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  )5(»زنان« ةدربار»امام«از  ييها ناشنيده
ف يجزو وظا نان درآوردن مطلقاً/زن است ليتجل نيزن، زنِ خانه بودن است و ا يشغل اصل امام: 
سوپرماركت  ي!/ زن، فروشندگستين »ياجتماع« تيفعال ،يو فروشنگ يكارمند پ،يتا !/ستيزن ن

 /اوالد است تياشرف كارها در عالم، مادر بودن و ترب/ بكند اداره را بگذار مرد برود يو كارمند
  خانواده، زن است، نه مرد ليتشك يِعنصر اصل

 »يمعنـو  انيـ ب« ياست كه توسط واحـد پژوهشـ   يهفت قسمت ةمجموع كي» انزن« ةدربار يا و امام خامنه ينياز امام خم ييها دهيناشن«
مجموعـه را در ادامـه    نياپنجم  قسمت .كند يم ميتقد يرانيبانوان ا ژهيبه نسل جوان و به و بار منتشر و نياول يشده و برا دهيو گز يگرداور

  :ديخوان يم

 ستين يمادر شرافت به يشغل چيه است/ اوالد تيترب و بودن مادر ،عالم در ارهاك اشرف |امام خميني 
 نجات را تكممل ديتوان  يم هك ديهست شماها/ شود  يم نيتأم مادرها شما دامن از ما شورك منافع همه/

 از ردندك منصرف را مادرها، كه ردندك ماملت  به هك است يبزرگ انتيخ نيا /اوالد تيترب د بايبده
  شود  يم دايپ اشتر كمال مادرها نيهم دامن از هك يصورت در/ يدار بچه
 و مـادر . شـود   يمـ  شروع نجايا از. شود  يم تيترب مادرها لتيفض دامن در آن ،بدهد فنا باد به را [مستكبران]نهايا منافع تواند  يم هك يانسان...
 انتيخ نيا. ردندك منحطش را نيا. ردندك شكوچك را نيا. ندك  يم انسان به انسان هك است يخدمت نيبزرگتر ردنك تيترب اوالد و بودن مادر
 منافع همه. اوالد تيترب و است بودن مادر عالم در ارهاك رفاش هك يصورت در. ردندك منحط مادرها نظر در را بودن مادر. ردندك ما جامعه به را
. اوالد تيـ ترب بـا  ديبده نجات را تكممل ديتوان  يم هك ديهست شماها.... .بشود خواستند  ينم نهايا و. شود  يم نيتأم مادرها شما دامن از ما شورك
 شرافت به يشغل چيه. است باالتر شغلها همه از جوامع همه در هك است يزيچ نيباالتر اوالد تيترب. ردندك كوچك شما شيپ را اوالد تيترب
 يدار بچـه  از ردندك منصرف را مادرها. ردندك ما ملت به و ردند،ك ما به هك است يبزرگ انتيخ نيا. را نيا ردندك منحط نهايا و. ستين يمادر
 نيحسـ  مادرهـا  نيهم دامن از. شود  يم دايپ اشتر كمال درهاما نيهم دامن از هك يصورت در ردند؛ك حساب يمنحط زيچ كي را يدار بچه.... 
 مادرها ...ردندك منحطش را نيا نهايا. دهند  يم نجات را ملت كي هك شوند  يم دايپ بزرگ اشخاص مادرها نيهم دامن از. شود  يم دايپ يعل بن
 هكـ  باشد نداشته نيا به يارك چيه. خودش ملت سرنوشت به باشد نداشته ارك چيه هك! كعروس. آورند در كعروس صورت به بتوانند] اگر[ را
  )1358 خرداد 2 | 445ص ،7  ج امام، فهيصح( »...ملت نيا سرنوشت در دارم ينقش چه من و بشود، چه ديبا ملت نيا سرنوشت«

 جامعه به اگر] بانوان[ شما خوب فرزند كي/ت فرزند، از همه شغلها باالتر استيشغل ترب |امام خميني 
  !عالَم ةهم از است بهتر شما براي د،يبده ليتحو
 شـغل  يكي. ديدار فيشر اريبس شغل تا دو خانمها شما. ديدار فيشر شغل دو د؛يهست معلم دييگو مي خودتان حاال هك طوري به خانمها شما

ـ  اگر. عالَم همه از است بهتر ماش براي د،يبده ليتحو جامعه به اگر شما خوب فرزند كي. است باالتر شغلها همه از نيا هك فرزند، تيترب  كي
 خـوب  هـاي  بچـه  هكـ  اسـت  نيا شغلتان كي شما پس. نمك انيب توانم نمي من هك دارد شرافت قدري به شما براي د،ينك تيترب شما انسان

 بـراي  و مـادر؛  امـن د در اسـت  بچه تيترب ت،يترب مرتبه اول عنيي. بشود درست ديبا آن از »انسان« هك است دامني مادرها دامن. دينك تيترب
 را]  مسائل[ بهتر مادر از ها بچه. ستين فرزندي و مادري عالقه از باالتر اي عالقه چيه و هست قيعال همه از شتريب مادر به بچه عالقه هكنيا
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 بچـه  جهت نيا از. ستندين استاد ريتأث تحت ستند،ين معلم ريتأث تحت ستند،ين پدر ريتأث تحت هستند، مادر ريتأث تحت هك آنقدري. نندك مي اخذ
ـ  دبستان، به را بچه نيا شما ديده مي ليتحو وقتي تا دينكب انساني تيترب اسالمي، تيترب دامنتان در] را[ تانيها  اخـالق  ح،يصـح  بچـه  كي

  .ديبده ليتحو آنطور خوب؛ آداب خوب،
 ردنـد ك غيتبل. رنديبگ مادرها نيا از واستندخ مي را شغل نيا طاغوتي ومتكح آن در األسف مع هك است؛ اوالد تيترب شغل شغل، كي پس

 بشوند، جدا ها بچه از مادرها هك خواستند مي هكنيا براي مادرها؛ نظر در ردندك منحطش را فيشر شغل نيا...  ندكب داري بچه چرا زن هكنيا به
 وقتـي  پرورشگاه در بچه و نندكب خواهد مي دلشان آنها هك ييارهاك كي بروند حده  علي هم مادرها نند؛ك بزرگ ها پرورشگاه در ببرند را ها بچه
 سر بخواهد اجنبي با مادر بدون و پرورشگاه در بچه وقتي. ندك مي دايپ عقده ست؛ين بشود بزرگ مادر دامن در هك اي بچه كي بشود، بزرگ هك
ـ ا از شود، مي واقع جامعه در هك ييها مفسده نيا از ارييبس. ندك مي دايپ عقده بچه نيا بشود، مك او سر از مادر محبت و باشد داشته ارك و  ني

 محبـت . اسـت  مـادر  از بچـه  ردنك جدا نيا بزرگ، ةعقد كي مبدأ. دارند عقده هك هستند ييانسانها نيا از دارند؛ عقده هك هستند ييها بچه
 اول در هست؛ شما اول شغل نيا نند،ك درست انسان هكنيا براي آمدند هم ايانب و است ايانب شغل هك شغل نيا ن،يبنابرا. بچه دارد الزم مادري

  )1358خرداد  21 |در جمع بانوان فرهنگي و معلم| 90، ص: 8 فه امام، جي(صح ...د،يهست معلم شما چون وه. بچ تيترب
  

/ بدون مرد ممكن است زن خانواده را حفظ مرد نه است، زن خانواده، ليكتش اصليِ عنصر | يا خامنه امام
  تواند خانواده را حفظ كند ، مرد نميكند، اما بدون زن

 مـرد،  بـدون . مـرد  نـه  است، زن خانواده، ليكتش اصليِ عنصر آن. ديبدان را نيا ند؛ك مي اداره و آورد مي وجود به زن هم را خانواده واقع، در
 و عاقـل  اگر خانواده زن باشد، رفته ايدن زا اي باشد، نداشته حضور خانواده مرد اي، خانواده در مينك فرض اگر عنيي. باشد اي خانواده است نكمم
 زن را خـانواده  ن،يبنـابرا . ندك حفظ را خانواده تواند نمي مرد شد، گرفته اي خانواده از زن اگر اما ند؛ك مي حفظ را خانواده باشد، دار خانه و ريتدب با

   )1375/ 12/ 20 ؛ خوزستان زنان اجتماع در اناتيب( .ندك مي حفظ

 و است  نهخا يِسوگلزن، و اين تجليل زن است/ است بودن خانه زنِ زن، ةياول و ياصل شغل | يا خامنه امام
  خانه يِپادومرد 

 خانـه  زنِ اسـت،  خانـه  در است، نز ليتجل نيا است، زن احترام نيا ستين هم زن ريتحق نيا است بودن خانه زنِ زن، ةياول و ياصل شغل
ـ ا مخصـوص  هـم  مرد ند،ك يم آماده ند،ك يم مرتب نيا را، انسان اهيگ رشد محل آن يعني را، خانه طيمح است،  رونيـ ب بـرود  هكـ  اسـت  ني

 اداره را تـاق ا يكـ ي د،يـ نك فـرض  شـما  ياتاق هم دوتا هك نيا مثل است يجور نيا ند،كب فراهم را طيمح نيا هيتغذ ةليوس و ندكب را شيارهاك
 يآن شده؟ ياحترام يب دامك به. ندك يم هيته غذا رونيب رود يم يكي خواهند، يم غذا مانند يم گرسنه باالخره نهايا هكنيا يبرا هم يكي ند،ك يم
 مـرد  ،زن يعنـ ي ،ندك يم دايپ احترام شتريب او ،سازد يم دارد را طيمح نيا هك اوست ،ندك يم نگاه او به زيچ همه اوست؟ با ارهاك خانواده در هك

 از امـا ... بشـوند  حاضـر  ديبا دو هر ديرس استيس يپا د،يرس مبارزه يپا د،يرس ياجتماع يها تيمسئول يپا هم يوقت ندك يم را اش ييپادو هم
 سخنان( . است ردم خانه يِپادو است، زن خانه يِسوگل آنجا ميرفت هك خانه سراغ به ميگذشت هك نهايا و ياسيس تيفعال و ياجتماع طيمح نيا

  )ياسالم انقالب انتشارات ،50ص 3زن،ج رسالت و نقش - 62/ 12/ 5 عقد، غهيص مراسم در يرهبر معظم مقام
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است كه  »اجتماعي«غير از فعاليت » شغل«/ ست!يف زن نيجزو وظا مطلقانان درآوردن  |اي  امام خامنه
زن، !/ نيست »اجتماعي«فعاليت  ،كارمندي و فروشنگيتايپ، است/ و وظيفه  ،مشترك بين زن و مرد

  د بكنداداره را بگذار مرد برو يكارمندو سوپرماركت فروشندگي 
ز آنهـا  يفسـادانگ نوع  يها ه در دوران طاغوت به فرهنگك - شده  يمز مسلّيچ كي يغرب يها ا در باور فرهنگيه در دنك ييزهاياز چ يكي
ـ ا .م استكتش ياز زن ،در خارج خانه نداشته باشد يه زن اگر چناچه شغلكن است يا - شانده بودكهم   ،اسـت  »يت اجتمـاع يـ فعال«ر از يـ ن غي

 هكـ ن نبـود  يگوشة از ادارات قانع بود. بحث ا كي [در]  يارمندك كيبه  ،قانع بود »يسينو نيماش« كيبه  يعني !داشتن است »شغل«مسالة 
 ياگر فروشندگ .شغل داشته باشد كي ،خواست آن هم مثل مردها يه مكن بود يند، بحث اكت كمشار »يت اجتماعيفعال« كيخواست در  يم
م و يگـو  يه ما مك يدانيم، آن ينم يت اجتماعيفعال كين را يه ما اك يدر حال .دادند هم خوشحال بود يت را به او مكسوپرمار كييا مغازه  كي

ـ ك يزن هنگام يار اصلكه كن معنا است يآن به ا ،خانه است يتو »زن يار اصلك«ه كد يوگ ياسالم م و  يشـوهردار «ن يه امرش دائر باشد ب
ـ  يآن اول ،»اورديفالن قدر پول در ب«ه كنيا يبرا »تكسوپرمار كيادارة «ا ي »ردنكو خانه را جارو پارو  يدار بچه شـغل   يمقدم است، آن اول

ه صـحبت نـان در آوردن مطـرح    كهنگامي  - ندكد ببگذار مرد بروفالن اداره را  يارمندكند، كبگذارد مرد برود اداره  ت راكزن است. سوپرمار
ر از يـ گـر، غ يه هر گوشة دكد ينكدانم فرض  ينم يابان و تويخ ياداره و تو يبازار و تو يار توك كيآوردن از د؟ نان درينك يالتفات م - است

ه محتـرم  كـ اسـت   ين دومـ يدهد، ا يضه انجام ميفر كيار الزم ك كي، »يت اجتماعكحر« كيا به عنوان ر يارك كيه انسان كن است يا
نان مقـام  (سـخ  سـت!  يف زن مطلقـا ن يجزو وظا - نان در آوردن زن يعني -  ياست. آن اول كن زن و مرد مشتريه بكاست  ين دومياست، ا

  ، انتشارات انقالب اسالمي)45، ص5نقش و رسالت زن، ج - )4/12/63معظم رهبري در مصاحبة پيرامون جايگاه زن در جمهوري اسالمي (
  


