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هندسه شناخیت 

نورراهیانرضورت های معرفیت شناخت پدیده •
شهداءخاستگاه تاریخی و دیین زیارت •
نور راهیانتعریف •
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دستگاه شناخیت دفاع مقدس•
دستگاه تحلیلی دفاع مقدس•
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نورراهیاننقشه های 
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رمراحل سه گانه برگزاری و سری زیارت راهیان نو•
الزامات اجرایی راهیان نور•



نقش زنان در دفاع مقدس

مبتنی بر انقالب اسالمی

1400زمستان دوره تخصصی صراط نور 



جایگاه زن در مرحله دولت اسالمی



.دمی باش( هدف)مراد و ( نقطه آغاز)، ابتدا (پویایی)حرکت انقالب اسالمی یک حقیقت و مکتب فکری است که دارای 

انقالب اسالمی

نظام اسالمی

دولت اسالمی

جامعه اسالمی

تمدن نوین اسالمی

قانون اساسی

دفاع مقدس

سواالت جهت ساز

استفساریه های کالن

حکومت اسالمی

اینمونهنظام سازی 

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت

سبک زندگی

موضوع انتقال

موضوع محوری

ظهور شخصیتی



دولت 
اسالمی

نظام سازی 
همه جانبه

نظامات اداره جامعه

مدیران و کارگزاران

امت سازی
نهادهای امت ساز

مسجد خانواده مکتب

هستون وسط خیمه خانواد

زن



اهمیت پرداخت به سبک زندگی

نایاست،درستیمحاسبهیایناست؛اسالمینوینتمدنیکایجاداسالمی،انقالبهدفوایرانملتهدف

به.ستااساسیواصلیومتنیبخشدیگر،بخشیکاست؛ابزاریبخشبخش،یک:داردبخشدونوینتمدن

بهامروزماکهارزشهاییهمینازاستعبارتابزاریبخشچیست؟ابزاریبخشآنرسید،بایدبخشدوهر

اعتبارنظامی،وسیاسیاقتداراقتصاد،سیاست،صنعت،اختراع،علم،:میکنیممطرحکشورپیشرفتعنوان

دربخشایندرماالبته.استوسیلهاست؛تمدنابزاریبخشهمهاینهاتبلیغ؛ابزارهایوتبلیغبینالمللی،

ائلمسزمینهیدرهمسیاست،زمینهیدرهماست؛شدهخوبیوزیادکارهای.داشتهایمخوبیپیشرفتکشور

وتهدیدهاوفشارهاعلیرغمابزاری،بخشدر.اختراعاتزمینهیدرهماجتماعی،مسائلزمینهیدرهمعلمی،

راماگیزندمتنکهاستچیزهائیآن،حقیقیبخشامااست،بودهخوبکشورپیشرفتچیزها،اینوتحریمها

عرضکهاستزندگیسبکهمانکهمیباشد؛مااجتماعیوفردیرفتارهایایجادعاملومیدهدتشکیل

.استتمدناصلیوحقیقیبخشاین،.کردیم

1391/7/23شمالیخراسانجواناندیداردربیانات



اهمیت نقش زن

المراه سیده بیتها

عزیز و مکرم،
محور مدیریت 
درونی خانواده

ستون
وسط
خیمه

خانواده

مایه 
و سکینهانس 

نیمی از
جمعیت

بشر



(مدالظله العالی)مقام معظم رهبری 

باًغالتعریفدروتاریخسازی،دربینقشوحاشیهدرعنصریهمچونشرقی،غالباًتعریفدرزن

خدمتردومردانبرایجنسیابزاریومیچربدانسانیتشبراوجنسیتکهموجودیمثابهبهغربی،

،ومسالگویکهدادندنشانمقدسدفاعوانقالبشیرزنان.میشدمعرفیاست،جدیدسرمایهداری

ودگشوجهانزنانچشمپیشراجدیدیتاریخایرانیمسلمانزن.است«غربینهشرقی،نهزن»

.ودبمرکزومتندرحال،درعینوبودشریفومحجبهبود،عفیفبود،زنمیتوانکهکردثابت

جدیدایسنگرسازیهنیزاجتماعیوسیاسیعرصهیدرونگاهداشتپاکیزهراخانوادهسنگرمیتوان

وجهادروحبارازنانهرحمتولطفواحساساوجکهزنانی.آوردارمغانبهبزرگفتوحاتوکرد

فتحخودفداکاریواخالصوشجاعتبارامیدانهامردانهترینودرآمیختندمقاومتوشهادت

1391/12/1۶«کشورشهیدزنهزارهفت»کنگرهیبهپیام.کردند



مروری بر پژوهش
داده برداری

(فیش برداری از بیانات)
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دفاع مقدسدر



نقش زنان در دفاع مقدس
از نگاه رهبری



مدل نقش زنان در دفاع مقدس از بیان رهبری

مقدس زن در دفاع 

مبتنی بر انقالب اسالمی



مجاهدتزمینه سازی و حفظ مستمر محیط 

:به عنوان اصلی ترین نقش زنان در دفاع مقدس

درانزننقشاصلیترینانقالبرهبرنگر،کلچهارچوبیدر

کهنحویبهمیدانندمجاهدتمحیطحفظرامقدسدفاع

همینسبببهجهادمیداندرمردانگذاشتنقدم

آنازپسوانقالبدوراندرزنانکهاستبودهزمینهسازی

درخودنگرشوسیلهیبهمقدسدفاعسال8در

زهانگیوفرزندتربیتمخصوصامختلفشان،فعالیتهای

.کردهانداعمالهمسرشانبهبخشی



نقش های معنوی و عاطفی



:میگویندزنفردبهمنحصروعاطفینقشدربارهخامنهایامام

بارانآنقشبخواهدانسانکاوشگرنگاهاگرکهنیمیهمآنمیدهند؛تشکیلرابشرجمعیتازنیمیکهزنان،

نقشهارینمؤثرتوماندگارترینظریفترین،حساسترین،نیم،ایننقشکهدیدخواهدکند،مقایسهدیگرنقشهای

وانسانآفرینشبنایاگر.آفریدهاینگونهرازنخدا.استکمالسویبهبشریتسیردروانسانتاریخحرکتدر

-اریسفتکبناها،سازندگانتعبیربهو-مستحکمکارهایبخشِوریزهکاریوظریفکارهایبخشِدوبهراجهان

ختیارادراست،بشرعواطفواحساساتپروردنرشتهرشتهوریزهکاریهاوظریفکاریهاکهاولبخشبگذاریم،

خانوادهتضعیفازسخنهرجا.استنقشاینسپردنفراموشیبهگاهیوتضعیفمادی،تمدنبزرگگناه.استزن

پُرآغوشدرفرزندتربیتهنرومادریهنربهاعتناییبیازسخنهرجا.شدهگرفتهنادیدهمهمبخشِایننقشاست،

138۴/۰۵/۰۵.]است[شدهگرفتهنادیدهنقشایناست،مادرمحبتومهر



هریخودمسلمانایراندرمسائلانقالبوجنگومقاطعحساسپسازپیروزیانقالبهموارهنقشمهمیراایفاکردندونفوذطبیعیوقزنان

جربدهایتحضورفعالمرداندرمیددانمبدارزه.برهمسرانوپسرانخویشرادرراهتحققاهدافانقالبومقابلهبادشمناناسالمبکارگرفتند

.تشدهدانیدزنشدانهیبدارزیازآناسدهمسرانعینیازنقشمؤثرزناندرپیشبردانقالباسالمیاستوروحیه،درکوفهمعمیقمادرانو

1371/۰2/22بیاناتدردیدارشورایمرکزیجمعیتزنانجمهوریاسالمیبارهبرانقالب

ارزش آفرینی و ایجاد انگیزه



:مولفه ی صبر و استقامت

ابداشتهامافتخارمنکه-شهیدانهمسرانوشهیدانمادرانوشهیدسهگرامیمادرهمینامثالاگرتحمیلیجنگدر

،خودصبرخود،ایمان-کنممشاهدهراآنهاخصوصیاتوکنمگفتگووبرخاستونشستنزدیکازاینهانفرِهزارها

جنگد،نمیدادننشانرامردانوجوانانفداکاریهایوجنگضایعاتقبالدرخودروشنبینیوخودمعرفت،خودایستادگی

د؛میخشکیمردهادلدرشهادتوخداراهدرجهادشوقمیدادند،نشانبیصبریشهداهمسرانومادراناگر.نمیشدپیروز

درتبیانا.کردندایفارااوّلدرجهنقشهایزنانهمجنگمیداندر.نمیدادطراوتجامعهبهاینگونهنمیجوشید؛اینگونه

1379/۰۶/3۰بانوانازجمعیدیدار



:مولفه ی ایثار و فداکاری
زاناشیاختالالتیاجسمیوضعخاطربهبداخالقِاحیاناًمعیوبِناقصِمردیک.شدندجانبازانهمسررفتندخانمهائی"

بگیرد،عهدهبهراپذیرائیاشبروداجباریهیچبدونوداوطلبانهمسئول،یکومتعهدیکعنوانبهانسانراغیرهوموجگرفتگی

ماشکهروزیهرخب،.میکنمپذیرائیشماازساعتدوروزیمیآیممنمیگوئیدشماوقتیک.استکردهفداکاریخیلی

یدشدمیگذارید؛اوخانهیتویاوهمسرعنوانبهراخودتانشمانخیر،کههستوقتیک.میکندتشکرشماازاومیروید،

محاسبهرازناننقشنمیشوداصالً.کردندرافداکاریایناینها.بکنیدراکاراینشمابایدکهاستاینکارطبیعتیعنی!بدهکار

".بودمابزرگوارامامفهمید،رانقشاینکهکسیاولکنم؛اعترافکنم،اقرارمنو.کرد

139۰/1۰/1۴راهبردیاندیشههاینشستسومیندربیانات



:مولفه ی حمایت

ویزندمصدامرتّبجمعیّتوسطدرسرپشتازخانمییککهشنفتم...بودمرفتهجمهوریریاستزمانکهشهرهاازیکیدر

معیّتجایندرکهداردچهکارببینمبیایدخانماینبگذاریدگفتم.ایستادمدارد؛مهمّیکارفهمیدم.میآوردرابندهاسم

شده؛هیدشاسارتگاهدرکهکردمپیدااطّالعپیشروزچندبود؛شدهاسیرمنپسرآقاکهگفتجلو،آمد.میکشدداداینجور

.[گفتهیدش]مادریککهبودپیغامیاین.میفرستمهمبازباشم،داشتهپسرهمبازاگروسرتان؛فدایکهبگوییدامامبه

139۵/۰7/۰۵شمالیخراسانوبویراحمدوکهگیلویهاستانهایشهدایکنگرهبرگزاریستادهایاعضایدیداردربیانات



:مولفه ی حیا
اریختایرانیمسلمانزن.است«غربینهشرقی،نهزن»سوم،الگویکهدادندنشانمقدسدفاعوانقالبشیرزنان

حال،ندرعیوبودشریفومحجبهبود،عفیفبود،زنمیتوانکهکردثابتوگشودجهانزنانچشمپیشراجدیدی

یهایسنگرسازنیزاجتماعیوسیاسیعرصهیدرونگاهداشتپاکیزهراخانوادهسنگرمیتوان.بودمرکزومتندر

وشهادتوجهادروحبارازنانهرحمتولطفواحساساوجکهزنانی.آوردارمغانبهبزرگفتوحاتوکردجدید

.کردندفتحخودفداکاریواخالصوشجاعتبارامیدانهامردانهترینودرآمیختندمقاومت

1391/12/1۶«کشورشهیدزنهزارهفت»کنگرهیبهپیام



نقش های سیاسی و اجتماعی



زنانیاجتماعولیتئمسکردهاندتاکیدبارهااسالمی،انقالبحکیمرهبر

اینماامیکندپیدامعناخانوادگیمسئولیتهایبهدادناولویتکناردر

زناجتماعیفعالیتهایوحضورمانعنبایدخانوادگیمسئولیتهای

نامعاینبهدارندخانوادگیمسئولیتهایمیشودگفتهاگر»:بشود

یستیبا.استشدهبرداشتهاینهادوشازاجتماعیمسئولیتکهنیست

اینحفظوجودباکهمقداریهروکنندحفظهمرامسئولیتاین

سیاسیواجتماعیمسؤولیتهایبهراتواناییآندارند،تواناییمسئولیت

«کنندضربهم

13۶3/12/۴اسالمیجمهوریدرزنجایگاهپیرامونمصاحبه



آگاهی بخشی

(واجب)

بازسازیمیداندرکردند؛پیداحضورجنگمیداندرمازنان

همهازقدرتروانی،دادنِنشانمیداندروکردندپیداحضور

گوناگونِغاتتبلیجوّدرکهکسانیبهترین.کردندفعّالیتبیشتر

بهان،دشمنتبلیغات.بودندماکشوربانوانایستادند،دشمنان

رایکوچکمشکلکردن،کوهیراکاهیانتقاد،مختلفِشکلهای

فانهمتأس.استگفتنرادیوآنورادیواینازودادنجلوهبرابرده

بانقالباگوییکههمخودمانداخلیمزدهایبهقلمازبعضی

راچیزهاایننشریه،فالنومجلّهفالندردارند،پدرکشتگی

انوانبایستادند،جوّیچنیندرکهکسانیبهترین.مینویسند

مچشکوریبهوبحمداللَّهکهمؤمنزنانهمینبودند؛ماکشور

رامازناناکثریتواستفراوانوفراوانهمعدّهشاندشمنان،

نای.استفاطمیوزینبیزنِجامعههماناین.میدهندتشکیل

وبرجستگیارزش،.استاسالمینظامواسالمیتربیتهمان

.اینهایندزن،آزادی

1373/۰7/2۰پرستارانازجمعیدیداردربیانات



(اضطرار)شجاعت 
داندنکهنیستکسهیچ.میدانندهمهراتحمیلیجنگدوران

یااهوازمؤمنوغیوروشجاعمردموآبادانوخرمشهرمردم

کهدشمنیمقابلدراستان،اینشهرهایدیگرودزفول

نشانعکسالعملیچهکند،خالیراشهرهاملتمیخواست

مبارزهوایستادندزنانومردانوپیرمردانوجوانان.دادند

رااعشجمسلمانزنیکسوسنگرد،درمن.جنگیدندوکردند

روهاینیحضورهنگامدراومیگفتندسوسنگردمردمکهدیدم

خاکبهرامتجاوزچندخود،چوبدستیباشهر،ایندرمتجاوز

وممتَحناستاناینسرتاسردر!استکردهنابودوانداخته

عشایرروستاییها،وشهریهاخانوادهها،وزنانومردانمجرّب،

د،هستناستانایندرکهفارسمردموبختیاریولُروعرب

مقابلدرهم،دستدردستویکدیگرکناردرهمهوهمه

.ایستادندمتجاوزان

137۵/12/18اهوازمردمبزرگاجتماعدربیانات



عمل به موقع
هکمىشویم-آزادگانوشهداخانوادههاىجانبازان،وبسیجیان-ایثارگرانمقولهىواردوقتى

اختشنازاستعبارتاینهاهنر.آیندحساببههنرمندانشماردربایدهماینهاغوغاست؛دیگر

.دندارراهنراینکسىهرواستبزرگىهنرِاین.خألپُرکردنبراىخودازگذشتوزماننیاز

ویخىتارنیازامروزکهنیستندمتوجه؛نمىدانندرازماننیازونمىشناسندرازمانهخیلیها

بایدکدامهرایستادهاند،کارگرنفرصدتولید،ریلکناردروقتى.چیستجامعهایناجتماعىِ

بزند؛روغنبایدیکىبگذارد،رامهرهاىبایدیکىکند،محکمراپیچىبایدیکى.دهندانجامکارى

یچپکردنمحکمزمانِورسیدکارگرجلوِقطعهاىوقتى.مىکنندچهکاربدانندبایدکدامهر

بایدهکرسیدکارگرىجلوِقطعهیکوقتى.استدادهانجامبیجایىکاربگذارد،مهرهاگراست،

بایدینبنابرااست؛دادهانجامبیخودىکارکردن،پیچبهکردبناوگرفتآچاراگربگذارد،مهره

بعضى؛نمیفهمندرااینکسانبعضى.مىطلبدچهزمانهلحظهىواستالزمکارىچهبدانند

یان،بسیج-ایثارگران.استسختشانونمىکنندبکنند،بایدکهراکارىآنامامىفهمند،

راآنچههمشناختند؛رالحظهنیازهمکههستندکسانى-آزادگانوشهداخانوادههاىجانبازان،

1379/۰۵/۰۵اردبیلنخبگاندیداردربیانات.بخشیدندبود،نیازکه



تینقش های فرهنگی و تربی



الگویوراهنماآموزگار،مؤثرترینونخستینبلکهپناهگاه،تنهانهمادر

ورمادبهعاطفیوابستگیدلیلبهفرزند.میشودمحسوبفرزندان

باورهایودانستههاوآموختههأەهموالدین،بهاودنیایبودنمحدود

بهوهناآگاهانشکلبهابتداوالدینرفتارومیآموزدتقلیدراهازراخود

دستومیشودنهادینهفردوجودورواندرآگاهانهصورتبهتدریج

نحوهمادر،حضورووجود.بودخواهدسختبسیارآنازشستن

دادهایرویبااوتعاملنحوهتربیتی،واخالقیمسائلبهاوپاسخگویی

یدادهارخبویژهرویدادهرمنفییامثبتجودرگرفتنقرارزندگی،

در،نیدیآدابوادبآموزشبهنسبتانگیزهایجادوفرهنگیوتربیتی

.بودخواهداثرگذارفرزند،زندگیمسیرانتخاب



تربیت

وجانبازسربازانبهراخودفرزندانتحمیلی،جنگدروانقالبدوراندرمادران

دورانوانقالبدوراندرهمسرانوکردند،تبدیلمسلمینواسالمراهدرشجاع

ینا.ساختندمبدّلمستحکمومقاومانسانهایبهراخودشوهرانتحمیلی،جنگ

دردمیتوانزنکهاستنقشیاین،.شوهروفرزندرویبرزنتأثیرونقشاست

یکارهاهمهیازمننظربهونقشهاستبزرگترینجزووکندایفاخانوادهداخل

وفرزندانتربیتمهمتر،زنکارهایهمهیاز.استکارهمینمهمتر،زن

شکرراخداو،استبزرگمیدانهایدرورودبرایشوهرانروحیتقویت

.استادهدنشانراهنربیشترینهممیدانایندرمسلمان،وایرانیزنکهمیکنیم

137۵/12/21خوزستانزناناجتماعدربیانات



افتخار و ارزش آفرینی شهادت

فرزند، پدر، همسر،برادر

آغازدرراخودشانجوانِشوهرانجوان،زنهایشهدا،صبورهمسران

ایندبشونراضیاوالً.بدهنددستازآرزوموردخانوادگىِشیرینزندگی

همبعدبرنگردد؛استممکنکهجائیبرودشودبلندجوانشوهر

.یرندبگباالراسرشانکنند،افتخارهمبعدکنند؛تحملرااوشهادت

شههایاندینشستسومیندربیانات.استبیبدیلنقشهایآناینها

139۰/1۰/1۴راهبردی



نقش های

پشتیبانی



رختشویی

مخودبودم؛دیدهاهوازدرمنالبتّه-خونحوضنامبهخواندمکتابییکاخیراًمن

خونیملحفههایورارزمندگانخونیلباسهایکهراآنجاییکردممشاهده

اینلتفصیکتاباینکه-دیدم[رااینها]میشستند؛رارزمندگانوبیمارستانها

همهنایمقابلدرمیشودشرمندهانسانمیکند؛حیرتواقعاًانساننوشته؛راچیزها

؛شدندمتحمّلرازحماتیچهوسالچندطولدردادندانجامبانواناینکهخدمتی

.استکردنذکرقابلکهاستچیزهاییاینها

1۴۰۰/۰7/2۴زنجاناستانشهدایکنگرهدستاندرکاراندیداردربیانات



خیاطی
ابخودش،طبخوسایلباخودش،خیّاطیِچرخبامیتوانستهممحترمبانوییک

تنِشسلباسباخودش،پختننانباخودش،انداختنترشیباخودش،مرّباسازی

کهدیدمرانقطهاییکرفتماهوازدربنده.کندکمکجبههپشتبهخودش

رانرزمندگاچرکلباسهایوبودندشدهجمعآنجامحترمزنهایوبانوانازجمعیّتی

.ندبودمشغولوکنندپیداراخودشانجایمیتوانستندهمهیعنیمیشستند؛

دفاعوتانپیشکسازتجلیلآئیندرشرکتکنندگانباتصویریارتباطدربیانات

1399/۰۶/31مقدس



تامین مالی

یعنیموظف،غیرمردمازاستپرکهجنگجبهههایاین

رفتهاندگدستبهسالحفداکاری،عشقبهکهنظامیانیغیر

پشتدرمردمیانفاق.میجنگندانقالبخدمتدرو

انگشترهاآنخاطرهی.میدهنددارند،چههرمردمجبههها،

کهماجوانزنانطالیگردنبندهایودستبندهاو

شفرامومیشود،رزمندگانپاینثارمتواضعانهومخلصانه

.استنشدنی

13۶1/۰3/1۴تهراننمازجمعهخطبههایدربیانات



تولید موادغذایی

ادّعانمیتوانمدقیقمنحاالکهچیزهاییازیکی

جزوگفتبشودشایدمننظربهامّاکنم

ایناست،ماجنگوماکشوراختصاصات

وزنانهمراکزدروخانههادرکهاستخدماتی

دردکنیفرض.گرفتهانجاماینهامانندومردمی

درستکمپوتکردند،درستغذاخانههایی

کردند،فراهمجنگیآذوقههایامکاناتکردند،

وعجیبچیزهایاینهافرستادند؛وپختندنان

چهبازنهااینومردهاایناست؛غریبی

کردند؟راکاراینهمّتیچهباانگیزههایی،

شهدایکنگرهدستاندرکاراندیداردربیانات

1۴۰۰/۰7/2۴زنجاناستان



خدمات درمانی
قعیموادر...استتلخیاست،سختیپرستاریکارطبیعتِتلخیها؛وسختیها

دفاعدورهیدرهمچنینوکرونا،دورهیمثلمیشود،برابرچندسختیاین

هستید،جوانشماهااغلببود؛جورهمینهممقدّسدفاعدورهیدر.مقدّس

دورهیردمامیدانند؛بودندمیداندروبودندوقتآنکهکسانیآننیست؛یادتان

خود.نداشتزیادیفاصلهیمقدّمخطّباکهداشتیمبیمارستانهاییمقدّسدفاع

بود،مهپزشکبیمارستانهاایندر.بودمدیدهرابیمارستانهاایننزدیکازبنده

تانهابیمارسوآسایشگاههااینازیکیدربندهخود!بمبارانزیربود؛همپرستار

کهارشدیدیبمبارانِدیدمبندهداشتم؛حضورآنجاخودمشد،بمبارانکهبودم

دفاعدورهیدریعنیمیرفتند،جلوخونوآتشدلتاامدادگرها.گرفتانجام

.بودبرابرچندوبوداینهاهممقدّس

1۴۰۰/9/21سالمتشهدایخانوادهوپرستاراندیداردربیانات



شمابا تشکر از توجه 

مخاطبان فهیم مطرا


