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شغل تربیت فرزند، از همه شغل  ها باالترست ■

پایۀ بهشتى شدن هرکس از مادر است! ■

تربیتى که بچه از مادر مى گیرد تا آخر عمر با او هست، مگر...  ■

اسالم مى خواهد بّچه   ها دست مادر را حتماً ببوسند ■

شما خانم  ها به طوری که حاال خودتان می گویید معلم هستید؛ دو شغل شریف 
دارید. شما خانم  ها دو تا شغل بسیار شریف دارید. یکی شغل تربیت فرزند، که این 
از همه شغل  ها باالتر است. یک فرزند خوب شما اگر به جامعه تحویل بدهید، برای 
شــما بهتر اســت از همه عالَم. اگر یک انســان شــما تربیت کنید، برای شــما به قدری 
شــرافت دارد کــه مــن نمــی توانــم بیــان کنــم. پــس شــما یــک شــغلتان ایــن اســت کــه 
بچه هــای خــوب تربیــت کنیــد. دامــن مادر  هــا دامنــی اســت کــه «انســان» از آن بایــد 
درســت بشــود. یعنــی اول مرتبــه تربیــت، تربیــت بچــه اســت در دامــن مــادر؛ و بــرای 
اینکه عالقه بچه به مادر بیشتر از همه عالیق هست و هیچ عالقه ای باالتر از عالقه 
مادری و فرزندی نیســت. بچه  ها از مادر بهتر [مســائل ] را اخذ می کنند. آنقدری که 
تحت تأثیر مادر هستند، تحت تأثیر پدر نیستند، تحت تأثیر معلم نیستند، تحت 
تأثیــر اســتاد نیســتند. از ایــن جهــت بچــه هایتــان [را] در دامنتــان تربیــت اســالمی، 
صحیــح، اخــالق خــوب، آداب خــوب؛ آنطــور تحویــل بدهیــد. (صحیفــه امــام، ج ٨، ص: ٩٠ -در جمــع تربیت انسانی بکنید تا وقتی تحویل می دهید شما این بچه را به دبستان، یک بچه 

بانــوان فرهنگــی و معلــم- ٢١ خــرداد ١٣٥٨)
انبیــا آمده انــد کــه انســان درســت کننــد، انبیــا مأمورنــد کــه افــراد را- افرادی که بشــر 
ــا حیوانــات فــرق ندارنــد- آمده انــد کــه این هــا را انســان کننــد؛  هســتند و از همیــن ب
تزکیه کنند، مزکّی  کنند؛ پاکیزه کنند. شــغل انبیا همین اســت و باید شــغل مادر ها 
ــه بچــه هایــی کــه در دامنشــان هســت. بچه  هــا را از آن اول  همیــن باشــد نســبت ب
کــه در دامنشــان هســت تزکیــه کننــد. آن هــا بــا اخــالق خــوب، با اعمــال خــوب در آنجا 
بچه  هــا بهتــر تربیــت می شــوند. در دامــن مــادر، بچه  هــا بهتــر تربیــت می شــوند تــا در 
پیش استاد. آن عالقه ای که بچه به مادر دارد به هیچ کس ندارد. و آن چیزی که در 
بچگی از مادر می شنود یا می بیند، آن نقش می بندد در قلبش؛ و تا آخر همراهش 
هســت. مادر هــا بایــد توجــه بــه ایــن معنــا بکنند کــه این بچه  هــا را خــوب تربیت کنند، 
مزکـّـی تربیــت کننــد؛ یــک مدرســه علمــی- ایمانــی باشــد دامن هایشــان، و ایــن یــک 
مطلــب بســیار بزرگــی اســت کــه از مادر هــا می آیــد. و از کــس دیگــر نمی آیــد. آنقــدری 
کــه بچــه از مــادر چیــز مــی شــنود از پــدر نمی شــنود. آنقــدری کــه اخــالق مــادر تأثیــر 

شغل  ها باالتر است  شغل تربیت فرزند، از همه  ●
معلم و استادتأثیر «مادر» بیشتر از پدر،  ●
شرور  دامن مادر مبدأ خیرات و  ●
آخر! همراهش هست!نقش می بندد در قلبش؛ و تا مادر می شنود یا می بیند، آن  آن چیزی که در بچگی از  ●
کس دیگر نمی  آیداست که از مادر ها می  آید. و از  این یک مطلب بسیار بزرگی  ●
می شنود از پدر نمی شنودآن قدری که بچه از مادر چیز  ●
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دارد در بچه کوچولوی نورس و به او منتقل می شود از دیگران نمی شود، مادر ها مبدأ 
خیراتند و اگر خدای نخواسته مادری باشد که بچه را بد تربیت کند، مبدأ شرورند. 

(صحیفــه امــام، ج ٩، ص١٣٦ - ٢٦ تیــر ١٣٥٨)

بچــه در محیــط خانوادگــی، در دامــن مــادر و در محیــط خانــه مبــدأ تربیــت 
اصلــی اش اســت، اگــر در محیــط خانــه و در دامــن مــادر، کــه باالتریــن محــل تربیــت 
اســت، بچــه خــوب از کار درآمــد، ایــن تــا آخــر- مگــر یــک عوامــل بســیار قــوی ای باشــد 
کــه او را برگردانــد- و اّال تــا آخــر بــه همــان تربیــت بچگــی و کوچکــی کــه شــده اســت تــا 
آخــر بــه همــان تربیــت باقــی می مانــد. از ایــن جهــت محیــط خانوادگی یکــی از جاهای 
بســیار مهــم اســت بــرای تربیــت اوالد. و دامــن مــادر هــم یکــی از جاهــای بــزرگ اســت 
بــرای تربیــت. و بچــه در دامــن مــادر و از مــادر بیشــتر از هرکــس، بیشــتر از معلــم، 
بیشــتر از رفقایــی کــه بعد هــا پیــدا می کنــد، بیشــتر از اجتمــاع، در دامــن مــادر بیشــتر 
قابــل ایــن اســت کــه قبــول کنــد چیز هــا را. عالقــه ای کــه اوالد و بچــه بــه مــادر دارد بــه 
هیچ کس ندارد. و حرف مادر را قبول می کند و نقش می شود در مغزش حرف های 

مــادر.  (صحیفــه امــام، ج٨، ص٣٦٣ - ١١ تیــر ١٣٥٨)
ــو هســتید؛  ــد، کــه در ایــن شــرف از مرد هــا جل شــما خانم هــا شــرف مــادری داری
و مســئولیت تربیــت بچــه در دامــن خودتــان داریــد. اول مدرســه  ای کــه بچــه دارد، 
دامــن مــادر اســت. مــادرِ خــوب، بچــه خــوب تربیــت می  کنــد؛ و خــدای نخواســته، 
اگــر مــادر منحــرف باشــد، بچــه از همــان تــوی دامــن مــادر، منحــرف بیــرون می  آیــد. 
و چــون بچه   هــا آن عالقــه  ای کــه بــه مــادر دارنــد بــه هیــچ کــس ندارنــد، و در دامن مادر 
کــه هســتند تمــام ... آرزوهایــی کــه دارنــد خالصــه می  شــود در مــادر و همــه چیــز را در 
مــادر می  بیننــد، حــرف مــادر، خُلــق مــادر، عمــل مــادر، در بچه   هــا اثــر دارد. المحالــه 
یــک بچــه در دامــن مــادر- کــه اول کالس اســت- ایــن دامن اگر یک دامن طاهر پاکیزه 
مهــذب باشــد، بچــه از همیــن اول کــه دارد رشــد می  کنــد، بــا آن اخــالق صحیــح و با آن 
تهذیب نفس و با آن عمل خوب رشــد می  کند. بچه وقتی در دامن مادرش هســت، 
می  بیند مادر اخالق خوش دارد، اعمال صحیح دارد، گفتار خوش دارد، این بچه از 
همان جا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر- که از همه تقلید ها باالتر است- و به 
تزریق مادر- که از همه تزریق ها مؤثرتر است- تربیت می  شود. شما این مسئولیت 
بزرگ را دارید که باید بچه  های خودتان را که نوزاد هستند، و نفوسشان ... تربیت را 
زود قبــول می  کنــد، خــوب و بــد را زود قبــول می  کنــد، شــما از اول کــه ایــن بچه   هــا در 

دامــان شــما بــزرگ می  شــوند، مســئول افعــال و اعمــال آن هــا هــم شــما هســتید. 
همــان   طــوری کــه اگــر یــک بچــه خــوب تربیــت کنیــد ممکــن اســت کــه ســعادت 
مغزشو حرف مادر نقش می شود در به مادر دارد به هیچ کس ندارد برگرداند زیرا عالقه ای که بچه یک عوامل بسیار قوی ای او را که شده باقی می ماند! -مگر تا آخر به همان تربیت بچگی بچه خوب از کار درآمد، این باالترین محل تربیت است،   اگر در دامن مادر، که  ●یــک ملــت را همــان یــک بچــه تأمیــن کنــد، اگــر یــک بچه بــد هم- خــدای نخواســته- در 

هیچ کس آن عالقه را نداردمی شود در «مادر»، چون به   تمام آرزو های بچه خالصه  ●
«عمل» مادر در بچه  ها اثر داردمی بینید؛ «حرف»، «ُخلق» و بچه همه چیز را در «مادر»  ●
هم شما هستید مسئول افعال و اعمال بچه  ها  ●
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دامــن شــما بــزرگ بشــود، ممکــن اســت کــه یــک فســاد در جامعــه پیــدا بشــود. گمــان 
نکنیــد کــه یــک بچــه اســت؛ یــک بچــه گاهــی وقت هــا در جامعــه، وقتــی کــه وارد شــد، 
ــر، یکوقــت در  در رأس جامعــه واقــع می  شــود، و محتمــل اســت کــه بچــه یــک فقی
رأس جامعــه واقــع بشــود. اگــر ایــن بچــه  ای که شــما تربیــت کردید یک تربیت صحیح 
باشــد و آن وقــت آن بچــه در رأس جامعــه واقــع بشــود، یــک ملــت را ســعادتمند مــی 
کنــد؛ و آن شــرفش مــال شماســت؛ یعنــی شــما ایــن ســعادت را بــرای یــک ملــت بیمــه 
کردیــد. و اگــر خــدای نخواســته بــه عکس باشــد: یک بچــه  ای در [دامن  ] مادر تربیتش 
تربیت اسالمی نباشد، تربیت انسانی نباشد، انحراف داشته باشد، این ممکن است 
که بعد ها یک جامعه را به فساد بکشد. خیال نکنید یک آدم است. گاهی یک آدم، 
یــک ده[ را خــراب می  کنــد؛ گاهــی یــک آدم یــک شهرســتان را خــراب می  کنــد؛ گاهــی 

یــک مملکــت را خــراب می  کنــد.  (صحیفــه امــام، ج  ٧، ص٢٨٤ - ٢٤ اردیبهشــت ١٣٥٨)
Rبَعَــکَ مـِـَن المُؤمِنیَِن(انفــال/64). چــه خطــاب  Rــهُ و مـَـنِ ات Tهـَـا النبـِـیT حَســبُکَ الل یـَـا أَی
افتخارآمیزی اســت برای مؤمنین! چه خطاب مســئولیت آوری اســت برای مؤمنین! 
افتخارآمیــز بــرای اینکــه بــا اینکــه خدا کافی اســت لکن همچو تشــریفی را به مؤمنین- 
کــه مؤمنــات هــم داخــل هســتند- مرحمــت فرموده اســت که خدا و مؤمنین، کســانی 
کــه از تــو تبعیــت کردنــد، از تــو کفایــت می  کننــد. چقــدر افتخارآمیــز اســت بــرای مــا، 
بــرای مؤمنیــن بــرای شــما مخــدرات، برای شــما مؤمنات، کــه شــما [را] در ردیف خدای 
تبــارک و تعالــی قــرار داده اســت، و چقــدر مســئولیت آور اســت[ ایــن خطاب...خــدای 
تبــارک و تعالــی در ایــن آیــه بــه مــا فرموده  انــد کــه اهــداف اســالم و خــود نبــی اکــرم 
و هرچــه مربــوط بــه نبی اکرم اســت، شــما ها باید کفایت کنید. مــا مأموریم، مأموریم 
کــه حفاظــت کنیــم از دیــن خــدا، حفاظــت کنیــم از اهــداف الهــی.... خداونــد بــه ما این 
مرحمــت را فرمــوده اســت کــه «شــما» بــا «خــدا» حفاظــت کنیــد از اســالم و از دیــن 

Rبَعـَـک مـِـَن المُؤمِنیــَن... Rــهُ وَ مـَـنِ ات اســالم؛ حَســبُکَ الل
بانــوان محتــرم! مســئولید همــه؛ مســئولیم همــه. شــما مســئول تربیــت اوالد 
هســتید؛ شــما مســئولید کــه در دامن هــای خودتــان اوالد متقــی بــار بیاوریــد، تربیــت 
کنیــد، بــه جامعــه تحویــل بدهیــد. همــه مســئول هســتیم کــه اوالد را تربیــت کنیــم؛ 
لکــن در دامــن شــما بهتــر تربیــت می شــوند. دامــن مادر بهترین مکتبی اســت از برای 
اوالد. مســئولیت دارید نســبت به فرزندان خود، مســئولیت دارید نســبت به کشــور 
خودتــان. و شــما می  توانیــد بچــه هایــی تربیــت کنیــد کــه یــک کشــور را آبــاد کننــد. 
شــما می  توانیــد بچــه هایــی را تربیــت کنیــد کــه حفاظــت از انبیــا بکننــد؛ حفاظــت از 
آمــال انبیــا بکنند...آن هــا را تربیــت کنیــد... توجــه بــه سرنوشــت این هــا بــر عهده پــدران 
اســت و بر عهده مادرها. مادر ها بیشــتر مســئول هســتند؛ و مادر ها اشــرف هســتند. 
شــرافت مــادری از شــرافت پــدری بیشــتر اســت. تأثیــر مــادر هــم در روحیــه اطفــال از  همه  بانوان محترم! مسئولید  ●

هستندمادر ها بیشتر مسئول  ●
پدری بیشتر استشرافت مادری از شرافت  ●
اطفال از تأثیر پدر بیشتر است تأثیر مادر هم در روحیه  ●
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تأثیــر پــدر بیشــتر اســت.  (صحیفــه امــام، ج  ٧، ص٥٠٣ - صبــح ٥ خــرداد ١٣٥٨)

 مــادر اســت کــه فرهنــگ و معرفــت و تمــدن و ویژگی هــای اخالقــیِ یــک قــوم و 

جامعه را با جسم خود، با روح خود، با خُلق خود و با رفتارِ خود، دانسته و ندانسته 
بــه فرزنــد منتقــل می کنــد. همــه تحــت تأثیــر مادران هســتند. آنکه بهشــتی می شــود، 
پایــه ی بهشــتی شــدنش از مــادر اســت؛ کــه «الجنــة تحــت اقــدام األمهــات». (بیانــات مقــام 

معظــم رهــربی در ســالروز والدت حــرضت فاطمــه زهــرا(س)؛ ٥/ ١٣٨٤/٥)

زن اگــر چنانچــه در محیــط خانــواده، محترم و مکرّم شــمرده بشــود، بخش مهمّی 
از مشکالت جامعه حل خواهد شد. باید کاری بکنیم که بّچه  ها دست مادر را حتماً 
ببوسند؛ اسالم دنبال این است...هیچ منافاتی ندارد این تکریمِ نسبت به مادر، با آن 
حالت عاطفی و خودمانی گریای که بین فرزند و مادر وجود دارد. (بیانات مقام معظم رهربی در 

دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاهی؛ ۰۲/۲۱/ ۱۳۹۲)

﹫ـــ︣ات      زن،  ﹝︊ـــ︡أ«﹨﹞ـ﹥»︠ 

زن مبدأ «همه» خیرات است ■

ما نهضت خودمان را مرهون زن  ها مى  دانیم ■

مرد ها به تَبَع زن ها در خیابان  ها مى  ریختند ■

زن ها هستند که ملت  ها را تقویت و شجاع مى  کنند ■

زن تنها خود به راهى نمى رود، مرد ها را هم در آن راه مى برد ■

مربی انســان  ها زن اســت. ســعادت و شــقاوت کشــور ها بســته به وجود زن اســت. 
زن بــا تربیــت صحیــح خــودش انســان درســت می کنــد؛ و بــا تربیــت صحیــح خــودش 
کشــور را آبــاد می کنــد. مبــدأ همــه ســعادت  ها از دامــن زن بلنــد می شــود. زن مبــدأ 
همه سعادت  ها باید باشد. و مع األسف زن را به صورت یک لعبه در آوردند این پدر 
و پســر؛ و خصوصــاً ایــن پســر. آنقــدر جنایــات کــه بــه زن کردند بــه مردان نکردنــد. زن 
مبــدأ همــه خیــرات اســت  . شــما دیدیــد، مــا دیدیــم، کــه زن در ایــن نهضــت چــه کــرد... 
مــا نهضــت خودمــان را مرهــون زن هــا می  دانیــم. مرد هــا بــه تَبـَـع زن هــا در خیابان هــا 
می  ریختنــد. تشــویق می کردنــد زن هــا مــردان را. خودشــان در صف هــای جلــو بودنــد. 
زن یــک همچــو موجــودی اســت کــه می  توانــد یــک قــدرت شــیطانی را بشــکند... (صحیفــه 

امام، ج ٧، ص ٣٣٨، ٢٦ اردیبهشت ١٣٥٨ ، پیام رادیو تلویزیونی به ملت ایران دربارۀ مقام و منزلت حقیقی زن)

هستند همه تحت تأثیر مادران  ●
الجنة تحت اقدام األمهاتبهشتی شدنش از مادر است؛ آنکه بهشتی می شود، پایۀ  ●
اسالم دنبال این استدست مادر را حتمًا ببوسند؛ باید کاری بکنیم که بّچه  ها  ●
خواهد شدمهّمی از مشکالت جامعه حل زن در محیط خانواده، بخش در صورت محترم بودن  ●
مربی انسان  ها زن است ●
زن مبدأ همه خیرات است   ●
زن ها در خیابان  ها می  ریختندزن ها می  دانیم. مرد ها به َتَبع ما نهضت خودمان را مرهون  ●
می کردندزن ها مردان را تشویق  ●
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در نهضتی که ملت ما کردند، همه  تان مالحظه کردید که زن ها پیشقدم بودند. 

بلکــه فعالیــت زن هــا در ایــن بــاب ارزشــش بیشــتر از فعالیــت مرد هــا بــود؛ بــرای اینکــه 

همیــن خواهر هــا کــه ریختنــد در خیابان هــا و در مقابــل تــوپ و تانــک تظاهــر کردند و 

مشــت گــره کردنــد، این هــا مرد هــا را، قدرتشــان را دوچنــدان کــرد. وقتــی مرد ها ببینند 

کــه خانم هــا آمدنــد در مقابــل تــوپ و تانــک، آن هــا بیشــتر اقدام می  کننــد. و ما دیدیم 

کــه ایــن خواهر هــا در ایــن نهضت یک ســهم بســیار بــزرگ داشــتند.(صحیفه امــام، ج  ١٠، ص١٨٣ 

- ٨ مهر ١٣٥٨)

اآلن این نهضتی که شما در پیش دارید، و باید تشکر کنیم از خانم ها که در این 

نهضــت یــک قــدم راســخی داشــتند، و یــک کمــک بزرگــی به ملــت کردند. ایــن خانم ها 

بودنــد کــه وقتــی کــه بــه خیابان هــا و کوچه   هــا ریختنــد و فریــاد زدنــد، تشــییع کردنــد، 

تشــجیع کردنــد مرد هــا را و قدرت هــای آن هــا را چنــد مقابــل کردنــد. و لهــذا شــما عالوه 

بر اینکه خودتان را قدرتمند کردید، دیگران را هم قدرتمند کردید. (صحیفه امام، ج  ١٠، ص٢٤٤ 

- ١٧ مهــر ١٣٥٨)

ــه دســت ایــن رژیــم  ــران ب ــدون شــک آنچــه در ایــن پنجــاه ســال روزگار ســیاه ای ب

ســیه روی بــه ملــت عزیــز ایــران بویــژه بانــوان مظلــوم آن گذشــت باطــرح و نقشــه از 

پیــش حسابشــده ابرجنایتــکاران   جهــان بــوده. ابرجنایتــکاران دریافتند که تنها «قشــر 

ــان باشــد. و  مذهبــی» اســت کــه می  توانــد خــار راهــی در راه اســتعمار و اســتثمار آن

دیدند که حکم نیم سطری یک مرجع مذهبی مورد عالقه مردم دارای چنان قدرتی 

است که دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو در آورد؛ و نیز دریافتند که 

زنــان در آن نهضــت نقــش اساســی را داشــتند. و متوجــه شــدند کــه در مشــروطه و 

پــس از آن نیــز زنــان بویــژه قشــر متوســط محــروم آنــان هســتند کــه می  تواننــد بــا قیــام 

خــود، مــردان را بــه میــدان بکشــند. و احســاس کردنــد کــه تــا ایــن عوامــل به قــوت خود 

باقــی هســتند نقشــه  های آنــان نقــش بــر آب اســت.(صحیفه امــام، ج  ١٦، ص: ١٩٢ - ٢٥ فروردیــن ١٣٦١)

عنایتی که اســالم به بانوان دارد بیشــتر از عنایتی اســت که بر مردان دارد. مردان 

بر ملت ها حق دارند و زن ها حق بیشــتر دارند. زن ها مردان شــجاع را در دامن خود 

بــزرگ می  کننــد. قــرآن کریــم انســان ســاز اســت، و زن هــا نیــز انســان ســاز. وظیفــه 

زن هــا انسان  ســازی اســت. اگــر زن هــای انسان ســاز از ملت هــا گرفتــه بشــود، ملت هــا 

شکســت خواهنــد خــورد، منحــط خواهنــد شــد. زن هــا هســتند کــه ملت هــا را تقویــت 

می  کننــد، شــجاع می  کننــد ... مقــام زن مقــام واالســت؛ عالیرتبــه هســتند. بانــوان در 

اســالم بلندپایه هســتند. (صحیفه امام، ج  ٦، ص٢٩٩ - ١٣ اســفند ١٣٥٧)

بودنددر نهضت ما زن  ها پیش قدم  ●
مردهاارزش فعالیت زن  ها بیشتر از  ●
دوچندان کردکردند و ..، این ها قدرت مرد ها را  وقتی خواهر ها مشت گره  ●
کردندقدرت های آن ها را چند مقابل زدند، مرد ها را تشجیع کردند و به خیابان ها ریختند و فریاد این خانم ها بودند که وقتی  ●
قدرتمند کردیدرا قدرتمند کردید، دیگران را هم شما عالوه بر اینکه خودتان  ●
بکشندقیام خود، مردان را به میدان زنان هستند که می  توانند با   ابرجنایت کاران فهمیدند  ●
تقویت و شجاع می  کنند زن ها هستند که ملت  ها را  ●
از مردان است عنایت اسالم به بانوان بیش  ●
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>ه- در این راه- در راه نهضت- ســهم بســزایی دارید. شــما   شــما خواهران- بحمدالل

اسباب این شدید که برادر ها هم جرأت پیدا بکنند. (صحیفه امام، ج  ٨، ص: ١١٧ - ٢٣ خرداد ١٣٥٨)

مادرهــای امــروز نمونــه اســت، خــدا می  دانــد. یعنــی در طــول تاریــخ مثــل ایــن 
مادر ها ما نداشــتیم اّالکم، که فرزندانش کشــته بشــود و بعد بیاید بگوید که نه، من 
افتخــار دارم. بعضــی از جوان هــا بــه مــن می  گفتنــد کــه ایــن مادر هــا مــا را گــرم نگــه 
داشــته  اند؛ ایــن عکــس العمــلِ ایــن مادرهــای جــوان مــرده، مــا را زنــده نگــه داشــته و 
گــرم نگــه داشــته بــرای اینکــه این هــا هســتند کــه بــه مــا شــجاعت می  دهنــد، این هــا 

هســتند کــه مــا را تشــویق می  کننــد. (صحیفــه امــام، ج  ٤، ص٢٦٩ - ١١ آبــان ١٣٥٧)

تنهــا مطلــب ایــن نیســت کــه زنــان نیمــی از جمعیت کشــورند؛ نباید بــه این قضیه 
بــه چشــم کمّیــت نــگاه کــرد. بلــه، زنــان نیمی از جمعیت کشــورند؛ اما تأثیــر زنـ  تأثیر 
ایــن نیــم جمعیــت ـ در سرنوشــت ایــن کشــور، آن وقتــی کــه بخواهنــد در سرنوشــت 
دخالــت کننــد، بیــش از تأثیــر نیمــی از کل جمعیــت در سرنوشــت اســت. یــک وقــت 
اســت کــه مــا مجموعــه ای از انســان  ها را در نظــر می گیریــم، نیمــی از آن  هــا نقشــی بــه 
قدر پنجاه درصد دارند، مســألة زن در جامعه این گونه نیســت؛ باالتر از این هاســت. 
اگــر زنــان در یــک جامعــه، بــه فکــری مؤمن بشــوند و در راهی قــدم بگذارند و علی رغم 
موانــع آن راه را ادامــه بدهنــد، تأثیــر آن  ها بر روی فرزندان، همســران، حتّی بــرادران و 
پدرانشــان، یک تأثیر تعیین کننده و ســازنده اســت. آن که جوانان را تربیت می کند 
و در راه هــای گوناگــون قــرار می دهــد ـ در درجــة اول ـ مــادر اســت. البتــه عوامــل دیگــر 
ــر  ــد؛ امــا نقــش مــادر از آن نقش  هــا کم ت ــادی هــم دارن ــد، نقش هــای زی نقــش دارن
نیســت و در مــواردی بیش تــر اســت. زن تنهــا خــود بــه راهی نمــی رود، مرد هــا را در آن 
راه می بــرد. اهمیــت تفکــر زنــان در یــک جامعه، در این اســت! (بیانــات مقــام معظــم رهــربی در دیــدار 

بانوان هرمزگان، ٧٦/١١/٢٩ - نقش و رسالت زن، ج٥، ص٤٣، انتشارات انقالب اسالمی)

ّــی از پــدران شــهدا هــم  مــن هرجــا کــه بــا مــادران شــهدا مواجــه شــده  ام، آن   هــا را حت
قوی  تــر دیــده  ام. غالبــاً نمونــه اش را در روحیــه ایــن مــادران بزرگــوار و شــجاع میتوانیــد 
ببینیــد. ایــن، عظمــت زن مســلمان در میدانهــای سیاســی و فرهنگــی اســت. (بیانــات مقــام 

معظــم رهــربی در دیــدار بــا خانواده  هــای رسداران شــهید اســتان تهــران   - ١٧/ ٠٢/ ١٣٧٦)

پیدا بکنندشدید که برادر ها هم جرأت  شما خواهران اسباب این  ●
می  دهندنگه داشته و به ما شجاعت مادرهای جوان مرده ما را گرم می  گفتند که عکس العمِل این بعضی از جوان ها به من  ●
تشویق می  کننداین ها هستند که ما را  ●
تأثیر نیمی از کل جمعیت استسرنوشت این کشور ، بیش از کشورند؛ اما تأثیرشان در زنان نیمی از جمعیت  ●
می بردنمی رود، مرد ها را در آن راه  زن تنها خود به راهی  ●
پدران شهدا دیده امغالبًا مادران شهدا را قوی تر از  ●
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️ ز﹡ـ︀ن  ﹥ د︨  ︋︀ ﹆ـ︀وت ﹋︪ـ﹢ر﹨ ︺ـ︀دت و︫   ︨  

سعادت و شقاوت کشور ها بسته به وجود زن است ■

مرحلۀ اوِل مرد و زن صحیح، از دامن زن است ■

 اگر شما زن ها خوب شدید، هم مرد ها خوب مى شوند، هم بچه  ها  ■

 کلید تداوم انقالب دست زنهاست ■

نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است ■

 من شما [بانوان] را به رهبرى قبول دارم! ■

خدمت مادر به جامعه از خدمت همه کس باالتر است ■

شــما بانــوان اثبــات کردیــد کــه در صــف جلــو هســتید. شــما اثبات کردیــد که مقدم 
بــر مرد هــا هســتید. مرد هــا از شــما الهــام گرفتنــد. مردهــای ایــران از مخــدرات ایــران، 
از بانــوان ایــران عبــرت گرفتنــد و تعلیــم گرفتنــد. و مــردان قــم هــم از شــما بانــوان عزیــز 
عبــرت گرفتنــد و تعلیــم گرفتنــد. شــما در صــف جلــو نهضــت هســتید. اســالم بــه شــما 
آنقــدر احتــرام قائــل اســت کــه بــرای مرد هــا نیســت. اســالم شــما را می  خواهــد نجــات 
بدهد؛ اســالم شــما را می  خواهد از این مَلْعَبه  ای که این ها می  خواهند شــما را ملعبه 
قــرار بدهنــد نجــات بدهــد؛ اســالم می  خواهــد شــما را یــک انســان کامــل تربیــت کنــد 
کــه در دامــن شــما انســان های کامــل تربیــت بشــود ... شــما هــم باید رأی بدهید؛ شــما 
هــم فرقــی بــا ســایرین نداریــد بلکــه شــما مقدّمیــد بــر مردهــا. مرد هــا در دامــن شــما 
بــزرگ شــدند؛ شــما تربیــت کننــده مرد ها هســتید. قــدر خودتــان را بدانید. اســالم قدر 
شــما را می  دانــد. (صحیفــه امــام، ج  ٦، ص٣٥٧ - ١٧ اســفند ١٣٥٧) مــا بســیاری از موفقیت هــا را مرهــون 
خدمت  هــای شــما بانــوان می  دانیــم. شــما هســتید که عــالوه بر آنکــه خودتان فعالیت 

می  کنیــد، فعالیــت را در مرد هــا مضاعــف می  کنیــد. (صحیفــه امــام، ج  ١٩، ص١٨٣ - ٢٢ اســفند ١٣٦٣)

نقــش زن در جامعــه باالتــر از نقــش مــرد اســت؛ بــرای اینکه بانــوان عالوه بر اینکه 
خودشان یک قشر فعّال در همه ابعاد هستند، قشرهای فعّال را در دامن خودشان 
تربیــت می  کننــد. خدمــت مــادر بــه جامعه از خدمت معلّم باالتر اســت، و از خدمت 
همــه کــس باالتــر اســت. و ایــن امــری اســت کــه انبیــا می  خواســتند. می  خواســتند کــه 
بانــوان قشــری باشــند کــه آن هــا تربیــت کننــد جامعــه را، و شــیر زنــان و شــیر مردانــی 
بــه جامعــه تقدیــم کننــد...... و شــما هدایــت کنید مــردان را و هدایت کنید و نصیحت 
کنیــد دولتمــردان را. شــما مــادران خوبــی بــرای اطفــال باشــید؛ و ناصحــان خوبــی بــرای 
Uــه. (صحیفــه امــام، ج  ١٤،  جامعــه؛ و زحمتکشــان خوبــی بــرای مســتمندان، و هســتید بحمدالل

ص١٩٦ - ٢٥ اســفند ١٣٥٩)

مرد ها هستیدشما اثبات کردید که مقدم بر  ●
 مرد ها از شما الهام گرفتند ●

هستیدشما تربیت  کنندۀ مرد ها  ●
قائل است، برای مرد ها نیستآنقدر که اسالم به شما احترام  ●

نقش مرد استنقش زن در جامعه باالتر از  ●
خدمت همه کس باالتر است خدمت مادر به جامعه از  ●
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نقــش زنــان در عالــم از ویژگی هــای خاصــی برخــوردار اســت. صــالح وفســاد یــک 
جامعه از صالح و فســاد زنان در آن جامعه سرچشــمه می  گیرد. زن، یکتا موجودی 
اســت کــه می  توانــد از دامــن خــود افــرادی به جامعه تحویل دهد که از برکاتشــان یک 
جامعــه، بلکــه جامعه   هــا بــه اســتقامت و ارزش هــای واالی انســانی کشــیده شــوند و 

می  توانــد بعکــس آن باشــد. (صحیفــه امــام، ج  ١٦، ص: ١٩٢ - ٢٥ فروردیــن ١٣٦١)

بــه اســم آزادی ... آزادی را از زن و مــرد ســلب کردنــد. زن هــا و جوانــان مــا را فاســد 
االخالق کردند. شاه برای زن این خاصیت را قائل بود که شاه می گفت زن باید «فریبا» 
باشــد! البتــه بــا آن نظــر حیوانــی کــه او داشــت؛ بــا آن نظــر جســمانی، مــادی، حیوانــیِ 
پســت کــه او داشــت، زن را نظــر می کــرد. بایــد «فریبــا» باشــد! از مقــام انســانیت، زن 
را فــرو کشــید بــه مرتبــۀ یــک حیــوان. بــه اســم اینکــه بــرای زن می خواهــد مقام درســت 
کنــد، زن را از مقــام خــودش پاییــن آورد. زن را مثــل یــک عروســک درســت کــرد؛ در 
صورتــی کــه زن انســان اســت؛ آن هــم یــک انســان بــزرگ. زن مربــی جامعــه اســت، از 
دامــن زن انســان  ها پیــدا می شــوند. مرحلــۀ اولِ مــرد و زن صحیــح، از دامــن زن اســت. 
مربــی انســان  ها زن اســت. ســعادت و شــقاوت کشــور ها بســته بــه وجــود زن اســت. 
زن بــا تربیــت صحیــح خــودش انســان درســت می کنــد؛ و بــا تربیــت صحیــح خــودش 
کشــور را آبــاد می کنــد. مبــدأ همــه ســعادت  ها از دامــن زن بلنــد می شــود. زن مبــدأ 
همه سعادت  ها باید باشد. و مع األسف زن را به صورت یک لعبه در آوردند این پدر 
و پســر؛ و خصوصــاً ایــن پســر. آنقــدر جنایــات کــه بــه زن کردند بــه مردان نکردنــد. زن 
مبــدأ همــه خیــرات اســت  . شــما دیدیــد، مــا دیدیــم، کــه زن در ایــن نهضــت چــه کــرد... 
مــا نهضــت خودمــان را مرهــون زن هــا می  دانیــم. مرد هــا بــه تَبـَـع زن هــا در خیابان هــا 
می  ریختنــد. تشــویق مــی کردنــد زن هــا مــردان را. خودشــان در صف هــای جلــو بودنــد. 
زن یــک همچــو موجــودی اســت کــه می  توانــد یــک قــدرت شــیطانی را بشــکند... زن در 
زمــان محمدرضــا و رضــا پهلــوی عنصــر مظلومــی بــود، و خــودش نمی  دانــد. آنقــدر 
کــه ظلــم در ایــن دو زمــان شــد در زمــان جاهلیــت معلــوم نیســت شــده باشــد. آنقــدر 
کــه انحطــاط بــرای زن هــا در ایــن قــرن شــد معلــوم نیســت کــه در قــرن جاهلیــت شــده 
باشــد. در هــر دو قرن(جاهلیــت و پهلــوی) مظلــوم بوده  انــد زن هــا. (صحیفــه امــام، ج ٧، ص ٣٣٨، 

٢٦ اردیبهشت ١٣٥٨ ، پیام رادیو تلویزیونی به ملت ایران دربارۀ مقام و منزلت حقیقی زن)

 بانــوان، رهبــر نهضــت مــا هســتند، مــا دنبالــه آن ها هســتیم. من شــما را به رهبری 
قبــول دارم و خدمتگــزار شــمایم. خداونــد شــما را بــرای اســالم حفــظ کند.(صحیفــه امــام، ج  ٧، 

ص١٣٢ - ٥ اردیبهشــت ١٣٥٨)

جامعه سرچشمه می  گیرد از صالح و فساد زنان در آن صالح و فساد یک جامعه،  ●
بسته به وجود زن استسعادت و شقاوت کشور ها  ●
جامعه است زن یک انسان بزرگ و مربی  ●
صحیح، از دامن زن است مرحلۀ اوِل مرد و زن  ●
هستند، ما دنبالۀ آن ها هستیمبانوان، رهبر نهضت ما  ●
قبول دارممن شما [بانوان] را به رهبری  ●
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همــت کنیــد بــر روی خواســته های نفســانی پــا بگذاریــد، فقط بــرای خــدا بخواهید. 
اگــر شــما این جــور شــدید همۀمان خوب می شــویم، هــم مردهایمان هــم فرزندانمان. 
کلیــدِ [حــل] مشــکل زن اســت؛ لــذا گفتنــد بهشــت در زیــر قــدم زنــان اســت، مــادران 
اســت. از اینجــا شــروع می شــود، از زن هــا شــروع می شــود. اگــر شــما کــه کلید بهشــت 
زیــر قدمتــان هســت، اگــر شــما خــوب شــدید-آنجور خوب هــا- هــم مرد هــا خــوب 
خواهنــد شــد، هــم بچه  هــا خــوب خواهنــد شــد؛  بچه  هــا یعنــی دختر هــا و پســرها. 
وقتــی دختر هــا و پســر ها خــوب شــدند یعنــی نســل آینــده یکســره خــوب اســت. 
می دانیــد ایــن بــه چــه معناســت؟ به معنای تداوم انقالب، یعنی کلید تــداوم انقالب 
دســت شماهاســت. (بیانات مقام معظم رهربی در دیدار با خواهران پرســتار واحد بســیج(٦١/١١/٣٠)، نقش و رســالت زن، 

ج٥، ص٧٧، انتشــارات انقــالب اســالمی)

روز زن، یعنی نگاه درست و مبتنی بر منطق به زنان، که نیمی از جمعیت بشر 
را تشــکیل می  دهنــد؛ آن هــم نیمــی کــه اگــر نــگاه کاوشــگر انســان بخواهــد نقــش آن 
را بــا نقش  هــای دیگــر مقایســه کنــد، خواهــد دیــد کــه نقــش ایــن نیــم، حســاس  ترین، 
ظریف  تریــن، ماندگارتریــن و مؤثرتریــن نقش   هــا در حرکــت تاریــخ انســان و در ســیر 
بشــریت به ســوی کمال اســت. خدا زن را این  گونه آفریده. اگر بنای آفرینش انســان 
و جهــان را بــه دو بخــشِ کارهــای ظریــف و ریــزه  کاری و بخــشِ کارهــای مســتحکم - و 
بــه تعبیــر ســازندگان بناهــا، ســفتکاری - بگذاریــم، بخــش اول کــه ظریف  کاری   هــا و 
ریزه  کاری   ها و رشــته رشــته پروردن احساســات و عواطف بشــر اســت، در اختیار زن 
اســت. گنــاه بــزرگ تمــدن مــادی، تضعیــف و گاهــی بــه فراموشــی ســپردن ایــن نقــش 

اســت. (بیانات مقام معظم رهربی در دیدار مداحان و شــاعران اهل بیت١٣٨٤/٥/٥)

عنایتی که اســالم به بانوان دارد بیشــتر از عنایتی اســت که بر مردان دارد. مردان 
بر ملت ها حق دارند و زن ها حق بیشــتر دارند. زن ها مردان شــجاع را در دامن خود 
بــزرگ می  کننــد. قــرآن کریــم انســان ســاز اســت، و زن هــا نیــز انســان ســاز. وظیفــه 
زن هــا  ســازی اســت. اگــر زن هــای انسان ســاز از ملت هــا گرفتــه بشــود، ملت هــا 
شکســت خواهنــد خــورد، منحــط خواهنــد شــد. زن هــا هســتند کــه ملت هــا را تقویــت 
می  کننــد، شــجاع می  کننــد ... مقــام زن مقــام واالســت؛ عالیرتبــه هســتند. بانــوان در 

اســالم بلندپایــه هســتند. (صحیفــه امــام، ج  ٦، ص٢٩٩ - ١٣ اســفند ١٣٥٧)

زیر قدم مادران استزنان است، لذا گفتند بهشت در  کلید حل مشکل در دست  ●
بچه هاهم مرد ها خوب می شوند، هم  اگر شما زن ها خوب شدید،  ●
شما زنهاست کلید تداوم انقالب دست  ●
به سوی کمال استتاریخ انسان و در سیر بشریت مؤثرترین نقش   ها در حرکت ظریف  ترین، ماندگارترین و   نقش زنان حساس  ترین،  ●
 خدا زن را این  گونه آفریده ●
مردان دارددارد بیشتر از عنایتی است که بر عنایتی که اسالم به بانوان  ●
ملت  ها حق دارند زن  ها بیش از مردان بر  ●
«زن ها» نیز انسان سازند «قرآن» انسان ساز است و  ●
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  ﹜﹛︀︻ ︡ ︉ ﹝﹀︀︨ـ ︃  ا︾﹙ ️ ﹝︀دری، ﹝﹠︪ ︊﹞ ︊ـ﹢د﹝﹋   

اگر شما [بانوان] را کشاندند به ادارات، وبچه هایتان را به جاهایى که بچه  ■
نگهدارى مى کنند سپردید، عقده در او پیدا مى شود

این عقده   ها منشأ «همه یا اکثر» مفاسد است! ■

دزدى ها، آدم کشى ها، خیانت ها از این عقده  ها پیدا مى شود ■

بچه اى که از مادرش جدا شد، پیش هر که باشد، عقده پیدا مى  کند ■

محبت مادرى الزم دارد بچه ■

مادر هــا مبــدأ خیراتنــد و اگــر خــدای نخواســته مــادری باشــد کــه بچــه را بــد تربیــت 
کنــد، مبــدأ شــرورند. یــک مــادر ممکــن اســت کــه بچــه را تربیــت کنــد و خــوب تربیــت 
کنــد، و آن یــک بچــه یــک امــت را نجــات بدهــد و ممکــن اســت کــه بــد تربیــت کنــد و 
موجــب هالکــت یــک امــت بشــود. مــع األســف در این طول ســلطنت، این ها کوشــش 
کردنــد کــه مادر هــا را از بچه   هــا جــدا کننــد. بــه مادر هــا تزریــق کردنــد کــه بچــه داری 
چیــزی نیســت، شــما تــوی ادارات برویــد. جــدا کردنــد ایــن بچه  هــای معصــوم را کــه 
ــد در پرورشــگاه ها و جاهــای دیگــر و  بایــد تربیــت بشــوند از دامن هــای مــادر و بردن
اشــخاص اجنبــی، اشــخاص غیــر رحیــم، آن هــا را تربیــت می  کردنــد، تربیــت فاســد. 
بچــه ای کــه از مــادرش جــدا شــد پیــش هــر کــه باشــد عقــده پیــدا می  کنــد، عقــده کــه 
پیــدا کــرد، مبــدأ بســیاری از مفاســد می  شــود. بســیاری از ایــن قتل هایــی کــه واقــع 
می  شــود روی عقده هایــی اســت کــه پیــدا می  شــود، و عقده   هــا بســیاری  اش از ایــن 
پیــدا می  شــود کــه مــادر از اوالد جــدا باشــد. او در یــک جــای دیگــر؛ و او در یــک جــای 
دیگــر، بچــه کوچولــو بــه مــادر احتیــاج دارد. مــادر یــک شــغلی دارد کــه همــان شــغل 
انبیاســت، ایــن شــغل بــزرگ انبیــا را در نظــر مادر هــا کوچــک کردنــد. اینکــه اصــًال انبیــا 
آمده  انــد، خــدای تبــارک و تعالــی منــت گذاشــته اســت بــر مــردم بــه اینکــه پیغمبــر 
فرســتاده اســت از خــود مــردم، تــا اینکــه تزکیــه بکنــد بچه  هــای مــردم را. شــغل انبیــا 
ایــن اســت کــه مــردم را تزکیــه بکننــد، آدم بکننــد، ایــن همینــی اســت کــه مــادر بایــد 
بکنــد، همینــی اســت کــه معلــم بایــد بکنــد، همینی اســت کــه دانشــگاه ها باید بکنند، 

از دامــن مــادر شــروع می  شــود،... (صحیفــه امــام، ج  ٩، ص١٣٧ - ٢٦ تیــر ١٣٥٨)
شــما خانم هــا بــه طــوری کــه حــاال خودتــان می گوییــد معلــم هســتید؛ دو شــغل 
شریف دارید. شما خانم ها دو تا شغل بسیار شریف دارید. یکی شغل تربیت فرزند، 
کــه ایــن از همــه شــغل ها باالتــر اســت. یــک فرزنــد خــوب شــما اگــر بــه جامعــه تحویــل 

پیدا می  کندشد، پیش هر که باشد، عقده  بچه ای که از مادرش جدا  ●بدهید، برای شــما بهتر اســت از همه عالَم ... 
بسیاری از مفاسد می  شود  عقده که پیدا کرد، مبدأ  ●
 محبت مادری الزم دارد بچه ●
درنظر مادر ها کوچک کردندانبیاست، این شغل بزرگ را  شغل مادر همان شغل  ●
شود، عقده پیدا می کند بچه ای که در پرورشگاه بزرگ  ●
کردن بچه از مادر استمبدأ یک عقدۀ بزرگ، جدا  ●
 محبت مادری الزم دارد بچه ●
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پس یک شغل، شغل تربیت اوالد است؛ که مع األسف در آن حکومت طاغوتی 
ایــن شــغل را می خواســتند از ایــن مادر هــا بگیرنــد. تبلیــغ کردنــد بــه اینکــه زن چرا بچه 
داری بکنــد ... ایــن شــغل شــریف را منحطــش کردنــد در نظــر مادرهــا؛ بــرای اینکــه 
ــد در پرورشــگاه  ها  می خواســتند کــه مادر هــا از بچه  هــا جــدا بشــوند، بچه  هــا را ببرن
بــزرگ کننــد؛ مادر هــا هــم علــی  حــده برونــد یــک کارهایی کــه آن ها دلشــان می خواهد 
بکننــد و بچــه در پرورشــگاه وقتــی کــه بــزرگ بشــود، یــک بچــه ای کــه در دامــن مــادر 
بــزرگ بشــود نیســت؛ عقــده پیــدا می کنــد. وقتــی بچــه در پرورشــگاه و بــدون مــادر بــا 
اجنبــی بخواهــد ســر و کار داشــته باشــد و محبــت مــادر از ســر او کــم بشــود، ایــن بچــه 
عقــده پیــدا می کنــد. بســیاری از ایــن مفســده هایی کــه در جامعــه واقــع می شــود، از 
ایــن بچــه هایــی هســتند کــه عقــده دارند؛ از این انســان هایی هســتند که عقــده دارند. 
مبــدأ یــک عقــدۀ بــزرگ، ایــن جــدا کــردن بچــه از مــادر اســت. محبــت مــادری الزم 
دارد بچه. بنابراین، این شغل که شغل انبیا است و انبیا هم آمدند برای اینکه انسان 
درســت کننــد، ایــن شــغل اول شــما هســت؛ در اول تربیــت بچــه. و چــون شــما معلــم 

هســتید،... (صحیفــه امــام، ج ٨، ص: ٩٠-در جمــع بانــوان فرهنگــی و معلــم- ٢١ خــرداد ١٣٥٨)

Xه اســت؛ همان  شــما معلمین یک شــغل بســیار شــریف دارید که همان شــغل الل
شــغل انبیاســت.... [امــا] بــرای خانم هــا یــک مطلب باالتــر اســت. و آن مطلب، تربیت 
اوالد اســت. شــما گمــان نکنیــد کــه این هــا که همیشــه از مــادر بــودن و از اوالد داشــتن 
و از تربیــت اوالد داشــتن، این هــا تکذیــب می کنند[بــد می داننــد].. و مطلــب را یــک 
مطلــب بســیار پایینــی می گیرنــد این هــا غــرض صحیــح دارنــد. این هــا می  خواهنــد از 
ایــن دامــن کــه بچــه خــوب می  خواهــد در آن تربیــت بشــود بچه   هــا را از ایــن دامن هــا 
دور کننــد. بچه   هــا را از همــان اول بــه پرورشــگاه ها بفرســتند، زیردســت دیگــران، 
زیردســت اجانــب بچه   هــا را تربیــت کننــد. آن هــا مــی خواهنــد انســان درســت نشــود. 
دامن هــای شــما دامن هایــی اســت کــه انســان درســت می  کنــد. این هــا می  خواهنــد 

بچه  هــای شــما را از اینجــا نگذارنــد بــا شــما باشــند و نگذارنــد انســان درســت بشــود. 

بچه هایــی کــه از دامــن مــادر جــدا شــده  اند و در پرورشــگاه  ها رفتنــد، این هــا چــون 
پیــش اجنبــی هســتند و محبــت مــادر ندیده  انــد، عقــده پیــدا می  کننــد. ایــن عقده   هــا 
منشــأ همــه مفاســدی اســت، یــا اکثــر مفاســدی اســت، کــه در بشــر حاصــل می  شــود. 
ایــن جنگ هایــی کــه پیــدا می  شــود از عقده هایــی اســت کــه در قلــوب ایــن خونخوار هــا 
هســت. ایــن دزدی هــا، ایــن خیانت هــا، این هــا اکثــراً از عقده هایی اســت که در انســان 
هســت. بچه  هــای شــما را اگــر از شــما جــدا کردنــد، بــه واســطه نداشــتن محبــت مــادر، 
عقــده پیــدا می  کننــد؛ بــه فســاد کشــیده می  شــوند. مأمورنــد اینهــا، مأمــور بودنــد ایــن 
دســتگاه[رژیم ســابق] به اینکه بچه  های ما را به فســاد بکشــند؛ از آن اول نگذارند در 

یــک دامــن محبــت بــزرگ بشــود، تربیــت بشــود تــا عقــده پیدا بشــود.

رفتند عقده پیدا می  کنندجدا شده  اند و در پرورشگاه  ها بچه هایی که از دامن مادر  ●
حاصل می  شوداکثر مفاسدی است که در بشر  این عقده   ها منشأ همه یا  ●
باالتر از معلمی استدامن مادر بزرگترین مدرسه و  ●
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....دامــن مــادر بزرگتریــن مدرســه  ای اســت کــه بچــه در آنجــا تربیت می  شــود. آنچه 

کــه بچــه از مــادر می  شــنود غیــر از آن چیــزی اســت کــه از معلــم می  شــنود. بچــه از 
مــادر بهتــر می  شــنود تــا از معلــم. در دامــن مــادر بهتــر تربیــت می  شــود تــا در جــوار 
پــدر؛ تــا در جــوار معلــم. [ایــن  ] یــک وظیفــه انســانی اســت، یــک وظیفــه الهــی اســت، 
یک امر شــریف اســت؛ انســان درســت کردن اســت .. موظفیم ما که انســان درســت 
کنیــم. انســان اســت کــه می  توانــد جلــوی مفاســد را بگیــرد، انســان اســت کــه بــه حــال 
مســتضعفین نظــر دارد، انســان اســت کــه از حــال مســتضعفین متأثــر مــی شــود،.. 

(صحیفــه امــام، ج  ٩، ص٢٩٢-٢٩٤ - ســخ.انی در جمــع معلــ&ن - ٢٧ مــرداد ١٣٥٨)

 فضیلــت بانــوان در درجــه اول از اهمیــت اســت؛ بــرای اینکــه فضیلــت بانــوان بــه 
ایــن بچــه هایــی کــه در دامــن نشــانده  اند ســرایت می  کنــد. آن مقــداری که فضیلــت از 
بانــوان ســرایت بــه اطفــال و بچه   هــا می  کنــد، آن مقــدار در مــدارس حاصل نمی  شــود. 
بچه   ها آن عالقه  ای که به مادر دارند به هیچ کس ندارند. آن چیزی که از دهان مادر 
و از زبــان مــادر می  شــنوند در قلبشــان ثابــت می  مانــد. در جاهــای دیگــر بــه اینطــور 
ثبــوت نــدارد؛ نقــش نمی  بنــدد. اگــر مادر هــا مادرهــای بافضیلــت باشــند، اوالدهــای 
بافضیلت تحویل می  دهند. اوالد بافضیلت کشــور را درســت می  کند. درســت شــدن 
کشور ها مرهون شماهاست. مرهون شما مادرهاست. خرابی و آبادی کشور ها تابع 
شماهاســت. اگــر شــما بــه ملــت تحویــل دادیــد، بچه  هــای   بافضیلــت بچه هایی کــه از 
اول در دامــن شــما خــوب بــار آمده  انــد، کشــور شــما آبــاد می  شــود؛ از دســت اجانــب 

نجــات خواهــد پیــدا کــرد.

و اگــر در دامــن شــما نگذاشــتند بچه هایتــان بماننــد؛ شــما را کشــاندند بــه ادارات؛ 
بچه هایتــان را بــه جاهایــی کــه بچــه نگهــداری می  کننــد، بچه   هــا را از خــود کــه جــدا 
کردیــد، ایــن عقــده در او پیــدا خواهــد شــد. بچــه  ای کــه تحــت تربیــت مــادر نباشــد، 
محبــت مــادر را نچشــد، عقــده پیــدا خواهــد کــرد. ایــن عقده   هــا منشــأ همــه مفاســد 
اســت. دزدی هــا از ایــن عقده   هــا پیــدا می  شــود؛ آدم کشــی ها از ایــن عقده   هــا پیــدا 
می  شــود؛ خیانت هــا از ایــن عقده   هــا پیــدا می  شــود. ایــن عقده   هــا از ایــن پیــدا می  شــود 
کــه ایــن بچــه لطیــف ظریــفِ زود متأثــرِ محتــاج به محبــت مــادر از مادر گرفته بشــود، 
در یــک جایــی دیگــر، پیــش یــک اشــخاصی کــه اجنبــی هســتند از این بچــه، و معقول 
نیســت کــه یــک نفــر اجنبــی بــا ایــن بچــه محبتــش مثــل محبــت مــادر باشــد، آنجــا 
تربیــت بشــود. این هــا عقــده پیــدا می  کننــد. تمــام مفاســدی کــه بــرای یــک مملکــت 
پیــدا می  شــود، یــا اکثــر مفاســد، از ایــن عقده   هــا پیــدا می  شــود. کوشــش کردنــد بــه 
اینکــه ایــن مســئله را ... عملــی  اش کننــد. بچه  هــای لطیــف و ظریــف را از دامــن محبت 
مــادر جــدا کننــد و در یــک جایــی تربیت کنند. تربیت هایی که خودشــان می  خواهند. 
اینکــه خانم هــا را بــازی می  دهنــد می  گوینــد کــه خیــر، چرا ما بنشــینیم تو خانه تربیت 

شما مادرهاست درست شدن کشور مرهون  ●
می  کنداوالد بافضیلت کشور را درست بچه هایشان سرایت می کند و فضیلت بانوان به  ●
پیدا می شودمی کنند[سپردید]، عقده در او جاهایی که بچه نگهداری ادارات، [و]بچه هایتان را به  اگر شما را کشاندند به  ●
اکثر مفاسد است!این عقده   ها منشأ همه یا  ●
می شودخیانت ها از این عقده  ها پیدا  دزدی ها، آدم کشی ها،  ●
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بچــه بکنیــم، مــا هــم بایــد برویــم در جامعــه وارد بشــویم، ما هم برویم در چه بشــویم، 
ایــن اگــر نظــر صحیــح داشــتند، خیلــی اشــکال نداشــت؛ لکــن نظــر این هــا نظــر فاســد 

بــود. (صحیفــه امــام، ج  ٧، ص٤٤٥ - ٢ خــرداد ١٣٥٨)

شــما بانــوان کــه در ایــن نهضــت شــرکت داشــتید، و خداونــد شــما را حفــظ کنــد، از 
ایــن بــه بعــد هــم در ایــن نهضــت شــرکت کنیــد و این نهضــت را به پیش ببریــد. و مهمِ 
شما این است که اوالد ها را خوب تربیت کنید. بانوان را آن طور این ها می  خواستند 
باشند که بچه  هایشان از آن ها جدا باشد، بانوان را بکِشند به ادارات؛ نه برای اینکه 
اداره درســت بشــود؛ یکــی اینکــه ادارات را فاســد بکننــد، یکــی اینکــه بچه   هــا را از دامــن 
مــادر جــدا بکننــد؛ و بچه   هــا از اول کــه در دامــن مــادر نباشــند عقــده پیــدا می  کننــد 
و اکثــر مفاســد از ایــن عقده  هایــی اســت کــه بچه   هــا پیــدا می  کننــد. شــما بچه  هــای 
خودتــان را خــوب حفــظ کنیــد، بچه  هــای خودتــان را خــوب تربیــت کنیــد. ایــن بچه   هــا 
هســتند که کشــوری را نجات می  دهند. در دامن شــما این ها اســالمی بار بیایند، در 
دامن شما این ها با فضیلت بار بیایند، با ایمان بار بیایند، تا در این مملکت بتوانند 

خدمــت بکننــد. (صحیفــه امــام، ج  ٨، ص٣٥٥ - ١٠ تیــر ١٣٥٨)

از جملــه وظایفــی کــه برعهــده ی زنــان در داخــل خانــه و خانــواده اســت، مســأله ی 
تربیــت فرزنــد اســت. زنانــی کــه بــه خاطــر فعّالیت هــای خــارج از خانــواده، از آوردن 
فرزنــد اســتنکاف می کننــد، برخــالف طبیعــت بشــری و زنانــه ی خــود اقــدام می کننــد. 
خداونــد بــه ایــن راضــی نیســت. کســانی کــه فرزنــد و تربیــت فرزند و شــیردادن به بچه 
ّــِف  و در آغــوش مهــر و عطوفــت بــزرگ کــردن فرزنــد را بــرای کارهایــی کــه خیلــی متوق
بــه وجــود آن هــا هــم نیســت، ر هــا می کننــد، دچــار اشــتباه شــده اند. بهتریــن روش 
تربیــت فرزنــد انســان، ایــن اســت کــه در آغوش مادر و با اســتفاده از مهــر و محبّت او 
پــرورش پیــدا کنــد. زنانــی کــه فرزنــد خــود را از چنیــن موهبــت الهــی محــروم می کننــد، 
اشــتباه می کننــد؛ هــم بــه ضــرر فرزندشــان، هــم بــه ضــرر خودشــان و هــم بــه ضــرر 
جامعه اقدام کرده اند. اسالم، این را اجازه نمی دهد. یکی از وظایف مهم زن، عبارت 
ــا دل دادن و رعایــت و  ــح، ب ــا تربیــت صحی ــا عواطــف، ب ــد را ب از ایــن اســت کــه فرزن
ّــت، آن چنــان بــار بیــاورد کــه ایــن موجود انســانی - چه دختر و چه پســر - وقتی که  دق
بــزرگ شــد، از لحــاظ روحــی، یــک انســان ســالم، بــدون عقــده، بــدون گرفتــاری، بدون 
احســاس ذلّت و بدون بدبختی  ها و فالکت  ها و بالیایی که امروز نســل های جوان و 
نوجــوان غربــی در اروپــا و امریــکا بــه آن گرفتارنــد، بــار آمده باشــد. (بیانــات مقــام معظــم رهــربی در 

خوزســتان؛ ١٣٧٥/١٢/٢٠) زنــان  اجتــ>ع 

است که بچه   ها پیدا می  کنندو  اکثر مفاسد از این عقده  هایی مادر نباشند عقده پیدا می  کنند بچه   ها از اول که در دامن  ●
پیدا کنند]دامن مادر جدا کنند [تا عقده ادارات بکشند که بچه  ها را از  می  خواستند بانوان را به  ●

خداوند به این راضی نیست!و زنانۀ خود اقدام کرده اند؛ می کنند خالف طبیعت بشری از «آوردن فرزند» جلوگیری «فعالیت های خارج از خانواده»   زنانی که به خاطر  ●
نمی دهد!کرده اند؛ اسالم این را اجازه خودشان و جامعه» اقدام می کنند، به ضرر «فرزندشان، در آغوش مهر مادری محروم دیگر، فرزند خود را از پرورش  زنانی که برای کارهای  ●
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︽ــــ﹏ ا︮﹙ـ﹩ زن    ︫ 

شغل اصلى زن، زِن خانه بودن است و این تجلیل زن است ■
نان درآوردن مطلقاً جزو وظایف زن نیست! ■
 تایپ، کارمندى و فروشنگى، فعالیت «اجتماعى» نیست! ■
 زن، فروشندگى سوپرمارکت و کارمندى اداره را بگذار مرد برود بکند ■
 اشرف کار ها در عالم، مادر بودن و تربیت اوالد است ■
 عنصر اصلِى تشکیل خانواده، زن است، نه مرد ■

...انســانی کــه می  توانــد منافــع این ها[مســتکبران] را بــه بــاد فنــا بدهــد، آن در دامن 
فضیلــت مادر هــا تربیــت می  شــود. از اینجــا شــروع می  شــود. مــادر و مــادر بــودن 
و اوالد تربیــت کــردن بزرگتریــن خدمتــی اســت کــه انســان بــه انســان می  کنــد. ایــن را 
کوچکــش کردنــد. ایــن را منحطــش کردنــد. ایــن خیانــت را بــه جامعــه مــا کردنــد. مــادر 
بــودن را در نظــر مادر هــا منحــط کردنــد. در صورتــی کــه اشــرف کار هــا در عالــم مــادر 
بودن است و تربیت اوالد. همه منافع کشور ما از دامن شما مادر ها تأمین می  شود. 
و این هــا نمی  خواســتند بشــود..... شــما ها هســتید کــه می  توانیــد مملکــت را نجــات 
بدهید با تربیت اوالد. تربیت اوالد را پیش شما کوچک کردند. تربیت اوالد باالترین 
چیزی است که در همه جوامع از همه شغل ها باالتر است. هیچ شغلی به شرافت 
مــادری نیســت. و این هــا منحــط کردنــد ایــن را. ایــن خیانــت بزرگــی اســت کــه بــه مــا 
کردنــد، و بــه ملــت مــا کردنــد. مادر هــا را منصــرف کردنــد از بچــه داری .... بچــه داری 
را یــک چیــز منحطــی حســاب کردنــد؛ در صورتــی کــه از دامــن همیــن مادر هــا مالــک 
اشــتر پیــدا می  شــود. از دامــن همیــن مادر هــا حســین بــن علــی پیــدا می  شــود. از دامــن 
ــدا می  شــوند کــه یــک ملــت را نجــات می  دهنــد.  ــزرگ پی همیــن مادر هــا اشــخاص ب
ــه صــورت عروســک در  ــد ب ــد... مادر هــا را [اگــر] بتوانن این هــا ایــن را منحطــش کردن
آورنــد. عروســک! کــه هیــچ کار نداشــته باشــد بــه سرنوشــت ملــت خودش. هیــچ کاری 
بــه ایــن نداشــته باشــد کــه «سرنوشــت ایــن ملــت بایــد چــه بشــود، و مــن چــه نقشــی 

دارم در سرنوشــت ایــن ملــت»... (صحیفــه امــام، ج  ٧، ص٤٤٥ - ٢ خــرداد ١٣٥٨)

شما خانم ها به طوری که حاال خودتان می گویید معلم هستید؛ دو شغل شریف 
دارید. شما خانم ها دو تا شغل بسیار شریف دارید. یکی شغل تربیت فرزند، که این 
از همه شغل ها باالتر است. یک فرزند خوب شما اگر به جامعه تحویل بدهید، برای 
شــما بهتر اســت از همه عالَم. اگر یک انســان شــما تربیت کنید، برای شــما به قدری 
شــرافت دارد کــه مــن نمــی توانــم بیــان کنــم. پــس شــما یــک شــغلتان ایــن اســت کــه 
بچه هــای خــوب تربیــت کنیــد. دامــن مادر هــا دامنــی اســت کــه «انســان» از آن بایــد 

بودن و تربیت اوالد است اشرف کار ها در عالم، مادر  ●
مادری نیست  هیچ شغلی به شرافت  ●
شما مادر ها تأمین می  شودهمه منافع کشور ما از دامن  ●
تربیت اوالدمملکت را نجات بدهید با  شما ها هستید که می  توانید  ●
منصرف کردند از بچه داریبه ملت ما کردند، که مادر ها را  این خیانت بزرگی است که  ●
مادر ها مالک اشتر پیدا می  شود در صورتی که از دامن همین  ●
شغل ها باالتر استشغل تربیت فرزند، از همه  ●
عاَلم!برای شما بهتر است از همۀ اگر به جامعه تحویل بدهید، یک فرزند خوب شما [بانوان]  ●
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درســت بشــود. یعنــی اول مرتبــه تربیــت، تربیــت بچــه اســت در دامــن مــادر؛ و بــرای 
اینکه عالقه بچه به مادر بیشتر از همه عالیق هست و هیچ عالقه ای باالتر از عالقه 
مادری و فرزندی نیست. بچه  ها از مادر بهتر [مسائل ] را اخذ می کنند. آنقدری که 
تحت تأثیر مادر هستند، تحت تأثیر پدر نیستند، تحت تأثیر معلم نیستند، تحت 
تأثیــر اســتاد نیســتند. از ایــن جهــت بچه هایتــان [را] در دامنتــان تربیــت اســالمی، 
تربیت انسانی بکنید تا وقتی تحویل می دهید شما این بچه را به دبستان، یک بچه 

صحیــح، اخــالق خــوب، آداب خوب؛ آنطور تحویل بدهید.
پس یک شغل، شغل تربیت اوالد است؛ که مع األسف در آن حکومت طاغوتی 
ایــن شــغل را می خواســتند از ایــن مادر هــا بگیرنــد. تبلیــغ کردنــد بــه اینکــه زن چرا بچه 
داری بکنــد ... ایــن شــغل شــریف را منحطــش کردنــد در نظــر مادرهــا؛ بــرای اینکــه 
ــد در پرورشــگاه  ها  می خواســتند کــه مادر هــا از بچه  هــا جــدا بشــوند، بچه  هــا را ببرن
بــزرگ کننــد؛ مادر هــا هــم علــی  حــده برونــد یــک کارهایی کــه آن ها دلشــان می خواهد 
بکننــد و بچــه در پرورشــگاه وقتــی کــه بــزرگ بشــود، یــک بچــه ای کــه در دامــن مــادر 
بــزرگ بشــود نیســت؛ عقــده پیــدا می کنــد. وقتــی بچــه در پرورشــگاه و بــدون مــادر بــا 
اجنبــی بخواهــد ســر و کار داشــته باشــد و محبــت مــادر از ســر او کــم بشــود، ایــن بچــه 
عقــده پیــدا می کنــد. بســیاری از ایــن مفســده هایی کــه در جامعــه واقــع می شــود، از 
ایــن بچه هایــی هســتند کــه عقــده دارنــد؛ از ایــن انســان هایی هســتند که عقــده دارند. 
مبــدأ یــک عقــدۀ بــزرگ، ایــن جــدا کــردن بچــه از مــادر اســت. محبــت مــادری الزم 
دارد بچه. بنابراین، این شغل که شغل انبیا است و انبیا هم آمدند برای اینکه انسان 
درســت کننــد، ایــن شــغل اول شــما هســت؛ در اول تربیــت بچــه. و چــون شــما معلــم 

هســتید،... (صحیفــه امــام، ج ٨، ص: ٩٠ -در جمــع بانــوان فرهنگــی و معلــم- ٢١ خــرداد ١٣٥٨)
در واقــع، خانــواده را هــم زن بــه وجــود مــی آورد و اداره می کنــد؛ ایــن را بدانیــد. 
ــواده، زن اســت، نــه مــرد. بــدون مــرد، ممکــن اســت  آن عنصــر اصلــیِ تشــکیل خان
خانــواده ای باشــد. یعنــی اگــر فــرض کنیم در خانــواده ای، مرد خانواده حضور نداشــته 
ــا تدبیــر و خانــه دار باشــد،  ــا از دنیــا رفتــه باشــد، زن خانــواده اگــر عاقــل و ب باشــد، ی
خانــواده را حفــظ می کنــد؛ امــا اگــر زن از خانــواده ای گرفتــه شــد، مــرد نمی توانــد 
خانــواده را حفــظ کنــد. بنابرایــن، خانواده را زن حفظ می کند. (بیانات مقام معظــم رهــربی در اجت>ع 

 (١٣٧٥  /١٢  /٢٠ خوزســتان ؛  زنــان 

شــغل اصلــی و اولیـّـۀ زن، زنِ خانــه بــودن اســت ایــن تحقیــر زن هــم نیســت ایــن 
احتــرام زن اســت، ایــن تجلیــل زن اســت، در خانــه اســت، زنِ خانــه اســت، محیــط 
خانــه را، یعنــی آن محــل رشــد گیــاه انســان را، ایــن مرتــب می کنــد، آمــاده می کنــد، 
مــرد هــم مخصــوص ایــن اســت کــه بــرود بیــرون کارهایــش را بکنــد و وســیلۀ تغذیــه  زن است، نه مردعنصر اصلِی تشکیل خانواده،  ●

حفظ کندزن، مرد نمی تواند خانواده را خانواده را حفظ کند، اما بدون  بدون مرد ممکن است زن  ●
زن استخانه بودن است و این تجلیل  شغل اصلی و اولّیۀ زن، زِن  ●

مرد پادوِی خانهزن، سوگلِی خانه است و   ●
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ایــن محیــط را فراهــم بکنــد، این جــوری اســت مثــل ایــن کــه دوتــا هم اتاقــی شــما فــرض 
کنیــد، یکــی اتــاق را اداره می کنــد، یکی هم برای اینکه این ها باالخره گرســنه می مانند 
غــذا می خواهنــد، یکــی مــی رود بیــرون غــذا تهیــه می کند. به کــدام بی احترامی شــده؟ 
ــگاه می کنــد، اوســت کــه  ــا اوســت؟ همــه چیــز بــه او ن ــواده کار هــا ب آنــی کــه در خان
ــد، یعنــی زن، مــرد هــم  ــدا می کن ــرام پی ایــن محیــط را دارد می ســازد، او بیشــتر احت
پادویــی اش را می کنــد وقتــی هــم پــای مســئولیت های اجتماعــی رســید، پــای مبــارزه 
رســید، پــای سیاســت رســید هــر دو بایــد حاضــر بشــوند... امــا از ایــن محیــط اجتماعــی 
و فعالیــت سیاســی و این هــا کــه گذشــتیم بــه ســراغ خانــه که رفتیم آنجا ســوگلیِ خانه 
زن است، پادویِ خانه مرد است.  (بیانات مقام معظم رهربی در مراسم صیغه عقد، ٥/ ١٢/ ٦٢- نقش و رسالت 

زن،ج٣ ص٥٠، انتشــارات انقــالب اســالمی)

یکــی از چیزهایــی کــه در دنیــا در بــاور فرهنگ هــای غربــی یــک چیــز مســلّمی شــده 
- کــه در دوران طاغــوت بــه فرهنگ هــای نــوع فســادانگیز آن هــا هــم کشــانده بــود- ایــن 

اســت کــه زن اگــر چناچــه شــغلی در خــارج خانــه نداشــته باشــد، از زنیتش کم اســت. 
ایــن غیــر از «فعالیــت اجتماعــی» اســت، مســالۀ «شــغل» داشــتن اســت! یعنــی بــه 
یــک «ماشین نویســی» قانــع بــود، بــه یــک کارمنــدی [در]  یــک گوشــۀ از ادارات قانــع 
بــود. بحــث ایــن نبــود کــه می خواســت در یــک «فعالیــت اجتماعــی» مشــارکت کنــد، 
بحــث ایــن بــود کــه می خواســت آن هــم مثــل مردهــا، یــک شــغل داشــته باشــد. اگــر 
فروشــندگی یــک مغــازه یــا یــک ســوپرمارکت را بــه او می دادنــد هــم خوشــحال بــود. 
در حالــی کــه مــا ایــن را یــک فعالیــت اجتماعــی نمی دانیــم، آنــی کــه مــا می گویــم و 
اســالم می گویــد کــه «کار اصلــی زن» تــوی خانــه اســت، آن بــه ایــن معنا اســت که کار 
اصلی زن هنگامی که امرش دائر باشد بین «شوهرداری و بچه داری و خانه را جارو 
پــارو کــردن» یــا «ادارۀ یــک ســوپرمارکت» بــرای اینکــه «فــالن قــدر پــول در بیــاورد»، آن 
اولــی مقــدم اســت، آن اولــی شــغل زن اســت. ســوپرمارکت را بگــذارد مــرد بــرود اداره 
کند، کارمندی فالن اداره را بگذار مرد برود بکند- هنگامی که صحبت نان در آوردن 
مطــرح اســت- التفــات می کنیــد؟ نــان درآوردن از یــک کار تــوی بــازار و تــوی اداره و 
تــوی خیابــان و تــوی نمی دانــم فــرض کنیــد کــه هــر گوشــۀ دیگــر، غیــر از ایــن اســت 
کــه انســان یــک کاری را بــه عنــوان یــک «حرکــت اجتماعــی»، یــک کار الزم یک فریضه 
انجام می دهد، این دومی است که محترم است، این دومی است که بین زن و مرد 
مشــترک اســت. آن اولــی - یعنــی نــان در آوردن زن- جــزو وظایــف زن مطلقــا نیســت!  
(بیانات مقام معظم رهربی در مصاحبۀ پیرامون جایگاه زن در جمهوری اسالمی (٦٣/١٢/٤)- نقش و رسالت زن، ج٥، ص٤٥، انتشارات 

انقــالب اســالمی)

وظایف زن نیست!  نان درآوردن مطلقا جزو  ●
بین زن و مرد، و وظیفه است«اجتماعی» است که مشترک «شغل» غیر از فعالیت  ●
فعالیت «اجتماعی» نیست! تایپ، کارمندی و فروشنگی،  ●
برود بکندو کارمندی اداره را بگذار مرد  زن، فروشندگی سوپرمارکت  ●
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  ﹇ـ︡رت زن در ﹝︡ـ︣️ ﹨﹞︧ـ︣ان  

«همسر» براى یک مرد بزرگ، کارى را مى کند که «مادر» براى «یک بچۀ کوچک» ■

در محاسبات نهایى، زن را قوى تر از مرد مى دانم! این یکى از اسرار خلقت است ■

خانم  ها بدانند: آقایان تا آخر هم مثل یک «پسربچه» هستند و باید اداره شان کنید ■

زن  ها مى توانند با «تدبیر» و با «ظرافت»، مرد را در دست خودشان بچرخانند؛  ■

این واقعیت قابل اثبات است

ــه دســت ایــن رژیــم  ــران ب ــدون شــک آنچــه در ایــن پنجــاه ســال روزگار ســیاه ای ب
ســیه روی بــه ملــت عزیــز ایــران بویــژه بانــوان مظلــوم آن گذشــت باطــرح و نقشــه از 
پیــش حسابشــده ابرجنایتــکاران   جهــان بــوده. ابرجنایتــکاران دریافتند که تنها «قشــر 
ــان باشــد. و  مذهبــی» اســت کــه می  توانــد خــار راهــی در راه اســتعمار و اســتثمار آن
دیدند که حکم نیم سطری یک مرجع مذهبی مورد عالقه مردم دارای چنان قدرتی 
است که دولت انگلستان و دربار قدرتمند قاجار را به زانو در آورد؛ و نیز دریافتند که 
زنــان در آن نهضــت نقــش اساســی را داشــتند. و متوجــه شــدند کــه در مشــروطه و 
پــس از آن نیــز زنــان بویــژه قشــر متوســط محــروم آنــان هســتند کــه می  تواننــد بــا قیــام 
خــود، مــردان را بــه میــدان بکشــند. و احســاس کردنــد کــه تــا ایــن عوامــل به قــوت خود 
باقــی هســتند نقشــه  های آنــان نقــش بــر آب اســت.(صحیفه امــام، ج  ١٦، ص: ١٩٢ - ٢٥ فروردیــن ١٣٦١)

مســأله ی مــادری، مســأله ی همســری، مســأله ی خانــه و خانــواده، مســائل بســیار 
اساســی و حیاتی اســت.... یعنی شــما اگر بزرگترین متخصص پزشــکی یا هر رشــته ی 
دیگری بشــوید، چنانچه زن خانه نباشــید، این برای شــما یک نقص اســت. کدبانوی 
خانــه شــما بایــد باشــید؛ اصــًال محــور ایــن اســت. اگــر بخواهیم تشــبیه ناقصــی بکنیم، 
باید به ملکه ی زنبور عســل تشــبیه کنیم. کانون خانواده، جایی اســت که عواطف و 
احساســات بایــد در آنجــا رشــد و بالندگــی پیــدا کنــد؛ بچه  هــا محبت و نــوازش ببینند؛ 
شــوهر کــه مــرد اســت و طبیعــت مــرد، طبیعــت خام تــری نســبت بــه زن اســت و در 
میــدان خاصــی، شــکننده تر اســت و مرهــم زخــم او، فقــط و فقط نوازش همســر اســت 
ّــی نــه نــوازش مــادر؛ بایــد نــوازش ببینــد. بــرای یــک مــرد بــزرگ، ایــن همســر کاری را  حت
می کنــد کــه مــادر بــرای یــک بچــه ی کوچــک آن کار را می کنــد؛ و زنان دقیــق و ظریف، 
به این نکته آشنا هستند. (بیانات مقام معظم رهربی در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجت8عی زنان؛ ۱۰/۰۴/ ۱۳۷۰)

ایــن را شــما خانــم  هــا بدانیــد، وجــود شــما آن تحولــی را در روحیــات مــرد بــه وجــود 
مــی آورد کــه گاه هیــچ عاملــی نمی توانــد آن تحــول را ایجــاد کنــد. شــما می توانیــد دل 
مــرد را گــرم کنیــد و بــه او امیــدواری بــه زندگــی و شــوق ادامــه کار بدهیــد. اصــالً ایــن 
توان در شما هست که در وجود مرد نیرو بدمید. وجود شما این قدر مهم است. مرد 

خود، مردان را به میدان بکشندهستند که می  توانند با قیام  ابرجنایتکاران فهمیدند زنان  ●
به این نکته آشنا هستندمی کند؛ و زنان دقیق و ظریف، یک بچۀ کوچک آن کار را کاری را می کند که مادر برای برای یک مرد بزرگ، «همسر»  ●

نه نوازش مادر!فقط نوازش همسر است حّتی است و مرهم زخم او، فقط و و در میدان خاصی، شکننده تر خام تری نسبت به زن است  طبیعت مرد، طبیعت  ●
چون ممکن است بدشان بیاید!خواهش می کنم مرد ها نشنوند  این حرفی که می گویم  ●
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هم نســبت به زن همین اســت. حاال مرد گاهی ممکن اســت مثالً اخم آلود وارد خانه 
شــود. اگــر زن قــدری عقــل و پختگــی اش بیشــتر باشــد و از اخــم او جــا نخــورد و لبخنــد 
نشــان دهــد و در مقابــل محبــت بــورزد، یــواش یــواش بــا افســون محبــت، می توانــد 
گره اوقات تلخی و بداخالقی مرد را باز کند و ببیند که او چه احتیاج داشت. من این 
حرفــی کــه می گویــم خواهــش می کنــم مرد هــا نشــنوند؛ چــون ممکــن اســت بدشــان 
بیایــد! شــما خانم  هــا ایــن را بدانیــد آقایــان تــا آخــر هــم مثــل یــک پســربچه هســتند و 
بایــد اداره شــان کنیــد. البتــه اگــر ایــن حــرف از زبــان مــا بــه گــوش مرد هــا برســد، البــد از 
ما گله خواهند کرد. واقعاً خانم  ها باید این بّچه پسری را که حاال ریشش هم بعد از 
پنجاه، شصت سال زندگی سفید شده اداره کنند.  (بیانات مقام معظم رهربی در تاریخ  ١٣٨١/٧/١١ ؛ 

ص٧٠) صهبــا،  نــرش  خانــواده،  کتــاب 

زن  هــا بداننــد کــه اگــر زنــی، عقــل و هوشــمندی بــه خــرج دهــد، مــرد را اداره خواهــد 
کــرد. درســت اســت کــه مــرد از لحــاظ هیــکل قوی تــر اســت، امّا خــدای متعال طبیعت 
زن را طــوری آفریــده کــه اگــر زن و مــرد، طبیعــی و ســالم باشــند و زن عاقــل باشــد، 
کســی کــه در دیگــری بیشــتر نفــوذ دارد، زن اســت کــه البتــه بــا زرنگــی بــه خــرج دادن 
ّــم و زورگویــی نمی تــوان بــه آن رســید. بلکه با مالیمت، اســتقبالِ  و رنــدی کــردن و تحک
خوب، خوشرویی، یک مقدار تحمل کردنـ  البته اندکی؛ خیلی هم الزم نیست تحمّل 
کنــدـ  کــه خــدای متعــال در طبیعــت زن، ایــن تحمــل را قــرار داده اســت ... زن بایــد بــا 

شــوهر خــود این طــور برخــورد کنــد. (خطبــۀ عقــد توســط مقــام معظــم رهــربی؛  ١٣٧٢/٣/١٩)
مــن گاهــی در بعضــی از جلســات عقــد کــه عــروس و داماد ها پیشــم می آیند وقتی 
نصحیت شــان می کنــم در خــالل حرف هایــم بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره دارم کــه بعضــی 
حمــل بــر شــوخی می کننــد؛ مــن در محاســبات نهایــی، زن را قوی تــر از مــرد می دانــم. 
ــاد اســت، امــا آنکــه باالخــره در  اعتقــادم ایــن اســت [کــه] مــرد  هــارت و هورتــش زی
یــک مقابلــه، اگــر ایــن مقابلــه طــول بکشــد، پیــروز خواهــد شــد زن اســت؛ یعنــی زن 
باالخره با روش  ها و وسایلی که خدای متعال در اختیار و طبیعت او گذاشته،  بر مرد 
غالــب می شــود؛ ایــن یکــی از زیبایی هــای طبیعــت و از اســرار خلقــت اســت. بــه مــرد 
اســتخوان درشــت تر، قــد بلندتــر و صــدای کلفت تــر داده انــد، امــا بــه زن در مقابــل 
ایــن امکانــات، لطافت هــای روحــی و وســایل نفــوذ روی مــرد را داده اند تا تعــادل برقرار 
شــود. (بیانــات مقــام معظــم رهــربی در دیــدار شــورای مرکــزی جمعیــت زنــان ٧١/٢/١٥، نقــش و رســالت زن،ج٣، ص٥٧، دفــرت حفــظ و 

نــرش آثــار آیــت اللــه العظمــی خامنــه ای)

ایــن رشــته های بشــدّت رقیــق و نــازک اعصــاب کــودک را فقــط سرْانگشــت ظریــف 
و لطیــف مــادر اســت کــه می توانــد از هــم جــدا کنــد کــه عقــده به وجــود نیایــد، گــره 
چون ممکن است بدشان بیاید!خواهش می کنم مرد ها نشنوند  این حرفی که می گویم  ●به وجــود نیایــد؛ هیچ کــس دیگــر نمی توانــد، یعنــی هیــچ انســان دیگــری کــه از جنــس 

اداره شان کنید«پسربچه» هستند و باید آقایان تا آخر هم مثل یک  شما خانم  ها این را بدانید  ●
دهد، مرد را اداره خواهد کردعقل و هوشمندی به خرج  زن  ها بدانند که اگر زنی،  ●
تحّمل کند!تحمل؛ خیلی هم الزم نیست مالیمت، خوشرویی و اندکی بدست نمی آید، بلکه با البته با زرنگی و تحّکم  ●
را قوی تر از مرد می دانم من در محاسبات نهایی، زن  ●
طبیعت و از اسرار خلقت است این یکی از زیبایی های  ●
است اما..مرد  هارت و هورتش زیاد  ●
خودشان بچرخانندبا ظرافت، مرد را در دست زن  ها می توانند با تدبیر و  ●
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زن نباشــد نمیتوانــد؛ ایــن کار، کار زنانــه اســت. یعنــی برخــی از کارکرد هــا بقــدری 
همــراه بــا ظرافــت اســت کــه انســان اســتعجاب می کنــد از قــدرت الهــی کــه چطــور ایــن 

توانایــی بــاال را همــراه بــا ظرافت به زنان عنایــت کرده. 

من همیشــه به دوســتان و خویشــاوندان و زنان می گویم، می گویم برخالف آنچه 
کــه معــروف اســت، در بیــن ایــن دو جنــس، آن جنس قوی تر زن اســت. زن  ها قوی تر 
از مردهاینــد. زن  هــا می تواننــد بــا تدبیــر و بــا ظرافــت، مــرد را در دســت خودشــان 
بچرخاننــد؛ انســان، هــم در تجربــه ایــن را مشــاهده می کنــد، هــم بــا قیاس هــای فکری 
و عقلــی ایــن را می توانــد اثبــات بکنــد. ایــن واقعیّتــی اســت. بلــه، زن هایــی هســتند 
کــه بی تدبیــری می کننــد، لــذا ایــن کار را نمی تواننــد انجــام بدهنــد؛ امـّـا زنــی کــه اهــل 
تدبیــر باشــد، مــرد را می کنــد رام خــودش. ایــن مثــل ایــن اســت کــه یــک نفــری بتوانــد 
یــک شــیر درنــده را افســار بزنــد، ســوارش بشــود؛ ایــن معنایــش ایــن نیســت کــه او 
از لحــاظ جســمی از ایــن شــیر قوی تــر اســت، معنایــش ایــن اســت کــه توانســته ایــن 
اقتــدار معنــوی را بــه کار ببــرد؛ زن  هــا ایــن توانایــی را دارنــد، منت هــا بــا ظرافــت؛ یعنــی 
ظرافتــی کــه می گوییــم، تنهــا ظرافــت در ترکیــب جســمانی و ســاختمان جســمانی 
نیســت، بلکــه ظرافــت در فکــر و اندیشــه و تدبیــر و دســتگاه تصمیم گیــری اســت کــه 
خدای متعال در زن قرار داده. (بیانات مقام معظم رهربی در دیدار جمعی از بانوان فرهیختۀ حوزوی و دانشگاهی؛ 

(۱۳۹۲ /۰۲/۲۱

﹫︩ از ﹝ـ︣دان      ا︗ـ︣ ز﹡ـ︀ن︋ 

اجر زن  ها بیشتر از مردهاست ■

خاطرة فراموش نشدنى امام از  یک «دختر ایرانى شجاع با روحى بزرگ!» ■

عظمت و معنویت این دختر بزرگ را هیچ شاعر و عارفى نمى تواند بیان کند!  ■

زن مظهــر تحقــق آمــال بشــر اســت. زن پــرورش دِه زنــان و مــردان ارجمنــد اســت. 
از دامــن زن مــرد بــه معــراج مــی  رود... زنــان در عصــر مــا ثابــت کردنــد کــه در مجاهــده 
همــدوش مــردان بلکــه مقــدّم بــر آناننــد. زنــان ایــران، هــم مجاهــدات انســانی عظیــم 
کرده  انــد و هــم مجاهــدات مالــی.... ایثــار کردنــد جواهــرات و طالهایــی کــه دارنــد، بــرای 
مســتضعفین، عمــده در ایــن امــور آن قصــد پــاک اســت. خداونــد چنــد آیــه بــرای چند 
[ــه علیــه- و عائلــه  اش صدقــه دادنــد، ... چنــد  قــرص نــان کــه حضــرت امیــر- ســالم الل
آیــه نــازل فرمــود. ایــن آیــات بــرای قــرص نــان نیســت، ایــن آیــات بــرای اخــالص، بــرای 
آنکه برای خدا بود. ارزش اعمال به معنویات اعمال است. خواهرهای ما که در عصر 
نهضــت شــرکت داشــتند ارزش اعمــال آن هــا بیشــتر بــود از ارزش اعمــال مردهــا، 

خودشان بچرخانندبا ظرافت، مرد را در دست زن  ها می توانند با تدبیر و  ●
است این واقعیت قابل اثبات  ●
مثال افسار بر شیر درنده! ●
اعمال مرد ها اعمال آن ها بیشتر بود از ارزش نهضت شرکت داشتند ارزش خواهرهای ما که در عصر  ●
اعمال است ارزش اعمال به معنویات  ●
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آن هــا بــا پرده  هــای عفــاف بیــرون آمدنــد و بــا پــرده عفــاف بــا مــردان هــم صــدا شــدند و 
پیروزی را تحصیل کردند و حاال هم با قصد خالص آنچه که در ایام عمر تهیه کردند 
برای مستمندان دادند. این ارزش دارد، متمکنین اگر میلیون ها بدهند، به قدر ارزش 

ایــن نیســت.(٢٧ اردیبهشــت ١٣٥٨ - صحیفــۀ امــام، ج٧، ص٣٤١)

مــن وقتــی در تلویزیــون می  بینــم ایــن بانــوان محتــرم را کــه اشــتغال دارنــد بــه 
همراهــی کــردن و پشــتیبانی کــردن از لشــکر و از قــوای مســلّح، ارزشــی بــرای آن هــا در 
دلــم احســاس می  کنــم کــه بــرای   کــس دیگــری نمی  توانــم این  طــور ارزش قائــل بشــوم. 
کارهایــی کــه آن هــا می  کننــد یــک کارهایــی اســت کــه دنبالــش توقع اینکــه یک مقامی 
داشــته باشــند، یــا یــک پســتی را اشــغال کننــد، یا یک چیــزی از مــردم خواهش کنند، 
هیــچ ایــن مســائل نیســت. بلکــه ســربازان گمنامی هســتند که در جبهه   هــا باید گفت 
مشــغول بــه جهــاد هســتند. و مــا اگــر فایــده  ای از ایــن جمهــوری اســالمی نداشــتیم اّال 
همیــن حضــور ملــت بــه همــه قشــرهایش در صحنــه و نظــارت همــه قشــر ها در امــور 
همــه، ایــن یــک معجــزه  ای اســت کــه جــای دیگــر مــن گمــان نــدارم تحقــق پیــدا کــرده 
باشــد. و ایــن یــک هدیــه الهــی اســت کــه بــدون اینکــه دســت های بشــر در آن دخالــت 
داشــته باشــند خــدای تبــارک و تعالــی بــه مــا اعطــا فرمــوده اســت. و مــا بایــد قــدر ایــن 
نعمــت را بدانیــم؛ و اقتــدا کنیــم بــه ایــن زن هــا و بانــوان و بچه  هــای پشــت جبهــه و 
آن هایــی کــه در خــود شــهرهای مخروبــه و نیمــه مخروبه حاضرند. ما ها بایــد از این ها 
اخالق اســالمی و ایمان و توجه به خدا را یاد بگیریم. ما ها ممکن اســت کارهایی که 
حتــی خیلــی هــم مفیــد اســت. بــرای جامعــه بکنیم، لکــن بــرای خودمان مفید نباشــد. 
کارهایــی انجــام بدهیــم که به صــالح جامعه اســت و جامعه از  ممکــن اســت کــه ما هــا
آن اســتفاده کنــد و جامعــه را بــه پیــش ببــرد، لکــن مــا را بــه عقــب ببــرد؛ و در پیشــگاه 
خــدای تبــارک و تعالــی نــه اینکــه اجــری نبریــم، بلکــه انحطــاط پیــدا بکنیــم. مــا بایــد بــه 
ایــن قشــرهای تــوده مــردم کــه بی  توقــع بــه کشــور خدمــت می  کننــد و بــه همــه شــما 
هــم دارنــد خدمــت می  کننــد بــه آن هــا اقتــدا بکنیــم و خودمــان را اصــالح بکنیــم. اگــر ما 
هــم آن روحیــه را پیــدا می  کردیــم، آن وقــت کارهایمــان همــه یــک وجهــه پیــدا می  کــرد.  

(صحیفــه امــام، ج  ١٤، ص٢٠٤ - ٢٨ اســفند ١٣٥٩)

خانم ها، ســختی هایی که شــما از ناحیۀ شــغل همســرتان متحمل می شــوید، یک 
ذره اش هــدر نمــی رود؛ پــای خــدا حســاب کنید و پــاداش آن را از خدا بخواهید، و خدا 
پــاداش خواهــد داد. مــن همیشــه گفتــه ام؛ در ایــن قضایــا، اجــر خانم  ها حداقل نیمی 
از مجمــوع اجــر اســت. از مــن می پرســند  چــرا می گوییــد «حداقــل»؛ عادالنــه، پنجــاه 
درصــد، پنجــاه درصــد، زن و شــوهر اجــر خــدا را تقســیم کننــد؛ چــرا اجــر زن  ها بیشــتر 
باشــد؟ مــن می گویــم بــه خاطــر اینکــه وقتــی مــرد کاری انجــام می دهــد، جلوی چشــم 
قــرار دارد و همــه آن را می بیننــد؛ لــذا مقــداری ســتایش و جانــب داری و تحســین از 

کنند، نیستباشند، یا یک پستی را اشغال توقع اینکه یک مقامی داشته یک کارهایی است که دنبالش کارهایی که آن ها می  کنند  ●
 سربازان گمنامی هسند ●
تحقق پیدا کرده باشدکه جای دیگر من گمان ندارم  این یک معجزه  ای است  ●
مرد ها باشد؟چرا اجر زن  ها بیشتر از  ●
می کشداو چه کشیده و چه دارد در خانه است، کسی نمی داند دریافت می کند، اما خانمی که است و تحسین مردم را  چون کار مرد جلوی چشم  ●
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مــردم دریافــت می کنــد، ایــن می شــود یــک مقــدار از اجــرش؛ امــا خانمــی کــه در خانــه 

اســت، کســی نمی دانــد او چــه کشــیده و چــه دارد می کشــد، ســتایش و کــف زدن و 

هــورا کشــیدن و صلــوات فرســتادن، دیگــر بــرای او نیســت؛ پــس همیــن انــدازه، اجر او 

بیشــتر می شــود. (٨٣/٧/٢، کتاب خانواده، نرش صهبا، ص١١٤)

در نهضتی که ملت ما کردند، همه  تان مالحظه کردید که زن ها پیشقدم بودند. 

بلکــه فعالیــت زن هــا در ایــن بــاب ارزشــش بیشــتر از فعالیــت مرد هــا بــود؛ بــرای اینکــه 

همیــن خواهر هــا کــه ریختنــد در خیابان هــا و در مقابــل تــوپ و تانــک تظاهــر کردند و 

مشــت گــره کردنــد، این هــا مرد هــا را، قدرتشــان را دوچنــدان کــرد. وقتــی مرد ها ببینند 

کــه خانم هــا آمدنــد در مقابــل تــوپ و تانــک، آن هــا بیشــتر اقدام می  کننــد. و ما دیدیم 

که این خواهر ها در این نهضت یک ســهم بســیار بزرگ داشــتند. (صحیفه امام، ج  ١٠، ص١٨٣ 

- ٨ مهر ١٣٥٨)

مــا بایــد امــروز کــه روز زن اســت و بــه حقیقــت در ایــرانِ عزیــز روز زن اســت، بــه 

زنــان خویــش افتخــار نماییــم. چــه افتخــاری باالتر از ایــن که زنان بزرگــوار ما در مقابل 

رژیم ســتمکار ســابق، و پس از ســرکوبی آن، در مقابل ابر قدرت ها و وابســتگان آنان 

در صف اول ایســتادگی و مقاومت از خود نشــان داده  اند که در هیچ عصری چنین 

مقاومتی و چنین شــجاعتی از «مردان» ثبت نشــده اســت. مقاومت و فداکاری این 

زنــان بــزرگ در جنــگ تحمیلــی آنقــدر اعجــاب آمیــز اســت کــه قلــم و بیــان از ذکــر آن 

عاجــز، بلکــه شرمســار اســت. ایــن جانــب در طــول ایــن جنــگ صحنه  هایــی از مــادران 

ــدارم در غیــر ایــن  ــده  ام کــه گمــان ن ــز از دســت داده دی و خواهــران و همســرانِ عزی

انقالب نظیری داشته باشد. 

و آنچــه بــرای مــن یــک خاطــره فرامــوش نشــدنی اســت- بااینکــه تمــام صحنه   هــا 

چنیــن اســت- ازدواج یــک دختــر جــوان بــا یــک پاســدار عزیــز اســت کــه در جنــگ هــر 

دو دســت خود را از دســت داده و از هر دو چشــم آســیب دیده بود. آن دختر شــجاع 

بــا روحــی بــزرگ و سرشــار از صفــا و صمیمیــت گفــت: «حــال کــه نتوانســتم بــه جبهــه 

ْــن خــود را بــه انقالب و به دینم ادا کرده باشــم.» عظمت  بــروم، بگــذار بــا ایــن ازدواج دی

روحانی این صحنه و ارزش انســانی و نغمه  های الهی آنان را نویســندگان، شــاعران، 

گوینــدگان، نقاشــان، هنرپیشــگان، عارفــان، فیلســوفان، فقیهــان و هــر کــس را کــه 

شــما ها فــرض کنیــد، نمی  تواننــد بیــان و یــا ترســیم کننــد. و فــداکاری و خداجویــی و 

معنویــت ایــن دختــر بــزرگ را هیــچ کــس نمی  توانــد بــا معیارهــای رایــج ارزیابــی کنــد. 

و ایــن روز مبــارک، روز ایــن زن و ایــن زنهاســت- کــه خدایشــان بــرای اســالم و ایــران و 

عظمــت آن پایــدار نمایــد. (صحیفــه امــام، ج  ١٦، ص: ١٩٢ - پیــام بــه ملــت ایــران بــه مناســبت روز زن - ٢٥ فروردیــن ١٣٦١)

مرد ها بودارزش فعالیت زن  ها بیشتر از  ●
روحی بزرگ!»از یک «دختر ایرانی شجاع با خاطرۀ فراموش نشدنی امام  ●

ترسیم کنند!فرض کنید، نمی  توانند بیان و یا فقیهان و هرکس را که شما ها هنرپیشگان، عارفان، فیلسوفان، شاعران، گویندگان، نقاشان،  عظمتش را نویسندگان،  ●
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ســوال یک دختر دانشــجو در جلســه با مقام معظم رهبری: «ما چگونه میتوانیم 
از زندگانــی حضــرت زهــرا علیهاســالم الگــو بگیریــم؟» پاســخ: ... نمونــه بعــد، مســأله 
همســرداری و شــوهرداری اســت. یــک وقــت انســان فکــر می کنــد کــه شــوهرداری، 
یعنــی انســان در آشــپزخانه غــذا را بپــزد، اتــاق را تــر و تمیــز و پتــو را پهــن کنــد و مثــل 
قدیمی  هــا تشــکچه بگــذارد کــه آقــا از اداره یــا از دکان بیایــد! شــوهرداری کــه فقــط ایــن 
]ه علیها چگونــه بــود. در طــول  نیســت. شــما ببینیــد شــوهرداری فاطمــه زهــرا ســالم الل
ده ســالی کــه پیامبــر در مدینــه حضــور داشــت، حــدود نـُـه ســالش حضــرت زهــرا و 
حضرت امیرالمؤمنین علیهماالّسالم با همدیگر زن و شوهر بودند. در این نُه سال، 
ــاده -  ــاق افت ــد - حــدود شــصت جنــگ اتّف جنگ هــای کوچــک و بزرگــی ذکــر کرده ان
کــه در اغلــب آن هــا هــم امیرالمؤمنیــن علیه الّســالم بــوده اســت. حــاال شــما ببینیــد، او 
خانمی اســت که در خانه نشســته و شــوهرش مرتّب در جبهه اســت و اگر در جبهه 
نباشــد، جبهــه لنــگ میمانــد - ایــن قدر جبهه وابســته به اوســت - از لحــاظ زندگی هم 
وضــع روبه راهــی ندارنــد؛ همــان چیزهایــی کــه شــنیده ایم: «و یطعمــون الطّعــام علــی 
]ــه»(3)؛ یعنــی حقیقتــاً زندگــی  ّــه مســکیناً و یتیمــاً و اســیراً انّمــا نطعمکــم لوجــه الل حب
فقیرانــه محــض داشــتند؛ در حالــی کــه دختــر رهبــری هــم هســت، دختــر پیامبــر هــم 
هســت، یــک نــوع احســاس مســؤولیت هــم می کنــد. ببینیــد انســان چقــدر روحیــه 
قوی می خواهد داشــته باشــد تا بتواند این شــوهر را تجهیز کند؛ دل او را از وسوســه 
اهــل و عیــال و گرفتاری هــای زندگــی خالــی کنــد؛ بــه او دلگرمــی دهــد؛ بچه  هــا را بــه 
آن خوبــی کــه او تربیــت کــرده، تربیــت کنــد. حــاال شــما بگوییــد امــام حســن و امــام 
حســین علیهما الّســالم، امام بودند و طینت امامت داشــتند؛ زینب علیه اســالم که 
]ه علیها او را در همین مدت نُه ســال تربیت کرده بود.  امام نبود. فاطمه زهرا ســالم الل
بعــد از پیامبــر هــم کــه ایشــان مــدّت زیــادی زنــده نماند.  این طــور خانــه داری، این طور 
شــوهرداری و این طــور کدبانویــی کــرد و این طــور محــور زندگــی فامیــل مانــدگار در 
تاریــخ قــرار گرفــت. آیــا این هــا نمی توانــد بــرای یــک دختــر جــوان، یــک خانم خانــه دار یا 
مُشــرف بــه خانــه داری الگــو باشــد؟ این هــا خیلــی مهــم اســت. (بیانــات مقــام معظــم رهــربی در دیــدار 

جمعــی از جوانــان؛ ٠٢/٠٧/ ١٣٧٧)

اسالم به معنای واقعی زن را تکریم کرده است. اگر روی نقش مادر و حرمت مادر 
در درون خانــواده تکیــه می  کنــد، یــا روی نقــش زن و تأثیــر زن و حقــوق زن و وظایــف 
و محدودیت  هــای زن در داخــل خانــواده تکیــه می  کنــد، به  هیچ  وجــه بــه معنــای ایــن 
نیست که زن را از شرکت در مسائل اجتماعی و دخالت در مبارزات و فعالیت  های 
عمومــی مــردم منــع کنــد. عــده ای بــد و یــا کــج   فهمیدنــد؛ یــک عــده  ی مغــرض هــم از 
ّــه یــا بایــد زن، مــادر خــوب و همســر خوبــی باشــد  ایــن کج  فهمــی اســتفاده کردنــد؛ کأن
یــا بایــد در تالش   هــا و فعالیت  هــای اجتماعــی شــرکت کند؛ قضیه این  طوری نیســت؛ 
هــم بایــد مــادرِ خــوب و همســر خوبــی باشــد، هــم در فعالیــت اجتماعــی شــرکت کنــد. 

باشد؟ می تواند الگوی یک دختر جوان حضرت زهرا(س) چگونه  ●
جبههنشسته، و شوهرش مرتب در  او خانمی است که در خانه  ●
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فاطمۀ زهرا (ســالم  الله  علیها) مظهر چنین جمعی اســت؛ جمع بین شــئون مختلف. 
زینب کبری نمونه  ی دیگر اســت. زن  های معروف صدر اســالم و زن  های برجســته، 
نمونه  هــای دیگرنــد؛ این   هــا در جامعــه بودنــد و حضــور داشــتند. (بیانــات مقــام معظــم رهــربی در 
ســالروز والدت حــرضت فاطمــه زهــرا(س)؛ ٥/ ١٣٨٤/٥) البتــه کارمنــدی، ماشین نویســی، فروشــنگی یــک 

مغــازه، این هــا را مــا فعالیــت اجتماعــی نمی دانیــم(٦٣/١٢/٤- نقــش و رســالت زن، ج٥، ص٤٥، انتشــارات 
مضمــون) بــه  نقــل  ؛  اســالمی  انقــالب 

البتــه ایــن را هــم عــرض بکنیــم؛ شــعار ها و بافته هــای ذهنــی غربی  هــا در مــورد زن، 
هیــچ نتوانســته جلــوی ظلمــی را کــه در خانــواده و بیــرون خانــواده در طــول تاریــخ بــه 
زن  هــا میشــده - کــه هنــوز هــم میشــود - بگیرد. اگر فرض کنیم بشــود در جامعــه ای از 
مظلومیــت زنــان - کــه ایــن مظلومیــت هم یک علل طبیعــی و قهــری دارد - جلوگیری 
کــرد، فقــط در ســایه ی اخــالق و قانــون و تهذیــب و تهــذب مــردان اســت.  اما امــروز در 
غرب مطلقاً از این خبری نیســت. آزار زنان، فشــارهای گوناگون جســمانی و آزارهای 
روحــی بــر زنــان در غــرب، آمارهائــی کــه االن دارنــد میدهنــد، بمراتــب از کشــور خــود 
مــا و از جاهائــی کــه مــا اطــالع داریــم، بیشــتر اســت. بنابرایــن جلــوی آن مشــکل را هــم 
نتوانســتند بگیرنــد، از ایــن طــرف هم این همه ضایعه ایجــاد کردند. (بیانات مقــام معظــم رهربی 

در دیــدار بانــوان نخبــه  در آســتانه ی ســالروز میــالد حــرضت زهــرا(س)؛ ١٣ / ٤/ ٨٦)

«تهذیب و تهذب مردان» استسایه ی «اخالق» و «قانون» و  رفع مظلومیت زن فقط در  ●
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٢٩



|  قدرت و شکوه زن در کالم امام و رهبری |
٣٠



|  قدرت و شکوه زن در کالم امام و رهبری  | 
٣١



|  قدرت و شکوه زن در کالم امام و رهبری |
٣٢


