است كه م فيطو ل فيو نازك اعصاب كودك را فقط سرْانگشت ظر قيبشدت رق يها رشته نيا
كار، كـار زنانـه اسـت.     نيا تواند؛يكه از جنس زن نباشد نم يگريانسان د چيه يعني تواند، ينم گريكس د چيه د؛يايوجود ن گره به د،يايوجود ن به
باال را همراه با ظرافـت   ييتوانا نيكه چطور ا ياله از قدرت كند يهمراه با ظرافت است كه انسان استعجاب م يبقدر اركردهااز ك يبرخ يعني

  كرده.  تيبه زنان عنا
زن  تر يدو جنس، آن جنس قو نيا نيبرخالف آنچه كه معروف است، در ب ميگو يم م،يگو يو زنان م شاوندانيبه دوستان و خو شهيمن هم
را مشـاهده   نيمرد را در دست خودشان بچرخانند؛ انسان، هم در تجربه او با ظرافت،  ريبا تدب توانند يها م . زنندياز مردها تر يها قو است. زن

كار  نيلذا ا كنند، يم يريتدب يهستند كه ب ييها است. بله، زن يتيواقع نياثبات بكند. ا تواند يرا م نيا يو عقل يفكر يها اسيهم با ق كند، يم
ـ بتواند  ينفر كياست كه  نيمثل ا نيرام خودش. ا كند يرا م باشد، مرد ريكه اهل تدب يانجام بدهند؛ اما زن توانند يرا نم درنـده را   ريشـ  كي

ـ است كه توانسـته ا  نيا شياست، معنا تر يقو ريش نياز ا يكه او از لحاظ جسم ستين نيا شيمعنا نيافسار بزند، سوارش بشود؛ ا اقتـدار   ني
و سـاختمان   يجسـمان  بيـ تنهـا ظرافـت در ترك   م،ييگو يكه م يظرافت يعنيفت؛ را دارند، منتها با ظرا ييتوانا نيها ا زن ببرد؛كار  را به يمعنو

 يجمعـ  داريدر د اناتي(بمتعال در زن قرار داده.  ياست كه خدا يريگ ميو دستگاه تصم ريو تدب شهيبلكه ظرافت در فكر و اند ست،ين يجسمان
  )1392/02/21 ؛يو دانشگاه يحوزو ةختياز بانوان فره

  


