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  )1(»انزن«دربارة »امام«از  ييها ناشنيده
 !/از مادر است هركس شدن يبهشت ةيپا /ستت فرزند، از همه شغلها باالتريبشغل تر امام: 

ها دست  بچه خواهد ياسالم متا آخر عمر با او هست، مگر... / گيرد  تربيتي كه بچه از مادر مي
» محترم بودن زن در خانواده«از مشكالت جامعه در صورت  يبخش مهم /مادر را حتماً ببوسند

  !شود يحل م
 الديدر سـالروز مـ   (ره)، هـر سـال  ينـ يهمانند امام خم اي امام خامنهشده است.  نييمقام مادر و زن تع داشتيگرام يروز برا كي م،يدر تقو

  .پردازند يم» زن«و » مادر« گاهيجا ليو تجل نييبه تب ،يهست يبانو كتاياز آن  ليحضرت زهرا(س)، پس از تجل
ـ ا دهيتـاكنون نشـن   ييزن و مرد ما ناآشناست و گو يها از سخنانشان هنوز با گوش ياريبس م،يرو يو كلماتشان م ها اميبه سراغ پ يوقت و  مي

 گاهيجا نييدو بزرگوار در تب نيا ةاهتمام و دغدغ زانيهنوز از م گاه،يجا نيا نييما در تب يو رسانه ها نيهمت نخبگان، مبلغ دهد ينشان م نيا
  را ادا كند. شانيا شاتيفروتر است و نتوانسته حق فرما يبس »زن«

طرفـدران بـه    يهـا  هينظر نياند، كه آخر كرده نييتب- يرشعاريو غ قيبه طور عم- زن را گاهيجا يا به گونه يراحل و مقام معظم رهبر امام
 يهـا  را بـه زبـان   شاتيفرما نيباشند، اگر ما ا دهيرس يمترق يها دگاهيد نياز زن به گرد ا لياست در تجل ديبع زين اياصطالح حقوق زن در دن

و از نظـر   ميزن كرده بود گاهينسبت به جا يا منهخاامام (ره) و ينينگاه بلند امام خم ةفتيزنان عالم را ش م،يكرده بود يا ترجمه و معرفيدن ةزند
  .ميظهور برداشته بود يساز نهيصدور انقالب  و زم يها را برا گام ني(ره) بزرگترينيامام خم

 »يمعنـو  انيـ ب« ياست كـه توسـط واحـد پژوهشـ     يقسمتهفت  ةمجموع كي» زن ةدربار يا و امام خامنه ينياز امام خم ييها دهيناشن«
  .كند يم ميتقد يرانيبانوان ا ژهيبار منتشر و به نسل جوان و به و نياول يشده و برا هديو گز يگرداور

  :ديخوان يمجموعه را در ادامه م نياول ا قسمت

  بيشتر از پدر، معلم و استاد» مادر«تأثير /ت فرزند، از همه شغلها باالتر استيشغل ترب |امام خميني 
 شـغل  يكي. ديدار فيشر اريبس شغل تا دو خانمها شما. ديدار فيشر شغل دو د؛يهست معلم دييوگ مي خودتان حاال هك طوري به خانمها شما

ـ  اگـر . عالَم همه از است بهتر شما 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 اردد شرافت قدري به شما براي د،ينك تيترب شما انسان

 بـراي  و مـادر؛  دامـن  در اسـت  بچه تيترب ت،يترب مرتبه اول عنيي. بشود درست ديبا آن از »انسان« هك است دامني مادرها دامن. دينك تيترب
 را]  مسـائل [ 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

 بچـه  جهـت  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  دبسـتان،  به را بچه نيا شما ديده مي ليتحو وقتي تا دينكب انساني تيترب اسالمي، تيترب دامنتان در] را[ تانيها  اخـالق  ح،يصـح  بچـه  كي

  )1358خرداد  21 |در جمع بانوان فرهنگي و معلم| 90، ص: 8 فه امام، جي(صح .ديبده ليتحو آنطور خوب؛ آداب خوب،
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آن نقش  ند،يب ا مييشنود  ه در بچگي از مادر ميكزي يآن چ دامن مادر مبدأ خيرات و شرور/ |امام خميني 
د. و از يآ  يه از مادرها مكاست  يار بزرگيمطلب بس كين يا/ !همراهش هست !بندد در قلبش؛ و تا آخر مي
  شنود شنود از پدر نمي ز مييه بچه از مادر چكقدري  آند/يآ  يگر نميس دك

 را نهـا يا هكـ  اند آمده - ندارند فرق واناتيح با نيهم زا و هستند بشر هك افرادي - را افراد هك مأمورند ايانب نند،ك درست انسان هك اند آمده ايانب
 دامنشـان  در هكـ  ييها بچه به نسبت باشد نيهم مادرها شغل ديبا و است نيهم ايانب شغل. نندك زهيكپا نند؛ك  يكّمز نند،ك هيكتز نند؛ك انسان
 دامن در. شوند مي تيترب بهتر ها بچه آنجا در خوب اعمال با خوب، اخالق با آنها. نندك هيكتز هست دامنشان در هك اول آن از را ها بچه. هست
 مـادر  از بچگـي  در هكـ  زييـ چ آن و. ندارد سك چيه به دارد مادر به بچه هك اي عالقه آن. استاد شيپ در تا شوند مي تيترب بهتر ها بچه مادر،
 تيـ ترب خـوب  را هـا  بچه نيا هك نندكب معنا نيا به توجه ديبا مادرها. هست همراهش آخر تا و قلبش؛ در بندد مي نقش آن ند،يب مي اي شنود مي
ـ آ مـي  مادرها از هك است بزرگي اريبس مطلب كي نيا و شان،يدامنها باشد مانييا - علمي مدرسه كي نند؛ك تيترب يكّمز نند،ك  سكـ  از و. دي
 منتقل او به و نورس وچولويك بچه در دارد ريتأث درما اخالق هك آنقدري. شنود نمي پدر از شنود مي زيچ مادر از بچه هك آنقدري. ديآ نمي گريد

، 9 فه امـام، ج ي(صح .شرورند مبدأ ند،ك تيترب بد را بچه هك باشد مادري نخواسته خداي اگر و راتنديخ مبدأ مادرها شود، نمي گرانيد از شود مي
  )1358ر يت 26 | 136ص

ن تا آخر به همان يار درآمد، اكبچه خوب از  ت است،ين محل تربيه باالتركاگر در دامن مادر،  |امام خميني 
ه بچه به كاي  عالقه/ زيرا او را برگرداند يا يار قويعوامل بس كيمگر -! ماند باقي مي شده هك بچگيت يترب

  شود در مغزش قش مينس ندارد و حرف مادر كچ يمادر دارد به ه
 محـل  نيباالتر هك مادر، دامن در و خانه طيمح در اگر است، اش اصلي تيترب مبدأ خانه طيمح در و مادر دامن در خانوادگي، طيمح در بچه

 و بچگـي  تيترب همان به آخر تا الّا و - برگرداند را او هك باشد اي قوي اريبس عوامل كي مگر - آخر تا نيا درآمد، ارك از خوب بچه است، تيترب
 و. اوالد تيترب براي است مهم اريبس جاهاي از يكي خانوادگي طيمح جهت نيا از. ماند مي باقي تيترب همان به آخر تا است شده هك يكوچك

 هكـ  ييرفقـا  از شـتر يب معلـم،  از شتريب س،كهر از شتريب مادر از و مادر دامن در بچه و. تيترب براي است بزرگ جاهاي از يكي هم مادر دامن
 چيهـ  بـه  دارد مادر به بچه و اوالد هك اي عالقه. را زهايچ ندك قبول هك است نيا قابل شتريب مادر دامن در اجتماع، از شتريب ند،ك مي دايپ بعدها

  )1358ر يت 11 | 363، ص8امام، ج فهي(صح . مادر حرفهاي مغزش در شود مي نقش و ندك مي قبول را مادر حرف و. ندارد سك

رد/بچه همه كس آن عالقه را ندا ، چون به هيچ»مادر«شود در  تمام آرزوهاي بچه خالصه مي |امام خميني 
 ها بچه اعمال و افعال مسئول ها اثر دارد/ مادر در بچه» عمل«و » خُلق«، »حرف«بينيد؛  مي» مادر«چيز را در 

  ديهست شما هم
ـ دار خودتان دامن در بچه تيترب تيمسئول و د؛يهست جلو مردها از شرف نيا در هك د،يدار يمادر شرف خانمها شما  هكـ  يا  مدرسـه  اول. دي
 مـادر،  دامـن  يتـو  همـان  از بچـه  باشد، منحرف مادر اگر نخواسته، يخدا و ند؛ك  يم تيترب خوب بچه خوب، مادرِ. است مادر دامن دارد، بچه

 دارنـد  هك ييآرزوها...  تمام هستند هك مادر دامن در و ندارند، سك چيه به دارند مادر به هك يا  عالقه آن ها  بچه چون و. ديآ  يم رونيب منحرف
 - مـادر  دامن در بچه كي المحاله. دارد اثر ها  بچه در مادر، عمل مادر، خُلق مادر، حرف نند،يب  يم مادر در را زيچ همه و مادر در شود  يم خالصه

 آن بـا  و حيصح اخالق آن با ند،ك  يم رشد دارد هك اول نيهم از بچه باشد، مهذب زهيكپا طاهر دامن كي اگر دامن نيا - است السك اول هك
 گفتـار  دارد، حيصـح  اعمـال  دارد، خوش اخالق مادر نديب  يم هست، مادرش دامن در يوقت بچه. ندك  يم رشد خوب عمل آن با و فسن بيتهذ
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 قهـا يتزر همـه  از هكـ  - مادر قيتزر به و - است باالتر دهايتقل همه از هك - مادر از ديتقل به گفتارش و اعمالش جا همان از بچه نيا دارد، خوش
 قبول زود را تيترب...  نفوسشان و هستند، نوزاد هك را خودتان يها  بچه ديبا هك ديدار را بزرگ تيمسئول نيا شما. شود  يم تيترب - است مؤثرتر

 . ديهست شما هم آنها اعمال و افعال مسئول شوند،  يم بزرگ شما دامان در ها  بچه نيا هك اول از شما ند،ك  يم قبول زود را بد و خوب ند،ك  يم

ـ  اگر ند،ك نيتأم بچه كي همان را ملت كي سعادت هك است نكمم دينك تيترب خوب بچه كي اگر هك يطور   همان  - هـم  بـد  بچـه  كي
ـ  است؛ بچه كي هك دينكن گمان. بشود دايپ جامعه در فساد كي هك است نكمم بشود، بزرگ شما دامن در - نخواسته يخدا  يگـاه  بچـه  كي

 نيا اگر. بشود واقع جامعه رأس در وقتكي ر،يفق كي بچه هك است محتمل و شود،  يم واقع جامعه أسر در شد، وارد هك يوقت جامعه، در وقتها
 آن و نـد؛ ك يمـ  سـعادتمند  را ملـت  كي بشود، واقع جامعه رأس در بچه آن وقت آن و باشد حيصح تيترب كي ديردك تيترب شما هك يا  بچه

 مـادر ]   دامن[ در يا  بچه كي: باشد سكع به نخواسته يخدا اگر و. ديردك مهيب ملت كي يبرا را سعادت نيا شما يعني شماست؛ مال شرفش
 ديـ نكن اليـ خ. شدكب فساد به را جامعه كي بعدها هك است نكمم نيا باشد، داشته انحراف نباشد، يانسان تيترب نباشد، ياسالم تيترب تشيترب
  .نـد ك  يم خراب را تكممل كي يگاه ند؛ك  يم خراب را شهرستان كي مآد كي يگاه ند؛ك  يم خراب را ده كي آدم، كي يگاه. است آدم كي
  )1358 بهشتيارد 24 | 284ص ،7  ج امام، فهيصح(

 يپدر شرافت از يمادر شرافت/ هستند مسئول شتريب مادرها /همه ديمسئول! محترم بانوان |امام خميني 
  است شتريب پدر ريتأث از اطفال هيروح در هم مادر ريتأث /است شتريب

أَ ايايالنبِ هي سبحك نِ و اللَّهم عاتَّبنَ كن مؤماست يآور تيمسئول خطاب چه! نيمؤمن يبرا است يزيافتخارآم خطاب چه ).64انفال/(نَيِالم 
 مرحمـت  - هسـتند  داخـل  هـم  مؤمنـات  هك - نيمؤمن به را يفيتشر همچو نكل است يافك خدا هكنيا با هكنيا يبرا زيافتخارآم! نيمؤمن يبرا

 شـما  يبـرا  نيمؤمن يبرا ما، يبرا است زيافتخارآم چقدر. نندك  يم تيفاك تو از ردند،ك تيتبع تو از هك يسانك ن،يمؤمن و خدا هك است فرموده
 كتبار يداخ...خطاب نيا است آور تيمسئول چقدر و است، داده قرار يتعال و كتبار يخدا فيرد در] را[ شما هك مؤمنات، شما يبرا مخدرات،

 م،يمـأمور  مـا . دينك تيفاك ديبا شماها است، رمكا ينب به مربوط هرچه و رمكا ينب خود و اسالم اهداف هك اند  فرموده ما به هيآ نيا در يتعال و
 حفاظـت  »داخ« با »شما« هك است فرموده را مرحمت نيا ما به خداوند ....ياله اهداف از مينك حفاظت خدا، نيد از مينك حفاظت هك ميمأمور

  ...نَيالمؤمن منَ كاتَّبع منِ و اللَّه كحسب اسالم؛ نيد از و اسالم از دينك
ـ اوريب بـار  يمتق اوالد خودتان يدامنها در هك ديمسئول شما د؛يهست اوالد تيترب مسئول شما. همه ميمسئول همه؛ ديمسئول! محترم بانوان  د،ي

 نيبهتر مادر دامن. شوند يم تيترب بهتر شما دامن در نكل م؛ينك تيترب را اوالد هك ميهست مسئول ههم. ديبده ليتحو جامعه به د،ينك تيترب
 تيـ ترب ييها بچه ديتوان  يم شما و. خودتان شورك به نسبت ديدار تيمسئول خود، فرزندان به نسبت ديدار تيمسئول. اوالد يبرا از است يتبكم
 تيـ ترب را آنهـا ...ننـد كب ايانب آمال از حفاظت نند؛كب ايانب از حفاظت هك دينك تيترب را ييها بچه ديتوان  يم شما. نندك آباد را شورك كي هك دينك
 از يمـادر  شرافت. هستند اشرف مادرها و هستند؛ مسئول شتريب مادرها. مادرها عهده بر و است پدران عهده بر نهايا سرنوشت به توجه ...دينك

  )1358 خرداد 5 صبح | 503ص ،7  ج امام، فهيصح(  .است شتريب پدر ريتأث از اطفال هيروح در هم مادر ريتأث. است شتريب يپدر شرافت
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؛ است مادر از شدنش بهشتي ةيپا شود، مي بهشتي هكآن /هستند مادران ريتأث تحت همه |اي  امام خامنه
  الجنة تحت اقدام األمهات

 خـود،  رفتـارِ  بـا  و خود خُلق با خود، روح با خود، جسم با را جامعه و قوم كي اخالقيِ هاي ژگييو و تمدن و معرفت و فرهنگ هك است مادر
 الجنة« هك است؛ مادر از شدنش بهشتي ي هيپا شود، مي بهشتي هكآن. هستند مادران ريتأث تحت همه. ندك مي منتقل فرزند به ندانسته و دانسته
  )5/1384/ 5 ؛)س(زهرا فاطمه حضرت والدت سالروز در اناتيب( .»األمهات اقدام تحت

/در صورت است نيا دنبال اسالم ببوسند؛ حتماً را مادر دست ها بچه كه ميبكن يكار ديبا | يا خامنه امام
  شد خواهد حل جامعه مشكالت از يمهم بخشمحترم بودن زن در محيط خانواده، 

ـ با. شـد  خواهد حل جامعه مشكالت از يمهم بخش بشود، شمرده مكرّم و محترم خانواده، طيمح در چنانچه اگر زن  كـه  ميبكنـ  يكـار  دي
ـ گر يخودمان و يعاطف حالت آن با مادر، به نسبت مِيتكر نيا ندارد يمنافات چيه...است نيا دنبال اسالم ببوسند؛ حتماً را مادر دست ها بچه  ياي
  )1392/02/21 ؛يدانشگاه و يحوزو ي ختهيفره بانوان از يجمع داريد در اناتيب(. دارد وجود مادر و فرزند نيب كه
  


