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اهتوزنانكهدرآغازقرننوزدهمميالديبعدازتظاهراتومنازعاتبسيار،
اجازهیمشاركتدررأيگيريانتخاباتياتته1وباحضوراجتماعيخويش،
ميكوشيدندوجودخودرادرجامعهبهرهميّتبشناهانند،بناگاههدفوطعمه
اهتعمارگرانقرارگرتتند.باوقوعانقالباهالميوشكلگيريحكومتدينيو
تقابلآنباجسانهلطهوتوّجهجسانيانازجملهزنانبهاينپديدهیديني،موضوع
تساجمترهنگيبرقشرجوانوبويژهزنانودختران،شتاببيشتريگرتتوايران
اهالمي،كانونتوّجهآنشدوازهمينرودردهتوركاربرنامهريزاناهتكباري
قرارگرتتوتخريببنيانهايتكري،مسمترينهدفاينتساجممنظورگرديدو
باالقایترودهتيزناندراهالموناكارآمديديندرامورزندگيوبهويژهزنانو
باتخليهیروحيروانيآنهادرواقعكوشيدند،تاعليِّتتحليهوپردازشوجودي
وشخصيتيآنانراعسدهدارگردندومتأّهفانهزناننيز،خودبصورتقابِلموضوع
وهمبصورتشريكالعّلهدراينميدان،صحنهآراييكردندزيرااهتكباربهخوبي
توانستهبودگسستعظيميبينحوزهیايمانوعملوانقطاععميقيبينقلبو
عقلباحواسآنانايجادنمايدبگونهايكهتربيتشدگاناينمكتب،مبدأشوق،
اراده،حركتوتعلشان،مصداقاينكالمباشدكه»هرچهديدهبيند،دلكندياد«و
هرگزانديشهوتأّمليعقالني،ورايآنچهكهبهحواساوعرضهميشود،وجود
نداشتهباشدوبرايتحّققاينمنظور،كانالهایمتعّددوهايتهایبسيارموّظف

ومجّسزبهچنينوظيفهیهنگينيشدند.
اهتكباردركنارحمايتازجنبشهايتمنيستي،القايجسانيهازييعنيتبديل
همهعالمبهدهكدهايكوچكوواحدرا،متّمِمتاعليِّتخويشهاختتاهرچه
هريعتربرطّراحيهاختارهويّتِيمطلوبخويشوجسانشموليتئوريهاو
خواهتههايشنايلآيد.شگردديگراهتكباربرايالقايناكارآمدياهالم،گزينش
تكگزارهاياحكاماهالم2وتحليلوتفسيربهرأيآنهاونسايتاًصدورحكم
1.بيعتهياهيرهولاعظم9بازنان،حدودبيشاز1400هالپيش،بايددهتمايهیانديشهیجسانيانباشد.

2.چوننصفبودنهسماالرثزنانوديهآنانو...
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»ناعادالنهوظالمانهبودِناهالمعليهزنان«بوداّماتحقيقاتوبيداريهایاهالمي
درجسانومنطقه،نشانميدهدعليرغمگونهگونهتبليغوهياهنماييهايغرباز
ديناهالموارائهیچسرهیملكوتيوخيرخواهانهبرايخوددراحيايحقوق
زنوبابرگزاريهمينارهاوكنفرانسهایكشوري،منطقهايوبينالملليبانامهای
تريبندهی»حقوقزنان،حقوقبشريّت«و»زن،زمين،زندگي«،اهتكباردراين
خصوصتوتيقزيادينداشتهاهتچراكهبااعمالوگفتارهايمتناقض،نقاب

تزويرازچسرهیاهتكباربراتتادهوَمجالجوالنبيشتررابهآننميدهد.
جسانيانگواهآنبودندكهعليرغمممنوعيتهایقانونِيحملهبهمناطقمسكوني
وبهزنانوكودكاندرحقوقجنگ،همچوناعالميهی»هنپترزبورگ«درهال
1868،اعالميهیالههدر29ژوئيه1899و28اكتبر1907وژوئيه1932و
كنوانسيونحمايتازاترادغيرنظاميدرهال1949وپروتكلهایالحاقيبه
كنوانسيونچسارگانهیژنودرهال1977،آمريكا،ناتووعواملآنهادرايران،
اتغانستان،عراق،پاكستان،ليبيو...بيشترينآهيبهاوكشتارهارامستقيموغير

مستقيمبهزنانودخترانمتوّجهكردند.
تراوانِي توزيع دموكراهي، لساني ادعاهاي عليرغم بودند آن گواه جسانيان
مصاديِقعدمرعايتحقزنانوايذاءوآزارآنها،اهتفادهیتحقيرآميزاززن
درتبليغكاالهاياقتصادي،بيحرمتيتاجعهبارنسبتبهزندرمراكز...،زنانو
كودكانبيهرپرهت،دخترانتراري،انجاميكتجاوزدرهردقيقهدرامريكا،
نامشروعبودنيكهّومازكودكاندرانگلستان،وجودبيشاز20مليونكودك
آواره،ازپيامدهايناگوارنسضتهایتمنيستياهت،حركتيكهبرپايههایمتزلزل
اتكارهكوالر»هوسمداري«و»آزاديمطلق«وعدمتوّجهبهوحيواحكامديني
اهتواراهت.جسانيانگواهآنبودندكهبيننگرشتمنيستيكهمعتقداهتتاكنون
باعدهيمردانهبهجساننگريستهشدهاهتوزماِنآنرهيدهكهازاينپس،با
عدهيزنانه،جسانرانظارهگرباشيم،بابينشاهالميكهطالبنگاهحقطلبانه
بههستياهتومالكارزيابيوهنجشراحقمیداندوبهبندكشيدنحق



33مقّدمه

درقفستنگنظريهاراخطايبزرگيمیشمارد،تفاوتعميقياهت.1درچنين
تضاييآلودهوجانهاييخسته،ضرورتتدويننظامتكريجامعاهالمدر
زمينهیشخصيتتردي،خانوادگي،اجتماعي2ومسايلمرتبط،احساسوكتاب
حاضرآمادهگرديدهاهت3تاانديشههایبلنداهالموالگوهايمجّسمدين،مكّرر
بهجانجوامعوزنان،تزريقگرددوالبتّهمسؤوليتوانجامچنينرهالتي،جزبه
دهتجانشينانبحقامامت،ناممكنمینمايد.رهالتيكهبهجانرميدهانسانها
ودلتنگازرياوتزوير،روحهبزاهتقامِتبرپايعقيدهماندنوبرايشدتاع
هرخنمودنرابدمد.مجموعهپيامهایگردآوريشدهدراينكتابازلسان
مقامعظمايواليتدامعّزهالعالي،درواقعنوعيبازخوانيكالموحيوهخن

معصومين:وبرگردانيصادقازآناهت.
محتواياينكتاباگرچهدراقتضائاتوشرايطوزمانهایمختلفاتاضهو
ايرادگشتهاّماازيكهماهنگيوارتباطدرونيوروحواحدبسرهمنداهتو
نيزاينكلماتاززبانانسانيجارياهتكهبارهتوشهیدانشالسيدرثقلين
وآگاهيبهمسائلزمانوحوادثواقعه،وظيفهیهنگينپاهخگوييبهنياز
انسانيوهدايتگريراعسدهداراهت.اينپيامهاازجانوانديشهانسانيبرخاهته
كهدوحيثيّتمعرتتنظريوعملرادرخود،ملكههاختهاهت.لذاحركت

1.اشارهبهگفتگويهائلنادانباعليبنابيطالب7اهت.
2.مقولهیخطابوعناصرتشكيلدهندهآناززاويهیزبانشناختيوازديدگاهتحليلگفتمانيدر
مباحثقرآنيدرخصوصزن،شگفتانگيزاهتومیتوانبهچندينبخشتقسيموموردبررهي
قراردادكههربخش،قابليتتحليلوتفسيرزيبائيداّلبرنگرشجامعاهالمدرخصوصزندارد.
ابتدابايدازاينبعدهخنگفتكهخطابكنندهخالقانسانورّبجساناهتوعليموحكيمو
آشنابههمهیزوايايخلقتانسانها.ثانياًخطابشوندهزناهت،مولّدومربّيجامعهيعنيدارندهی
مسؤوليتيچونخالقومربّيجسان.ثالثاًشنوندگانكههمهیانسانهاودرهمهیزمانهامیباشند.
رابعاًواژههایبكاررتتهدراينخطابونحوهیبيانوگسترهیآنچونمرأه،نساء،زوجه،اّمو
ريشه،اخت،عاموخاص،بصورتمستقيموغيرمستقيم،پيداوپنسان.خامساًزوايايخطابچون

مصلحومفسد،مؤمنوكاتر،موردوثوقوبدعسدو...
3.بامراجعهبههرتصلهاومحتواياينكتابكهدربُعدتردي،خانوادگي،اجتماعي،پيشينه،وظايف،

شرايط،تكاليفومسؤوليتها،ورودشايستهدارد،اينجامعيت،مشاهدهمیشود.
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معقولومديريتمنطقي،اقتضاداردكهبرايدهترهيوتدوينالگويجامعدر
ابعادمختلفشخصيتوجودي،تردي،خانوادگي،اجتماعي،وظايف،اختيارات
ومسؤوليتهایزنوارتباطشباديگراجزايجامعه،ديدگاههایدينيدرهه
حوزهونظامِتوصيفات،ارزشهاوتكاليفراازدومنبع»هندچشمانداز«و»كتاب
حاضر«كههردوازيكچشمهجارياهتوترمايشاتحضرتامامقدسهّره
الشريف،اهتخراجگردد،احكاموآموزههاييكهنظاممندومرتبطباهمبودهو
گزارههایبيارتباطباهمنميباشندوبههمهیابعادوجوديزندريكهيستم،
نظرداردونيزشايستهاهتازموازيكاريوهرگونهچسرههازي،ارائهطريقو
راهكاروتصميمگيريبدونپشتوانهینقشهوالگويجامع،،دوريجسته،راهرا

براينفوذاتكارمخّربوجرياناتتاهددشوارنمود.

دكتر طوبي كرماني 
عضو هیأت علمي دانشگاه تهران

 



بخش اول
کلّیات مباحث زن و خانواده





فصل اّول
ضرورت پرداختن به موضوع زن

1/1/1- مسأله ى زن از اساسی ترین مسائل هر جامعه
مسألهیزن-كهامروزدردنيابايدبهعنوان»بحرانزن«آنراناميد-يكیاز
اهاهیترينمسائلهرتمدنی،هرجامعهایوهركشوریاهت.دراينمورد،شما
توانستهايدبهريزهكاریهائی،بهدقّتهايی،بههرتصلهایمسّمیدهتپيداكنيد

ودربارهیاينمسألهبينديشيد.1

1/1/2- مسأله ى زن، مسأله اى مهم و قابل توّسع در اندیشه ورزى
مسألهیزنوخانواده،باهمهیكاریكهشدهاهت-شماكردهايد،ديگران
كردهاند-همچنانيكمسألهیمسموقابلبحثوقابلتوهّعدرانديشهورزیاهت.2

1/1/3- اهمّیت فوق العاده مسأله ى زن و خسارت قطعي به واسطه ي کم توّجهی به آن
بهنظرمن،نقشزنهرچهبرجستهشود،خيلیبستراهت.زنهایمامظلومند.
منراجعبهزنحرفهایزيادوبحثهایتراوانیدارم.مسألهیزنواقعاًمسألهی

1.بياناتدرديداربابانواننخبه1390/3/1.
2.همان.
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مسّمیاهت.يكعدهتوّجهنمیكنندوبهعنوانيكمسألهینمايشیكهحاالمد
روزاهت،حرفمیزنند.خوب؛گرايشهایتمينيستیوگرايشخاصغربی
درموردزنهمكهبهجایخودمحفوظاهت؛اّمااصلنقشزندرخانواده،در
اجتماع،ارزشواهميّتزنواموریازاينقبيل،چيزهايیاهتكهماحقيقتاًبه

آنهاكمپرداختهايموازاينكمپرداختنخسارتهممیبينيم.1

1/1/4- عدم امکان بازس�ازى به معناى حقیقی و در س�طح وس�یع با وجود 
بینش غلط نسبت به زن 

يككشوراگرميخواهدبهمعنايواقعيبازهازيكند،بايدبيشترينتكيه،
وبيشتريننگاهوتوّجسشبهانسانونيرويانسانيباشد.وقتيكهصحبتاز
نيرويانسانياهت،بايدتوّجهكنيمكهنصفجمعيتكشورونيمیازنيروی
انسانی،بانوانكشورند.اگربينشغلطیدرموردزنوجودداشتهباشد،بازهازی
بهمعنایحقيقیودرهطحوهيعآن،شدنینيست.همخودِبانوانكشوربايد
نسبتبهموضوعزنازنظراهالم،دارایآگاهیكاتیوالزمباشند،تابتوانندبا
اتّكابهنظرواالیدينمقدساهالم،ازحقوقخودبهطوركاملدتاعكنند،وهم
همهیاترادجامعهومرداندركشوراهالمیبايدبدانندكهنظراهالمدرمورد
زن،حضورزندرعرصههایزندگی،تّعاليتزنان،تحصيلزنان،كاروتالش
اجتماعی،هياهی،اقتصادیوعلمیزنان،نقشزندرخانوادهونقشزندربيرون

ازخانوادهچيست.2

1/1/5- کوتاهی جوامع اسالمي نسبت به نظر اسالم در مورد زن؛
خواهرانعزيزودخترانمن!اعتقادمايناهتكهاگردربخشیازجامعهی
اهالمی-چهدرايرانوچهدربعضیكشورهایديگر-نسبتبهزنمسلمان،
كوتاهيهايیصورتمیگيرد،قدریتقصيرمردانوقدریهمتقصيرخودِبانوان

1.بياناتدرديدارمديرانصداوهيما1381/11/15.
2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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اهت؛چونآنكسیكهبايدشأناهالمیزنرابشناهدوازآندتاعكند،در
درجهیاّولخودِبانوانهستند.بايدبدانندكهخداوقرآنواهالم،دربارهیآنها
چهقضاوتیدارد،ازآنهاچهمیخواهد،مسؤوليتآنهاراچهچيزیمعيّن
میكندوازآنچهكهاهالمترمودهوخواهته،دتاعكنندوبخواهند.اگرنخواهند،
كسانیكهبههيچارزشیپايبندنيستند،بهخوداجازهخواهنددادكهبهزنهتم

كنند.1

1/1/6- بانوان؛ تشکیل دهنده ى نیمي  از جمعیت ما؛  با  حّساس ترین، ظریف ترین، 
ماندگار ترین و مؤّثر ترین نقش ها در حرکت تاریخ  انسان

روززن،يعنینگاهدرهتومبتنیبرمنطقبهزنان،كهنيمیازجمعيت
بشرراتشكيلمیدهند؛آنهمنيمیكهاگرنگاهكاوشگرانسانبخواهدنقش
آنرابانقشهایديگرمقايسهكند،خواهدديدكهنقشايننيم،حّساسترين،
ظريفترين،ماندگارترينومؤثّرتريننقشهادرحركتتاريخانسانودرهير

بشريتبههویكمالاهت.2

1.همان.
2.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.





فصل دوم
پیشینه ی تاریخی

1/2/1- قبل از ظهور اسالم 
1/2/1/1. ظلم و جفاى به زنان در دوران جاهلیت

پيغمبراكرم)صلیاهللعليهوآلهوهّلم(درجامعهایبهنبّوتمبعوثشدكهمردم
درآنجانسبتبهزنانودخترانجفامیكردند.آياتكريمهیقرآن،بهزبانهای

مختلفتالشكرداينعادتزشتراازمياِنمردمببرد.1

1/2/1/2. برداشت، تحلیل و تفکرات غلط درباره ى جایگاه زنان در تاریخ بشریت
منتعّجبمیكنم-جزاهتثناها-چرااينگونهبودهاهت؟چرابشريت
هموارهدربارهیمسألهیزنومرد،كجتكركردهاهتومیخواهددرمقابل
اينبايستد.شماازتعليماتانبياكهبگذريد،درهمهیبرداشتهاوتحليلهاو
تفّكراتبشری،جايگاهزنومرد،جايگاهغلطیاهتونسبتزنومرد،نسبت
غلطیمیباشد.حتّیدرتمدنهایخيلیبلندپايهیدنيایباهتان-مثلتمّدنروم

ياايران-برداشتاززن،يكبرداشتغلطاهت.2

1.بياناتدرديداربامردمياهوج1373/03/17.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
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1/2/1/3. حرمسراها؛ نشانه ى اهانت به زنان در امپراتورى ها و پادشاهان سابق 
ازحرمسراهایپادشاهانهاهانیمطالبیشنيدهايد.حرمسراداریيعنیچه؟
حرمسراداریيعنیهماناهانتبهزن.يكمردچونقدرتدارد،بهخودشحق
میدهدكههزارنفرزندرحرمسرایخودشنگسدارد!اگرهمهیملِتآنپادشاههم
همانطورقدرتداشتند،هركدامبهقدرخودشانهزارنفر،پانصدنفر،چسارصدنفر

يادويستنفرزننگهمیداشتند!اينحاكیازچهنگرشیبهزناهت؟!1

1/2/1/4. حضور زنان در جامعه و معامله با زنان در زشت ترین و تحقیرآمیزترین 
شکل در همه دنیا

تقطدرمنطقهیعربینبودكهجاهليّتحاكمبود.دردوامپراتوریعظيمآن
روز-يعنیامپراتوریايرانهاهانیوامپراتوریروم-همينجاهليّتوجود
داشت؛درآنمناطقهمازعدالتخبرینبود؛درآنمناطقهمتبعيضبود.
درهمينايران،درسخواندنومعرتتآموختن،مخصوصبهطبقاتیبودو
عامهیمردمحقنداشتنددرسبخوانند.بردهداریبهبدترينشكلش،معاملهیبا
ضعفابهبدترينشكل،مسألهیزنوحضورزناندرجامعهومعاملهبازناندر
زشتترينوتحقيرآميزترينشكل.همهجاجاهليّتبود؛همهجامعرتتغريب
بود.اهالمآمدوخورشيدمعرتتاهالمیبردلهاوذهنهاتابيدوباوجود
جسالتعالمونامساعدبودناوضاعواحوال،اينكارواِنرشدوترقِّیانسانیبا

هرعتپيشرتت.2

1/2/2- بعد از ظهور اسالم
1/2/2/1- تثبی�ت ح�ق بیع�ت، مالکی�ت و حضور زن در عرصه هاي اساس�ي 

سیاسي و اجتماعي
دراهالمبيعتزن،مالكيّتزن،حضورزندراينعرصههایاهاهیهياهی

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعیزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.بياناتدرديداركارگزاراننظامبهمناهبتهالروزبعثتپيامبراكرم)ص(1378/08/15.
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واجتماعی،تثبيتشدهاهت:»اذا جائََك المؤِمناُت ُيباِيْعَنَك َعلى أن ال ُيْشِرْكَن بِاهلل«1
زنهامیآمدندباپيغمبربيعتمیكردند.پيغمبراهالمنفرمودكهمردهابيايندبيعت
كنندوبهتبعآنها،هرچهكهآنهارأیدادند،هرچهكهآنهاپذيرتتند،زنهاهم
مجبورباشندقبولكنند؛نه.گفتندزنهاهمبيعتمیكنند؛آنهاهمدرقبولاين
حكومت،درقبولايننظماجتماعیوهياهیشركتمیكنند.غربيهاهزارو
هيصدهالدراينزمينهازاهالمعقبندوايناّدعاهارامیكنند!درزمينهیمالكيّت
نيزهمينطور؛ودرزمينههایديگریكهمربوطبهمسائلاجتماعیوهياهیاهت.2

1/2/2/2- حض�ور مؤث�ر در میدان ه�اي رزم در ص�در اس�الم ، در کنار تربیت 
اسالمي فرزندان و حفظ حجاب 

درصدراهالم،زندرميدانجنگ،عالوهبربستنزخممجروحان-كهاين
كاربيشتربرعسدهیزنانبود-حتّیگاهیبانقاب،درميدانجنگورزمهای
دشوارآنروز،شمشيرهممیزد!درعينحالدرداخلخانه،ترزندانخودراهم
درآغوشمیگرتت،تربيتاهالمیهممیكرد،حجابخودراهمحفظمیكرد؛

چوناينهامناتاتیباهمندارد.3

1/2/2/3- رسیدن زنان به مدارج واالى علمی 
تاهال1947درانگلستان،بهزنانیكهتحصيلمیكردند،مدركتحصيلی
نمیدادندومیگفتندكهزننبايدمدركتحصيلیبگيرد!اينهاامروزآمدهاند
ودرمقابلجمسوریاهالمی،مّدعیحقوقزنشدهاند!درهمانهالهايیكه
چنينحقارتهايیدرترهنگغربیمشاهدهمیشد،درايراناهالمی،»بانوی
اّوِلآنروزاهالمداشتودر اصفسانی«اجازهیاجتسادازمجتسداندرجهی

اصفسان،حوزهیتدريستلسفهوتقسشدايربود!اهالم،ايناهت.4
1.هورهیممتحنه،آيهی12.

2.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.

4.بياناتدراجتماعباشكوهزائرانمرقدمطسرحضرتامامخمينی)ره(1376/03/14.
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1/2/3- در غرب
1/2/3/1- تضییع و تبعیض نسبت به حقوق زنان در جوامع اروپایی در تاریخ اروپا 
البتهدرتاريخاروپا،خانمهايیكهملكهمیشدندويااشراتیبودند،وجود
داشت؛اّماحكميكزنوزنانيكتاميليايكتيرهيايكطبقه،غيراز
مسألهیزناهت.اينتبعيضهاهميشهبودهاهت.خانمهايیهمبودهاندكه
درهطوحباالقرارمیگرتتندومثاًلملكهیكشوریمیشدندواينامتياز،
ازطريقخانوادهوميراثبهآنهادادهمیشدهاهت؛اّما»زن«اينطورنبوده
اديان-كههالمودهتنخوردهاشاهالماهتو وبرخالفديدگاههای
ديگراديانهميقينًاهمينديدگاهرادارند-بههيچوجهدرجامعهازحقوقی

برخوردارنبودهاهت.1

1/2/3/2- محرومیت از اّولي ترین حقوق بشرى تا اوایل قرن بیستم
مثاًلتااوايلقرنبيستم،باهمهیآنادعاهايیكهشدهاهت،باآنكشف
حجابعجيبوغريبیكهدرغربروزبهروزهمبيشترشده،باآناختالط
جنسیبینسايتوبیمسار-كهخيالمیكنندايناحترامكردنوارزشدادنبه
زناهت-درعينحالزنغربیحقنداشتهازثروتیكهمتعّلقبهخودشبوده،
آزادانهاهتفادهكند!درمقابِلشوهر،مالكدارايیخودشنبودهاهت.يعنیزنی
كهازدواجمیكرد،ثروتودارايیوملكشمتعّلقبهشوهرشبود؛خودشحق
نداشتنسبتبهآنتصّرتیبكند؛تااينكهبهتدريجحّقمالكيّتوحّقكار،تا
اوايلقرنبيستمبهزناندادهشد.يعنیاينمسألهيیكهجزواّوليترينحقوق

بشریاهت،اززندريغداشتند.2

1/2/3/3- نداشتن حّق مالکیت و حق رأى تا نیم قرن گذشته
اروپايیكهامروزاّدعامیكندزندرآنجاآزاداهت،تانيمقرنپيشبهزن

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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اجازهنمیدادكهدرمالشخصیخودشتصّرفكند!يعنیمثاًليكزناروپايی
ياامريكايی،تاپنجاه،شصتهالقبلازاين،اگرميليونهاثروتداشت،خودش
حقنداشتكهازاينثروت،بهميلوارادهیخودشاهتفادهكند؛بايددراختيار
شوهرياپدرويابرادرشمیگذاشتوآنهاهمبهميلخودشانازثروتآن

خانم-يابرایاوويابرایخودشان-اهتفادهمیكردند.1


تااوايلاينهده-يعنیتادهههایدوموهومهمينقرنميالدی-در
كشورهایغربی،زنانمالكيّتبهمعنایحقيقینداشتند!يعنیزنیكهشوهر
میكرد،بدوناجازهیشوهرشنمیتوانستدرثروتخودتصّرفكند.اينرابا

احكاماهالمیمقايسهكنيدكهزنانرامستقلمیداند.2


شمامالحظهكنيدكهدردنيایغربوهمينكشورهایاروپايیكهاينهمه
مّدعيدتاعازحقوقزنانهستند-كهتقريباهمهاشهمدروغاهت-تادهههای
اّولاينقرنیكهتمامشد،زناننهتقطحّقرأینداشتند،نهتقطحّقگفتنو
انتخابكردننداشتند،حّقمالكيّتهمنداشتند.يعنیزنمالكاموالموروثی

خودشهمنبود؛اموالاودراختيارشوهربود!3


دنيایغرب،زنرابهابتذالكشاند.تاشصت،هفتادهالقبلازاين،درتمام
اروپاوكشورهایغربی،زنتقطدرهيطرهیمرد-يامردِخودويايكمردديگر
مثلصاحبكارخانهومزرعه-میتوانستباشدوهيچحّقیازحقوقاصلِیيك
انساندريكجامعهیمتمّدنرانداشت.حّقرأیوحّقمالكيّتوحّقمعامله
نداشت.بعدآمدندزنرابهميدانكاروزندگیوتّعاليتاجتماعیكشاندند؛اّما
درهمانحال،تماموهايلرابرایلغزشزنتراهمكردندواورادرمتنجامعه،

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدراجتماعباشكوهزائرانمرقدمطسرحضرتامامخمينی)ره(1376/03/14.

3.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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رهاوبیپناهگذاشتند.1


میدانيدكهتادهههایدوماينقرن،هيچزنیدرهيچجایاروپا،حّقرأی
نداشت.آنجاهايیهمكهدمكراهیبود،زنحّقصرفكردنمالخودشرا
نداشت.ازدههیدوم-يعنیازهالهای1916يا1918بهبعد-آرامآرامدر
كشورهایاروپايی،تصميمگرتتندكهبهزنحقاعمالنظروتصرفدرهرمايهی
خودوحقوقاجتماعِیمتساویبامردبدهند.بنابراين،اروپاخيلیديرازخواب
بيدارشدوخيلیديرمسألهراتسميد.مثلاينكهمیخواهدباجنجالهایدروغين،

ازلحاظزمانجبراناينعقباتتادگیرابكند.2

1/2/3/4- به وجودآم�دن صنای�ع جدی�د و احتیاج به نیروى کار ارزان، عاملی 
براى مطرح شدن پدیده ى »آزادى زنان«

قرن اوايل در آوردند- بهوجود را اروپاييها،صنايعجديد كه ازروزی
نوزدهمكههرمايهدارانغربیكارخانههایبزرگرااختراعكردهبودند-و
احتياجبهنيرویكارارزانوبیتوقّعوكمدردهرداشتند،زمزمهی»آزادیزن«
رابلندكردند؛برایاينكهزنراازداخلخانوادههابهدرونكارخانههابكشانند؛
بهعنوانيككارگزارارزانازاواهتفادهكنند،جيبهایخودشانراپركنندو
زنراازكرامتومنزلتخودبيندازند.امروزآنچهكهبهعنوان»آزادیزن«
درغربمطرحاهت،دنبالهیهمانداهتانوهمانماجراهت.لذاظلمیكه
درترهنگغربیبهزنشدهاهتوبرداشتغلطیكهاززندرآثارترهنگ
وادبيّاتغربوجوددارد،درتمامدورانتاريخبیهابقهاهت.درگذشتههم
درهمهجابهزنظلمشدهاهت،اّمااينظلمعمومیوتراگيروهمهجانبه،

مخصوصدوراناخيروناشیازتمّدنغرباهت.3

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم......1368/10/26.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.

3.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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1/2/3/5- برنامه ریزى صهیونیستي در  راستاى اشاعه ى فساد، فحشا و خروج  
 زنان  از  عّفت  بشرى  از حدود  150  سال قبل

تشكيالتصسيونيستی،برایتسادنسلبشر،ازحدودصدوپنجاههالپيش،
شروعبهبرنامهريزیواشاعهیتسادوتحشاكردهاند.آنهازنهاراازعّفتبشری
خارجهاختند؛بهطوریكهحتّیزنهایاروپاوامريكاهم،بهشّدِتپنجاههال

اخيردچارتحشاوتسادودوریازتضايلانسانینبودهاند!1

1/2/3/6- کشف حجاب عجیب و اختالط جنسی بی نهایت و بی مهار در اوائل قرن بیستم
درترهنگاروپايی،وقتیزنباهمهیموجودیوامالكخودازدواجمیكردو
بهخانهشوهرمیرتت،نهتقطجسماودراختيارشوهرقرارمیگرتت،بلكهتمام
اموالوامالكوداراييهایاوهمكهازپدروخانوادهاشبهاورهيدهبود،متعّلق
بهشوهرمیشد!اينحقيقتیاهتكهغربيهانمیتوانندآنراانكاركنند...2يك
اتراِطاينچنين،درمقابلتفريطهمدارد.وقتینسضتیبهنفعزناندرچنانتضايی
بهوجودمیآيد،طبعاًدچارتفريطهايیازطرفمقابلمیشود.لذاشمامیبينيددر
طولچنددههال،آنچنانتسادوبیبندوباریدرغرببهوهيلهیآزادیزنان
بهراهاتتادورواجپيداكردكهخودمتفّكرانغربیرادچاروحشتكرد!امروز
دلسوزانومصلحان،انسانهایخردمندوباانگيزهدركشورهایغربی،ازآنچه

پيشآمدهاهت،متوحّشوناراحتندوالبتهنمیتوانندهمجلوِآنرابگيرند.3

1/2/3/7- بی توّجهی به خانواده و تربیت فرزند از حدود پنجاه سال قبل
درگذشته،وضعزنانغربیاينطورنبود.ازهی،چسل،پنجاههالقبل،وضع
زنانغربی-بهخصوصدرامريكاوبعضیازكشورهایاروپايی-روزبهروزبدتر
1.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالیو

درمانیكشور1368/9/15.
2.باتوجهبهاينكهگاهدريكترازازبياناتمقاممعّظمرهبريموضوعاتومحورهايمتعدديگنجانده
شدهاهت،بهلحاظبسرهبرداريهرچهبيشترخوانندهازمفاهيمموجود،تقطيعهاييصورتگرتتهاهتكه

اينتقطيعهاباعالمت»...«نشاندادهشدهاهت.
3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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شد.آنروزیكهزنانغربیاينراهغلط]اهميّتندادنبهخانوادهوتربيتترزند[
راشروعنمودند،تكرنمیكردندكههیهالديگر،چسلهالديگر،پنجاههال
ديگر،كشوروجامعهیآنها،دچارچنينوضعیشودكهنوجواندوازدههاله،
هفتتيرببندد،ياچاقویضامنداردرجيبخودبگذاردوبههنگامشبياروز،
درگوشهوكنارخيابانهاینيويوركيالندنيابقيهیشسرهایغربی،اگرتوانست
كسیرابُكشد،بدونهيچمالحظهایبكشد!وضعشانبهاينجارهيدهاهت.وقتی

خانوادهازهمپاشيد،وضعيتاينگونهمیشود.1

1/2/3/8- عدم ارائه ى  مدرک تحصیلی به زنان تحصیل کرده تا چند سال گذشته 
درهمينكشورهایغربی،تاچندهالقبلازاين-نهخيلیزياد-زنانیكهدر
مراكزآموزشعالیتحصيلمیكردند،حقنداشتندمدرككتبیتحصيالتعالی
خودشانرابگيرند!درهميناواخر،دربعضیازكشورهایغربی-ازجملهدر
انگلستان-يكیازمّجالتيكیازكشورهایغربی-كهنمیخواهمازآنكشور
وازآنمجّلهاهمبياورم-پيرزنیرامعرتیكردهبودكهدرهال1917-يعنی
تقريباًهفتادهالقبل-درحّددكتراتحصيالتعاليهكردهاهت؛ليكنبهاومدرك
تحصيلندادهاند!بعدهؤالمیكند،چرامدركتحصيلندادهاند؟میگويدكه
چونتاهال1947درانگلستان،بهزنانیكهتحصيلمیكردند،مدركتحصيلی
نمیدادندومیگفتندكهزننبايدمدركتحصيلیبگيرد!اينهاامروزآمدهاندودر

مقابلجمسوریاهالمی،مّدعیحقوقزنشدهاند!2

1/2/4- قبل از انقالب )دوران پهلوی(
1/2/4/1- از بین بردن حرمت، قداست و طهارت زن

اينهمهتاصلهبينوضعموجودووضعآنروزوجوددارد،كهدرحالحاضر
ماميانزنامروزوزنزمانحكومتهتمشاهیمشاهدهمیكنيم!آنروز،چيزی

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدراجتماعباشكوهزائرانمرقدمطسرحضرتامامخمينی)ره(1376/03/14.
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اززنباقینماندهبود.آنروز،نگذاشتهبودندكهچيزیبهنامحرمتوحجابو
حفاظوقداهتوطسارتزنباقیبماند؛بهخصوصدرشسرهایبزرگ.وضعيت
امروز،قابلمقايسهباآنروزنيست.البتهشّكينيستكهبايدازاينبستربشود؛اّما

آنچهكهامروزهست،قابلمقايسهباآنروزگارنيست.1

1/2/4/2- پیشی گرفتن از غرب در رواج فساد، بی بندوبارى و بی حجابی
دردورهیپيشازانقالب-همانهالهایاواخردههیچسلواوايلدههی
پنجاه-بارهادرهخنرانيهايیكهبرایجوانانتشكيلمیشد،ازرویشواهدو
قرائنمیگفتماينوضعيتیكهماازلحاظبیبندوباریوبیحجابیوتحشادر

كشورمانداريم،دركشورهایاروپايینيست!واقعاًهمنبود؛مناّطالعداشتم.2
ماقبلازانقالبراازنزديكديديم.وضعیكهآنروزكشورماوجامعهیما
وزنانمابههمتآنميتاختند،وضعيتبسيارهولناكوخطرناكیبود.بهخاطر
خاصيتتقليدیبودنكاردراينجا،گاهیوضعيتظاهرزنانازآنچهكهمادر
عكسهاونقلهاوگزارشهااززنهایاروپايیميديديمياميخوانديمهمبدتر

بود!يكچنينوضعیراداشتندترويجميكردند.3

1/2/4/3- س�وق دادن زنان به س�مت تجّمل و مصرف گرایی و تبدیل ش�دن به 
یک وسیله ى مصرف

چههتمهايیكهدرحّقزنرواداشتهشدهواهمشهتماهت،وچههتمهايی
كهاهمشهمهتمنيست،اّمادرحقيقتهتماهت؛مثلهمينهوقدادنبه
تجّملومصرفگرايیوآرايشهایبيسودهومخارجهنگينوتبديلشدنبهيك
وهيلهیمصرف.اين،هتمبزرگیبرزناهت.شايدبشودگفتكههيچظلمی
باالترازايننيست؛زيراكهاورابكّلیازآرمانهاواهدافتكاملیخودشغاتل

1.بياناتدرآغازهفتمينگردهمايیائمهیجمعهیهراهركشور1370/6/25.
2.بياناتدرخطبههاینمازجمعهیتسران1378/07/09.

3.بياناتدرديداربانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
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ومنصرفمیكندوبهچيزهایخيلیكوچكوحقيرهرگرممینمايد.اين،كاری
بودهكهدررژيمظالمپادشاهیانجامشده،وحاالبايدجلویآنگرتتهمیشد.
البتهدراوايلانقالب،خيلیهمخوببود؛ليكنبعدهابازغفلتهايیشدهاهت،

كهبايدنسبتبهآن،حسابیبرنامهريزیكرد.1


همانتربيتغلطغربیموجبشدكهدردورانحكومتطاغوتدراينكشور،
زنانبهآرايش،تجّمالت،زينتهایبيخودی،تبّرجوخودنمايیتمايلپيداكنند.2

1/2/4/4- بیرون کشیدن زنان و دختران از آغوش عفیف خانواده و غرق کردن 
آن ها در منجالب فساد

آنروز]دورانطاغوت[زنانباهيأتهایمختلفبهمساترتهایگوناگونی
میرتتند؛اّماتشريفاتیبود.برایهوهرانیونشاندادنهروكولخودشانبه
اينوآنبود.لكنزنمسلمانامروز،درمجامعجسانی،دركنفرانسهایگوناگون
جسانی،درمراكزعلمیودردانشگاهها،حضورعلمیياهياهیياخدماتیدارد.
اينهاارزشدارد.آنروزدخترانیرابهعنوان»دخترنمونه«و»دخترشايسته«،از
آغوشگرموعفيفخانوادههابيرونمیكشيدندودرمنجالبتسادترومیكردند.3



رضاخانقلدروقتیخواهتازغرببرایماهوغاتبياورد،اولينچيزیكهآورد،
عبارتازلباسورتعحجاببود؛آنهمبازورهرنيزهوهمانقلدریقّزاقیخودش!
لباسهانبايدبلندباشد؛بايدكوتاهباشد؛كالهبايداينطوریباشد؛بعدهمانراهم
عوضكردند:اصالًبايدكالهشاپوباشد!اگركسیجرأتمیكردغيرازكالهپسلوی
-كالهیكهآنموقعبااينعنوانشناختهمیشد-كالهديگریهرشبگذارد،ياغير
ازلباسكوتاهچيزیبپوشد،بايدكتكمیخوردوطردمیشد.اينچيزهاراازغرب
گرتتند!زنهاحقنداشتندحجابشانراحفظكنند؛نهتقطچادر-چادركهبرداشتهشده

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
2.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.

3.بياناتديدارگروهیازپرهتاران1373/07/20.
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بود-اگرروهریهمهرشانمیكردندومقداریجلویچانهشانرامیگرتتند،كتك
میخوردند!چرا؟برایاينكهدرغرب،زنهاهربرهنهمیآيند!اينهاراازغربآوردند.1

1/2/4/5- متزلزل کردن پایه هاى اخالقی مملکت و ازبین بردن حجاب و عفاف 
و فاصله ي بین زن و مرد

میدانيدقبلازانقالباينمملكتچگونهبود؟درطولپنجاههالچگونه
پايههایاخالقیدراينمملكتعمداًوباحسابوپيگيریمتزلزلشد؛زنانو
دخترانوجوانانرابهچهوضعیكشاندند؟اگرمیدانستيد،آنگاهمیتسميديد
طبقهیجوانصالحونورانی-چهدخترانوچهپسرانكهدربخشهایمختلف

جامعههستند-چقدرارزشدارند.2


امروزعددمطلقونسبیمحّققينزن،اهاتيدزن،دانشمندانزندررشتههای
میكنند، تكر گوناگون رشتههای در كه زن نويسندگان و متفّكرين مختلف،
صاحبنظرندوقلمميزنند،ادبایزن،شعرایزن،هنرمندانزن-قصهنويسها،
شاعرها،نّقاشها-بمراتببيشترازدورهیطاغوتاهت؛يعنیآندورهایكه
بهنامطرتداریاززن،حجابوعفافووجودتاصلهیبينزنومردرابكّلی
ازبينبردهبودندوروزبهروزهماينبیبندوباریراترويجميكردند؛حتّیدر

مواردیازكشورهایاروپايیهمبدتروتندترعملميكردند.3

1/2/4/6- به انحطاط کشاندن و وادار کردن زنان به ساختن شخصیت کاذب 
از طریق جلوه گرى و مشغول کردن او

زنراوادارمیكردندكهبهوهيلهیجلوهگریوجلبچشمهابههمت
خود،برایخويشيكشخصيتكاذبدرهتكند.اين،برایزنانحطاطبود

1.بياناتدرديدارجوانانوترهنگياندرمصالیرشت1380/02/12.
2.بياناتدرجلسهیپرهشوپاهخدانشجوياندانشگاهشسيدبسشتی1382/02/22.

)س( زهرا حضرت ميالد هالروز آهتانهی در نخبه بانوان از كثيری گروه ديدار در بيانات .3
.1386/04/13
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وپيشرتتنبود.آياجنايتیبزرگترازايننسبتبهزنوجودداردكهبيايندهراو
راباآرايشوُمدوجلوهگریولباسوطالوزيورآالتبندكنندوازاوبهعنوان
يكابزارووهيله،درراهمقاصدگوناگوناهتفادهكنندونگذارنددرميدانهياهت
واخالقوتربيتواردبشود؟اين،آنكاریاهتكهدررژيمگذشته،دقيقاًو

بابرنامهانجاممیگرتت.1

1/2/4/7- ضّد اسالمی بودن پوشش و رفتار زنان در محیط هاي گوناگون
دورانطاغوتكهانسانوقتیبهداخلمحيطیمیرتت،احساسمیكرددر
آنمحيط،همهچيزضّداهالماهت.بهيكمسلمانوبهيكآدممتديّنكه
میرهيدند،نگاههاازرویبغض،ازرویهردیوازرویبیاعتنايیبود.رتتار
زنان؛پوششزنان؛برخوردمردان؛جلفگريهايیكهگاهیبعضیازمردانو

زنانمیكردند؛همهچيزغيراهالمیبود.2

1/2/4/8- ورود در وادي علم به قیمت کنار گذاشتن دین، تقوا، عفاف و وقار اسالمي
زن،درجامعهیخودباختهینظامِپليدپادشاهی،حقيقتاًوازهمهیجوانب
مظلومبود.اگرزنمیخواهتواردمقولهیعلمبشود،بايدقيددينوتقواو
عفافرامیزد.مگريكخانممسلمان،دردانشگاههاومحيطهایآموزشیو
مراكزعلمیوترهنگیمیتوانستبهآهانیحجابومتانتووقارخودرا
حفظكند؟مگرممكنبود؟مگرمیشديكزنمسلمان،درخيابانهایتسران
وبعضیازشسرهایديگر،بامتانتووقاراهالمیياحتّیباحجابنيمهكاره،
راحتراهبرودوازگزندزبانوحركتهرزگانودلباختگاِنبهتسادوتحشای
هوغاتغرب،مصونبماند؟كاریكردهبودندكهدراينمملكت،كسبعلم
برایزنهاغالباًممكننمیشد.موارداهتثنايیراكاریندارم.بهطورغالب،

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
2.بياناتدرديداراعضایانجمنهایاهالمیادارات،كارخانههاوبيمارهتانهایهراهركشور

.1371/6/4
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رتتنزنانبهوادیعلمميّسرنمیشد؛مگربابرداشتنحجابومنصرفشدن
ازتقواووقاراهالمی!1



درميدانهياهتودرزمينهیتّعاليتهایاجتماعیهمهمينطوربود.اگرزنی
میخواهتمنصبیازمناصباجتماعیوهياهیرادرايراِندورانپادشاهیدارا
باشد،بايدقيدحجابوعفافووقارومتانتزناهالمیرامیزد.البته،بستهبه

اينبودكهخوداينزن،جوهرواهتعدادشچگونهباشد.2

1/2/4/9- مع�دود ب�ودن خانم ه�اى محّجب�ه و اس�تهزاء، تمس�خر و برخورد 
غیرانسانی با آن ها

در دخترخانمها و خانمها از معدودی اتراد طاغوت[، ]رژيم دوران آن در
يك برخورد، آن بودند. اهتسزا و تمسخر مورد كه داشتند دانشگاههاحجاب
برخوردغيرانسانِیجلفوغلطیبودكهانسانچيزیراكهخودشقبولندارد،
آنرابهلجنبكشاندوبهباداهتسزابگيرد؛كاریكهامروزرهانههایغربیعينًا

انجاممیدهند.3


دردانشگاههاودرهميندانشگاهشسيدبسشتی،قبلازانقالبچندجوان
متديّنبودندكهاگراهمبياورم،بعضیازآنهارامیشناهيد.بعضیازآنهابا
بندهدوهتوخويشاوندبودند؛میآمدندازاينجا-كهآنزماناهمشدانشگاه
ملیبود-مطالبیبرایبندهنقلمیكردند.اّوالًمراهممذهبیكههيچ،حتیيك
محيطكوچكهمبراینمازخواندننداشتند.خودشاندورهمجمعشدندوبا
پولشخصیجایكوچكیرابهعنواننمازخانهدرهتكردند.مگردهتگاهاجازه
میداد؟آنروزهميندانشگاه-كهعمدتاًمحلاعيانواشرافوبچهپولدارها

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم...1368/10/26.
2.همان.

3.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
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بود-اينگونهبود؛مركزچهتجايعوتسادهايی!دانشگاههایديگرهمهمينگونه
بود.واقعاًاهتادودانشجویمتديّندردانشگاهزيرتشاربودند.درهطحجامعه
همهمينمسائلبود.زنیكهمايلبودحجابشراحفظكند-نهاينكهباچادر
وروگيری،بلكهبايكحجابمعقول-مگرمیتوانستدرجامعهراهبرود؟!1

1/2/4/10- بی س�وادي، ع�دم  اط�الع از مس�ائل اجتماع�ی و عدم عالقه ى جمع 
کثیرى از زنان به سرنوشت  کشور

دررژيمگذشته،بااينكهجمعكثيریاززنها،همبیهوادبودندوهمازمسائل
اجتماعیچيزیهرشاننمیشد-يعنینمیگذاشتندچيزیهرشانبشود-وهم
بههرنوشتكشوربیعالقهبودندواصاًلنمیدانستندكهزنمیتوانددرهرنوشت
كشوردخالتداشتهباشد،باوجوداينهاازلحاظظاهر،شبهاروپايیوگاهیهم
رویدهتزنهایغربیواروپايیزدهبودندووقتیكسینگاهشانمیكرد،
خيالمیكردكهاينزناالنازيككشوراروپايیوازيكمحيطغربیواردايران
شدهاهت؛اّمااگربااودوكلمهصحبتمیكردی،میديدیكهيكخانمبیهواد

وياكمهوادیاهت!2

1.بياناتدرجلسهیپرهشوپاهخدانشجوياندانشگاهشسيدبسشتی1382/02/22.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.



فصل سوم
زن در اسالم و تمّدن اسالمی

1/3/1- جایگاه و منزلت زن
1/3/1/1- قابلیت و توانایی س�لوک به مراتب عالیه و اوج ملکوت انس�اني با 

رعایت احکام و مقّررات اسالمی
آنوقتدرچنيندنيايی،پيامبراكرمدختریتربيتمیكندكهايندختر،
شايستگیآنراپيدامیكندكهپيامبرخدابيايددهتاوراببوهد!بوههبردهت
تاطمهیزهراازطرفپيامبررا،هرگزنبايدحملبريكمعنایعاطفیكرد.اين
خيلیغلطوخيلیحقيراهتاگرماخيالكنيمكهچوندخترشبودودوهتش
میداشت،دهتشرامیبوهيد.مگرشخصيتیبهآنارجمندی،آنهمباآنعدل
وحكمتیكهدرپيامبرهستواتكايشبهوحیوالسامالسیاهت،خممیشود
ودهتدخترشرامیبوهد؟نه،اينيكچيزديگرويكمعنایديگریاهت؛
اينحاكیاهتكهايندخترجوان،اينزنیكهوقتیازدنيارتته،بينهجده
هالتابيستوپنجهالهنداشته-هجدههالهمگفتهاند،بيستوپنجهالهم
گفتهاند-اصاًلدراوجملكوتانسانیقرارداشتهويكشخصتوقالعادهبوده
اهت.اين،نگرشاهالمبهزناهت؛هراغاينبرويد؛همدربررهيسایمربوط
بهترهنگومسائلاجتماعیونگرشسا-كهاينخانمسایعضوشورایترهنگی،

نسخه الکترونیکی 
صرفاً جهت بهره برداری در سایت بسیج وزارت کشور 
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اجتماعیزنانمسؤولشهستند-وهمدرپرورشعلمی-كهشماخانمهای
دانشمنددنبالشهستيد-هراغاينبرويد.1



اهالم،آنعلّورتبهراجايگاهحتمیزندانستهوهلوكبههویآنرا
الزمشمردهوراهآنراباارزشگذاريهاومقّرراتواحكامیهموارهاخته
اهت.ترهنگغربوبينشیكهپايهیآناهت،اگرآنمنزلترانيزارزانی
معنوی چشماندازهای گسترهی آن تاقد ماّدی ديدگاه البته كه - كند زن
هرگرميهای و شسوات و لّذات از وارهتگی كه ندارد آن يارای - اهت
حقيرراازشخصيتزنجداهازد؛بلكهاينرااصلشمرده،پايهیقضاوت

خوددربارهیجوامعوعقايدقرارمیدهد.2

1/3/1/2- الگودانستن زن براي کّل جامعه، شخصیت دادن به زن و مقابله با 
نگاه انحرافی و غلط 

اهالمبرخالفآنجوریكههميشهدرنظامهایطاغوتیوجودداشتهاهت
كهباچشمديگریاصاًلبهزننگاهميكردند،بهزنشخصيتميدهد.دراهالم
وقتیبرایمؤمننمونهميخواهندمشّخصبكنند،نمونهیزنمعيّنمیكنند.»َو 
َضَرَب اهللُ َمثاًل لِّلذيَن اَمنوا اِمرأَت فرَعون«3؛ايننفراول،»َو َمْرَيَم اْبَنَت ِعمراَن«،نفر
دوم؛نمونهبرایلّلذينآمنوا،دوزن.نمونهبرایللذينكفرواهمدوزن:»امرأَت 
نوٍح َو امرأَت لوٍط كانَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعباِدنا ... َفخانَتاُهما«4يعنیزنرانهتقط
محوروعبرتوآئينهایبرایزنان،بلكهبرایكلجامعهقرارميدهد.ميشديك
مردانتخاببكنند.نه،ايندرمقابلهیباآننگاهانحراتیوغلطیاهتكهنسبت
بهزنانوجودداشته.ايننگاه،هميشههمتحقيرآميزنبوده؛اّماهميشهغلطبوده.5
1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
2.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3.

3.هورهیتحريم،آيهی11.
4.هورهیتحريم،آيهی10.

5.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/07/28.
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1/3/1/3- عظمت بخشی به زن، ازطریق آمیختن حجب وحیا، با عّزت مؤمنانه 
و احساس تکلیف 

عظمتزنآناهتكهبتواندحجبوحياوعفافزنانهراكهخدادرجبّلت
زنوديعهنسادهاهت،حفظكند؛اينرابياميزدباعّزتمؤمنانه؛اينرابياميزدبا
احساستكليفووظيفه؛آنلطاتترادرجایخودبهكارببرد،آنتيزیوبرندگی
ايمانراهمدرجایخودبهكارببرد.اينتركيبظريفتقطمالزنهاهت؛اين
امتيازیاهتكه آميزهیظريفلطاتتوبرندگی،مخصوصزنهاهت؛اين

خدایمتعالبهزندادهاهت.1

1/3/1/4- زنان؛ نمونه هاى قرآنی برجسته در صحنه ى انسانیت و تکامل معنوى
درموردنگاهاهالمبهزنبحثهایزيادیشدهاهت،ماهمبارهاگفتيم.من
مكّرراًعرضكردمكهنمونهبرایانسانمؤمنومرضّیالسی،وانسانكاترومردود

درگاهپروردگاردرقرآن،زنمطرحشده؛اينچيزجالبیاهت.2


خدایمتعالدراينجا،دوزنرابهعنواندونمونهازانسانهایبرجستهومؤمن
-نهاززنانبرجسته-ذكرمیكند.يعنیدرصحنهیانسانيتوتكاملمعنوی،خدای
متعالوقتیمیخواهدنمونهیممتازیبيانكند،هخنازپيامبرانومردانبزرگو

شخصيتهایعلمیودينینمیكند؛بلكههخنازدوزنبهميانمیآورد.3


دربارهیمسألهیزنومرد،پياموحیحاویمسائلمسّمیاهت؛برويمببينيم
وحیدراينبارهچهمیگويد.وحیهمتقطبهموعظهكردنبسندهنكرده،بلكه
نمونههازیكردهاهت.شماببينيدوقتیكهخدایمتعالمیخواهدبرایانسانهای
مؤمندرطولتاريخنبوتهادرقرآنمثالیبزند،میترمايد:»َو َضَرَب اهللُ َمثاًل لِّلذيَن 
1.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب

كبری)س(1389/02/01.
2.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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اَمنوا اِمرأَت فرَعون«.درزمانموهی،اينهمهمؤمنبودند،اينهمهكسانیدرراه
ايمانتالشوتداكاریكردند؛اّماآننمونهرااهممیآورد.اينناشیازچيست؟
آياخدایمتعالخواهتهاززنانجانبداریكند؛يانه،مسألهچيزديگریاهت؟
مسألهايناهتكهاينزندراوجحركتمعنویبهجايیرهيدهكهتقطاورا
میشودمثالزدوالغير.حاالاينقبلازتاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(اهت؛اين
قبلازمريمكبری)هالماهللعليسا(اهت؛اينمتعّلقبهآنزماناهت.زنترعون،نه
پيامبراهت،نهپيامبرزادهاهت،نههمسرپيامبراهت،نهدرخانوادهیهيچپيامبری

بودهاهت.تربيتمعنویورشدوبالندگیيكزن،اورابهاينجامیرهاند.1

1/3/1/5- نگاه جامع و ارزشگذارى به اصالت زن و پرهیز از تشّبه به مردان
مابايددرموردمسألهیزننگاهجامعداشتهباشيم،وايننگاهجامعدراهالم
هست.مسألهیارزشگذاریبهاصالتزن،زنبودن،برایزنيكارزشواالهت؛
يكاصلاهت.بههيچوجهتشبهبهمردانبرایزنارزشبهحسابنمیآيد؛
همچنانكهبرایمردهاتشبهبهزنانارزشبهحسابنمیآيد.هركدامنقشی
دارند،هركدامجايیدارند،جايگاهیدارندوطبيعتیدارندومقصودیازوضعيت
خاصآنهادرآترينشحكيمانهیالسیموردنظربودهكهاينمقصودبايدبرآورده

شود؛اينمسألهمسماهت.2

1/3/1/6- زن مظهر و الگوى ظرافت، زیبایی، حساسیت و لطافت
نوعنگاهزنبهمردبانگاهمردبهزنبهطورطبيعیمختلفاهت،بايدهم
مختلفباشد،ايرادیهمندارد.مردبهزنبهصورتيكالگویزيبايی،الگوی
ظراتت،الگویحساهيتنگاهمیكند،اورالطيفمیبيند.اهالمهمهمينرا
تأكيدكرده:»اَلَْمْرَأُة َرْيحانٌَة َو لَْيَسْت بَِقهَرمانٌَة«3يعنیزنُگلاهت.درايننگرش،
1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
2.بياناتدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالدحضرتزهرا)س(1386/04/13.

3.بحاراالنوار،عالمهمجلسی،ج74،ص215.
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زن،يكموجودیاهترقيق،مظسرزيبايیولطاتتورقت،ومردبهاينچشم
بهاومینگرد.محبّتاورادراينقالبترهيمومجسممیكند.مرددرچشم
زن،مظسراعتماد،نقطهیاتكاواعتماداهتومحبّتخودشرابهاودراين

قالبترهيممیكند.1

1/3/1/7- داشتن نقشی مؤّثر درون خانواده و نسل هاى آینده
عّلتاينكهاهالماينقدربهنقشزندرداخلخانوادهاهميّتمیدهد،همين
اهتكهزناگربهخانوادهپايبندشد،عالقهنشانداد،بهتربيتترزنداهميّت
داد،بهبچههایخودرهيد،آنهاراشيرداد،آنهارادرآغوشخودبزرگكرد،
برایآنهاآذوقههایترهنگی-قصص،احكام،حكايتهایقرآنی،ماجراهای
بهترزندانخودمثلغذایجسمانی آموزنده-تراهمكردودرهرترصتی
چشانيد،نسلهادرآنجامعه،بالندهورشيدخواهندشد.اين،هنرزناهتو
مناتاتیهمبادرسخواندنودرسگفتنوكاركردنووروددرهياهتوامثال

اينهاندارد.2

1/3/1/8- ترجیح زن بر مرد در خدمتگذارى فرزند به او
اهالمدربرخیجاهاحتیزنرابرمردترجيحدادهاهت.مثاًلآنجاكهمرد
وزن،پدرومادریهستندكهترزندیدارند،اينترزنداگرچهترزندهردونفر
اهت،اّماخدمتگزاریترزنددرمقابلمادر،الزمتراهت.حّقمادربرگردنترزند،

بيشترووظيفهیترزندنسبتبهمادرهنگينتراهت.3

1/3/1/9- زن شریک زندگی مرد نه تابع محض او
اينطورهمنيستكهبگوييمهمهجاخانمبايدازآقاتبعيتكند؛نخير.چنين

1.خطبهیعقدمورخهی1381/6/6.
2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.

3.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.
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ساء«1معنايشاين چيزینهدراهالمداريمونهدرشرع.»الّرجاُل َقّواموَن َعلَى النِّ
نيستكهزنبايستیدرهمهیامورتابعشوهرباشد.نه!يامثلبرخیازاين
اروپانديدههایبدترازاروپاومقّلداروپا،بگوييمكهزنبايستیهمهكارهباشدو
مردبايدتابعباشد.نه!اينهمغلطاهت.باالخرهدوتاشريكودوتارتيقهستيد.
يكجامردكوتاهبيايد،يكجازنكوتاهبيايد.يكیاينجاازهليقهوخواهت

خودبگذرد،ديگریدرجایديگر،تابتوانيدبايكديگرزندگیكنيد.2

1/3/1/10- برابرى زن با مرد در رسیدن به مقامات معنوى و درجات انسانی
درزمينهیمسائلمعنوی،زنانجزوپيشگامانحركتمعنویانسانبههوی
پيشرتتهاهستند...آنجايیكهبحثايمانواهالموصبروصدقومجاهدت
درراهبهدهتآوردنارزشهایانسانیواهالمیومعنویاهت،میترمايد:
»ِإنَّ الُْمْسِلميَن َو الُْمْسِلماِت َو الُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت و الْقاِنتيَن َو الْقاِنتاِت َو الّصاِدقيَن َو 
الّصاِدقاِت و الّصابِريَن َو الّصابِراِت«.3دراينآيهدهعنوانبرایارزشهایمعنویذكر
میشود؛اهالم،ايمان،قنوت،صدق،صبر،خشوعوديگرچيزها.زنومرددراين
ميدان،دوشبهدوشحركتمیكنندوپيشمیروند؛هردوراذكرمیكند.اين
بتمردگرايیراكهدرجاهليتهاهميشهبهوهيلهیمردانوحتیبهوهيلهی
زنانپرهتيدهمیشد،اهالمدراينآياتمیشكند.درميدانمسائلهياهیو

اجتماعی،بيعتزنرايكامرالزمويكمسألهیزندهمعرتیمیكند.4


»ِإنَّ الُْمْسِلميَن َو الُْمْسِلماِت َو الُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت ...«مردمسلمان،زنمسلمان.
مردعابد،زنعابد.مردمتسّجد،زنمتسّجد.دراهالمهمهیاينمقاماتمعنویو
درجاتانسانی،بينزنومردبالّسويهتقسيمشدهاهت.دراينموارد،مردوزن
بايكديگرمساویوبرابرند.هركسكهبرایخداكاركند،»ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثي«؛چه

1.هورهینساء،آيهی34.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/1/19.

3.هورهیاحزاب،آيهی35.
4.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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َبًة1«.2 مردباشدوچهزن،»َفَلُنْحِيَينَُّه َحياًة َطيِّ


اهالمطرتدارتكاملبشراهت.برایاهالم،زنومردهيچترقیندارد.
برایاهالم،جنسزنياجنسمردمطرحنيست؛تكاملانسانیمطرحاهت.
يكجاهخنازمردگفتهمیشود،يكجاهخناززن.بهيكمناهبتاززن
تجليلمیشود،بهيكمناهبتازمرد؛چوندوحّصهیپيكرهیبشرند،دو
بخشوجودبشریهستند.ازلحاظجنبهیبشریوجنبهالسی،هيچتقاوتی

باهمديگرندارند.3

1/3/1/11- لزوم رسیدن زنان به حّد اعالى رشد فکرى و سیاسی و معنوى
اهالممیخواهدكهرشدتكریوعلمیواجتماعیوهياهیو-باالتراز
همه-تضيلتیومعنویزنان،بهحّداعلیبرهدووجودشانبرایجامعهو
خانوادهیبشری-بهعنوانيكعضو-حّداعالیتايدهوثمرهراداشتهباشد.

همهیتعاليماهالمازجملهمسألهیحجاب،برايناهاساهت.4

1/3/1/12- برابرى حقوق و رعایت عدالت میان زن و مرد
دراهالمآنچهكهمطرحاهت،عبارتاهتازتعادل؛يعنیرعايتعدالت
محضمياناترادبشر،ازجملهميانجنسزنوجنسمرد.برابریدرحقوق
مطرحاهت،اّمادرجايیممكناهتاحكامزنبااحكاممردمتفاوتباشد؛
همچنانكهطبيعتزنباطبيعتمرددربعضیازخصوصياتمتفاوتاهت.
بنابراين،بيشترينحقايقوبيشترينواقعيتهایتطرتوطينتبشریدرمورد

زنومرد،درمعارفاهالمیاهت.5

1.هورهینحل،آيهی97.
2.بياناتدرديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.

3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
4.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.

5.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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1/3/1/13- برابرى زنان و مردان در حفظ، اداره و پیشرفت جامعه ى اسالمی 
و مجموعه ي نظام اجتماعی

اهالموقتیكهمیگويد:»َو الُْمْؤِمُنوَن َو الُْمْؤِمناُت بَْعُضُهْم َأْولِياُء بَْعٍض يْأُمُروَن 
بِالَْمْعُروِف َو َيْنَهْوَن َعِن الُْمْنَكِر«1،يعنیمؤمنينومؤمناتدرحفظمجموعهینظام
اجتماعیوامربهمعروفونسیازمنكرهمههسيموشريكند؛زنرااهتثناءنكرده.
ماهمنميتوانيمزنرااهتثناءكنيم.مسئوليتادارهیجامعهیاهالمیوپيشرتت
جامعهیاهالمیبردوشهمهاهت؛بردوشزن،بردوشمرد؛هركدامبهنحوی

برحسبتوانايیهایخودشان.2

1/3/1/14- تکریم واقعی زن
اهالمبهمعنایواقعیزنراتكريمكردهاهت.اگرروینقشمادروحرمت
مادردردرونخانوادهتكيهمیكند،ياروینقشزنوتأثيرزنوحقوقزن
به بههيچوجه ووظايفومحدوديتهایزندرداخلخانوادهتكيهمیكند،
معنایايننيستكهزنراازشركتدرمسائلاجتماعیودخالتدرمبارزاتو

تّعاليتهایعمومیمردممنعكند.3

1/3/1/15- توانایی ایفاى نقش هاى منحصر  به فرد، با تکیه بر نقاط قّوت زنانه، 
ایمان عمیق، عّفت و پاکدامنی 

زنبانقاطقّوتزنانهیخود-كهخدایمتعالدروجوداوبهوديعهگذاشتهو
مخصوصزناهت-همراهباايمانعميق،همراهبااهتقرارناشیازاتكاءبهخداوند،
وهمراهباعّفتوپاكدامنی-كهتضایپيراموناورانورانيتمیبخشد-میتواند
درجامعهيكنقشاهتثنايیاينگونهايفاكند؛هيچمردیقادربهايفایچنيننقشی
نيست.مثلكوهاهتواریازايمان،درعينحالمثلچشمهیجوشانیازعاطفهو

1.هورهیتوبه،آيهی71.
)س( زهرا حضرت ميالد هالروز آهتانهی در نخبه بانوان از كثيری گروه ديدار در بيانات .2

.1386/04/13
3.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.
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محبّتواحساهاتزنانه،تشنگانومحتاجاننوازشراازچشمهیصبروحوصله
وعاطفهیخودهيرابمیكند.انسانهادرچنينآغوشپربركتیمیتوانندتربيت

شوند.اگرزنبااينخصوصياتدرعالموجودنبود،انسانيّتمعناپيدانمیكرد.1

1/3/1/16- منافات نداشتن وظایف عبادى و فردى با وظایف اجتماعی و سیاسی 
بعضیخيالمیكنندانسانیكهمشغولعبادتمیباشد،يكعابدومتضّرعو
اهلدعاوذكراهتونمیتوانديكانسانهياهیباشد.يابعضیخيالمیكنند
كسیكهاهلهياهتاهت-چهزنوچهمرد-ودرميدانجسادتیهبيلاهلل
مادریو باوظايف نمیتوانديكزنخانه اگرزناهت، دارد، تّعال حضور
همسریوكدبانويیباشدواگرمرداهت،نمیتوانديكمردخانهودكانو
زندگیباشد.خيالمیكننداينهاباهممناتاتدارد؛درحالیكهازنظراهالم،
اينههچيزبايكديگرمناتاتوضّديتكهندارد؛درشخصيتانسانكامل،

كمككنندههماهت.2

1/3/1/17- جلب چشم مردها و هوس هوسرانان، عاملی براى تحقیر زن
به بتواندچشممردهارا،هوسهوهرانانرا نيستكه اين به عظمتزن
خودشجلبكند؛ايناتتخاریبرایيكزننيست؛اينتجليلزننيست؛اين

تحقيرزناهت.3

1/3/1/18- تنّفر از ظلم به زن؛ قراردادن زن در جایگاه حقیقی خود
تفريط و اتراط از انتخابكرده؛ بين اين در را برجسته اهالميكموضع
جلوگيرینموده،وهشداریبههمهیمردمعالمدادهاهت.اهالم،مردانیراكه

1.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
2.بياناتدرديدارباهياتنظارت،بازرهانوناظرانشوراینگسبانوهياتاجرايیانتخاباتميان
دورهيیمجلسوخانوادهشسداء،اهراء،مفقودانوجانبازاناهتانهایتارسوهمدان1368/9/22.
3.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب

كبری)س(1389/02/01.
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بهخاطرقدرتمندبودنجسمیياتوانايیمالی،زنانومردانرابهخدمتمیگرتتند
وزنراموردآزارواحياناًتحقيرقرارمیدادند،بهكّلیهرجایخودنشاندوزن
رادرجايگاهحقيقیخودشقراردادوحتّیازجساتی،زنرادررديفمردقرار
داد:»ِإنَّ الُْمْسِلميَن َو الُْمْسِلماِت َو الُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت...«1مردمسلمان،زنمسلمان.

مردعابد،زنعابد.مردمتسجّد،زنمتسجّد.2


اهالمازآنمردیكهبهزنظلمكند،متنّفروبيزاراهت.پيغمبرِخدا،مردیراكه
بهزنيادخترخودشظلمكند،زشتمیشمارد.چونزنازلحاظجسمیضعيفتر

اهت،آيااينمجّوزمیشودكهمردباتكيهبرقدرتجسمانیبهاوظلمكند؟!3

1/3/1/19- نفی زیاده روى و اِعمال قدرت هاى جاهالنه توسط مرد
زنمانندگلیاهتكهبايداورامراقبتكرد.بااينچشمبايدبهاينموجوددارای
لطاتتهایروحیوجسمینگاهكرد.ايننظراهالماهت.همخصوصيتزنانگی
زنكههمهیاحساهاتوخواهتسایاوبراهاساينخصوصيتزنانگیاهت،
حفظشدهاهت،براوتحميلنشدهاهت،ازاوخواهتهنشدهاهت،كهدرحالیكه
زناهت،مثلمردتكركند،مثلمردكاركند،مثلمردبخواهد-يعنیخصوصيت
زنبودنكهيكخصوصيتطبيعیوتطریومحورهمهیاحساهاتوتالشسای
زنانهاهت،درديداهالمیحفظشده-همدرعينحال،ميدانعلم،ميدانمعنويّت،
ميدانتقوا،ميدانهياهی،بررویاوبازشدهاهتواو،همبهكسبعلمتشويق
شدهاهت،همبهحضوردرميدانسایگوناگوناجتماعیوهياهی.آنوقتدر
داخلخانوادههمبهمردگفتهاندكهحّقتكليف،تحميل،زيادهروی،اعمالقدرتسای

جاهالنهوغيرقانونیندارد.اين،آننگاهاهالمیاهت.4

1.هورهیاحزاب،آيهی35.
2.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.

3.ديداربامردمياهوج:1373/03/17.
4.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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1/3/1/20- حمایت از استقالل اقتصادى زنان
دراهالم،زنمالكثروتخوداهت.شوهرشراضیباشد،ياراضینباشد؛
پدرشراضیباشد،ياراضینباشد-ترقینمیكند-اومیتواندثروتومالو
اندوختهیخودرامصرفكندوربطیبهكسديگریندارد.نظراهالم،ايناهت.
درحمايتازاهتقاللاقتصادیزنان،دنياهيزدهقرناهتكهازاهالمعقباهت.
اهالماينراهيزدهقرنقبلگفتهاهت؛ولیدراروپاتازهچسل،پنجاههالودر
بعضیازكشورهاكمترازاينمّدتاهتكهتازهشروعكردهاندبهزناجازهدهند
كهدرمالوملكخود،دخلوتصّرفكند!اهالم،ازاينجستهمجلواهت.1

1/3/1/21- آزادى زنان در انتخاب همسر
زنبهعنوانيكزوجهويكهمسر،درمراحلمختلفموردتوّجهوعنايت
ويژهیاهالمیقراردارد.دردرجهیاّول،مسألهیانتخابهمسراهت.بهنظراهالم،
زندرانتخابهمسرآزاداهتوهيچكسنمیتوانددرموردانتخابهمسر،بر
هيچزنیچيزیراتحميلكند.يعنیحتیبرادرانزن،پدرِزن-خويشاونداندورتر
كهجایخوددارند-اگربخواهندبراوتحميلكنندكهتوحتماًبايدباشخص

موردنظرازدواجكنی،نمیتوانندوچنينحقّیراندارند.اين،نظراهالماهت.2

1/3/2- زن اسالمی - ایرانی
1/3/2/1- ویژگی ها

1/3/2/1/1- زن ایرانی مسلمان خود را در دامنه ى قّله اى که فاطمه زهرا )سالم 
اهلل علیها( در اوج آن است، می بیند.

زنهایمؤمندرجامعهیماهعیكنندقدرزنايرانِیمسلمانرابدانند...زنی
كهخودرادردامنهیقلهایمیداندكهدراوجآن،تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(
-بزرگترينزنتاريخبشر-قراردارد؛آنزن،زنمسلمانايرانیاهت.اينزن

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.همان.
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بايدديگرازاينبازيچههایتراهمآمدهیتمّدنغربیوروشهایتوطئهآميزآن،
روبگرداندوبهآنبیاعتنايیكند.1

1/3/2/1/2- عزیز داشتن شأن خود و پرهیز از برهنگی، اختالط و معاشرت با مردان
آنچهراكهمابرایزنعرضهمیكنيم،چيزیاهتكههيچانسانانديشمند
باانصاتینمیتواندمنكرشودكه»اينبرایزنخوباهت.«مازنرابهعّفت،
بهعصمت،بهحجاب،بهعدماختالطوآميزشبیحدومرزميانزنومرد،
بهحفظكرامتانسانی،بهآرايشنكردندرمقابلمردبيگانه-برایآنكهچشم
اولّذتنبرد-دعوتمیكنيم.اينبداهت؟اينكرامتزنمسلماناهت.اين

كرامتزناهت.2


ارزشزناهالمیومسلمانرابدانيد.زنیكهدراختالطومعاشرت،بامرد
قاطینمیشودوخودراوهيلهایبرایجلبچشممردنمیداندوخودراباالتر
ازاينمیداند؛زنیكهشأنشراعزيزترازاينمیشماردكهخودراعريانكندو
باصورتومویوبدنخود،چشمروندگانرابههمتخويشجلبكندو

هوسآنهارااشباعنمايد.3

1/3/2/1/3- عظمت زن مس�لمان ؛ در حفظ دین و حجاب همراه با حضور در 
میدان علم و سیاست

الگویزنرانشانبدهند؛بگويندزنمسلمانزنیاهتكههمدينخودرا،
حجابخودرا،زنانگیخودرا،ظراتتهاورقّتهاولطاتتهایخودراحفظ
میكند؛همازحّقخوددتاعمیكند؛همدرميدانمعنويّتوعلموتحقيقوتقّرب
بهخداپيشرویمیكندوشخصيّتهایبرجستهایرانشانمیدهدوهمدرميدان

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.

3.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
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هياهیحضوردارد.اينمیشودالگويیبرایزنان.1


عظمتزنبودنرادرآميختنحجبوحياوعفافزنانهباعّزتمسلمانانهو
مؤمنانه،درككنيد.زنمسلمانمااينجوراهت.2

1/3/2/1/4- تشخیص درست هدف و فداکارى در راه آن
زناهالمی،زنیاهتكهراهرادرهتمیرود؛هدفرادرهتتشخيص
میدهدودراينراهحاضربهتداكاریاهت.وچنينزنیعظمتمیآتريند؛

همچنانكهزنانايرانعظمتآتريدند؛اينهاتعارفنيست.3

1/3/2/1/5- وصول به مقامات عالي علمي، فقهي و فلسفي
خانمهایباهوادِمسلماِنمؤمِندرهخوانیكهيامشغولتحصيلندويادر
دانشگاهها،بسترينعلومرادرباالترينمدارجتدريسمیكنند،زيادندواينبرای
نظاماهالمیمايهیاتتخاراهت.خانمهايیهستندكهبحمداهللباالترينتخّصصها
رادرپزشكیودرعلومگوناگون-درزمينهیعلومانسانی،درزمينهیعلومتجربی
ودرزمينهیعلومِگوناگوِنديگردارند.خانمهايیهستندكهدرزمينهیعلومدينی
پيشرتتكردهوبهمراتبباالرهيدهاند.يكروزيكخانمبزرگواردرايران-در
اصفسان-بود،بهنام»بانویاصفسانی«كهخانمبسيارعالیمقامیبود.مجتسدهو
عارفوتقيهبود.اّماتقطاوبود.امروز،بحمداهللدخترانجوانیكهدرآيندهینه
چنداندوربهمقاماتعالیعلمی،تقسیوتلسفیمیرهند،بسيارند.اينهااتتخار

نظاماهالمیهستند؛وپيشرتتزنيعنیاين.4

1.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
2.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب

كبری)س(1389/02/01.
3.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار

.1370/8/22
4.بياناتدرديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.
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1/3/2/1/6- الگوگیري از فاطمه ى زهرا و زینب کبرى )علیهماالّس�الم( در فهم 
درست، هوشیارى در درک موقعیت ها و انتخاب بهترین کارها

زنامروزدنياالگومیخواهد.اگرالگویاوزينبوتاطمهیزهراباشند،كارش
عبارتاهتازتسمدرهت،هوشياریدردركموقعيتهاوانتخاببسترينكارها؛
ولوباتداكاریوايستادنپایهمهچيزبرایانجامتكليفبزرگیكهخدابردوش
انسانهاگذاشتهاهت،همراهباشد.زنمسلمانیكهالگويشتاطمهیزهرايازينب

كبری)عليسماالّسالم(باشد،ايناهت.1

1/3/2/1/7- تسلیم نشدن در برابر سیاست هاى ویرانگر و اسارتبار و مقاصد 
سیاسی و شخصی غربی ها

...زنايرانیوزنمسلمان،بهمجاهدتخودبرایرهاشدنازدامهایپرداخته
ودرراهنسادهیترهنگتباهگرغرب،باارادهایراهخادامهدهدوبههيچرو
تسليماغوایآنان]غربیها[كهزنراابزاریبرایپيشبردهياهتهایويرانگرو
اهارتبارخواهتهاند،نشود.ظراتتیهوشمندانهالزماهتكهميانتشّخصومنزلت
علمیوترهنگیواجتماعیوهنریوهياهیزن،باتنّزلوانحطاطاوتاهطح
وهيلهوابزاریبرایمقاصدهياهیوشخصیترقگذاشتهشودواينيك،با

آنچهمطلوبومحبوبهرانسانآزادهوآگاهاهت،مشتبهنگردد.2

1/3/2/2- تأثیر در جامعه جهانی 
1/3/2/2/1- تفهیم منافات نداشتن رعایت کامل موازین اسالمی با تحصیل علم، 

به زنان دنیا در عمل
منمیخواهمبگويمكهشماخانمهابرایدنياپيامیداريد.اينپيامرادقيق
ومسجلكنيدوبهدنيابدهيد.پيامهمتقطپيامزبانیوشفاهیوكتبینيست؛

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22

2.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3.
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بلكهبيشترپيامعملیاهت.زنهایايران،بهخصوصكسانیكهدررشتههای
گوناگوِندانشودرچارچوباهالمواحكاماهالمیومسمترازهمهمسألهی
حجابتوانستهاندحركتبكنند،بايستیبهزنانودخترانودانشجويانزن
دنياعماًلتفسيمكنندكهعلمبهمعنایبیبندوبارینيستوالزمهیتحصيل
علم،بیقيدینسبتبهموازيناخالقیدرموردمعاشرتزنومردنيست؛
بلكهمیتوانبارعايتكاملاينموازين،علمراهمتحصيلكردوبهجاهای
بااليیرهيدووجودشمامیتواندبهعنوانيكنمونهازپيامجسانیاهالمنشان

دادهبشود.1

1/3/2/2/2- الگو شدن حجاب زنان ایرانی و گسترش حجاب در جهان به تبعیت 
از زن مسلمان ایرانی

شمابدانيدزنانمسلماندربسياریازنقاطدنياامروزبهشمانگاهمیكنند
وازشمايادمیگيرند.اينكهمیبينيددربعضیازكشورهایغربی،دربعضی
ازكشورهایمسلماناّماباحكومتهایغيراهالمی،اينطورحجاباهالمی
موردتساجمدشمناندينقرارمیگيرد،ايننشاندهندهیگرايشزنانبهحجاب
اهت.دركشورهایهمسايهیما،آنجاهايیكهبهحجاباهتمامنمیشد؛در
كشورهایاهالمیكهبندهخودمازنزديكبعضیجاهاراديدمكههرگزاهمی
ازحجابدرآنجاآوردهنمیشد؛درمدتبيستهالهیبعدازانقالب،زنان،
بهخصوصزنانروشنفكروبهخصوصدختراندانشجو،بهحجابگرايشپيدا
كردند؛عالقهپيداكردند؛روآوردندوحجابراحفظكردند؛كهنمونههايش
عالوهیبراينهادركشورهایغربیهممشاهدهشدهاهت.شماالگوييد،شما

نمونهايد.2


میبينيدكهزنانومسلماناندركشورهایگوناگون-چهكشورهایاهالمی

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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كهدرآنهاخبریازحجابنبودودرتعليماتغربیغرقشدهبودندوچهحتّی
كشورهایاروپايی-بههمتحجابرومیكنند.البته،اوْلمسلمانانگرايش
خودرانشاندادندومابعدازپيروزیانقالبديديمكهكشورهایدوردهتیكه
تحتتأثيرومجذوبترهنگغربیواروپايیبودند،حجاببههبكحجاِب
شمازنانايرانرادربينخودآزمايشمیكردندوبهآنروآوردهبودندوآوردند.

اين،پيشرتتشماهت.1

1/3/3- مشکالت و نواقص در جوامع اسالمی و جامعه ی ایراني
1/3/3/1- کوتاهی نسبت به شناخِت نقش و رسالت زن مسلمان، در ایران و 

دیگر جوامع اسالمی
خواهرانعزيزودخترانمن!اعتقادمايناهتكهاگردربخشیازجامعهی
اهالمی-چهدرايرانوچهدربعضیكشورهایديگر-نسبتبهزنمسلمان،
كوتاهيهايیصورتمیگيرد،قدریتقصيرمردانوقدریهمتقصيرخودِبانوان

اهت؛2


مسألهیزنوارتباطزنومردهممسماهت.اّوالًبهنظرمن،نقشزنهرچه
برجستهشود،خيلیبستراهت.زنهایمامظلومند.منراجعبهزنحرفهایزياد
وبحثهایتراوانیدارم.مسألهیزنواقعاًمسألهیمسّمیاهت.يكعّدهتوّجه
نمیكنندوبهعنوانيكمسألهینمايشیكهحاالمدروزاهت،حرفمیزنند.
خوب؛گرايشهایتمينيستیوگرايشخاصغربیدرموردزنهمكهبهجای
خودمحفوظاهت؛اّمااصلنقشزندرخانواده،دراجتماع؛ارزشواهميّتزن
واموریازاينقبيل،چيزهايیاهتكهماحقيقتاًبهآنهاكمپرداختهايموازاين

كمپرداختنخسارتهممیبينيم.3

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.

3.بياناتدرديدارمديرانصداوهيما1381/11/15.
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1/3/3/2- رسوخ باورها و فرهنگ هاى غلط غربِي در ذهن جوامع اسالمي در 
زمینه ى جایگاه و شأن زن 

دربارهیمسئلهیزندرجامعه،اهاسمشكل،دوچيزاهت؛دونقطهیاهاهی
اهتكهاگردربارهیايندونقطهبشودتكریكرد،طرحینودرانداختوكار
پيگيرومستمریانجامداد،ميتواناميدواربودكهدرطولزمان-ميانمّدتيا
بلندمّدت-آنچيزیكهامروزميتوانآنرابحرانمسئلهیزندردنيادانست،
حلشود.آندوچيز،يكیعبارتاهتازنگاهغلطوبدتسميدنجايگاهزنو
شأنزندرجامعه؛كهايننگاهواينبدتسمیازغربشروعشدهوخيلیهم
قديمیوريشهدارنيست.آنكسانیكهمّدعیشدندكهدرپروتكلهایانديشمندان
صسيونيستاينمسئلهوجودداشته،میشودحدسزدكهاين،خالفواقعنيست.
يعنیاگرنگاهكنيم،میبينيمايننگاهغلط،اينكجتسمیوبدتسمیدرزمينهیشأن
زندرجامعه،شايددرحدودصدهال،صدوپنجاههالبيشتردرغربهابقه
نداردوازغربهرريزشدهاهتبهجوامعديگر،ازجملهجوامعاهالمی.اين
يكنقطهاهت.نقطهیدومكهاهاسمشكلاهت،بدتسميدنمسألهیخانوادهو

بدعملكردندررتتارهايداخلخانوادهاهت.1

1/3/3/3- گرایش به سمت تجّمل گرایی، مدگرایی، تازه طلبی و افراط در آرایش 
و نمایش در مقابل مردان

اينگرايشبهتجّملگرايیكهمدتسابوددرجامعهیمايواشيواشكمشدهبود،
يادراوايلانقالبمثاًلخانمهابهتجّمالتوزروزيورهااعتنايینمیكردند،
متأّهفانهبازاينچيزها-آنطوركهشنيدهمیشود-درجامعهیماداردرشد
میكند.زنانانديشمندوباتكروبامعرتتجامعهیمابايداينراخطربدانند.نبايد
زنانبههمتتجّملگرايیهوقپيداكنند.البتهاينخطربرایمردانهمهست؛
منتسادرزنانبيشتروامكانشزيادتراهت.وانگسیدراينقضيّه،درموارد
بسياری،مردانتحتتأثيرزنانشانقرارمیگيرند.شماهاواقعاًبايدبااينقضيّه

1.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
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مبارزهكنيد؛خودتانهممراقبتنماييد.1


چههتمهايیكهدرحّقزنرواداشتهشدهواهمشهتماهت،وچههتمهايی
كهاهمشهمهتمنيست،اّمادرحقيقتهتماهت؛مثلهمينهوقدادنبه
تجّملومصرفگرايیوآرايشهایبيسودهومخارجهنگينوتبديلشدنبهيك
وهيلهیمصرف.اين،هتمبزرگیبرزناهت.شايدبشودگفتكههيچظلمی
باالترازايننيست؛زيراكهاورابكّلیازآرمانهاواهدافتكاملیخودشغاتل
ومنصرفمیكندوبهچيزهایخيلیكوچكوحقيرهرگرممینمايد.اين،كاری
بودهكهدررژيمظالمپادشاهیانجامشده،وحاالبايدجلویآنگرتتهمیشد.
البتهدراوايلانقالب،خيلیهمخوببود؛ليكنبعدهابازغفلتهايیشدهاهت،

كهبايدنسبتبهآن،حسابیبرنامهريزیكرد.2


بهاعتقادمن،گرايشبههمتُمدگرايی،تجّملگرايی،تازهطلبیواتراطدر
كارآرايشونمايشدرمقابلمردان،يكیازبزرگترينعواملانحرافجامعهو

انحرافزنانماهت.درمقابلاينها،خانمهابايستیمقاومتكنند.3

1/3/3/4- بی عدالتی در ارتباطات خانوادگی زن و مرد در جامعه ى ما و دیگر 
جوامع اسالمی

البتهاينرامنبارهاگفتهام،االنهممیگويم؛درجوامعماهم-يعنیجوامع
اهالمیوجامعهیايرانِیخودما-متأّهفانهمثلجوامعغربیيكبیعدالتیدر
ارتباطاتخانوادگیزنومردوجودداشته؛عمدههممربوطبهداخلخانواده
اهت؛اينبايدجلويشگرتتهشود.يكمقداریبانصيحتامكانپذيراهت؛

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
3.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار

.1370/8/22
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يكمقداریاشهمبانصيحتممكننيست،باضربوزورقانونبايدجلويش
ازلحاظجسمانیوبرخی گرتتهشود.زنان،مظلومواقعميشوند.مردچون
توانائیها اين از مواردی در دارد، بيشتری توانائیهای ديگر خصوصيات از
هوءاهتفادهميكندوزورگويیميكند؛اينبايدجلويشگرتتهشود.اينكاربا
قانونامكانپذيراهت؛البتههمانطوركهعرضكرديم،باتسذيبواخالقمردان

همامكانپذيراهت.1

1/3/3/5- عدم رعایت احترام، حرمت و کرامت زن در بعضی از مناطق کشور
البتهدراينجابايدعرضكنمدربعضیازمناطقكشورماازجملهدرهمين
منطقه،نيازهستبهاينكهاحترام،حرمتوكرامتزنبيشترحفظشود.زن
بلوچ،زنمظلومیاهت؛ترزندزياد،ازدواجتحميلی،ترزندتحميلیوعدمترصت
برایبازياتتنخودوهويّتخودازجملهچيزهايیاهتكهمندرمّدتاقامت
دربلوچستانازنزديكشاهدبودم.مردهایبلوچبايدزنهایخودرابيشتر
مالحظهكنند.زنهایبلوچهمانكسانیهستندكهاينجوانانرشيدرادردامان
پاكشانپرورشدادند.زنبلوچمثلمردبلوچوزنهيستانیمثلمردهيستانی

دارایكرامتوشجاعتوعّزتاهتواينعّزتبايدحفظشود.2

1/3/3/6- عدم رعایت پوشش و رفتار مناسب زنان در داخل ادارات
منبهخصوصتأكيدميكنم،نسبتبهرتتارزنومردوپوششزناندر
داخلادارات.بعضیِشكوهدارند؛ِگلهدارند.خانوادههایشسداوزنانمؤمنبهما
شكايتمیكنند.بهاينجاتلفنمیكنند،نامهمینويسند،ياماراكهمیبينند،مكّرر
میگويندكهرتتاربعضیاززنانجامعهیما،رتتارمناهبوشايستهیشأنزن

مسلماننيست.3
)س( زهرا حضرت ميالد هالروز آهتانهی در نخبه بانوان از كثيری گروه ديدار در بيانات .1

.1386/04/13
2.بياناتدرجمعمردمزاهداندراهتاديومآزادی1381/12/04.

3.بياناتدرديداراعضایانجمنهایاهالمیادارات،كارخانههاوبيمارهتانهایهراهركشور1371/6/4.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 74

1/3/4- راهکارهایي براي جوامع اسالمی و جامعه ی ایراني
1/3/4/1- انس زنان با قرآن و درک مفاهیم آن

اگرزنهاباقرآنمأنوسبشوند،بسياریازمشكالتجامعهحلخواهدشد؛
چونانسانهاینسلبعددردامنزنپرورشپيداميكندوزنآشنایباقرآنو
مأنوسباقرآنومتفاهمبامفاهيمقرآن،خيلیميتوانددرتربيتترزندتأثيراتی
داشتهباشدواميدواريمانشاءاهللبهبركتاينحركتعظيمشماها،تردایجامعهی

مابهمراتبازامروزقرآنیترباشد.1

1/3/4/2- رفتن به سراغ راه حّل الهی و پیام وحی و نظر اسالم
میگوييمنگرشبهمسألهیزندرهتنيست؛میتوانگفتنگرشبهمسألهی
يعنی كيفيتدوجنس، به يانگرش نمیكند- تفاوتی نيست- مرددرهت
هندههیقرارگرتتندوجنس،نگرشغلطیاهت.نارهاييهازيادومشكالت
تراواناهت؛عالجچيست؟عالجايناهتكهماهراغراهحّلالسیبرويموآن
راپيداكنيم؛چوندربارهیمسألهیزنومرد،پياموحیحاویمسائلمسّمیاهت؛
برويمببينيموحیدراينبارهچهمیگويد.وحیهمتقطبهموعظهكردنبسنده

نكرده،بلكهنمونههازیكردهاهت...»َو َضَرَب اهللُ َمَثاًل لِلَّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن«.2


اگرماامروزبخواهيمبرایزنانكشورمان،يكحركتحقيقیواهاهیبكنيم،
تازنانبتوانندبهوضعمطلوبخودشانبرهند،بايدبهاحكاماهالمینظرداشته

باشيموازآنالسامبگيريم.برایما،روشرااحكاماهالممعيّنمیكند.3

1/3/4/3- بازنویسی، بازگویی و بازبینی ارزش و کرامت زن در نظر اسالم
]زن[شمعجمعاترادخانوادهاهت؛مايهیانسوهكينهوآرامشاهت...

1.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/07/28.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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بنابراينحقيقتاًبايددرزمينهیارزشوكرامتزندرنظراهالم،بازنويسیو
بازگويیوبازبينیكرد.1

1/3/4/4- تروی�ج فک�ر »لزوم رش�د زن�ان از لحاظ معنوى و اخالقی«، اصالح 
قوانین و تبیین نظر اسالم

چندنكتهیاهاهیراكهبايدموردتوّجهباشد،عرضمیكنم:اّوالًتكررشد
زنانازلحاظمعنویواخالقی،بايستیيكتكررايجدرميانخودِزنانباشد...
دوم،اصالحقوانيناهت.يكمسألهیديگركهبازازكارهایالزماهت،ايناهت
كهنظراهالمدرموردحقوقزنوحقوقمردبايدتبيينشود.خودِبانوانهمدر
اينزمينهبايدكاركنند؛اّمابيشتربايدكسانیكهدرمعارفاهالمیآگاهیدارند،
تالشكنندوبتوانندنظراهالمرادرآنجاهايیكهحقوقزنومردمتفاوتاهت،
درهتتبييننمايند،تاهركسیتصديقكندكهايندقيقاًبراهاسطبيعتوتطرت

انسانیزنومردوبرطبقمصالحجامعهاهت.2

1/3/4/5- یافتن خألهاى معرفتی و اخالقی زنان و اصالح آن با فضائل فاطمه 
زهرا)س( و القاء و بیان آن

شماببينيدامروزنسلجوانشما-چهدخترهاتان،چهپسرهاتان-وجامعهیشما
ازخألكداممعرتترنجمیبرندوآهيبمیبينند؛ازكمبودكدامعنصرهازندهی
اخالقیرنجمیبرند،آنعنصراخالقیرادروجودتاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(و
درتضايلآنبزرگوارواينوجودهایمقّدسپيداكنيدوبهزبانشعر-كهزبان
هنر-آنراالقاوبيانكنيد.ببينيدمادرزندگیهياهیواجتماعیمانبهكدامدرس
اهلبيتاحتياجداريم،آنرااززندگیاينبزرگوارانواينبزرگواربهخصوص

اهتخراجكنيدوبازبانشعربيانكنيد؛اينهاالزمومسماهت.3

1.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.
2.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.

3.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.
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1/3/4/6- تبیین کیفیت برخورد زن و مرد در قانون و اخالق اسالمی 
تصويركيفيتبرخوردزنومرددراخالقاهالمیوقانوناهالمیهمبهنظر
مابايستیبيشتررويشكارشود.بعضیمتديّنهمهستند،اّماچونبامفاهيم
اهالمیدرهتآشنانيستندواخالقياتمرتبطباروابطزنومردرادراهالم
درهتنميدانند،تديّنشانموجبنميشودكهازغلظتشانكمشود،ازتحّكمو
زورگوئیشانبكاهد؛نه،هممتديّناند،همآنتحّكمهاوزورگويیهارادارند؛اين
همبايداصالحشود.اخالقاهالمیدرروابطزنومرد– بهخصوصدرداخل

خانواده-بايدموردتوّجهقراربگيرد.1

1/3/4/7- طّراح�ی پش�توانه ى قانون�ی و ضمان�ت اجرای�ی الزم براى تحّقق 
خواسته ى اسالم

نظراهالمدربابخانوادهوجايگاهزندرخانواده،نظرخيلیروشنیاهت...
با امریاهتكه ولیدرعينحالتحّققخواهتهیاهالمدرخانواده،يك
اينبياناتتمامنميشود،حلنميشود؛احتياجبهپشتوانهیقانونی،پشتوانهی
اجرايیوضمانتاجرايیدارد؛واينكاربايدانجامبگيرد...البتهاينجورنيست
كهماتكركنيمغربیهادراينزمينهازماجلويند؛ابداً.بندهآمارهایزيادیدارم،
اينخانممحترمهمآمارهايیراذكركردند؛...مابهآنهاكهنگاهنميكنيم،آنها
كهالگویمانيستند.مادرمحيطخانوادهكمبودهایزيادیداريم؛احتياجدارد
بهپشتوانهیقانونی،بهتضمينقانونی،بهتضميناجرائی؛واينبايدتحّققپيدا
كند.اينمسئلهازجملهیعرصههاوميدانهايیاهتكهدرداخلكشوردر

اينزمينهكمكارشدهوبايدكارشود.2

1/3/4/8- اصالح قوانین و قراردادن قوانین سخت براى جلوگیرى از ظلم به زن
جامعه،همازلحاظقانونیوهمازلحاظاخالقی،بايدباكسانیكهتعّدی

1.بياناتدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالدحضرتزهرا)س(1386/04/13.
2.بياناتدرديداربابانواننخبه1390/3/1.
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بهزنراحّقخودشانمیدانند،برخوردهختبكند؛قانونهمبايددراين
و بههرحالهرگونههتم اّما كند.... پيشبينی را مجازاتهایهختی زمينه
هرگونهتعّدیجسمانیاینسبتبهزن،بايدبابرخوردبسيارهختیمواجه
شود،تادراينزمينهجامعهیاهالمیمابهآنهطحیكهاهالمخواهتهاهت،
برهد...بعضیازقوانيندربرخوردبازنوبامرداحتياجبهاصالحدارد.بايد
كسانیكهاهلاينكارهاهستند،مطالعهكنند،بررهیكنندوآنقوانينرا

درهتكنند.1

1/3/4/9- نصیحت و تهذیب مردان براى جلوگیرى از بی عدالتی درباره ى 
زنان

البتهاينرامنبارهاگفتهام،االنهممیگويم؛درجوامعماهم-يعنیجوامع
اهالمیوجامعهیايرانِیخودما-متأّهفانهمثلجوامعغربیيكبیعدالتیدر
ارتباطاتخانوادگیزنومردوجودداشته؛عمدههممربوطبهداخلخانواده
اهت؛اينبايدجلويشگرتتهشود.يكمقداریبانصيحتامكانپذيراهت؛...با

تسذيبواخالقمردانهمامكانپذيراهت.2

1/3/4/10- زدودن باوره�اى غل�ط غرب�ی از ذهن زن ایرانی با ارائه ى بحث ها 
و کارهاى اسالمی

بهنظرمن،آنچيزیكهامروزمجموعهیشماوهرمجموعهيیاززنان-كه
درشكلهاوباهدفهایمختلفكارمیكنند-برعسدهدارند،ايناهتكهباور
غلطیراكهترهنگغربیواروپايیدرايندههاهالاخيردرذهنزنايرانی
واردكردهاهت،بزدايد.البتهباورغلطیهمدرگذشتهبودهاهت؛يعنیگرايش
بهبرخیازشكلهایغلطمصرفوتجّمل،ازگذشتههموجودداشتهاهت.با

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
)س( زهرا حضرت ميالد هالروز آهتانهی در نخبه بانوان از كثيری گروه ديدار در بيانات .2

.1386/04/13



ورودترهنگاروپايی،اينمدگرايیونوگرايیدرمصرف،بهشكلعجيبیتشديد
شد.اين،محاهبهشدهوپيشبينیشدهبود.هردمدارانهياهتهایغربی-كهغالبًا
صسيونيستهاواهتعمارگرانبودند-بهقصدیوبانيّتیاينكارراكردند.اين
باورهایغلطرابايدبزداييد؛وايننمیشود،مگرباارائهیبحثهاوكارهایاهالمی.
اگراينكاربشود،ريشهیاينمشكالتیكهگاهیاوقاتمطرحمیشود-بدحجابی
ورواجتسادوتحشاواينچيزها-بهخودیخودكندهخواهدشد.اينهاغالبًا

معلولند؛علل،همانباورهاوترهنگهاهستندكهبايدرویآنهاكاربشود.1

1/3/4/11- منفعل نشدن نسبت به موضع غرب بلکه طلبکاري از آن ها براي 
اصالح مواضعشان

چرابايدكسانیدرزمينهیزن،يادرزمينهیحقوقبشر،طوریحرفبزنند
كهگويیمابايدبكوشيمخودمانرابانقطهنظرهایغربيهانزديكوآشناكنيم؟
آنهااشتباهمیكنند.آنهابايدنقطهنظرهایخودرابهمانزديككنند.آنهابايد
نسبتبهمسألهیزنوحقوقبشروآزادیودمكراهی،نقطهنظرهایغلطوباطل
خودشانراتصحيحكنندوبانظراتاهالمیمواجهنمايند؛نهاينكهعّدهایازاين

طرفدچارانفعالشوند.2

1/3/4/12- استفاده ى خردمندانه از تجربّیات دیگران و نه ِصرِف تقلید
برایما،روشرااحكاماهالممعيّنمیكند.هرروشخردمندانهیعقاليیرا
هماهالممیپسنددوقبولدارد.اگرتجربهایدرجايیباشد،موردقبولاهت؛اّما
تقليدنه.اهتفادهیخردمندانهازتجربيّاتديگراندرهت؛اّماتقليد،غلط.لذاامروز
كسانیكهبرایحقوقزنوبرایرشدوشكوتايیاهتعدادهایزناندركشورما
تالشمیكنند-كهالبتّههمبايداينتالشانجامبگيرد-بايدبدانندچههدتیرا

دنبالمیكنندوچهشعارهايیرابايدمطرحنمايند.3

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
2.بياناتدرديدارباخانوادههایهردارانشسيداهتانتسران1376/02/17.

3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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1/3/4/13- مسئولیت در قبال اصالح رفتار زن و مرد و پوشش زنان در ادارات؛ 
با روش اسالمی

منبهخصوصتأكيدمیكنم،نسبتبهرتتارزنومردوپوششزناندر
داخلادارات.بااصالحاينزنانیكهدراداراتمشغولكارند،بخشعمدهایاز
اينموضوع،اصالحمیشود.اينبانوانمسلمانیكهدراداراتند،بايدرتتارشان،
لباسشان،زیّشانومنششانمسلمانیباشد؛وشمادراينزمينهتكليفو
مسؤوليتداريد.البتهباروشاهالمی؛باهمانشيوهایكهنسیازمنكراهالمی

داردونهباروشهایغيراهالمیوخشونتهاینادرهت.1

1/3/4/14- پرهیز از مصرف گرایی و اسراِف تحمیل شده ي توسط غرب
منبهخانمهایمسلمان،بهخانمهایجوانوبهخانمهایخانهدارعرض
میكنم:هراغاينمصرفگرايیكهغربمثلخورهبهجانجوامعدنياوازجمله
جوامعكشورهایدرحالتوهعهوكشورهایروبهپيشرتتوازجملهكشورما

انداختهاهت،نرويد.مصرفبايددرحّدالزمباشد،نهدرحّداهراف.2

1.بياناتدرديداراعضایانجمنهایاهالمیادارات،كارخانههاوبيمارهتانهایهراهركشور
.1371/6/4

2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.





فصل چهارم
زن در غرب و تمّدن ماّدی

1/4/1- منزلت و جایگاه زن
1/4/1/1- موجودى درجه ى دوم 

ترهنگغربیراازاينشعارهانمیشودتسميد.ترهنگغربیرابايددرادبيّات
غربیجستجوكرد.كسانیكهباادبيّاتاروپايی،باشعراروپايی،بارمانوداهتانو
نمايشنامههایاروپايیآشناهستند،میدانندكهدرچشمترهنگاروپايی،ازدوران
قرونوهطیوبعدازآنتااواهطقرنتعلی،زنموجوددرجهیدومبودهاهت!

هرچهبرخالفاينادّعاكنند،خالفمیگويند.1

1/4/1/2- هوّیت تبعي زنان و سرَورى مردان بر آن ها در فرهنگ غربي
امروزهموقتیزنیبامردیازدواجمیكندوبهخانهیشوهرمیرود،حتّینام
خانوادگیاوعوضمیشودونامخانوادگیمردرابرخودمیگذارد.زنتاوقتینام
خانوادگیخودراداردكهشوهرنكردهاهت؛وقتیشوهركرد،نامخانوادگیزنبه
نامخانوادگیمردتبديلمیشود.اينرهمغربيهاهت؛دركشورمااينطورنبوده،
هنوزهمنيست.زنهويّتخانوادگیخودشراباخودشحفظمیكند؛ولوبعد

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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ازازدواج.آن،نشانهیهمانترهنگقديمیغربیاهتكهمردهرَورزناهت.1


درترهنگاروپايی،وقتیزنباهمهیموجودیوامالكخودازدواجمیكرد
وبهخانهشوهرمیرتت،نهتقطجسماودراختيارشوهرقرارمیگرتت،بلكه
تماماموالوامالكوداراييهایاوهمكهازپدروخانوادهاشبهاورهيدهبود،
متعّلقبهشوهرمیشد!اينحقيقتیاهتكهغربيهانمیتوانندآنراانكاركنند.2

1/4/1/3- اشباع کننده ى یکي از خاکي ترین و ماّدي ترین خصلت هاي بشري در مرد
امروزآنچه اروپايی،همانترهنگرومیاهت.يعنی امروز پايهیتمّدن
كهبرهرتاپایترهنگاروپايیوغربیوبهتبعآنهاترهنگامريكايیو
خردهريزهایغربحاكماهت،هماناصولوخطوطیاهتكهدرامپراتوری
روموجودداشته؛همانهاهتكهامروزمالكومعياراهت.آنزمانهمزنان
رابهباالترينمقاممیرهاندند،احترامشانمیكردندوبهآرايشهاوزيورها
تزيينشانمیكردند؛اّمابرایچه؟برایاشباعيكیازخاكیترينوماّدیترين
خصلتهایبشریدرمرد!اين،چهقدرتوهينوچهقدرتحقيرنسبتبهانسان

ونسبتبهجنسزناهت!3


دنيایاهتكباریهرشارازجاهليت،دراشتباهاهتكهخيالمیكندارزشو
اعتبارزنبهايناهتكهخودرادرچشممردانآرايشكندتاچشمهایهرزهبه

اونگاهكنندوازاوتمتّعگيرندواوراتحسيننمايند.4


آنهامعتقدندكهزنبدونآرايشارزشندارد؛بايدخودشراآرايشكندتا

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.همان.

3.ديدارباشورایترهنگی،اجتماعيزنان،بانوانپزشكمتخصصومسئوالنكنگرهیحجاب
اهالمیدرميالدحضرتزهرا1370/10/4.

4.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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مردهااورابپسندند؛اينبزرگتريناهانتبهزناهت.1


هميشهبهشكلغلطیدرنظامهایطاغوتیبهزننگاهشده؛امروزدرغرب
همهمينجوراهت....زنرابراینوازشچشممرد،برایبسرهورینامشروع
مرد،ميخواهندبهشكلخاصیدرجامعهظاهربشود.اين،بزرگتريناهانتبه
زناهت؛حاالولوباچندينلفافتعارفآميزاينرابپوشانندواهمهایديگری

رويشبگذارند.2

1/4/1/5- ملعب�ه قراردادن مس�ائل جنس�ی بین دو جن�س و رواج مدگرایي و 
مصرف گرایي

آنساباچهچيززنمسلمانبيشتردشمناند؟باحجاباو...چونترهنگآنها
اينراقبولندارد.اروپاييهااينطورند؛آنهامیگويندهرچهراكهماتسميدهايم،
دنيابايدازماتقليدكند!مايلندكهجاهليّتخودشانرابرمعرتتعالمغلبهبدهند.
آنهامیخواهندزنبههبكاروپايیرادرجامعهرواجبدهند؛كهعبارتاهتاز
هبكمدومصرفوآرايشدرانظارعموموملعبهقراردادنمسائلجنسیبين

دوجنس؛میخواهنداينچيزهارابهوهيلهیزنانرواجبدهند.3

1/4/1/6- الگوي زن غربي امروز برخاسته از الگوي باستاني و رومي
الگویغربِیامروزِاروپايی،برخاهتهوزاييدهازالگویباهتانیرومیويونانی
آنهاهت.آنروزهماينطوربودكهزنوهيلهيیبرایتكيفوالتذاذمردبودوهمه
چيزتحتالّشعاعاينبود،امروزهماينرامیخواهند؛حرفاصلیغربيهاايناهت.4
1.ديدارمسووالنوزارتامورخارجهوروهاينمايندگيهایجمسورياهالميايراندرخارجاز

كشور1383/05/25.
2.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/07/28.

3.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22

4.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22
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1/4/1/7- آزادي جنسي به معناي مرز شکني در روابط زن و مرد
نقطهیمقابلاين،درهتهمانترهنگرومیحاكمبرامروزاروپاهت.آنهابا
همهچيزكنارمیآيند،جزبادو،ههچيز؛يكیازآنها-وشايدمسمترينش-حفظ
اينحالتحفاظمنضبطمياندوجنسزنومرداهت؛يعنیخويشتنداریدر
مقابلچيزیكهبهآنآزادیجنسیگفتهمیشود.درمقابلاين،بشّدتهرهختند؛
هركارديگریبكنند،مسمنيست.ازنظرآنهاكسیمرتجعاهتكهرویاين
مسألهتكيهبكند.اگردركشوری،زنانبايكحدودیازمردانمجّزاشدند،اين
میشودخالفتمّدن!راهتهممیگويند؛تمّدنآنهاكهبرويرانههایهمان
تمّدنرومیبناشده،چيزیجزايننيست؛اّمااينازلحاظارزشیغلطاهت؛

عكسشدرهتاهت.1


زنامروزايران،درصحنهیعلموهياهتوهنرودرگونهگونتّعاليتهای
اجتماعی،ازگذشتهبسیتّعالتروميداندارتراهت؛اّمااينهابرایذهنوبينشغربی
ونيزرهموآيينیكهدهتهایصسيونيسمواهتعمارازآنهاخته،درمرتبهی
دوماهت.درمرتبهیاول،آنچيزیمسماهتكهايراناهالمیآنراقاطعانهرد
میكند؛يعنیمرزشكنیدرروابطزنومردوهتكحرمتانسانِیزنوتبديلآن

بهوهيلهيیبرایالتذاذيادهتگاهیبرایمصرفمصنوعاتپرزرقوبرق.2


درغرب،ارتباطبیبندوبارزنومرد،يككاررايجاهتوعدمحجابو
واهطهوتاصلهایبينزنومرددرمعاشرتها،يككارمعمولیاهت.نمیگوييم
كهدركشورهایغربی،همهیمردانيازنانتاهدند.نه،چنيناّدعايینمیكنيم،
چنينتسمتینمیزنيم؛واقعيتهمندارد.درميانآنان،يقيناًمردانوزنانخوب
ونجيبهمهستند؛اّماآزادیجنسیدرجوامعغربیحاكماهت.اين،درآنجا

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3.
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يكترهنگاهت.درترهنگغربی،آزادیشسواتجنسی،يكامرمباحومجاز
وبیقيدوشرطاهت.1

1/4/1/8- نگاه غلط و ابزارى و اهانت آمیز به زن 
هميشهبهشكلغلطیدرنظامهایطاغوتیبهزننگاهشده؛امروزدرغربهم
همينجوراهت.حاالعدهایاززنان-مثلخيلیازمردان-درهميننظامهای
غربیشخصيتهایبرجستهومحترموپاكيزهایممكناهتدربيايند،ليكن
نگاهعمومیبهزنكهدرترهنگغربینسادينهشده،نگاهغلطیاهت؛نگاهابزاری

اهت،نگاهاهانتآميزاهت.2

1/4/2- مشکالت زن در غرب و تمّدن مادی
1/4/2/1- کشتن زنان به عنوان یکی از بلّیه هاى زشت و نفرت انگیز در غرب
نكتهیآخراينكهجامعه،همازلحاظقانونیوهمازلحاظاخالقی،بايدبا
كسانیكهتعّدیبهزنراحّقخودشانمیدانند،برخوردهختبكند؛قانونهم
بايددراينزمينهمجازاتسایهختیراپيشبينیكند.بازهمينجامنعرض
كنم،دركشورهایغربیعلیرغماينهمهشعاریكهمیدهند،هنوزنتوانستهاند
اينراتأمينكنند.يعنیدرداخلخانوادهها،زنانیكهازدهتشوهرانشانكتك
میخورندودخترانیكهازدهتپدرانشانصدمهمیبينندومجروحمیشوند،
تراوانند.آمارهایتكاندهندهووحشتآوریهمدراينزمينهوجوددارد.منتسا
درآنجايكچيزديگرهمهستوآنقتِلنفساهت.راحتخونمیريزند،
راحتمیُكشند.ُكشتن،آنقبحیراكهدرمحيطاهالمیدارد،درآنمحيطسايی
كهازمعارفالسیبويینبردهاند-متأّهفانه-ندارد.كشتنزنان،يكیازبليّههای
بسيارزشتونفرتانگيزیاهتكهدركشورهایغربی-بهويژهامريكا-رايج
اهت.اينكارهاخوشبختانهدركشورمابهآنشّدتنيستوجزموارداهتثنايی،

1.خطبههاینمازجمعهتسران1369/1/10.
2.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/7/28.
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ديدهنمیشود؛اّمابههرحالهرگونههتموهرگونهتعّدیجسمانیاینسبتبه
زن،بايدبابرخوردبسيارهختیمواجهشود،تادراينزمينهجامعهیاهالمیما

بهآنهطحیكهاهالمخواهتهاهت،برهد.1

1/4/2/2- آزار روحی زنان و فشارهاى گوناگون جسمانی 
آزارزنان،تشارهایگوناگونجسمانیوآزارهایروحیبرزناندرغرب،
آمارهايیكهاالندارندميدهند،بمراتبازكشورخودماوازجاهايیكهمااطالع

داريم،بيشتراهت.2

1/4/2/3- تجارت و قاچاق زنان
امروزدردنياطبقگزارشیكهدادهشدهاهت-كهاينگزارشبهنظرمگزارش
هازمانمللاهت؛گزارشيكمركزرهمیاهت-هريعالّرشدترينتجارتهایدنيا،
تجارتزنانوقاچاقزناناهت.بدترينكشورهاهمدراينزمينه،چندتاكشورند؛
ازجملهرژيمصسيونيستیاهت.زنانودخترانراباعنوانپيداكردنكاروعنوان
ازدواجواينحرفها،ازكشورهایتقير،ازآمريكایالتين،ازبرخیكشورهایآهيا،
ازبرخیكشورهایتقيراروپاجمعمیكنندوميبرندآنهارادرشرائطبسيارهختی

تحويلمراكزیميدهندكهانسانازتصّورآنهاونامآنهاتنشميلرزد.3

1/4/2/4- ستم، تعّرض و تعّدى نسبت به زنان از ناحیه ى مردان غربی
امروزدردنيا،رویچيزهایخاصیحّساهيتهست.اّمارویكتكخوردن
زنبهوهيلهیشوهر،حساهيتینيست.مرداندراروپاوامريكا-نههمهیآنان-
خيلیراحتزنانشانراكتكمیزنند.رویظلمكردنمردبهزندرخانواده،
خيلیحّساهيتیدردنيانيست.آمارهايیكهارائهمیكنند،نشاندهندهیايناهت

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالدحضرتزهرا)س(1386/04/13.

3.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
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كهپدرانوشوهراندرخانوادههایامريكايیواروپايی،خيلیراحتبهترزندان
وهمسرانشانظلممیكنند.1



آمارماليكهفتهقبلاهتكهيكهومزنهایدنياازدهتمردهاكتك
ميخورند!بهنظرمناشكانساندرمیآيد؛اينگريهآوراهت.واينبيشتردر

كشورهایصنعتیاهت؛دركشورهایترنگیاهت.2


وجود با ديار، آن ماّدی نظامهای هايهی زير در و غرب دنيای در امروز
شعارهايیكهنسبتبهزنمیدهند،بيشترينظلمرامردانغربیبهزنانمیكنند؛
پدربهدخترش،برادربهخواهرش،شوهربهزنش.بيشترينهتموتعّرضو
تعّدینسبتبهزنانوهمسرانوخواهرانوياحتّیدخترانشان-طبقآمارهايی
كهدردنياهست-ازهویمردانیاهتكهدرنظامهایغربیزندگیمیكنند.3

1/4/2/5- تعّدى و تجاوز مردان به عّفت زنان در غرب
شماامروزهمكهدردنيانگاهكنيد،میبينيديكیازمشكالتزناندردنيای
غرب،بهخصوصدركشوراياالتمتّحدهیامريكا،هميناهتكهمردانباتكيه
بهزورمندیخودشان،بهعّفتزنتعّدیوتجاوزمیكنند.آمارمنتشرشدهاز
هویمقاماترهمیخودامريكارامنديدمكهيكیمربوطبهدادگستریامريكا
ويكیهممربوطبهيكمقامديگریبود.آمارهاواقعاًوحشتانگيزاهت.در
هرششثانيه،يكتجاوزبهعنفدركشورامريكاصورتمیگيرد!ببينيدچقدر
مسألهیعّفتمسماهتووقتیبیاعتنايیكردند،قضيّهبهكجامیرهد.هرشش
ثانيه،يكتجاوزبهعنف!برخالفتمايلزن،مردِزورگو،ظالم،بیبندوبارو

بیعّفتبتواندبهحريمعّفتزنتعّدیوتجاوزكند.4
1.بياناتدرديدارباروحانيونوائمهجمعهوجماعاتاهتانمازندران1369/2/22.

2.بياناتدرديداردانشجوياندانشگاههایاهتانيزد1386/10/13.
3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.

4.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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1/4/2/6- تحقیر شدن زن توسط دیگران
تحقير آنجازن در ديدكه كنيد!خواهيد نگاه امريكايی بهجوامع برويد
ازطرف خانواده، مادرِ میشود. تحقير ازطرفشوهر زِنخانواده، میشود.
ترزندانتحقيرمیشود.حّقمادری،بهاينشكلیكهدرمراكزاهالمیهست،

درآنجامعناندارد.1

1/4/2/7- استفاده زنان از جذابیت هاى جنسی براى پیدا کردن شخصیت در جامعه
درموردمسئلهیاول،كهجايگاهزندرزندگیودرجامعهاهت-باهرتعبيری
كهميخواهيدمطرحكنيد،میشودازآناهمبرد-اشكالاينجاهتكهيكنامعادلهای
رابهتدريجبهوجودآوردهاند؛يكطرفذینفع،يكطرفموردانتفاع؛بشريترا
اينجوریتقسيمكردهاند.طرِفذینفعمرداهت،طرِفموردانتفاععبارتاهتاز
زن.اينبهطورآرام،باتدريج،باشيوههایگوناگون،باتبليغاتمختلف،درطولدهها
هال-كهشايدبهصدهال،صدوپنجاههالبرهد،كهمندقيقنميتوانمبگويمو
اينمسئلهقابلتحقيقاهت-درجوامعغربیدردرجهیاول،وبعددرجوامعديگر
جااتتاده.شأناجتماعیزنرااينجوریمعرتیكردند،اينجوریتعريفكردند:زن
بهعنوانيكموجودیكهموردانتفاعمردبايدقراربگيرد.لذادرترهنگغربیاگرزن
بخواهددرجامعهنمودپيداكند،شخصيتپيداكند،حتماًبايدازجّذابيتهایجنسِی
خودشچيزیراارائهبدهد.حتّیدرمجالسرهمی،نوعپوششزنبايدجوریباشد

كهبرایطرفذینفعومنتفع-يعنیطرفمرد-چشمنوازباشد.2

1/4/2/8- ممنوعی�ت حج�اب واحت�رام نگذاش�تِن کش�ورهاى اروپای�ی ب�ه 
دموکراسی، آزادى و آراء مردم

احترام مردم آراء و آزادی و دمكراهی به مطلقاً و میگويند دروغ آنها
نمیگذارند؛نمونهاشممنوعيّتحجابدرمدارسبرخیكشورهایاروپايی

1.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/7/20.
2.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
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اهت.اجازهنمیدهنددخترمحّصلباروهریبهكالسبرودودرسبخواند.1

1/4/3- نقد عملکرد غرب و تمّدن مادي در قبال زنان
1/4/3/1- منطق بسیار ضعیف غربي

آنهايیكهدرطولتاريخ-چهدرجاهليّتقديموچهدرجاهليّتقرن
بيستم-هعیكردهاندكهزنراتحقيروكوچككنندواورادلبستهبههمين
زخارفوزينتهایظاهریمعرتینمايندوپايبندُمدولباسوآرايشوطال
وزيورآالتكنندووهيلهودهتمايهيیبرایخوشگذرانيهایزندگیوانمود
نمايندوعماًلدراينراهقدمبردارند،منطقآنهامنطقیاهتكهمثلبرف
ويخ،درمقابلگرمایخورشيِدمقاممعنویتاطمهیزهرا)عليساالّسالم(ذوب

میشودوازبينمیرود.2

1/4/3/2- در مسأله ى زن دیر از خواب بیدار شدند
میدانيدكهتادهههایدوماينقرن،هيچزنیدرهيچجایاروپا،حّقرأی
نداشت.آنجاهايیهمكهدمكراهیبود،زنحقصرفكردنمالخودشرا
نداشت.ازدههیدوم-يعنیازهالهایهزارونسصدوشانزدهياهيجدهبه
بعد-آرامآرامدركشورهایاروپايی،تصميمگرتتندكهبهزنحّقاعمالنظرو
تصّرفدرهرمايهیخودوحقوقاجتماعِیمتساویبامردبدهند.بنابراين،اروپا
خيلیديرازخواببيدارشدوخيلیديرمسألهراتسميد.مثلاينكهمیخواهدبا

جنجالهایدروغين،ازلحاظزمانجبراناينعقباتتادگیرابكند.3

1/4/3/3- افراط و تفریط در زمینه ى شناخت طبیعت زن و چگونگی برخورد 
با جنس زن

غربيهادرزمينهیشناختطبيعتزنوچگونگیبرخوردباجنسزن،دچار

1.بياناتدرديدارعلماوروحانيوناهتانهمدان1383/04/15.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.

3.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
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اتراطوتفريطبودهاند.اهاهاًنگرشغربینسبتبهزن،يكنگرشمبنیبرعدم
برابریوعدمتعادلاهت.شمابهشعارهايیكهدرغربدادهمیشود،نگاهنكنيد؛

اينشعارهاپوچاهتوحاكیازواقعيتنيست.1

1/4/3/4- عدم توانایی شعارها و بافته هاى ذهنی غربی ها در جلوگیرى از ظلم به زن
شعارهاوباتتههایذهنیغربیهادرموردزن،هيچنتوانستهجلویظلمیراكهدر
خانوادهوبيرونخانوادهدرطولتاريخبهزنهاميشده-كههنوزهممیشود– بگيرد.2

1/4/3/5- دادن حق مالکیت به زنان به عّلت نیاز به کارگر ارزان و منافع شخصی 
تكر زمينهها اين در میخواهند كه جوان زنان بهخصوص گرامی؛ بانوان
بينديشند،درهتتوّجهكنند.نكتهیمسمايناهتكهحتّیوقتیدراروپابرای
زنحّقمالكيّتمعيّنشد-طبقبررهیموشكاتانهیجامعهشناهانخودِاروپا
-بهخاطراينبودكهكارخانههاكهتازهبساطتنّاوریمدرنوصنعتدرغرب
راگستردهبودند،احتياجبهكارگرداشتند؛اّماكارگركمبودواحتياجبهكارگِر
زياداحساسمیشد.لذابرایاينكهزنانرابهكارخانجاتبكشانندوازنيروی
كارشاناهتفادهكنند-كهالبتهمزدكمتریهمهميشهبهزنانمیدادند-اعالن
شدكهزندارایحّقمالكيّتاهت!دراوايلقرنبيستمبودكهاروپاييانحّق
مالكيّترابهزندادند.اين،آننگرشاتراطیوغلطوظالمانهنسبتبهزندر

غربودراروپاهت.3

1/4/3/6- فرهن�گ برهنگ�ی واخت�الط ب�ی قیدوش�رط زن ومرد؛ براى فس�اد 
انسان ها و خروج انسانیت از دایره ى فضایل انسانی

ترهنگغرب،ترهنگبرنامهريزیبرایتسادانساناهت،ترهنگدشمنیو

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالدحضرتزهرا)س(1386/04/13.

3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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بغضباارزشهاودرخشندگيهاوتضيلتهایانسانیاهت،ترهنگیاهت
كههمچونابزاردراختيارخداوندانزوروزروامپراتورانقدرتاهت.با
اينترهنگ،درصددندنسلبنیآدمراازهمهیتضايلانسانیتسیدهتكنند
وانسانهارابهموجوداتتاهدومطيعوتسليموغاتلازيادخداومعنويّت
تبديلكنند.مناتعآنها،جزازطريقگسترشاينترهنگتأميننمیشود.اين
ترهنگ،برهنگیواختالطوامتزاجبیقيدوشرطزنومردباهماهتكه
يكیازپايههایاصلیترهنگغربیمیباشدوازروزاّول،برایتسادانسانها
وخروجانسانيتازدايرهیتضايلانسانیبنيانگذاریشد.آنهاكهدلشانبرای

انسانيتنسوختهاهت.1


غربمیخواهدترهنگخودرابرهمهجاحاكمكند.ترهنگغرب،برهنگی
اهت.البتهبهشماعرضكنمكهاينبرهنگی،اينتسادوبیبندوباریواينشكل
تضاحتآميزیكهبعضیاززناندربسياریازكشورهایغربیدارند،بحمداهللدر

خودِغربنيزهمهگيرنيست.2

1/4/3/7- ن�گاه غل�ط و کج فهمی نس�بت به ش�أن زن در جامع�ه، برگرفته از 
پروتکل هاى اندیشمندان صهیونیست

دربارهیمسئلهیزندرجامعه،اهاسمشكل،دوچيزاهت؛...آندوچيز،
يكیعبارتاهتازنگاهغلطوبدتسميدنجايگاهزنوشأنزندرجامعه؛كه
ايننگاهواينبدتسمیازغربشروعشدهوخيلیهمقديمیوريشهدارنيست.
آنكسانیكهمّدعيشدندكهدرپروتكلهایانديشمندانصسيونيستاينمسئله
وجودداشته،میشودحدسزدكهاين،خالفواقعنيست.يعنیاگرنگاهكنيم،
میبينيمايننگاهغلط،اينكجتسمیوبدتسمیدرزمينهیشأنزندرجامعه،شايد

1.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالی
ودرمانیكشور1368/9/15.

2.بياناتدرديدارگروهیازپرهتاران1373/07/20.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 92

درحدودصدهال،صدوپنجاههالبيشتردرغربهابقهنداردوازغربهرريز
شدهاهتبهجوامعديگر،ازجملهجوامعاهالمی.1

1/4/3/8- قرار دادن مفاهیم انسانی تحت الشعاع مسائل سیاسی و اقتصادى 
و تبلیغاتی

بسيار آنعقباتتادگِی تمّدنغربمیخواهد دنيای امروزهمكه میبينيد
مالمتانگيزخوددرموردمسألهیزنراجبرانكند،طورديگریجبرانمیكند.
تصّورمنايناهتكهآنهاجانبمفاهيمانسانیدرموردزنراتحتالّشعاع
مسائلتبليغاتیوهياهیواقتصادیقرارمیدهند؛كمااينكهازاّولهمدراروپا
همينطوربودهاهتوازهمانهنگامكهبهزنانحقوقیدادهشد،غالباًبرهمين

مبانیغلطاهتواربودهاهت.2


موضوعزنهمدهتمايهایدردهتهوداگرانهمهیارزشهایانسانیشده
اهت.دردنياودررهانههایجمعیعالم،درطولهالهایمتمادی،كسانیكه
نهبرایزن،نهبرایجنسانسانونهبرایكرامتهایانسانی،جزدرمحاهبهی
باپولارزشیقائلنيستند-كهمتأّهفانهدرتمّدنكنونیمغرب،نقشمسّمیرا
درهمهیعرصههاايفامیكنند-مسألهیزنراهمبرایخودشاندرميدانهای
مختلفبهصورتيكهرمايهويكوهيلهیهوداگریدرآوردند؛رویآنبحث
میكنند،ترهنگهازیمیكنند،تبليغمیكنندوذهنهایمردوزنهمهیدنيارا

درهردوراهیيكوهوههوگمراهیبزرگقرارمیدهند.3

1/4/3/9- سوء استفاده از زنان براى پیشبرد مقاصدخود 
آنها]غربیها[برایاينكهاززن،آنچنانموجودیبهوجودبياورندكهمورد

1.بياناتمقاممعظمرهبریبابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.

3.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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نظرخودشاناهت،محتاجاينهستندكهدايماًمددرهتكنندوچشمهاودلها
وذهنهارابههمينچيزهایظاهریوكوتهنظرانهمشغولكنند.كسیكهبهاين

چيزهامشغولشد،كیبهارزشهایواقعیخواهدرهيد؟1


آنهايیكهمرزهایدوجنسرابكّلیازبينبردند،آزادیجنسیرادرعمل،
درزبان،درتبليغات،حتّیدرتلسفهترويجكردند،بايدپاهخبدهند.نتيجهاين
شدكهباتوّجهبهخویتجاوزگریطبيعیوقّوتطبيعیایكهمردنسبتبهزن
دارد،زنمظلومواقعبشودونسبتبهزنحقكشیانجامبگيرد.زنراوهيلهای
برایتروشكاالهايشانقراربدهند؛مثليككاال،مثليكمتاع!شمااينمجاّلت
ترنگیرانگاهكنيد؛برایتروشيكمتاع،پيكرلختيكزنرانشانميدهند!

آخراهانتیازاينباالتربرایيكزنممكناهت؟آنهابايدجواببدهند.2

1/4/3/10- وجود یک سیاست و راهبرد براى تثبیت جایگاه غلط و اهانت آمیز براى زن
ترضكنيماگردريكجامعهایمسئلهیآرايشزنانوتبّرجزناندرمحيطهای
عمومیمحكومشود،جنجالبلندخواهدشد.اگرنقطهیمقابلآنانجامبگيرد
-يعنیدريكجامعهایعريانیزنانمطرحشود-هيچهروصدايیدردنيا
بلندنمیشود.اّماوقتیپوششزن،عدمتبّرجزن،آرايشنكردنزندرجامعه
مطرحشود،دهتگاههایمسّلطتبليغاتیدنياهربلندمیكنند،جنجالمیكنند؛اين
نشاندهندهیايناهتكهيكترهنگی،يكهياهتی،يكراهبردیوجوددارد
كههالهایمتمادیاهتدنبالمیشودوپايهاشايناهتكهاينجايگاه،اين
شأن،اينموقعيتغلطواهانتآميزرابرایزنتثبيتكنند؛ومتأّهفانهكردند.لذا
شمامیبينيددرغربباحجابتدريجاًبهصورتعلنیداردمخالفتميشود.3

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22

2.بياناتدرديداردانشجوياندانشگاههایاهتانيزد1386/10/13.
3.بياناتمقاممعظمرهبریبابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
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1/4/3/11- خیانت غرب به زن از طریق سوق دادن به سمت بی بندوبارى و ابتذال
غربيهادربارهیجنسزنبايدپاهخگوباشند؛چونآنهابهزنخيانتكردند.
تمّدنغربیبهزنهيچندادهاهت.اگرپيشرتتعلمی،هياهیوتكریهمدر
زنانديدهمیشود،مالخودزنساهت.درهركشوریچنينپيشزتتهايینصيب
زنانشود-كهدرايراناهالمیودركشورهایديگرهمشدهاهت-مالخود
زنساهت.آنچهكهغربيهابهآندامنزدندوتمّدنغربیپايهگذارخشتكجو
بنایكجشبود،بیبندوباریوابتذالزنانهاهت.زنرابهابتذالكشاندهاندوداخل

خانوادهیاوراهماصالحنكردهاند.1

1/4/3/12- ارائه ى الگوهاى منحط به زنان غربی
الگوجلوی دائم انسانها برایگمراهكردن دنيا تبليغاتی امروزدهتگاههای
چشمنسلهایبشردرهمهیدنيامیآورند.البتهالگوهاكمجاذبهوناموتقاهت،
اّمادهتبردارنيستند؛هنرپيشهمیآورند،نويسندهمیآورند،آدمهایپرهياهوی
خوشظاهربدونباطنمیآورند،هيكلهایپوچوبیمعنارامیآورندومرتب
نمايشمیدهند،تابتوانندبهوهيلهیاينالگوها،انسانهارابههمتیحركتبدهند
وبهراهیبكشند.آنهابرایاينكار،پولهاخرجمیكنندوتيلمهایهاليوودیو

چيزهايیازايندهتكهمیبينيدومیشنويدومیدانيد،اغلبشجستداراهت.2

1/4/3/13- ظلم و ستم همه جانبه و بی سابقه به زن تحت عنوان »آزادى زن«
ظلمیكهدرترهنگغربیبهزنشدهاهتوبرداشتغلطیكهاززندرآثار
ترهنگوادبيّاتغربوجوددارد،درتمامدورانتاريخبیهابقهاهت.درگذشته
همدرهمهجابهزنظلمشدهاهت،اّمااينظلمعمومیوتراگيروهمهجانبه،
مخصوصدوراناخيروناشیازتمّدنغرباهت.زنرابهعنوانوهيلهیالتذاذ
مردانمعرتیكردندواهمشرا»آزادیزن«گذاشتند!درحالیكهبهواقعآزادی

1.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
2.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.
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مردانهرزهبرایتمتّعاززنونهآزادیزنبود.نهتقطدرعرصهیكاروتّعاليت
صنعتیوامثالآن،بلكهدرعرصهیهنروادبيّاتهمبهزنظلمكردند.شماامروز،
درداهتانها،دررمانها،درنقاشيها،درانواعكارهایهنرینگاهكنيد،ببينيدباچه

ديدیبهزننگريستهمیشود؟1

1/4/3/14- تجاوز به حقوق زن و تنزل دادن ارزش او به واسطه ى صهیونیست ها 
و دستگاه هاى استعمارى

شماادبيّاتكشورهایاروپايیرادرقرونهجدهونوزدهونگاهشانبهزن
راببينيد؛مطلقاًتفاوتداردباآنچهكهدرقرنبيستمودرنوشتههاوادبيّاتقرن
بيستم،انسانمیبيندنسبتبهزن،آنهاپيگيریكردهاند.آنروزنگاهشان،نگاه
نجيبانهتر،شرمآلودترومتناهبترباطبيعتزنومردبود.معلوممیشوداينكار
هياهیحاالازطرفصسيونيستهابوده،ازطرفدهتگاههایاهتعمارگربوده؛
اينهااحتياجبهتحقيقوكاردارد.اينهمينطوربهتدريجروزبهروزشّدتپيدا
كردهتابهوضعیكهامروزمالحظهميكنيد،رهيده.بنابرايندنيایغرببايد
پاهخگوباشد؛چونبهزنضربهزدهاند؛بهحقوقزنتجاوزكردهاند؛ارزشزن

راتنّزلدادهاند؛بهاهمطرتداری،بهاوخيانتكردهاند.2

1/4/3/15- احت�رام ب�ه زن در غ�رب - ب�ه معن�اي تل�ّذذ از او-، در عین تحقیر، 
آزار  هاى روحي و فشارهاي گوناگون جسماني

اينغربیهايیكهمیبينيداينقدرجنجالمیكنندوهرمسألهزناينقدربازی
درمیآورند،همينجاگرتتارند.میگويند:مااحترامزنرانگهمیداريم.بله،
احترامزنرادرمجالسرهمیوتویتروشگاههاوخيابانهانگهمیدارند؛آن
همبهمعنایتلّذذازاو،اّمادرخانوادههمشوهربازنشهمينطوراهت؟چهقدر
زنآزاری،چهقدركتكزدِنزنهابهدهتمردها،چهقدرتاجعهآترينیدر

1.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
2.بياناتدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالدحضرتزهرا)س(1386/04/13.
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داخلخانه،ُقلدرمآبیو....1

1/4/3/16- برافروختن آتش زیاده روى هاى جنسی بی قانون و بی نظم در جامعه
ماازدنياطلبكاريم.دنياكهعرضميكنم،يعنیدنيایغرب.ماهستيمكهبه
دنياخطابميكنيموميگوئيم:شمابهبشريتعموماًوبهزنخصوصاًخيانت
كردهايد؛باكشاندنزنومردبهوادیابتالئاتجنسیوبراتروختنودامنزدن
بهآتشزيادهرویهایجنسِیبیقانونوبینظمدرجامعه،باآوردنزنبهشكل

متبرجبهوهطميدان.2

1/4/3/17- ظلم به زن از طریق ترویج آزادى جنسی 
االنهمباجّديتعرضميكنمكهدرقضيّهیزن،آنكهبايدجواببدهد،
آنكهگريبانشگيرهست،غرباهت،نهاهالم،نهجمسوریاهالمی.آنهايی
كهمرزهایدوجنسرابكّلیازبينبردند،آزادیجنسیرادرعمل،درزبان،در
تبليغات،حتّیدرتلسفهترويجكردند،بايدپاهخبدهند.نتيجهاينشدكهباتوّجه
بهخویتجاوزگریطبيعیوقّوتطبيعیایكهمردنسبتبهزندارد،زنمظلوم

واقعبشودونسبتبهزنحقكشیانجامبگيرد.3

1/4/3/18- ابت�الء ب�ه همجن�س گرایي به س�بب نگاه ابزاري ب�ه زن و ادبّیات 
پرده درانه در مسائل جنسي

االنمسألهیهمجنسگرايیدردنيایغربيكیازابتالئاتاهت.البتهبهرو
نمیآورند؛اّماحقيقتقضيّهايناهتكهامروزبرایانديشمندانوآنهايكیاز
دردهایبزرگوغيرقابلعالجشدهاهت؛چارهایهمندارند.آنطورحركت
كردن،آنطورادبياِتپردهدرانهوعرياندرزمينهیمسائلجنسیوارتباطزن

1.خطبهیعقدمورخهی1379/6/28.
)س( زهرا حضرت ميالد هالروز آهتانهی در نخبه بانوان از كثيری گروه ديدار در بيانات .2

.1386/04/13
3.بياناتدرديداردانشجوياندانشگاههایاهتانيزد1386/10/13.
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ومردرابهميانآوردن،آنطورجنسزنرا-يعنیهمانبخشزيباولطيفو
مستورودرپردهیوجودبشررا-برایشغل،برایتبليغات،برایكار،بهميدان
كشاندن؛ازلبخنداو،اززيبائیهایاو،ازجسماو،ازچسرهیاوبرایترويجتالن
جنسبیارزشوپست،برایبهدهتآوردنپولاهتفادهكردن،اينچيزهارا
همدنبالخودشدارد؛طبيعیاهت.اينكارهارادنيایغربكرده،اينكارها
راهياهتهایغربیكردهاند؛مربوطبهاديانهمنيست،مربوطبهمسيحيتو
يسوديتهمنيست؛مربوطبههياهتهایجديدیاهتكهازحدودصدوپنجاه

هالپيش-حاالدقيقنميتوانمعرضكنم-دردنيارايجشده.1

1/4/3/19- اجباري کردن بي حجابي در جهت پرده دري و بي احترامي به زن
اينهوچيگریهایآنهادرموردزناهت؛آنوقتراجعبهزنبحثمیكنند:
شماحجابرااجباریكرديد.خودآنهابیحجابیرااجباریمیكنند،دختر
دانشجورابهدانشگاهراهنميدهند،بهخاطراينكهروهریدارد،آنوقتبهما
ميگويندچراشماحجابرااجباریكرديد!ايندرجستكرامتزناهت،آندر
جستپردهدریوبیاحترامیبهزناهت.وازاينقبيلمواردیهستكهاينها

هوچيگریهایغرباهت.2

1/4/3/20- دعوت زنان به آرایش به اسم آزادى، براى آزادى مرد است نه زن
تربيتغلطغربیموجبشدكهدردورانحكومتطاغوتدراينكشور،
زنانبهآرايش،تجّمالت،زينتهایبيخودی،تبّرجوخودنمايیتمايلپيداكنند،
كهاينهمازنشانههایمردهاالریاهت.يكیازنشانههایمردهاالرِیغربيها
هميناهتكهزنرابرایمردمیخواهند؛لذامیگويندزنآرايشكند،تامرد
التذاذببرد!اينمردهاالریاهت،اينآزادیزننيست؛ايندرحقيقتآزادیمرد
اهت.حتّیبرایالتذاذبصری؛لذازنرابهكشفحجابوآرايشوتبّرجدر

1.بياناتدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالدحضرتزهرا)س(1386/04/13.
2.بياناتدرديداردانشجوياندانشگاههایاهتانيزد1386/10/13.
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مقابلمردتشويقمیكنند!1


بساطآنچيزیكهامروزبهعنوان»آزادیزن«دردنياوازهویترهنگمنحط
غربیپسنشدهاهت،برپايهیايناهتكهزنرادرمعرضديدمردقراردهندتا
ازاوتمتّعاتجنسیببرند.مردانازآنهالذتببرندوزنهاوهيلهیالتذاذمردان
شوند.اين،آزادیزناهت؟كسانیكهدردنيایجاهلوغاتلوگمراهتمّدنغربی
ادعامیكنندطرتدارحقوقبشرند،درحقيقتهتمگرانبهزنهستند...ظلمیكهدر
ترهنگغربیبهزنشدهاهتوبرداشتغلطیكهاززندرآثارترهنگوادبيّات
غربوجوددارد،درتمامدورانتاريخبیهابقهاهت.درگذشتههمدرهمهجابهزن
ظلمشدهاهت،اّمااينظلمعمومیوتراگيروهمهجانبه،مخصوصدوراناخيرو
ناشیازتمّدنغرباهت.زنرابهعنوانوهيلهیالتذاذمردانمعرتیكردندواهمش
را»آزادیزن«گذاشتند!درحالیكهبهواقعآزادیمردانهرزهبرایتمتّعاززنونه
آزادیزنبود.نهتقطدرعرصهیكاروتّعاليتصنعتیوامثالآن،بلكهدرعرصهی
هنروادبيّاتهمبهزنظلمكردند.شماامروز،درداهتانها،دررمانها،درنقاشيها،

درانواعكارهایهنرینگاهكنيد،ببينيدباچهديدیبهزننگريستهمیشود؟2

1/4/3/21- ناتواني در جداسازِى لّذات و شهوات از شخصیت زن
اهالم،آنعلّورتبهراجايگاهحتمیزندانستهوهلوكبههویآنراالزمشمرده
وراهآنراباارزشگذاريهاومقّرراتواحكامیهموارهاختهاهت.ترهنگغرب
وبينشیكهپايهیآناهت،اگرآنمنزلترانيزارزانیزنكند-كهالبتهديدگاه
ماّدیتاقدآنگسترهیچشماندازهایمعنویاهت-يارایآننداردكهوارهتگیاز
لذاتوشسواتوهرگرميهایحقيرراازشخصيتزنجداهازد؛بلكهاينرااصل

شمرده،پايهیقضاوتخوددربارهیجوامعوعقايدقرارمیدهد.3

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.

3.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3.
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1/4/3/22- تحقیر زن به واسطه ى جلوه گرى 
دنيایتاهدغربخواهتندبهزورزنرا،شخصيتزنرادرروشهایغلطو
انحراتیكههمراهباتحقيرجنسزناهت،بهزوربهذهندنياتروكنند:زنبرای
اينكهشخصيتخودشرانشانبدهد،بايستیبرایمردانچشمنوازباشد.اين
شدشخصيتبرایيكزن؟!بايستیحجابوعفافراكناربگذارد،جلوهگری
كندتامردهاخوششانبيايد.اينتعظيمزناهتياتحقيرزن؟اينغرِبمسِت
ديوانهیازهمهجابیخبر،تحتتأثيردهتهایصسيونيستی،اينرابهعنوان

تجليلاززنعلمكرد؛يكعدههمباوركردند.1

1/4/3/23- جبران نشدن تحقیر زن با وجود حضور در عرصه ى دیپلماسي
زندرترهنگودنيایغربیبهابتذالكشاندهشده،تحقيرشدهوبهاواهانت
شدهاهت.اينكهزنومرددرپشتميزديپلماهیوكنارهمديگر،شانهبهشانه،
بنشينند،جبرانآنلطمهيیراكهغربیهابهزنواردكردهاند،نمیكند.اززن

بهعنوانيكوهيلهیالتذاذوشسوترانیاهتفادهكردهاند.2

1/4/3/24- نهض�ت دف�اع از زن�ان، حرکتي بی منطق، مبتنی بر جهالت و بدون 
تکیه برسّنت هاى الهی و فطرت زن

درحقيقت،نسضتدتاعاززناندرغرب،يكحركتدهتپاچه،يكحركت
بیمنطق،يكحركتمبتنیبرجسالت،بدونتكيهبههنّتهایالسیوبدونتكيه
بهتطرتوطينتزنومردبودكهدرنسايتبهضررهمهتمامشد؛همبهضرر
زنان،همبهضررمردان،وبيشتربهضررزنان.اينقابلتقليدنيست.اينترهنگی
نيستكهدركشوراهالمیكسیبهآننگاهكندوبخواهدازآنچيزیيادبگيرد؛

اينرابايدطردكرد.3
1.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهكشوردرهالروزميالدحضرتزينب)س(1389/02/01.
2.بياناتدرديدارمسؤوالنوزارتامورخارجهورؤهاينمايندگيهایجمسورياهالميايراندر

خارجازكشور1383/05/25.
3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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1/4/3/25- وجود خشونت و مطالبات خشن جنسي مرد نسبت به زن
آمارماليكهفتهقبلاهت-كهيكهومزنهایدنياازدهتمردهاكتك
ميخورند!بهنظرمناشكانساندرمیآيد؛اينگريهآوراهت.واينبيشتردر
كشورهایصنعتیاهت؛دركشورهایترنگیاهتوناشیازهمانخشونتهای
جنسیومطالباتخشنجنسیاهتكهمرداززندارد.اينهوچيگریهایآنها
درموردزناهت؛آنوقتراجعبهزنبحثمیكنند:شماحجابرااجباری
كرديد.خودآنهابیحجابیرااجباریمیكنند،دختردانشجورابهدانشگاهراه
نميدهند،بهخاطراينكهروهریدارد،آنوقتبهماميگويندچراشماحجابرا
اجباریكرديد!ايندرجستكرامتزناهت،آندرجستپردهدریوبیاحترامی

بهزناهت.وازاينقبيلمواردیهستكهاينهاهوچيگریهایغرباهت.1

1/4/4- موضع جمهوری اسالمی در برابر غرب و تمّدن ماّدی
1/4/4/1- غرب باید به لحاظ نظرى و عملی، در مقابل افکار عمومي جهان به 

چالش کشیده شود
امروزجسانغرباهتكهبايدبهلحاظنظریوعملیدراينموضوعاتبه
چالشكشيدهشودودربرابراتكارعمومیجسانپاهخگوباشد.جسانغرببايد
دربارهیكشتاركودكانخردهالدرتلسطين،دربارهیحقوقزنوحفظكرامت
او،دربارهیحقملتهادرتعيينهرنوشتخود،دربارهحقملتهادربسرهگيری

ازثروتهایخودوحتّیدربارهیآزادیشسروندانخودپاهخگوباشد.2

1/4/4/2- اعت�راض صری�ح و ب�دون هیچ مجامله به نگاه غربی و نامعادله ى 
ظالمانه ى غربی 

بايدجايگاهزنراتعريفكردودرمقابلمنطقهوچيگرانهیغربیبهِجد
ايستاد...آنهاهستندكهدارندبهزنظلممیكنند،زنراتحقيرمیكنند،جايگاهزن

1.بياناتدرديداردانشجوياندانشگاههایاهتانيزد1386/10/13.
2.پيامبهكنگرهعظيمحج1382/11/08.
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راپائينمیآورند؛بهاهمآزادی،بهاهماشتغال،بهاهممسئوليتدادن،آنهارا
موردتشارهایروحی،روانی،عاطفیواهانتشخصيتیوشأنیقرارميدهند؛
دارد. مسئوليتی زمينهيك اين در اهالمی بدهند.جمسوری بايدجواب آنها
جمسوریاهالمیدرمسئلهیزنبايدبهطورصريحوبدونهيچمجامله،حرف
خودشرا-كهعمدتاًاعتراضبهنگاهغربیوايننامعادلهیظالمانهیغربی
اهت-بگويد.باايننگاه،آنوقتمسئلهیحجاب،مسئلهینوعارتباطزنو

مرد،همهمعناپيداميكند.1

1/4/4/3- روحّیه و موضع تهاجمي در مقابله با زورگویان بین المللي
كه وقتهست يك بينالمللی. زورگويان با مقابلهی در تساجم روحيّهی
زورگويانبينالمللیمیآيندوميگويندكهآقاشماتالنكارراكردهايدوما
رتعورجوعمیكنيمونهواهلل،نهباهلل...؛ولیيكوقتهستكهتساجمش،
تساجمزورگويانهاهت؛بستريندتاعدرچنينمواقعیهجوماهت.زورگويان
بينالمللی،نقاطضعفزيادیدارند:...خب،نقاطضعفشان،باحالتتساجمیو
باحالتطلبكاری،گفتهوبيانبشود...درقضيّهیزنمّدعيهستيم؛درقضيّهی
حقوقبشرمّدعيهستيم؛درقضايایحقوقاهاهیانسانهامّدعيهستيم.ما
مّدعياينهاهستيم؛مادرمقامپاهخگويینيستيم.چرابايدهؤالبكنندتاكسی
مجبورباشدپاهخبدهد؟آنهابیجامیكنندهؤالوادعامیكنند.اينروحيّه،
روحيّهیخوبیاهت؛روحيّهیانقالبايناهت؛ايناهتكهحقيقتراروشن

ودرخشانميكند.2
اگرقرارباشدكهنگاهكنيم،ببينيمبيگانگانمارابرچیمالمتمیكنند-اگر
اينرابخواهيمرعايتبكنيم-خيلیكارهاانجامنخواهدشد.ريشیهمكه
شماميگذاريد،دنياقبولندارد.كراواتیهمكهشمانمیبنديد،دنياقبولندارد.
خيلیازاطعمهواشربهایهمكهشماحاضرنيستيداهتفادهكنيد،دنيااينهارا

1.بياناتمقاممعظمرهبریبابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
2.بياناتدرديداررئيسجمسورواعضایهيئتدولت1387/06/02.
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قبولندارد.حجابیكهخانمهايتاندارند،دنياقبولندارد.اينحرفهايعنیچه؟
يكوقتیيككسیهرقضيّهایدراينديدارهایدانشجويی-حدودبيستو
هفتهشتهالقبل-توهميندانشگاه،ازمنپرهيد:آقا!شمادربارهیتالن
قضيّهچهدتاعیداريد؟منگفتم:ماهيچدتاعینداريم،مادراينقضيّهحمله
داريم.چهدتاعی؟ماموضعمان،موضعدتاعنيست.درقضيّهیزن،درقضايای
گوناگونديگر،موضعما،موضعتساجماهت؛ماازدنياطلبكاريم.دنيایمادی
اهتكهدارددراينزمينهراهخطاميرود.حاالخودهاشانهم-عقالشان
تبعاتزشتی و آثار تأييدمیكنند دارندتصديقمیكنند؛ دارندميتسمند؛ -
كهبركارهايشانمترتبشده.دارنددانهدانهخودشانميتسمند،يواشيواش
ميگويند،عدهایهمزيرهبيلیردمیكنند.ماحاالتازهبياييمازآنهاخجالت

بكشيمكهآنهااينجوریميگويند.1

1/4/4/4- از غرب در مسأله ى ظلم و تحقیر زن طلبکاریم
ماازدنيایغربكهآمدندزنبشریرادرطولدورههایگذشتهتاامروز
اينقدرموردتحقيرقراردادند،طلبكاريم.شماببينيددراروپاودركشورهای
غربی،تااندكیپيشزنانحقوقمالیمستقلینداشتند.منيكوقتبدقت
آمارشرااهتخراجكردمودرصحبتی-ظاهرادرنمازجمعهیچسار،پنجهال

پيشازاينبود-آنرامطرحكردم.2


مسئلهیزن.منبارهاگفتمبهشماخواهرانعزيز،ترزندانخودم،دختران
باجديتعرض االنهم دانشجو؛ دانشجو،دخترهای خودم،شماجوانهای
ميكنمكهدرقضيّهیزن،آنیكهبايدجواببدهد،آنیكهگريبانشگيرهست،

غرباهت،نهاهالم،نهجمسوریاهالمی.3
1.بياناتدرديداررئيسجمسورواعضایهيئتدولت1388/06/18.

2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعیبانوان،جمعیازبانوانپزشكمتخصص،و
مسؤوالناولينكنگرهیحجاباهالمی،بهمناهبتميالدحضرتتاطمهیزهرا)س(1370/10/04.

3.بياناتدرديداردانشجوياندانشگاهسایاهتانيزد1386/10/13.
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1/4/4/5- خیانت غرب به بشریت عموماً و زن خصوصاً
ماازدنياطلبكاريم.دنياكهعرضميكنم،يعنیدنيایغرب.ماهستيمكهبه
دنياخطابميكنيموميگوئيم:شمابهبشريتعموماًوبهزنخصوصاًخيانت
كردهايد؛باكشاندنزنومردبهوادیابتالئاتجنسیوبراتروختنودامنزدن
بهآتشزيادهرویهایجنسِیبیقانونوبینظمدرجامعه،باآوردنزنبهشكل

متبرجبهوهطميدان.1

1/4/5- راهکار مرتبط با جوامع غربی
1/4/5/1- تصحیح نقطه نظرهاى غلط و باطل غرب در مسأله ى زن و مواجه 

کردن آن با نظرات اسالمی
چرابايدكسانیدرزمينهیزن،يادرزمينهیحقوقبشر،طوریحرفبزنند
كهگويیمابايدبكوشيمخودمانرابانقطهنظرهایغربيهانزديكوآشناكنيم؟
آنهااشتباهمیكنند.آنهابايدنقطهنظرهایخودرابهمانزديككنند.آنهابايد
نسبتبهمسألهیزنوحقوقبشروآزادیودمكراهی،نقطهنظرهایغلطوباطل
خودشانراتصحيحكنندوبانظراتاهالمیمواجهنمايند؛نهاينكهعّدهایازاين

طرفدچارانفعالشوند.2

1/4/5/2- درک و ارائه ى دیدگاه هاى اسالم بدون افراط و تفریط
مشاهده را اهالم بينش و میكنم نگاه عالم تفّكرات بهصحنهی كه وقتی
مینمايم،بروشنیدرمیيابمكهجامعهیبشریهنگامیخواهدتوانستنسبت
بهمسألهیزنورابطهیزنومرد،هالمتوكمالمطلوبخودراپيدابكندكه
ديدگاههایاهالمرابدونكموزيادوبدوناتراطوتفريطدرككندوكوشش
نمايدآنهاراارايهكند.اين،ادعایمانسبتبهمسألهیزندرعالماهت.ماآن
چيزیراكهدرتمّدنهایماّدِیامروزنسبتبهزنعملمیشودووجوددارد،

1.بياناتدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالدحضرتزهرا)س(1386/04/13.
2.بياناتدرديدارباخانوادههایهردارانشسيداهتانتسران1376/02/17.
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بههيچوجهقبولنداريموآنرابهصرتهوصالحزنوكلجامعهنمیشماريم.1

1/4/5/3- تغییر نگاه نسبت به زن و او را انسانی واال و متکامل دیدن
زنرابهچشميكانسانواالنگاهكنيد،تامعلومشودكهتكاملوحّقاو
وآزادیاوچيست.زنرابهعنوانموجودیكهمیتواندمايهایبرایصالح
تامعلومشودكهحّقزن كنيد، نگاه انسانهایواالشود باپرورش جامعه
تشكيل اصلی عنصر آن بهچشم را زن اهت. اوچگونه آزادی و چيست
خانوادهدرنظربگيريد؛كهخانوادهاگرچهازمردوزنتشكيلمیشودوهر
آهايشتضایخانواده، اّما مؤثرند، آن دودرتشكيلخانوادهوموجوديت
آرامشوهكونتیكهدرتضایخانهاهت،بهبركتزنوطبيعتزنانهاهت.
بااينچشمبهزننگاهكنندتامعلومشودكهاوچگونهكمالپيدامیكندو

حقوقشدرچيست.2

1/4/5/4- جلوگیرى از مظلومیت زنان در سایه ى اخالق و قانون و تهذیب مردان
شعارهاوباتتههایذهنیغربیهادرموردزن،هيچنتوانستهجلویظلمیراكه
درخانوادهوبيرونخانوادهدرطولتاريخبهزنهاميشده-كههنوزهممیشود
-بگيرد.اگرترضكنيمبشوددرجامعهایازمظلوميتزنان-كهاينمظلوميّت
هميكعللطبيعیوقسریدارد-جلوگيریكرد،تقطدرهايهیاخالقوقانون

وتسذيبوتسّذبمرداناهت.3

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
)س( زهرا حضرت ميالد هالروز آهتانهی در نخبه بانوان از كثيری گروه ديدار در بيانات .3

.1386/04/13



بخش دوم
سیماي زن در ُبعدِ فردي





فصل اّول
 الگوهاي قرآنی- اسالمی و ویژگی های آن ها

2/1/1- حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(
2/1/1/1- جایگاه و اهمّیت الگو

2/1/1/1/1- الگویی براى همه ى مردان و زنان غیور، مؤمن و مسلمان و حّتی 
مردم غیر مسلمان

تاطمهی - جسان تاريخ بزرگ بانوی و عالم زنان هيّدهی به ايام، اين
زهرا)عليساالّسالم(-متعّلقاهت؛آنزننمونهيیكهحياتشباهمهیكوتاهیو
عمراودرعينجوانی،الگويیبرایهمهیمردانوزنانغيورومؤمنومسلمانان
وحتّیمردمغيرمسلمانیكهبامقامآنبزرگوارآشناباشند،اهتومابايداز

زندگیآنبزرگواردرسبگيريم.1


شمابايددرراهپيمايیوهازندگیوميدانجنگوانتخاباتوبيانعقيدهی
هياهیخود-آنجايیكهاظسارعقيدهواجباهت-حضورتانراحفظكنيد
ودرتعيينهرنوشتكشوروانقالبمؤثرباشيد...ماالگوهايیازجملهتاطمهی

1.بياناتدرديدارباهيأتنظارت،بازرهانوناظرانشوراینگسبانوهياتاجرايیانتخاباتميان
دورهایمجلسوخانوادهیشسداء،اهراء،مفقودانوجانبازاناهتانهایتارسوهمدان1368/9/22.

نسخه الکترونیکی 
صرفاً جهت بهره برداری در سایت بسیج وزارت کشور 



زهرا)هالماهللعليسا(داريم.1


اهالم،تاطمه-آنعنصربرجستهوممتازملكوتی-رابهعنواننمونهواهوهی
زنمعرتیمیكند.2



اميدواريمكهخداوندانشاءاهللبهبركتهدايتاهالمیوبهبركتوجود
تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(اينتوتيقرابهزنانمابدهد.دربينمسلمينودر
ترهنگاهالمی،زنیبااينعظمتوجوددارد.خدایمتعالمیتوانستبزرگترين
ورتيعترينزنرادرميانمّلتهایديگرواّمتهایَهَلفقراربدهد-اشكالی
همنداشت؛اينكارمیشد-اّمادراّمتاهالمقراردادهاهت.اينهمبرایما
حّجتوتنبيسیاهتكهمیتواناينالگویعالیوواالرادرمقابلچشمقرارداد
وآنرادنبالكرد.انشاءاهللشماخواهرانعزيزهمموتقباشيدكهاينراهمسمرا

باقدرتوباصالبتبپيماييدوخداوندبهشماهمتوتيقعنايتكند.3

2/1/1/1/2- نمونه ى انسان کامل و الگوى زنان در طول تاریخ و همه ى نسل ها
منهممتقاباًلوالدتزهرایاطسر)هالماهللعليسا(را،كهالگویزناندرطول
تاريخوبرایهمهینسلساهتونمونهیانسانكاملوطرفملكوتیوجود
انساندرايشانمتجّلیاهت،بهشماخواهرانعزيزوبههمهیزنانكشورمانو

بههمهیزنانمسلمانوبههمهیمسلمينجسانتبريكعرضمیكنم.4


مادهتمانپراهت،مازنانبزرگیداريم؛اگرحاالبخواهيمواردوادیمسألهی

1.بياناتدرديدارباهيأتنظارت،بازرهانوناظرانشوراینگسبانوهياتاجرايیانتخاباتميان
دورهایمجلسوخانوادهیشسداء،اهراء،مفقودانوجانبازاناهتانهایتارسوهمدان1368/9/22.

2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.

4.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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زنبشويم.زنانباعظمتیدرتاريخاهالمهستندكهاوجوقلهیاينعظمتها،
تاطمهیزهرا،صديقهیكبری)هالماهللعليسا(،اهت.حضرتزينبوحضرت
هكينههمماجراهايشانماجراهایشگفتآوربرایانسانهایمتفكروباهوشو

خردمندواهلتكراهت.1

2/1/1/2- ویژگی هاي الگو
2/1/1/2/1- رس�یدن به اوج مقامات معنوى، و دعوت همه ى زنان عالم براى 

راهیابی به آن
زنی،آنهمدرهنينجوانی،ازلحاظمقاممعنویبهجايیمیرهدكهبنابر
آنچهكهدربعضیازرواياتاهت،ترشتگانبااوهخنمیگويندوحقايقرابه
اوارايهمیدهند.محّدثهاهت؛يعنیكسیاهتكهترشتگانبااوحديثمیكنندو
حرفمیزنند.اينمقاممعنویوميدانوهيعوقّلهیرتيع،درمقابلهمهیزنهای
آترينشوعالماهت.تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(درقّلهیاينبلندایعظيمايستاده
وبههمهیزنانعالمخطابمیكندوآنهارابهپيمودناينراهدعوتمینمايد.2



باالتر او از قّلهیبشريتقرارداردوكسی تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(در
نيستومیبينيمكهآنبزرگواربهعنوانيكبانویمسلمان،اينترصتوقدرت

راياتتكهخودشرابهايناوجبرهاند.3


مادرتعريفمقاماتمعنویآنبزرگوارواردنمیشويموقادرهمنيستيمكه
مقاماتمعنویتاطمهیاطسر)هالماهللعليسا(رابفسميمودرككنيم.حقيقتاًدراوج
قلهیمعنويّتانسانیوتكاملبشری،تقطخداونداهتكهچنينبندگانیرا-و
كسانیكههمطرازآنهاباشند-میشناهدومقامآنهارامیبيند.لذاتاطمهیزهرا

1.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.

3.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26
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رااميرالمؤمنينوپدربزرگوارواوالدمعصومينشمیشناختند.1

2/1/1/2/2- جمع میان وظایف عبادى و فردى با وظایف جهادى و سیاسی
درزندگیمعمولیاينبزرگوار)تاطمهیزهراهالماهللعليسا(،يكنكتهیمسم
اهتوآنجمعبينزندگیيكزنمسلماندررتتارشباشوهروترزندانوانجام
وظايفشدرخانهازيكطرفوبينوظايفيكانسانمجاهدغيورخستگیناپذيردر
برخوردشباحوادثهياهیمسمبعدازرحلترهولاكرم)صّلیاهللعليهوالهوهّلم(
كهبهمسجدمیآيدوهخنرانیوموضعگيریودتاعمیكندوحرفمیزندو
يكجسادگربهتماممعناوخستگیناپذيرومحنتپذيروهختیتحملكناهت،از
طرفديگر.همچنينازجستهوم،يكعبادتگروبپادارندهینمازدرشبهایتار
وقيامكنندهیهللوخاضعوخاشعبرایپروردگاراهتودرمحرابعبادت،اين

زنجوانماننداوليایكسنالسی،باخدارازونيازوعبادتمیكند.2


اهالم،تاطمه-آنعنصربرجستهوممتازملكوتی-رابهعنواننمونهواهوهی
مبارزهودانشوهخنوری زنمعرتیمیكند.آن،زندگیظاهریوجسادو
وتداكاریوشوهرداریومادریوهمسریومساجرتوحضوردرهمهی
ميدانهایهياهیونظامیوانقالبیوبرجستگیهمهجانبهیاوكهمردهای
بزرگرادرمقابلشبهخضوعوادارمیكرد،اينهممقاممعنویوركوعوهجود
ومحرابعبادتودعاوصحيفهوتضّرعوذاتملكوتیودرخشندگیعنصر
معنویوهمپايهوهموزنوهمهنگاميرالمؤمنينوپيامبربودناوهت.زن،اين

اهت.الگویزنیكهاهالممیخواهدبسازد،ايناهت.3


درحمايتازپيغمبر؛درنگسداریبزرگترينهرداراهالم،يعنیاميرالمؤمنين
1.بياناتدرديدارباهيتنظارت،بازرهانوناظرانشوراینگسبانوهياتاجرايیانتخاباتميان
دورهایمجلسوخانوادهیشسداء،اهراء،مفقودانوجانبازاناهتانهایتارسوهمدان1368/9/22.
2.بياناتدرديدارباهياتنظارت،بازرهانوناظرانشوراینگسبانوهياتاجرايیانتخاباتميان
دورهيیمجلسوخانوادهشسداء،اهراء،مفقودانوجانبازاناهتانسایتارسوهمدان1368/9/22.

3.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
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كهشوهراوبود.اميرالمؤمنيندربارهیتاطمهیزهراهالماهللعليساترمود:»ما 
اغضبنى و ال خرج من امرى.«يكباراينزندرطولدورانزناشويی،مرابهخشم
نياوردويكبارازدهتورمنهرپيچینكرد.تاطمهیزهراهالماهللعليساباآن
عظمتوجاللت،درمحيطخانه،يكهمسرويكزناهت؛آنگونهكهاهالم
میگويد.درمحيطعلمهميكدانشمندواالهت.آنخطبهایكهتاطمهیزهرا
هالماهللعليسادرمسجدمدينه،بعدازرحلتپيغمبرايرادكردهاهت،خطبهای
اهتكهبهگفتهیعاّلمهیمجلسی،بزرگانتصحاوبلغاودانشمندانبايدبنشينند
كلماتوعباراتآنرامعناكنند!اينقدرپرمغزاهت!ازلحاظزيبايیهنری،مثل
زيباترينوبلندترينكلماتنسجالبالغهاهت.تاطمهیزهراهالماهللعليسامیرود
درمسجدمدينه،درمقابلمردممیايستدوارتجاالًحرفمیزند!شايديكهاعت،
بابسترينوزيباترينعباراتوزبدهترينوگزيدهترينمعانیصحبتكردهاهت.1



ازدورانكودكیدرمكه،درِشعِبابیطالب،دركمكرهانیوروحيّهدهیبهپدر
بزرگوارش،تاهمراهیبااميرالمؤمنيندرمراحلدشوارزندگیدرمدينه،درآنجنگها،
درآنغربتها،درميانآنتسديدها،درآنهختیزندگیمادیوتشارهایگوناگون،
وهمچنيندردورانمحنتآنبزرگوار-يعنیبعدازرحلتپيغمبر-چهدرمسجد
مدينه،چهدربستربيماری،درهمهیاينمراحل،اينبزرگوارمشغولتّعاليتاهت،
مشغولتالشاهت؛يكحكيممجاهد،يكعارفمجاهد.همچنينازلحاظوظايف
زنانگی،وظيفهیهمسری،وظيفهیمادری،تربيتترزند،پذيرايیومسربانیباشوهر،
يكزننمونهاهت.آنچهكهدرخطاببهاميرالمؤمنينازاينبزرگوارنقلميشود،
تعبيریكهميكند،خشوعوخضوعیكهنشانميدهد،اطاعتوتسليمیكهدرمقابل
اميرالمؤمنيندارد،بعدتربيتاينترزندان،ترزندیمثلامامحسن،ترزندیمثلامام
حسين،ترزندیمثلزينب،آيتُعظمیواعالیيكزننمونهاهتدروظايفزنانه،
تربيتزنانه،محبّتزنانه؛وهمهیاينمجموعهیذیقيمتوبینظير،دريكعمر
هجدههاله.يكدخترجوانهجدهنوزدههاله،بااينهمهمقاماتمعنویواخالقیو
هجايایرتتاری،وجوديكچنينعنصری،يكچنينموجودیدرهرجامعهای،در
1.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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هرتاريخی،درهرمّلتیكهباشد،مايهیاتتخاراهت؛وديگرنداريمنظيراينبزرگوار
را.دانستناينمعارف،انسانراباهجايایآنبزرگوارآشناميكند؛اّمابدونپيوند
عاطفی،بدونمحبّت،بدونآنآتششوروشوقیكهاشكهاراازچشمانسانجاری
ميكند-چهدروقتیكهانسانمصيبتاوراميشنود،چهدروقتیكهمنقبتاورا
ميشنود-انسانبهنتيجهنميرهد؛اينيكچيزديگراهت؛اينهمانپيوندعاطفیو

معنویوروحیاهت؛اينرابايدحفظكرد.1


عدهایبدوياكجتسميدند؛يكعّدهیُمغرضهمازاينكجتسمیاهتفادهكردند؛
كأنهيابايدزن،مادرخوبوهمسرخوبیباشديابايددرتالشهاوتّعاليتهای
اجتماعیشركتكند؛قضيّهاينطورینيست؛همبايدمادرخوبوهمسرخوبی
باشد،همدرتّعاليتاجتماعیشركتكند.تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(مظسر

چنينجمعیاهت؛جمعبينشؤونمختلف.2

2/1/1/2/3- جمع میان علم و معرفت و زندگی زاهدانه و مدیریت خانه
مااينبزرگوارراخواهتهايمبهعنوانالگوميانخودمانمطرحكنيم.يكزن
جوان،يكدخترجوان،كهزندگیاش،زندگیمعمولی؛لباهش،لباستقرا؛كارش
درخانهجمعوجوركردنبچههاومديريتخانهوكدبانويیاينخانهیكوچك
ودهتاسكردناهتوآنكوهمعرتتودريایعظيمعلمودانشدروجود

اوهت.تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(همهیاينتضايلراباهمداراهت.3
2/1/1/2/4- حضور در مرکز همه ى حوادث سیاسی اجتماعی و ایفاى نقش

خودالگوءتاطمهیزهراهالماهللعليساكهدردورانكودكی،دربعدازهجرت
پيغمبربهمدينه،درداخلمدينهودرهمهیقضايایعمومیآنروزپدرش-كه
مركزهمهیحوادثهياهیاجتماعیبود-حضورداشت،نشاندهندهینقش

1.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهیزهرا)س(درديدارمّداحاناهلبيت)ع(1389/03/13.
2.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.

3.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.
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زندرنظاماهالمیاهت.1

2/1/1/2/5- احس�اس مس�ؤلیت و احس�اس نشاط س�ریع، نسبت به مسائل 
پیرامونی خود

تاطمهیزهراهالماهللعليسامثليكمادر،مثليكمشاور،مثليكپرهتاربرای
اَبيسا«-مادرپدرش-اهت.اينمربوط پيامبربودهاهت.آنجابودهكهگفتندتاطمه»اُمِّ
بهآنوقتاهت؛يعنیوقتیكهيكدخترشش،هفتهالهاينگونهبودهاهت.البتهدر
محيطهایعربیودرمحيطهایگرم،دخترانزودتررشدجسمیوروحیمیكنند؛
مثالبهاندازهیرشديكدخترده،دوازدههالهیامروز.اين،احساسمسؤوليتاهت.
آياايننمیتواندبرایيكجوانالگوباشد،كهنسبتبهمسائلپيرامونیخودشزود
احساسمسؤوليتواحساسنشاطكند؟آنهرمايهیعظيمنشاطیراكهدروجود
اوهت،خرجكند،برایاينكهغباركدورتوغمراازچسرهیپدریكهمثالحدود
پنجاههالازهنشمیگذردوتقريباپيرمردیشدهاهت،پاككند.آياايننمیتواند

برایيكجوانالگوباشد؟اينخيلیمسماهت.2

2/1/1/2/6- اراده ى قوى و گذشت و فداکارى و عزم راسخ
خدایمتعالبيخودیبهكسیامتيازنمیدهد.اينجوهر،اينارادهیقوی،اين
عزمراهخ،اينگذشتوتداكاریدرتاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(كاررابهآنجا
میرهاندكهاوهنگالماهیمیشودكههمهیاينچرخهابررویآنمیچرخد.
دشوارترينچرخسارابايدبررویهختترينپايههاوقاعدههابچرخانند.اينچرخ
عظيمتاريخاهالموامتحانهایدشوار،درهماندورانكوتاه،بررویدوشتاطمهی
زهرا)هالماهللعليسا(بود.خدااوراانتخابكردواوتوانستبشريترانجاتدهد.

تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(ترشتهینجاتانسانهادرطولتاريخاهت.3

1.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
2.گفتوشنوددرديدارجمعیازجوانانبهمناهبتهفتهیجوان1377/02/07.

3.بياناتدرديدارمّداحانآلاهللبهمناهبتميالدحضرتتاطمهیزهرا)س(1377/07/19.
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2/1/1/2/7- تالش در جهت احقاق حق و نترسیدن از دنیاى ظلم و استکبار
مگرنمیگوييمكهباحالناتوانیبهمسجدرتت،تاحقیرااحقاقكند؟
ماهمبايددرهمهیحاالتتالشكنيم،تاحقرااحقاقكنيم.ماهمبايداز
كسینترهيم.مگرنمیگوييمكهيكتنهدرمقابلجامعهیبزرگزمانخود
ايستاد؟ماهمبايدهمچنانكههمسربزرگوارشترمود»ال َتسَتوِحشوا فى َطريِق 
الُهدى لِِقَلِّة اَهِله«1،ازكمبودنتعدادماندرمقابلدنيایظلمواهتكبارنترهيم

وتالشكنيم.2

2/1/1/2/8- تالش در جهت عبادت خدا، ایثار نسبت به فقرا، کمک به محرومان 
و فداکارى در راه خدا

مابايداينراهرابرويم.ماهمبايدگذشتكنيم،ايثاركنيم،اطاعتخداكنيم،
َم َقَدماها«3؟اينقدردرمحرابعبادت عبادتكنيم.مگرنمیگوييمكه»َحّتى َتَورَّ
خداايستاد!ماهمبايددرمحرابعبادتبايستيم.ماهمبايدذكرخدابگوييم.
ماهمبايدمحبّتالسیرادردلمانروزبهروززيادكنيم...مگرنمیگوييمكهآن
بزرگواركاریكردكههورهیدهردربارهیاووشوهروترزندانشنازلشد؟ايثار
نسبتبهتقراوكمكبهمحرومان،بهقيمتگرهنگیكشيدنخود؛»و ُيْؤِثُروَن َعلي 

َأْنُفِسِهْم َو لَْو كاَن بِِهْم َخصاَصٌة«4.ماهمبايدهمينكارهارابكنيم.5

1.بحاراالنوار،عالمهمجلسی،ج2،ص266)موهسهالوتا،بيروتلبنان(.
2.بياناتدرديداربامّداحاناهلالبيت)ع(بهمناهبتميالدصديقهكبریتاطمهزهرا)س(1370/10/5.

3.بحاراالنوار،عالمهمجلسی،ج43،ص84.
ٍل َعْن فَُراِت بِْن  ِديِّ َعْن يَِزيَد بِْن إِْسَحاَق َشِعٍر َعْن ُمَخوَّ الغيبة للنعماني ابُْن ُعْقَدَة َعْن َجْعَفِر بِْن َعْبِد اهللِ الُْمَحمَّ
أَْحنََف َعِن ابِْن نُبَاتََة قَاَل َسِمْعُت أَِميَر الُْمْؤِمنِيَن ع َعَلى ِمْنبَِر الُْكوفَِة يَُقوُل أَيَُّها النَّاُس أَنَا أَنُْف الُْهَدى َو َعْينَاهُ أَيَُّها 
النَّاُس َل تَْستَْوِحُشوا فِي َطِريِق الُْهَدى لِِقلَِّة َمْن يَْسُلُكُه إِنَّ النَّاَس اْجتََمُعوا َعَلى َمائَِدٍة قَلِيٍل ِشبَُعَها َكثِيٍر ُجوُعَها َو 
ََّما َعَقَر نَاقََة َصالٍِح َواِحٌد فََأَصابَُهْم بَِعَذابِِه  َضا َو الَْغَضُب أَيَُّها النَّاُس إِن ََّما مجمع ]يَْجَمُع النَّاَس الرِّ اهللُ  الُْمْستََعاُن َو إِن
َضا َو آيَُة َذلَِك قَْولُُه َعزَّ َو َجلَّ فَناَدْوا صاِحبَُهْم فَتَعاطى  فََعَقَر  فََكْيَف كاَن َعذابِي َو نُُذِر َو قَاَل فََعَقُروها  بِالرِّ
َُّه ُمْؤِمٌن فََقْد قَتََلنِي أَيَُّها  اها  َو ل يَخاُف ُعْقباها أََل َو َمْن ُسئَِل َعْن قَاتِلِي فََزَعَم أَن ُُّهْم بَِذنْبِِهْم فََسوَّ فََدْمَدَم َعَلْيِهْم َرب

ِريَق َوَرَد الَْماَء َو َمْن َحاَد َعْنُه َوقََع فِي التِّيِه ثُمَّ نََزل . النَّاُس َمْن َسَلَك الطَّ
4.هورهیحشر،آيهی19.

5.بياناتدرديداربامّداحاناهلالبيت)ع(بهمناهبتميالدصديقهكبریتاطمهزهرا)س(1370/10/5.
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2/1/1/2/9- عبودیت و معنویت در کنار جهاد و تالش انقالبی
اّمامقاممعنویاينبزرگوار،نسبتبهمقامجسادیوانقالبیواجتماعیاو،
بازبهمراتبباالتراهت.تاطمهیزهرا)س(بهصورت،يكبشرويكزن،آن
همزنیجواناهت؛اّمادرمعنا،يكحقيقتعظيمويكنوردرخشانالسیو
يكبندهیصالحويكانسانممتازوبرگزيدهاهت.كسیاهتكهرهولاكرم
بهاميرالمؤمنين)عليسماالّسالم(ترمود:»يا على ... انت قائد المؤمنين الى الجّنة ... و 
فاطمة قد اقبلت يوم القيامة ... تقود مؤمنات اّمتى الى الجّنة«1.يعنیدرروزقيامت،
اميرالمؤمنين)ع(مردانمؤمنراوتاطمهیزهرا)س(زنانمؤمنرابهبسشتالسی
راهنمايیمیكنند.او،ِعدلوهمپايهوهمهنگاميرالمؤمنيناهت.آنكسیكه
وقتیدرمحرابعبادتمیايستاد،هزارانترشتهیمقّربخدا،بهاوخطابو
هالممیكردندوتسنيتمیگفتندوهمانهخنیرابيانمیكردندكهترشتگان،

1.امالی،شيخصدوق،ص575.)موهسهالبعثه(
ثَنَا َجْعَفُر بُْن  ثَنَا َعلِيُّ بُْن إِبَْراِهيَم بِْن َهاِشٍم قَاَل َحدَّ ثَنَا أَْحَمُد بُْن ِزيَاِد بِْن َجْعَفٍر الَْهَمَدانِيُّ َرِحَمُه اهللُ قَاَل َحدَّ َحدَّ
ثَنَا أَبُو  ٍد الثََّقِفيُّ َعْن إِبَْراِهيَم بِْن ُموَسى ابِْن أُْخِت الَْواقِِديِّ قَاَل َحدَّ ثَنَا إِبَْراِهيُم بُْن ُمَحمَّ َسَلَمَة اْلَْهَواِزيُّ قَاَل َحدَّ
ْحَمِن بِْن الَْعَلِء الَْحْضَرِميِّ َعْن َسِعيِد بِْن الُْمَسيَِّب َعِن ابِْن َعبَّاٍس قَاَل إِنَّ َرُسوَل اهللِ  انِيُّ َعْن َعْبِد الرَّ قَتَاَدَة الَْحرَّ
ََّك تَْعَلُم أَنَّ َهُؤَلِء أَْهُل  ص َكاَن َجالِسًا َذاَت يَْوٍم َو ِعْنَدهُ َعلِيٌّ َو فَاِطَمُة َو الَْحَسُن َو الُْحَسْيُن ع فََقاَل اللُهمَّ إِن
بَْيتِي َو أَْكَرُم النَّاِس َعَليَّ فََأِحبَّ َمْن أََحبَُّهْم َو أَبِْغْض َمْن أَبَْغَضُهْم َو َواِل َمْن َوالُهْم َو َعاِد َمْن َعاَداُهْم َو أَِعْن 
َمْن أََعانَُهْم َو اْجَعْلُهْم ُمَطهَِّريَن ِمْن ُكلِّ ِرْجٍس َمْعُصوِميَن ِمْن ُكلِّ َذنٍْب َو أَيِّْدُهْم بُِروِح الُْقُدِس ِمْنَك ثُمَّ قَاَل ص 
يَا َعلِيُّ أَنَْت إَِماُم أُمَّتِي َو َخلِيَفتِي َعَلْيَها بَْعِدي َو أَنَْت قَائُِد الُْمْؤِمنِيَن إِلَى الَْجنَِّة َو َكَأنِّي أَنُْظُر إِلَى ابْنَتِي فَاِطَمَة 
قَْد أَْقبََلْت يَْوَم الِْقيَاَمِة َعَلى نَِجيٍب ِمْن نُوٍر َعْن يَِمينَِها َسْبُعوَن أَلَْف َمَلٍك َو َعْن يََساِرَها َسْبُعوَن أَلَْف َمَلٍك َو 
بَْيَن يََديَْها َسْبُعوَن أَلَْف َمَلٍك َو َخْلَفَها َسْبُعوَن أَلَْف َمَلٍك تَُقوُد ُمْؤِمنَاِت أُمَّتِي إِلَى الَْجنَِّة فََأيَُّما اْمَرأٍَة َصلَّْت فِي 
ْت بَْيَت اهللِ الَْحَراَم َو َزكَّْت َمالََها َو أََطاَعْت َزْوَجَها  الْيَْوِم َو اللَّْيَلِة َخْمَس َصَلَواٍت َو َصاَمْت َشْهَر َرَمَضاَن َو َحجَّ
ََّها لََسيَِّدُة نَِساِء الَْعالَِميَن فَِقيَل يَا َرُسوَل اهللِ ص أَ ِهَي  َو َوالَْت َعلِيًّا بَْعِدي َدَخَلِت الَْجنََّة بَِشَفاَعِة ابْنَتِي فَاِطَمَة َو إِن

َسيَِّدةٌ لِنَِساِء َعالَِمَها فََقاَل ص َذاك
ََّها لَتَُقوُم فِي ِمْحَرابَِها  لِيَن َو اْلِخِريَن َو إِن      َمْريََم بِْنِت ِعْمَراَن فََأمَّا ابْنَتِي فَاِطَمُة فَِهَي َسيَِّدُة نَِساِء الَْعالَِميَن ِمَن اْلَوَّ
بِيَن َو يُنَاُدونََها بَِما نَاَدْت بِِه الَْمَلئَِكُة َمْريََم فَيَُقولُوَن يَا فَاِطَمُة  فَيَُسلُِّم َعَلْيَها َسْبُعوَن أَلَْف َمَلٍك ِمَن الَْمَلئَِكِة الُْمَقرَّ
إِنَّ اهللَ اْصَطفاِك َو َطهََّرِك َو اْصَطفاِك َعلى  نِساِء الْعالَِميَن ثُمَّ الْتََفَت إِلَى َعلِيٍّ ع فََقاَل يَا َعلِيُّ إِنَّ فَاِطَمَة بَْضَعٌة 
ُل َمْن يَْلَحُقنِي ِمْن أَْهِل بَْيتِي  ََّها أَوَّ َها َو إِن نِي َما َسرَّ ِمنِّي َو ِهَي نُوُر َعْينِي َو ثََمَرُة فَُؤاِدي يَُسوُؤنِي َما َساَءَها َو يَُسرُّ
فََأْحِسْن إِلَْيَها بَْعِدي َو أَمَّا الَْحَسُن َو الُْحَسْيُن فَُهَما ابْنَاَي َو َريَْحانَتَاَي َو ُهَما َسيَِّدا َشبَاِب أَْهِل الَْجنَِّة فَْليُْكَرَما 
ِّي ُمِحبٌّ لَِمْن أََحبَُّهْم َو ُمْبِغٌض  ِّي أُْشِهُدَك أَن َماِء فََقاَل اللُهمَّ إِن َعَلْيَك َكَسْمِعَك َو بََصِرَك ثُمَّ َرفََع ص يََدهُ إِلَى السَّ

لَِمْن أَبَْغَضُهُم َو ِسْلٌم لَِمْن َسالََمُهْم َو َحْرٌب لَِمْن َحاَربَُهْم َو َعُدوٌّ لَِمْن َعاَداُهْم َو َولِيٌّ لَِمْن َوالُهم.
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قباًلبهمريماَطَسرگفتهبودند؛عرضمیكردند:»يا فاِطمة اِنَّ اهللَ اصَطفاِك و َطّهرِك و 
اصَطفاكِ عَلى نِساءِ العالمين«1.اين،مقاممعنویتاطمهیزهراهت.2



پس،زندگیتاطمهیزهرا)س(،اگرچهكوتاهبودوحدودبيستهالبيشتر
طولنكشيد؛اّمااينزندگی،ازجستجسادومبارزهوتالشوكارانقالبیوصبر
انقالبیودرسوتراگيریوآموزشبهاينوآنوهخنرانیودتاعازنبّوتو
امامتونظاماهالمی،دريایپسناوریازتالشومبارزهوكارودرنسايتهم
شسادتاهت.اين،زندگیجسادیتاطمهیزهراهتكهبسيارعظيموتوقالعادهو
حقيقتاًبینظيراهتويقيناًدرذهنبشر-چهامروزوچهدرآينده-يكنقطهی

درخشانواهتثنايیاهت.3


جسادآنبزرگواردرميدانهایمختلف،يكجسادنمونهاهت.دردتاعاز
اهالم؛دردتاعازامامتوواليت؛درحمايتازپيغمبر؛درنگسداریبزرگترين

هرداراهالم،يعنیاميرالمؤمنينكهشوهراوبود.4

2/1/1/2/10- تربیت صحیح فرزندان, شوهردارى و جلب رضایت پدر در عین 
خودسازى و تقویت ایمان در شرایط سخت زندگی

دختریكهدركورهیگداختهیمبارزاتهختپيغمبردرمّكهمتولدشدو
درِشعِبابیطالبياروغمگسارپدربود......ايندخترمثليكترشتهینجات
برایپيغمبر؛مثلمادریبرایپدرخود؛مثلپرهتاربزرگیبرایآنانسانبزرگ،
مشكالتراتحّملكرد.غمگسارپيغمبرشد،بارهارابردوشگرتت،عبادتخدا
راكرد،ايمانخودراتقويتكرد،خودهازیكردوراهمعرتتونورالسیرابه
قلبخودبازكرد.اينهاهتآنويژگيهايیكهآدمیرابهكمالمیرهاند.بعد

1.امالی،شيخصدوق،ص575.)موهسهالبعثه(
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم......1368/10/26.

3.همان.
4.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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همدردورانپسازهجرت،درآغازهنينتكليف،وقتیتاطمهیزهراهالم
اهللعليسا،باعلیبنابيطالبعليهالّصالةوالّسالم،ازدواجمیكند،آنمسريهوآن
جسيزيهیاوهت؛كههمهشايدمیدانيدكهباچههادگیووضعتقيرانهای،دختر
اّولشخصدنيایاهالم،ازدواجخودرابرگزارمیكند.زندگیتاطمهیزهرا
هالماهللعليساازهمهیابعاد،زندگیایهمراهباكاروتالشوتكاملوتعالی
روحیيكانساناهت.شوهرجواناودائماًدرجبسهوميدانهایجنگاهت؛
اّمادرعينمشكالتمحيطوزندگی،تاطمهیزهراهالماهللعليسا،مثلكانونی
برایمراجعاتمردمومسلماناناهت.اودختركارگشایپيغمبراهتودراين
شرايط،زندگیراباكمالهراترازیبهپيشمیبرد:ترزندانیتربيتمیكندمثل
حسنوحسينوزينب؛شوهریرانگسداریمیكندمثلعلیورضايتپدری

راجلبمیكندمثلپيغمبر!1


نمونهیبعد،مسألهیهمسرداریوشوهرداریاهت.يكوقتانسانتكر
میكندكهشوهرداری،يعنیانساندرآشپزخانهغذارابپزد،اتاقراتروتميزو
پتوراپسنكندومثلقديميهاتشكچهبگذاردكهآقاازادارهياازدكانبيايد!
شوهرداریكهتقطايننيست.شماببينيدشوهرداریتاطمهیزهراهالماهللعليسا
چگونهبود.درطولدههالیكهپيامبردرمدينهحضورداشت،حدودنُههالش
حضرتزهراوحضرتاميرالمؤمنينعليسماالسالمباهمديگرزنوشوهربودند.
درايننُههال،جنگهایكوچكوبزرگیذكركردهاند-حدودشصتجنگ
اتفاقاتتاده-كهدراغلبآنهاهماميرالمؤمنينعليهالسالمبودهاهت.حاالشما
ببينيد،اوخانمیاهتكهدرخانهنشستهوشوهرشمرتّبدرجبسهاهتواگر
درجبسهنباشد،جبسهلنگمیماند-اينقدرجبسهوابستهیبهاوهت-ازلحاظ
عاَم  زندگیهموضعروبهراهیندارند؛همانچيزهايیكهشنيدهايم:»َو ُيْطِعُموَن الطَّ
ه ِمْسكيًنا َو َيتيًما َو َأسيًرا ِإنَّما نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللِ«2؛يعنیحقيقتازندگیتقيرانهی َعلي ُحبِّ

1.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
2.هورهیانسان،آيات8و9.
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محضداشتند؛درحالیكهدختررهبریهمهست،دخترپيامبرهمهست،يك
نوعاحساسمسؤوليتهممیكند.



ببينيدانسانچقدرروحيّهیقویمیخواهدداشتهباشدتابتوانداينشوهررا
تجسيزكند؛دلاوراازوهوههیاهلوعيالوگرتتاريهایزندگیخالیكند؛
بهاودلگرمیدهد؛بچههارابهآنخوبیكهاوتربيتكرده،تربيتكند.حاالشما
بگوييدامامحسنوامامحسينعليسماالسالم،امامبودندوطينتامامتداشتند؛
زينبعليساهالمكهامامنبود.تاطمهیزهراهالماهللعليسااورادرهمينمدتنُه

هالتربيتكردهبود.بعدازپيامبرهمكهايشانمدتزيادیزندهنماند.1

2/1/1/2/11- احس�ان به مس�تمندان، دفاع از والیت و جهاد براى رس�یدن به 
اهداف الهی در عین برخوردار بودن از حکمت و فرزانگی 

آنعبادتش؛آنتصاحتوبالغتش؛آنترزانگیودانشش؛آنمعرتتو
بهعنوانيكدختر؛آنرتتارش مبارزهاش؛آنرتتارش حكمتش؛آنجسادو
بهعنوانيكهمسر؛آنرتتارشبهعنوانيكمادر؛آناحسانشبهمستمندان،
كهوقتیپيغمبرپيرمردمستمندیرابهدرخانهیاميرالمؤمنينترهتادكه»برو
حاجتتراازآنهابخواه«،تاطمهیزهراهالماهللعليساتختهیپوهتیراكهحسن
وحسينرویآنمیخوابيدندوبهعنوانزيراندازترزندانخوددرخانهداشت
وچيزیجزآننداشت،بههائلدادوگفت»ببربفروشوازپولآناهتفاده
كن!«اين،شخصيتجامعاالطرافتاطمهیزهراهت.اين،الگوهت.الگویزن

مسلمانايناهت.2


پس،زندگیتاطمهیزهرا)س(،اگرچهكوتاهبودوحدودبيستهالبيشتر
طولنكشيد؛اّمااينزندگی،ازجستجسادومبارزهوتالشوكارانقالبیوصبر

1.گفتوشنوددرديدارجمعیازجوانانبهمناهبتهفتهیجوان1377/02/07.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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انقالبیودرسوتراگيریوآموزشبهاينوآنوهخنرانیودتاعازنبّوتو
امامتونظاماهالمی،دريایپسناوریازتالشومبارزهوكارودرنسايتهم
شسادتاهت.اين،زندگیجسادیتاطمهیزهراهتكهبسيارعظيموتوقالعادهو
حقيقتاًبینظيراهتويقيناًدرذهنبشر-چهامروزوچهدرآينده-يكنقطهی

درخشانواهتثنايیاهت.1

2/1/1/2/12- صبر در برابر فقر و سختی ها 
مثل برشوهری اينوضعزندگیحضرتزهرا)عليساالسالم(اهت...صبر
حضرتاميرالمؤمنين)عليهالسالم(كهدرتماممدتزندگیشان،مشغولكار
وتّعاليتبودند.يعنیهرچهجنگبود،علیبنابیطالب)عليهالسالم(جلوتراز
همهبود.هرچهكارمسمبود،علیبنابیطالب)عليهالسالم(جلوداربود.حدودده
هالهمبايكديگرزندگیكردند.توّجهمیكنيد؟درظرفايندههالشماببينيد
كهاينشوهرِجوانچهقدرتوانستهبهزنوبچهاش،بهمعنایبشریومعمولی
برهد؟بريكچنينزندگی،صبركردن،برآنتقروهختیصبركردن،آنجساد
بزرگراانجامدادنوآنچنانترزندانیتربيتكردنوآنتداكاریهایعظيمكه
حضرتزهرا)عليساالسالم(انجامدادندوشماهممقداریازآنهاراشنيدهايد،
همگیالگوهت.حاال،دخترانمابايدتاطمهزهرا)عليساالسالم(راالگوقراردهند،
پسرهایماهمبايدحضرتزهرا)عليساالسالم(واميرالمؤمنينراالگوقراردهند.2

2/1/1/2/13- دورى از تجّمالت دنیوى و دارا بودن جهزیه اى ساده
مابايدشايستگیخودراثابتكنيم.مگرنمیگوييمكهجسيزيهیآنبزرگوار
چيزهايیبودكهانسانباشنيدنآنهااشكشجاریمیشود؟مگرنمیگوييمكه
اينزنواالمقام،برایدنياوزيوردنياهيچارزشیقائلنبود؟مگرمیشودكه
روزبهروزتشريفاتوتجّملگرايیوزروزيوروچيزهایپوچزندگیرابيشتر

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
2.خطبهیعقدمورخهی1376/9/24.
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كنيمومسريهیدخترانمانرازيادترنماييم؟!1

2/1/1/2/14- ازدواج معنوى و الهِی بیگانه از تشریفاِت بی محتواِى ظاهرى
زنمسلمان،شخصيتخودشراپيداكردهاهت.مواظبباشيداينشخصيت
راگمنكند.ازدواجهادردورانانقالبوبهبركتآنآهانشد؛چونتشريفاتو
هختگيريهاكمشد.نگذاريددوبارهبهخانهیاّولبرگرديم.پدرانومادران،نسبت
بهمقّدماتغيرالزمِازدواجهختگيرینكنند؛جوانانكههختگيریایندارند.
بگذارندازدواجاهالمیانجامبگيرد.بگذارندازدواجبرایدخترمسلمانوزن
جوانیكهدرمحيطاهالمیاهت،مثلازدواجتاطمهیزهرا)س(باشد؛ازدواجی
باپيوندعشقیمعنویوالسیوجوششیبینظيرميانزنومردمؤمنومسلمان
وهمكاریوهمسریبهمعنایواقعیبيندوعنصرالسیوشريف،اّمابيگانهاز
همهیتشريفاتوزروزيورهایپوچوبیمحتوایظاهری.ايناهتازدواج
درهتزنمسلمانوتربيتترزندوادارهیمحيطخانهوالبتهانديشيدنوپرداختن
بههمهچيزجامعهودينودانشوتّعاليتاجتماعیوهياهی.اهالم،ايناهت.2



بستريندخترهايعالم،حضرتزهرا)هالماهللعليسا(بود.بسترينپسرهاي
عالموبستريندامادهاهم،حضرتاميرالمؤمنين)عليهالسالم(بود.ببينيداينها
چگونهازدواجكردند؟هزارانجواِنزيباوبااصلونسبوقدرتمندومحبوببه
يكتارمويعليبنابيطالب)عليهالسالم(نميارزند.هزاراندخترزيباوبااصل
ونسبهمبهيكتارمويحضرتزهرا)هالماهللعليسا(نميارزند.آنهاييكه
همازلحاظمعنويوالسيآنمقاماتراداشتند،همبزرگانزمانخودشانبودند.
ايشاندخترپيامبر)صلیاهللعليهوآلهوهلم(بود.رييسجامعهاهالمي،حاكم
مطلق.اوهمكههرداردرجهييكاهالمبود.ببينيدچهطوريازدواجكردند؟

زهرا)س( ميالدحضرت مناهبت به السالم( )عليسم البيت اهل مّداحان با ديدار در بيانات .1
.1370/10/5

2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم......1368/10/26.
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چهجورمِسريهيكم،چهجورجسيزيهيكم.همهچيزبانامخداوباياداو.اينها
برايماالگوهستند.همانزمانهمجاهالنيبودندكهمسريهيدخترانشانبسيار
زيادبود؛مثاًلهزارشتر.آيااينهاازدخترپيامبر)صلیاهللعليهوآلهوهلم(باالتر
بودند؟ازآنهاتقليدنكنيد!ازدخترپيامبر)صلیاهللعليهوآلهوهلم(تقليدكنيد،

ازاميرالمؤمنين)عليهالسالم(تقليدكنيد.1

2/1/1/2/15- مقّدم داشتن دیگران در دعاکردن
امامحسنمجتبیعليهالّصالةوالّسالممیگويد:شبی-شبجمعهای-مادرمبه
بح«2.تاوقتیكهطلوع عبادتايستادوتاصبحعبادتكرد.»َحّتى انَفَجَرت َعمود الصُّ
تجرشد.مادرمنازهرشبتاصبحمشغولعبادتبودودعاوتضّرعكرد.
امامحسن،عليهالّصالةوالّسالم،میگويد-طبقروايت-شنيدمكهدائممؤمنينو
مؤمناترادعاكرد؛مردمرادعاكرد؛برایمسائلعمومیدنيایاهالمدعاكرد.
صبحكهشدگفتم:»يا اماه!«؛»مادرم!«»لم ال تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؛«»يك
دعابرایخودتنكردی!يكشبتاصبحدعا،همهبرایديگران!؟«درجواب
ترمود:»يا بنى، الجار ُثمَّ الّدار؛«»اولديگرانبعدخودما!«اين،آنروحيّهیواالهت.3

1.خطبهيعقد،1375/2/17.
2.عملالشرايع،شيخصدوق،ج1،ص182.)مكتبه ى الحيدرية(

ُد بُْن َعْبِد اهللِ الَْحْضَرِميُّ قَاَل  ثَنَا ُمَحمَّ ِد بِْن الَْحَسِن الَْقْزِوينِيُّ الَْمْعُروُف بِابِْن َمْقبَُرَة قَاَل َحدَّ ثَنَا َعلِيُّ بُْن ُمَحمَّ َحدَّ
ٍد َعْن أَبِيِه َعْن  ُد بُْن ُعَمَر الَْماِزنِيُّ َعْن ُعبَاَدَة الُْكَلْيبِيِّ َعْن َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ ثَنَا ُمَحمَّ ثَنَا َجْنَدُل بُْن َوالٍِق قَاَل َحدَّ َحدَّ
ْغَرى َعِن الُْحَسْيِن بِْن َعلِيٍّ َعْن أَِخيِه الَْحَسِن بِْن َعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب ع قَاَل  َعلِيِّ بِْن الُْحَسْيِن َعْن فَاِطَمَةالصُّ
ْبِح َو َسِمْعتَُها  َرأَيُْت أُمِّي فَاِطَمَة ع قَاَمْت فِي ِمْحَرابَِها لَْيَلَة ُجُمَعتَِها فََلْم تََزْل َراِكَعًة َساِجَدًة َحتَّى اتََّضَح َعُموُد الصُّ
َعاَء لَُهْم َو َل تَْدُعو لِنَْفِسَها بَِشيْ ٍء فَُقْلُت لََها يَا أُمَّاْه لَِم َل تَْدِعيَن  يِهْم َو تُْكثُِر الدُّ تَْدُعو لِْلُمْؤِمنِيَن َو الُْمْؤِمنَاِت َو تَُسمِّ

اَر. لِنَْفِسِك َكَما تَْدِعيَن لَِغْيِرِك فََقالَْت يَا بُنَيَّ الَْجاَر ثُمَّ الدَّ


ُد بُْن َجْعَفٍر الُْمْقِري أَبُو َعْمٍرو  ثَنَا ُمَحمَّ ْحَمِن الَْحاِكُم الَْمْرَوِزيُّ الُْمْقِري قَاَل َحدَّ ِد بِْن َعْبِد الرَّ ثَنَا أَْحَمُد بُْن ُمَحمَّ َحدَّ
اُل َعْن  ثَنَا أَبُو َزيٍْد الَْكحَّ ُد بُْن َعاِصٍم قَاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ُد بُْن الَْحَسِن الَْمْوِصلِيُّ بِبَْغَداَد قَاَل َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ قَاَل َحدَّ
أَبِيِه َعْن ُموَسى بِْن َجْعَفٍر َعْن أَبِيِه َعْن آبَائِِه ع قَاَل َكانَْت فَاِطَمُة ع إَِذا َدَعْت تَْدُعو لِْلُمْؤِمنِيَن َو الُْمْؤِمنَاِت َو َل 

ار. َِّك تَْدِعيَن لِلنَّاِس َو َل تَْدِعيَن لِنَْفِسِك فََقالَِت الَْجاَر ثُمَّ الدَّ تَْدُعو لِنَْفِسَها فَِقيَل لََها يَا بِْنَت َرُسوِل اهللِ ص إِن
3.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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2/1/1/2/16- برخ�وردارى از فه�م درس�ت, هوش�یارى در درک موقعیته�ا و 
انتخاب بهترین کارها

مادراوتاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(زنديگریبودكهمقامشاززينبكبری
همباالتربود.اينهازنانالگوونمونهیاهالمند.زنامروزدنياالگومیخواهد.
اگرالگویاوزينبوتاطمهیزهراباشند،كارشعبارتاهتازتسمدرهت،
هوشياریدردركموقعيتهاوانتخاببسترينكارها؛ولوباتداكاریوايستادن
پایهمهچيزبرایانجامتكليفبزرگیكهخدابردوشانسانهاگذاشتهاهت،
همراهباشد.زنمسلمانیكهالگويشتاطمهیزهرايازينبكبری)عليسماالّسالم(

باشد،ايناهت.1

2/1/2- حضرت زینب کبری )سالم اهلل علیها(
2/1/2/1- جایگاه و اهمّیت الگو

2/1/2/1/1- الگوى همیشه زنده  در مقابل زن و مرد مسلمان
اينروزهابهمناهبتهالروزوالدتحضرتزينبكبری)هالماهللعليسا(،
متعّلقبهشخصيتاينبانویبرجستهیاهالماهت،كهالگویهميشهزندهایدر

مقابلزنمسلمانومردمسلمانقرارمیدهد.2


زينبكبری)هالماهللعليسا(يكنمونهیكاملاززنمسلماناهت؛يعنیالگويی
كهاهالمبرایتربيتزنان،آنرادرمقابلچشممردمدنياقراردادهاهت.3

2/1/2/1/2- الگویی براى تاریخ
زينبكبریبرایزنانمادرطولتاريخيكالگوهت.4

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22

2.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
3.همان.
4.همان.
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زينبكبرینمونهیديگراهت.زنهایمعروفصدراهالموزنهایبرجسته،
نمونههایديگرند؛اينهادرجامعهبودندوحضورداشتند.1

2/1/2/2- ویژگی هاي الگو
2/1/2/2/1- داشتن شخصیتی همه جانبه

زينبكبری)هالماهللعليسا(يكنمونهیكاملاززنمسلماناهت؛يعنیالگويی
كهاهالمبرایتربيتزنان،آنرادرمقابلچشممردمدنياقراردادهاهت.زينب
كبریدارایشخصيتچندبُعدیاهت؛داناوخبيرودارایمعرتتواالويك
انسانبرجستهاهتكههركسباآنبزرگوارمواجهمیشود،درمقابلعظمت

دانايیوروحیومعرتتاواحساسخضوعمیكند.2


عظمتزنانهاش،بزرگاندروغينظاهریرادرمقابلاوحقيروكوچك
میكند.عظمتزنانه،يعنیاين؛يعنیمخلوطیازشوروعاطفهیانسانی،كه
متانت با داد؛همراه اينعاطفهیشورانگيزراهراغ درهيچمردینمیتوان
شخصيتواهتواریروحكههمهیحوادثبزرگوخطيررادرخودهضم
میكند؛ عبور و میگذارد قدم شجاعانه گداخته، آتشهای روی و میكند
درعينحال،درسمیدهدومردمراآگاهیمیبخشد؛درعينحال،امامزمان
خود-يعنیامامهّجاد-راماننديكمادرمسربانآرامشوتسّلیمیبخشد؛
درعينحال،باكودكانبرادروبچههایپدرازدهتدادهیآنحادثهیعظيم،
درميانآنطوتانشديد،مثلهّدمستحكمیبرایآنهاامنيّتوآرامشوتسّلی
ايجادمیكند.بنابراينزينبكبری)هالماهللعليسا(يكشخصيتهمهجانبهبود.

اهالمزنرابهاينطرفهوقمیدهد.3

1.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.
2.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.

3.همان.
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2/1/2/2/2- موقعیت شناسی و عمل به تکلیف الهی
ارزشوعظمتزينبكبری،بهخاطرموضعوحركتعظيمانسانیواهالمی
اوبراهاستكليفالسیاهت.كاراو،تصميماو،نوعحركتاو،بهاواينطور
عظمتبخشيد.هركسچنينكاریبكند،ولودختراميرالمؤمنين)عليهالّسالم(
همنباشد،عظمتپيدامیكند.بخشعمدهیاينعظمتازاينجاهتكهاوالً
موقعيتراشناخت؛همموقعيتقبلازرتتنامامحسين)عليهالّسالم(بهكربال،
همموقعيتلحظاتبحرانیروزعاشورا،همموقعيتحوادثكشندهیبعداز
شسادتامامحسينرا؛وثانياًطبقهرموقعيت،يكانتخابكرد.اينانتخابها

زينبراهاخت.1

2/1/2/2/3- داشتن بصیرت و حمایت از امام
درآنهاعتهایبحرانیكهقويترينانسانهانمیتوانندبفسمندچهبايد
بكنند،اوتسميدوامامخودراپشتيبانیكردواورابرایشسيدشدنتجسيزنمود.
بعدازشسادتحسينبنعلیهمكهدنياظلمانیشدودلهاوجانهاوآتاقعالم
تاريكگرديد،اينزنبزرگيكنوریشدودرخشيد.زينببهجايیرهيدكه
تقطواالترينانسانهایتاريخبشريت-يعنیپيامبران-میتوانندبهآنجابرهند.2

2/1/2/2/4- داشتن باالترین علم ها و صافی ترین معرفت ها 
زينبزنینبودكهازعلمومعرتتبیبسرهباشد؛باالترينعلمهاوبرترينو

صاتيترينمعرتتهادردهتاوبود.3

2/1/2/2/5- تداوم ارتباط و دلبستگی به خداى متعال در اوج سختی ها و مشکالت
و قدرت رتت. پيش اينجوری ما انقالب برادران! خواهران، من، عزيزان
1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار

.1370/8/22
2.همان.
3.همان.
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عظمتاينانقالببهاينچيزهاهت؛بهدلدادنبهمعنويّت،مجذوبشدندر
مقابللطفالسی.وقتیكهدشمنميخواهدزينبكبریرابهآنچهكهبرايش
پيشآمده،شماتتكند،ميترمايد:»ما َرأيُت ااّل َجميال«1؛جززيبائی،چيزینديدم.
برادرانش،ترزندانش،عزيزانش،نزديكترينيارانش،اينهادرمقابلچشمش
قطعهقطعهشدند،بهخاكوخونتپيدند،خونشانريختهاهت،هرهايشانباالی
نيزهرتتهاهت؛میگويدجميل،زيبا!اينچهجورزيبائیایاهت؟اينزيبايیرا
همراهكنيدباآنچهكهنقلشدهاهتكهزينبكبریحتیدرشبيازدهمنماز
شبشتركنشد.درطولدوراناهارت،انقطاعالیاهللاش،دلبستگیاشبهخدای
متعال،رابطهاشباخدایمتعالهستنشد،كمنشد،بلكهبيشترشد.اينزن،

الگوهت.2

2/1/2/2/6- تأثیر در متن حوادث تاریخی
اينكهگفتهمیشوددرعاشورا،درحادثهیكربال،خونبرشمشيرپيروزشد
-كهواقعاپيروزشد-عاملاينپيروزی،حضرتزينببود؛وااّلخوندركربال
تمامشد.حادثهینظامیباشكستظاهرینيروهایحقدرعرصهیعاشورابه
پايانرهيد؛اّماآنچيزیكهموجبشداينشكستنظامیظاهری،تبديلبهيك
پيروزیقطعیدائمیشود،عبارتبودازمنشزينبكبری؛نقشیكهحضرت
زينببرعسدهگرتت؛اينخيلیچيزمسّمیاهت.اينحادثهنشاندادكهزندر
حاشيهیتاريخنيست؛زندرمتنحوادثمسمتاريخیقراردارد.قرآنهمدر
مواردمتعّددیبهايننكتهناطقاهت؛ليكناينمربوطبهتاريخنزديكاهت،
مربوطبهاممگذشتهنيست؛يكحادثهیزندهوملموساهتكهانسانزينب

1.لسوفتیقتلیالطفوف،هيدبنطاووس،ص94.)طبعهالمحر(
اِوي: ثُمَّ إِنَّ ابَْن ِزيَاٍد َجَلَس فِي الَْقْصِر لِلنَّاِس َو أَِذَن إِْذنًا َعاّمًا َو ِجي َء بَِرأِْس الُْحَسْيِن ع فَُوِضَع بَْيَن يََديِْه  قَاَل الرَّ
َرًة فََسَأَل َعْنَها فَِقيَل َزيْنَُب بِْنُت َعلِيٍّ  َو أُْدِخَل نَِساُء الُْحَسْيِن ع َو ِصْبيَانُُه إِلَْيِه فََجَلَسْت َزيْنَُب بِْنُت َعلِيٍّ ع ُمتَنَكِّ
ََّما يَْفتَِضُح الَْفاِسُق َو يَْكِذُب الَْفاِجُر َو  َِّذي فََضَحُكْم َو أَْكَذَب أُْحُدوثَتَُكْم فََقالَْت إِن ِ ال ع فََأْقبََل إِلَْيَها فََقاَل الَْحْمُد هلِلَّ

ُهَو َغْيُرنَا فََقاَل ابُْن ِزيَاٍد َكْيَف َرأَيِْت ُصْنَع اهللِ بَِأِخيِك َو أَْهِل بَْيتِِك فََقالَْت َما َرأَيُْت إِلَّ َجِميًل.
2.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهیكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب

كبری)س(1389/02/01.
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كبریرامشاهدهميكندكهبايكعظمتخيرهكنندهودرخشندهایدرعرصه
ظاهرميشود؛كاریميكندكهدشمنیكهبهحسبظاهردركارزارنظامیپيروز
شدهاهتومخالفينخودراقلعوقمعكردهاهتوبرتختپيروزیتكيهزده
اهت،درمقّرقدرتخود،دركاخرياهتخود،تحقيروذليلشود؛داغننگابدی
رابهپيشانیاوميزندوپيروزیاوراتبديلميكندبهيكشكست؛اينكارزينب
كبریاهت.زينب)هالماهللعليسا(نشاندادكهميتوانحجبوعفافزنانهرا

تبديلكردبهعّزتمجاهدانه،بهيكجسادبزرگ.1

2/1/2/2/7- جمع میان عقل و متانت، قدرت و شجاعت، شورعاطفی و صراحت 
زبان با استوارى روح

زينبكبریبرایزنانمادرطولتاريخيكالگوهت؛عقلومتانت،قدرت
وشجاعت،شورواحساسعاطفی،صراحتزبان،متانتدل،اهتواریروح؛
درعينحال،مادرانه،خواهرانه،باهمهیانسانسابرخوردكردن،درمحيطخانهشمع
محبّتراروشننگهداشتن،همسروترزندانرابرهرهفرهیمحبّتوعاطفهی

خوددورهمجمعكردن؛اينساخصوصياتزنمسلماناهت.2

2/1/2/2/8- آسیب شناسی انقالب نبوى و علوى و ایستادگی در مقابل ظالمان
بااينبيانقوی،بااينكلماترها،آنهمدرآنشرائطدشوار،اينگونهصحبت
ميكرد.اينجورنبودكهيكعّدهمستمعجلویحضرتزينبنشستهباشند،
گوشترادادهباشند،اوهممثليكخطيبیبرایاينهاخطبهبخواند؛نه،يكعده
دشمن،نيزهداراندشمندوروبرشانراگرتتهاند؛يكعّدههممردممختلفالحال
حضورداشتند؛همانهايیكهمسلِمرابهدهتابنزياددادند،همانهايیكهبهامام
حسيننامهنوشتندوتخلفكردند،همانهايیكهآنروزیكهبايدباابنزياددر

1.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهیكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب
كبری)س(1389/02/01.

2.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
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میاتتادند،درخانههايشانمخفیشدند-اينهابودنددربازاركوته-يكعّدههم
كسانیبودندكهضعفنفسنشاندادند،حاالهمنگاهمیكنند،دختراميرالمؤمنين
رامیبينند،گريهمیكنند.حضرتزينبكبریبااينعّدهیناهمگونوغيرقابل
اعتمادمواجهاهت،اّمااينجورمحكمحرفميزند.اوزنتاريخاهت؛اينزن،
ديگرضعيفهنيست.نميشودزنراضعيفهدانست.اينجوهرزنانهیمؤمن،
اينجورخودشرادرشرائطدشوارنشانميدهد.اينزناهتكهالگوهت؛الگو
برایهمهیمردانبزرگعالموزنانبزرگعالم.انقالبنبویوانقالبعلویرا
آهيبشناهیميكند؛میگويدشماهانتوانستيددرتتنه،حقراتشخيصبدهيد؛
نتوانستيدبهوظيفهتانعملكنيد؛نتيجهاينشدكهجگرگوشهیپيغمبرهرشبر

روینيزهرتت.عظمتزينبرااينجامیشودتسميد.1

2/1/2/2/9- حقی�ر و ناچیز ش�دن دش�منان و حوادث ب�زرگ در مقابل عظمت 
زنانه ى ایشان

زينبكبری)هالماهللعليسا(يكنمونهیكاملاززنمسلماناهت؛يعنیالگويی
كهاهالمبرایتربيتزنان،آنرادرمقابلچشممردمدنياقراردادهاهت.زينب
كبریدارایشخصيتچندبُعدیاهت؛داناوخبيرودارایمعرتتواالويك
انسانبرجستهاهتكههركسباآنبزرگوارمواجهمیشود،درمقابلعظمت
دانايیوروحیومعرتتاواحساسخضوعمیكند.شايدمسمترينبُعدیكه
شخصيتزناهالمیمیتواندآنرادرمقابلچشمهمهقراردهد-تأثيریكهاز
اهالمپذيرتته-اينبعداهت.شخصيتزناهالمیبهبركتايمانودلهپردن
بهرحمتوعظمتالسی،آنچنانهعهوعظمتیپيدامیكندكهحوادثبزرگ
درمقابلاو،حقيروناچيزمیشود.درزندگیزينبكبری،اينبُعدازهمهبارزتر

وبرجستهتراهت.2

1.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهیكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب
كبری)س(1389/02/01.

2.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
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حادثهایمثلروزعاشورانمیتواندزينبكبریراُخردكند.شكوهوحشمت
ظاهریدهتگاههتمگرجباریمثليزيدوعبيداهللبنزيادنمیتواندزينبكبریرا
تحقيركند.زينبكبریدرمدينه-كهمحلاهتقرارشخصيتباعظمتاوهت-و
دركربال-كهكانونمحنتهایاوهت-ودركاخجبّارانیمثليزيدوعبيداهللبن
زياد،همانعظمتوشكوهمعنویراباخودحفظمیكندوشخصيتهایديگر
درمقابلاوتحقيرمیشوند.يزيدوعبيداهللبنزياد-اينمغرورانهتمگرزمان

خود-درمقابلاينزناهيرودهتبسته،تحقيرمیشوند.1

2/1/2/2/10- صبر عظیم و ایستادگی و تحّمل بی نظیر در مقابل مصائب و مشکالت
درروزعاشورازينبكبریاينهمهعزيزانرادرمقابلچشمخودديدكهبه
قربانگاهرتتهاندوشسيدشدهاند:حسينبنعلی)عليهالسالم(-هيّدالّشسداء-راديد،
عباسراديد،علیاكبرراديد،قاهمراديد،ترزندانخودشراديد،ديگربرادران
راديد.بعدازشسادت،آنهمهمحنتهاراديد:تساجمدشمنرا،هتكاحترامرا،
مسئوليتحفظكودكانرا،زنانرا.عظمتاينمصيبتهارامگرمیشودمقايسه
كردبامصائبجسمانی؟اّمادرمقابلهمهیاينمصائب،زينببهپروردگارعالم
نى«؛نگفتپروردگارا!منرانجاتبده.درروزعاشورا عرضنكرد:»َربِّ نَجِّ
عرضكرد:پروردگارا!ازماقبولكن.بدنپارهپارهیبرادرشدرمقابلدهت،در
مقابلچشم؛دلبههمتپروردگارعالم،عرضميكند:پروردگارا!اينقربانیرا
ازماقبولكن.وقتیازاوهؤالمیشودكهچگونهديدی؟ميترمايد:»ما َرأيُت ااِّل 
َجمياًل«.اينهمهمصيبتدرچشمزينبكبریزيباهت؛چونازهویخداهت،
چونبرایاوهت،چوندرراهاوهت،درراهاعالیكلمهیاوهت.ببينيداينمقام،
مقامچنينصبری،چنيندلدادگینسبتبهحقوحقيقت،چقدرمتفاوتاهتبا
آنمقامیكهقرآنكريمازجنابآهيهنقلميكند.اين،عظمتمقامزينبرانشان
ميدهد.كاربرایخدااينجوراهت.لذانامزينبوكارزينبامروزالگوهت

1.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
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ودردنياماندگاراهت.بقایديناهالم،بقایراهخدا،ادامهیپيمودناينراه
بهوهيلهیبندگانخدا،متكیشدهاهت،مددونيروگرتتهاهتازكاریكه
حسينبنعلی)عليهالسالم(كردوكاریكهزينبكبریكرد.يعنیآنصبرعظيم،
آنايستادگی،آنتحملمصائبومشكالتموجبشدكهامروزشمامیبينيد
ارزشهایدينیدردنيا،ارزشهایرائجاهت.همهیاينارزشهایانسانیكه
درمكاتبگوناگون،منطبقباوجدانبشریاهت،ارزشهايیاهتكهازدين
برخاهتهاهت؛اينهارادينتعليمدادهاهت.كاربرایخداخاصيتشايناهت.1

2/1/2/2/11- همراه کردن عاطفه ى زنانه با ایمان و معرفت و زبان صریح و روشن
زينبكبری)هالماهللعليسا(يكنمونهیكاملاززنمسلماناهت؛يعنی
الگويیكهاهالمبرایتربيتزنان،آنرادرمقابلچشممردمدنياقرارداده
و عظمت با اهت كرده همراه را زنانه عاطفهی شور كبری زينب اهت...
اهتقرارومتانتقلبيكانسانمؤمن،وزبانصريحوروشنيكمجاهد
تیهبيلاهلل،وزاللمعرتتیكهاززبانودلاوبيرونمیتراودوشنوندگانو

حاضرانرامبسوتمیكند.2

2/1/3- حضرت سکینه کبری)سالم اهلل علیها(
2/1/3/1- ویژگی هاي الگو

2/1/3/1/1- مشعل معرفت و دانش
همان»هكينهیكبری«يیكهشمااهمشرادركربالشنيدهايد،ودخترامامو
برادرزادهوشاگردزينباهت-كسانیكهاهلتحقيقوكتاباند،نگاهكنند-او
يكیازمشعلهایمعرتتعربیدرهمهیتاريخاهالمتاامروزاهت.كسانیكه
حتّیزينبوپدرزينبوپدرهكينهراقبولنداشتندوندارند،اعترافمیكنندكه

هكينه)عليساالسالم(يكمشعلمعرتتودانشاهت.3

1.بياناتدرديدارترماندهوپرهنلنيرویهوايیارتشجمسورياهالميايران1388/11/19.
2.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.

3.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار1370/8/22.
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2/1/4- حضرت مریم)سالم اهلل علیها(
2/1/4/1- جایگاه و اهمّیت الگو

2/1/4/1/1- نمونه و َمَثل  قرآني براي مؤمنان
بازخدایمتعالدوزنرابهعنواننمونهیمؤمنانذكرمیكند:»َو َضَرَب اهلل َمَثاًل 
ني ِمْن ِفْرَعْوَن َو  لِلَّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن إْذ قالَْت َربِّ اْبِن لي ِعْنَدَك بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة َو نَجِّ

َعَمِله«1؛يكیزنترعونوديگری،حضرتمريم.2
زِنديگر،مريممادرعيسیودخترِعمراناهت...وقتیخدایمتعالمیخواهد
دوانسانراازمجموعهمهیانسانهاانتخابكندوبهعنوانمثلونمونه،آنهارا
معرتیكند،دوزنراانتخابمیكند؛نهدومردراونهيكمردويكزنرا.در

اينكار،رازهايیاهت.3

2/1/4/2- ویژگی هاي الگو
2/1/4/2/1- ایستادگی در مقابل تهمت هاى ناروا

قرآنكريم،وقتیمیخواهدنمونهایبرایانسانسایباايمانذكركند،آنرااز
ميانمردانذكرنمیكند؛ازميانزنانذكرمیكند:»َو َضَرَب اهلل َمَثاًل لِلَّذيَن آَمُنوا 
اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن«4.خدایمتعالدراينجا،دوزنرابهعنواندونمونهازانسانسای
برجستهومؤمن-نهاززنانبرجسته-ذكرمیكند.يعنیدرصحنهیانسانيتو
تكاملمعنوی،خدایمتعالوقتیمیخواهدنمونهیممتازیبيانكند،هخناز
پيامبرانومردانبزرگوشخصيتسایعلمیودينینمیكند؛بلكههخنازدوزن
بهميانمیآوردكهيكیازآندوزن،زنترعوناهت.»إْذ قالَْت َربِّ اْبِن لي ِعْنَدَك 
بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة«5.زِنديگر،مريممادرعيسیودخترِعمراناهت.»مريم ابنة ِعمران«.
مريم،زنیجواناهتكهدرمقابلتسّمتونگاههوءظنآلودهیهمهیمردم

1.هورهیتحريم،آيهی11.
2.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.

3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
4.هورهیتحريم،آيهی11.

5.همان.
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شسرومنطقهیخود،مثلكوهمیايستدوكلمةاهللوروحراكهخدایمتعالبا
قدرتكاملهیخوددردامانپاكاوگذاشتهاهت،بررویدهتمیگيردومثل
نوراتكنیترزندخودرابردنيایتاريكآنزمانمیاتكند.ايندوزن،دنيارانور
بارانمیكنند.اين،نشاندهندهیآناهتكهدرميدانعظيمومحشروهيعیكه
همهیانسانها،ازاّولينوآخرينجمعشدهاند؛وقتیخدایمتعالمیخواهددو
انسانراازمجموعهمهیانسانهاانتخابكندوبهعنوانمثلونمونه،آنهارا
معرتیكند،دوزنراانتخابمیكند؛نهدومردراونهيكمردويكزنرا.در

اينكار،رازهايیاهت.1

2/1/4/2/2- حفظ عّفت و پاکدامنی
موضوعآندوزنديگر)حضرتمريم)س(وحضرتآهيه)س((هممربوط
بهخانوادهاهت...درموردحضرتمريمهمهمينجوراهت:»الَّتي َأْحَصَنْت 
َفْرَجها«2؛ناموسخودراحفظكرد،عّفتخودراحفظكرد.ايننشاندهندهیاين
اهتكهدرمحيطزندگیحضرتمريم)هالماهللعليسا(عواملیوجودداشتهكه
ميتوانستهاهتتسديدكنندهیعّفتوناموسيكزنعفيفباشدواوتوانسته

مبارزهكند.3


بازخدایمتعالدوزنرابهعنواننمونهیمؤمنانذكرمیكند:»َو َضَرَب اهلل َمَثاًل 
ني ِمْن ِفْرَعْوَن  لِلَّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن إْذ قالَْت َربِّ اْبِن لي ِعْنَدَك بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة َو نَجِّ
َو َعَمِله«4؛يكیزنترعونوديگری،حضرتمريم...حضرتمريمهم:»و مريم 
ابنت عمران التى احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا«؛دامنخودراپاكوپاكيزه

نگهداشت؛اينهاارزشهایانسانیاهت.5

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.هورهیتحريم،12.

3.بياناتمقاممعظمرهبریبابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
4.هورهیتحريم،آيهی11.

5.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/5/17.
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2/1/5- آسیه همسر فرعون
2/1/5/1- جایگاه و اهمّیت الگو

2/1/5/1/1- نمونه و مثل  قرآني براي مؤمنان
درقرآنكريم،زنترعوننمونهیايمانشناختهشدهاهت،برایمردوزندر

طولزمانتاآخردنيا.1


خدایمتعالدراينجا،دوزنرابهعنواندونمونهازانسانهایبرجستهو
مؤمن-نهاززنانبرجسته-ذكرمیكند.يعنیدرصحنهیانسانيتوتكامل
معنوی،خدایمتعالوقتیمیخواهدنمونهیممتازیبيانكند،هخنازپيامبرانو
مردانبزرگوشخصيتهایعلمیودينینمیكند؛بلكههخنازدوزنبهميان

میآوردكهيكیازآندوزن،زنترعوناهت.2

2/1/5/2- ویژگی ها
2/1/5/2/1- انتخاب راه حق با حفظ روحّیه ى استقالل طلبی و تسلیم نشدن 

در برابر گمراهی هاى فرعون
خدایمتعالدراينجا،دوزنرابهعنواندونمونهازانسانهایبرجستهومؤمن
-نهاززنانبرجسته-ذكرمیكند.يعنیدرصحنهیانسانيتوتكاملمعنوی،
خدایمتعالوقتیمیخواهدنمونهیممتازیبيانكند،هخنازپيامبرانومردان
بزرگوشخصيتهایعلمیودينینمیكند؛بلكههخنازدوزنبهميانمیآورد
كهيكیازآندوزن،زنترعوناهت.»أذ قالت رب ابن لى عندك بيتًا فى الجنة«؛
زنیدرمقاممبارزهباقدرتطاغوتیشوهرش،زنیبااهتقاللكاملكهزيربار
شوهرمتجاوزوقدرتمندوترعونصفتوترعوننامخودنمیرود.عظمتاين
زن،اينجاهتكهشوهرنمیتواندراهگمراهیرابراوتحميلكند؛اگرچهآن
شوهر،شخصیدرحّدترعونباآنقدرتوباآنشخصيتباشد.ميليونهامرد،

1.بياناتدرديدارترماندهوپرهنلنيرویهوايیارتشجمسورياهالميايران1388/11/19.
2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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زيردهتترعونومحكومارادهیاويند؛اّماهمسرخوداينمرد،درخانهمحكوم
ارادهیاونيست؛آزاداهت،بهخداايمانمیآورد،راهترعونراتركمیگويدو
راهخداوراهحقراانتخابمیكند.لذابهعنوانيكموجودويكانسانبرجسته،

نهتقطازميانزنان،بلكهازميانهمهیبنینوعبشرانتخابمیشود.1

2/1/5/2/2- کنار نهادن تجّمالت و خواسته هاى دنیوى در عین برخوردارى از 
رفاه و عّزت ظاهرى در راه ایمان به خدا

بازخدایمتعالدوزنرابهعنواننمونهیمؤمنانذكرمیكند:»َو َضَرَب اهلل َمَثاًل 
ني ِمْن ِفْرَعْوَن َو  لِلَّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن إْذ قالَْت َربِّ اْبِن لي ِعْنَدَك بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة َو نَجِّ
َعَمِله«2؛يكیزنترعونوديگری،حضرتمريم:»و مريم ابنت عمران«.آنزناول،
قصرترعونیاورامجذوبنكرد؛زنپرورشياتتهدربساطترعونی،كسیكهزن
ترعوناهتوالبدپدرومادروخاندانشهمازهمينطواغيتبودند،درنسايت
راحتونعمتورتاهوعّزتظاهریبودوزندگیمیكرد؛اّماايمانموهیدل
اورابُردوتصّرفكرد؛بهموهیايمانآورد.وقتیايمانآوردوراهراشناخت،
همهیآنراحتورتاهراكنارگذاشتوديگرآنقصرباعظمتدرمقابلاو
جاذبهيینداشت؛گفت:»َربِّ ابِن لى ِعنَدَك بَيتًا فى الَجنَّة«؛منخانهیبسشتیرا

ترجيحمیدهم؛زندگیدنياارزشیندارد...اينهاارزشهایانسانیاهت.3

2/1/5/2/3- پرورش دهنده نبی اى الهی
موضوعآندوزنديگر)حضرتآهيه)س(وحضرتمريم)س((هممربوط
بهخانوادهاهت؛اّولیكهزنترعوناهت،ارزشواهميّتاوايناهتكهيك
پيغمبراولوالعزمرا،يكموهایكليماهللرادرآغوشخودپرورشمیدهدوبهاو
ايمانمیآوردوبهاوكمكميكند؛لذاترعونازاوانتقامميگيرد.مسئله،مسئلهی

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.هورهیتحريم،آيهی11.

3.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.
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درونخانوادهاهتبااينتأثيروشعاععظيمكاریكهاوكردهاهت،كهيك
موهايیراتربيتكرده.1



»بازخدایمتعالدوزنرابهعنواننمونهیمؤمنانذكرمیكند:»َو َضَرَب اهلل 
َمَثاًل لِلَّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن«؛يكیزنترعونرابهعنواننمونهیكاملايمانمثال

میآورد،يكیهمحضرتمريمكبری؛»و مريم ابنت عمران«.
درقرآنكريم،زنترعوننمونهیايمانشناختهشدهاهت،برایمردوزن
درطولزمانتاآخردنيا.آنوقتمقايسهكنيدزنترعونراكهبهموهیايمان
آوردهبودودلبستهیآنهدايتیشدهبودكهموهیعرضهميكرد،وقتیدرزير
تشارشكنجهیترعونیقرارگرتت،كهباهمانشكنجههم-طبقنقلتواريخ
وروايات-ازدنيارتت،شكنجهیجسمانیاو،اورابهتغانآورد:»إْذ قالَْت َربِّ 
ني ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِله«2؛ازخدایمتعالدرخواهت اْبِن لي ِعْنَدَك بَْيًتا ِفي الَْجنَِّة َو نَجِّ
كردكهپروردگارا!برایمندربسشتخانهایبناكن.درواقع،طلبمرگميكرد؛
ميخواهتكهازدنيابرود.»و نجنى من فرعون و عمله«؛منراازدهتترعونو

عملگمراهكنندهیترعوننجاتبده.3

2/1/5/2/4- ایمان به پیامبر زمانه و یارى او
موضوعآندوزنديگرهممربوطبهخانوادهاهت؛اّولیكهزنترعوناهت،
ارزشواهميّتاوايناهتكهيكپيغمبراولوالعزمرا،يكموهایكليماهللرادر
آغوشخودپرورشمیدهدوبهاوايمانمیآوردوبهاوكمكميكند؛لذاترعون
ازاوانتقامميگيرد.مسئله،مسئلهیدرونخانوادهاهتبااينتأثيروشعاععظيم

كاریكهاوكردهاهت،كهيكموهايیراتربيتكرده.4

1.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
2.هورهیتحريم،آيهی11.

3.بياناتدرديدارترماندهوپرهنلنيرویهوايیارتشجمسورياهالميايران1388/11/19.
4.بياناتمقاممعظمرهبریبابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.



فصل دوم
 الگوهاي منحط و ویژگی های آن ها

2/2/1- شناخت الگوهاي منحط در قرآن
قرآنچسارزنرااهمآوردهكهاينچسارزنالگويند؛دوالگوینيكانعالم،
دوالگویبَدانعالم.»َضَرَب اهلل َمَثاًل لِلَّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَة نُوٍح َو اْمَرَأَة لُوٍط«1؛زننوح

وزنلوط.2


بازبرایاينكهخدایمتعالبدترينانسانهارامثالبزند،میترمايد:»َضَرَب اهلل 
َمَثاًل لِلَّذيَن َكَفُروا اْمَرَأَة نُوٍح َو اْمَرَأَة لُوٍط«.بازهمدوزنرامثالمیزندكهبدترين
انسانهابودند.زماننوحوزمانلوط،اينهمهكفاربودند،بدهابودند،اّماقرآن

آنهارامثالنمیزند؛زننوحوزنلوطرامثالمیزند.3


شمامالحظهكنيد؛درقرآنكريم,بهعنواننمونهیكفرهمدوزنرامثالميزند.
»َضَرَب اهلل َمَثاًل لِلَّذيَن َكَفُروا اْمَرأََة نُوٍح َو اْمَرأََة لُوٍط كانَتا َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعباِدنا«؛كهاين

1.هورهیتحريم،آيهی10.
2.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.

3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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دومثال،مربوطاهتبهزنانیكهنمونهیكفرند.يعنیبهعنواننمونه،ازمردانمثال
نمیآورد؛اززنانمثالمیآورد؛همدربابكفر،همدربابايمان.1

2/2/2- ویژگی هاي الگوهاي منحط
2/2/2/1- کج رفتارى و حرکت در جهت غلط

خدایمتعالدرقرآنكريم،آنوقتیكهراجعبهنمونهیانسانهایخوبو
نمونهیانسانهایبدمثالمیزند،مثالرادرهردومورداززنانتخابمیكند.
يكموردزنترعونودرموردديگر،همسرنوحولوطرامثالمیزند:»َو َضَرَب 
اهلل َمَثاًل لِلَّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَة ِفْرَعْوَن«2درمقابلهمدرموردانسانبدونگونهارو
كجرتتاروانسانیكهدرجستغلطحركتمیكند،بهزننوحولوطمثالمیزند.3

2/2/2/2- کفران نعمت هاى خداوند و خیانت اعتقادى
و كفرآميز وجود نمونهی - كّفار میخواهد قرآن در متعال خدای وقتی
كفرانكنندهینعمتخدا-رامعرتیكند،بهجایترعونونمرودواترادديگر،
دوزنرامثالمیزند؛زننوحوزنلوط،كهدرهایرحمتالسیبهرویاينهاباز
وهمهیامكاناتبرایعروجورتعتاينهاآمادهبودودوپيغمبر،آنهمپيغمبری
مثلنوحولوط،شوهراناينهابودندكهدرخانهیآنهازندگیمیكردندو
حجتبرآنهاتمامبود؛اّماايندوزنقدرايننعمتهاراندانستندو»فخانتاهما«؛
بهشوهرهايشانخيانتكردند.اينخيانت،لزوماخيانتجنسینيست؛خيانت

اعتقادیاهت؛خيانتَمسلكیاهت؛راهراكجكردند.4

2/2/2/3- خیانت به همسر
درموردآندوزنبد-»امرأة نوح و امرأة لوط«-ميترمايد:»كانتا تحت عبدين 

1.بياناتدرديدارترماندهوپرهنلنيرویهوايیارتشجمسورياهالميايران1388/11/19.
2.هورهیتحريم،آيهی10.

3.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
4.بياناتدرديدارمّداحانبهمناهبتميالدحضرتتاطمه)س(1383/05/17.
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من عبادنا صالحين فخانتاهما«؛ايندوزنبههمسرانشان-كهدوپيغمبرعالیشأنو
عالیمقامبودند-خيانتكردند.1

1.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.





فصل سوم
وظایف زن در بُعد فردي

2/3/1- کسب تقوا و پرهیزکارى براى پیمودن راه درست و رسیدِن به مقصود
ازيككودكونوجوانكهمشغولتحصيلودرسخواندناهت،تايكخانم
كدبانویخانه،تاهرانسانیكهدرمحيطیبهشغلوبهكاریاشتغالدارد،هركدام

ازاينهابايدتقواداشتهباشند،تابتوانندراهرادرهتبروندوبهمقصودبرهند.1

2/3/2- َعجین شدن با قرآن و تجّسم قرآن در زندگی
دربابقرآن،مابايداعترافكنيمكههالهایمتمادیجامعهیماباقرآنتاصله
گرتت.مادرجمسوریاهالمیداريماينتاصلهراكمميكنيم؛عقبماندگیها
راجبرانميكنيم،اّمااينعقبماندگیخيلیزيادبوده.دردورانحاكميتهای
طاغوت،قرآنبهصورترهمیدرجامعهحضورنداشت...ماحاالميخواهيم
اينراجبرانبكنيموبرایاين،حّقاًوانصاتاًكارزيادیازاّولانقالبانجامگرتته،
كهنتيجهاشراهمداريممشاهدهميكنيم؛لكناينآغازكاراهت؛آغازراهاهت.
باقرآنبايدعجينشد؛مفاهيمقرآنیمفاهيمیاهتبرایزندگی؛تقطمعلومات
نيست.گاهیانسانمعلوماتقرآنیاشخوباهت،اّماازقرآندرزندگیاوهيچ

1.بياناتدرخطبههاینمازجمعهتسران1369/11/19.

نسخه الکترونیکی 
صرفاً جهت بهره برداری در سایت بسیج وزارت کشور 
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اثرینيست!بعضیازخانمهاهمدراينجااشارهكردند،گفتند.مابايدتالشمان
اينباشدكهقرآندرزندگیماتجسمپيداكند.همانطوركهازيكیاززوجات
مكّرمهیپيغمبراكرموقتیدربارهیاخالقپيغمبرپرهيدند،ايشاندرجوابگفتند

كه:»كان ُخلُقُه القرآن«1؛اخالقاوقرآنبود؛يعنیقرآنمجّسمبود.2

2/3/3- پیشروى در میدان ارزش هاى معنوى وعرصه هاى سیاسی و اجتماعی 
در عین حفظ هوّیت وخصوصیات زنانه

هويّتاهالمیايناهتكهزندرعيناينكههويّتوخصوصيتزنانهیخود
راحفظمیكند-كهطبيعتوتطرتاهتوبرایهرجنسیخصوصياتآنجنس
ارزشاهت-يعنیآناحساهاترقيقرا،عواطفجوشانرا،آنمسرومحبّترا،
آنرقّترا،آنصفاودرخشندگیزنانهرابرایخودحفظمیكند،درعينحال،هم
بايددرميدانارزشهایمعنوی-مثلعلم،مثلعبادت،مثلتقّرببهخدا،مثل
معرتتالسیوهيرواديهایعرتان-پيشرویكند،همدرعرصهیمسائلاجتماعی
وهياهیوايستادگیوصبرومقاومتوحضورهياهیوخواهتهياهیودرك
وهوشهياهی،شناختكشورخود،شناختآيندهیخود،شناختهدفهایملی
وبزرگواهدافاهالمیمربوطبهكشورهایاهالمیومّلتهایاهالمی،شناخت
توطئههایدشمن،شناختدشمن،شناختروشهایدشمنبايدروزبهروزپيشرتت
كند،وهمدرزمينهیايجادعدلوانصافومحيطآرامشوهكونتدرداخل

خانوادهبايدپيشرتتداشتهباشد.3

2/3/4- یافتن نقش خود و درک عظمت زن بودن
نقشخودتانراپيداكنيد.عظمتزنبودنرادرآميختنحجبوحياوعفاف

زنانهباعّزتمسلمانانهومؤمنانه،درككنيد.زنمسلمانمااينجوراهت.4
1.تضايلالخمسةمنالصحاحالستة،هيدمرتضیتيروزآبادی،ج1،ص124.)اهالميه(.

2.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/07/28.
3.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.

4.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب
كبری)س(1389/02/01.
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2/3/5- اهمّیت دادن به مسأله ى حرکت به سمت معرفت، علم، مطالعه، آگاهی 
و کسب معلومات و معارف

حالچندنكتهیاهاهیراكهبايدموردتوّجهباشد،عرضمیكنم:اّوالًتكر
رشدزنانازلحاظمعنویواخالقی،بايستیيكتكررايجدرميانخودِزنانباشد.
خودِبانوانبايدبيشتربهاينمسألهبينديشند.خودِآنهابهمعارف،بهمعلومات،
بهمطالعهوبهمسائلاهاهیزندگیروكنند...اينمسألهكهزنبههمتمعرتت،
علم،مطالعه،آگاهی،كسبمعلوماتومعارفحركتكند،بايددرميانخودِ

بانوانخيلیجّدیگرتتهشودوبهآناهميّتبدهند.1

2/3/6- کسب علم و تخصص در رشته هاى مختلف 
خانمهاموّظفندكهانواعواقسامرشتههایتخّصصیپزشكی-مثلقلبو
داخلیواعصابو...رادنبالكنند.اين،تريضهاهت.امروزاينتكليفبرای
زنها،بيشترازمردهاهت؛اگرچهدرجامعهیما،آموزشرشتههایمختلف
علومكهبرایهاختناينجامعهالزممیباشد،برایهمهتريضهاهت.آنكسانی
كهبتوانند،حقيقتاًامروزازآنروزهايیاهتكهكسبعلمتريضهیشرعیاهت؛

عالوهبراينكهتريضهیاجتماعیهماهت.2

2/3/7- مجاهدت براى رها ش�دن از فرهنگ تباه گر غربی وتس�لیم نش�دن در 
برابر سیاست هاى ویران گر آن ها

معّلمبزرگانقالبحضرتامامخمينی)قّدسهّره(نقشزنرادرانقالب
-چهدرپيدايشوچهدراهتمرارآن-ونيزجايگاهاورادرتكاملجامعهی
اهالمیوبلوغاهالمیوانقالبیآن،بسیبزرگمیداشتوحقهمهميناهت
واينمستلزمآناهتكهزنايرانیوزنمسلمان،بهمجاهدتخودبرایرها
شدنازدامهایپرداختهودرراهنسادهیترهنگتباهگرغرب،باارادهایراهخ

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
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ادامهدهدوبههيچروتسليماغوایآنانكهزنراابزاریبرایپيشبردهياهتهای
ويرانگرواهارتبارخواهتهاند،نشود.1

2/3/8- خودسازى معنوى 
زنمسلمانبايددرراهترزانگیوعلمتالشكند؛درراهخودهازیمعنویو
اخالقیتالشكند؛درميدانجسادومبارزه-ازهرنوعجسادومبارزهای-پيشقدم
باشد؛نسبتبهزخارفدنياوتجّمالتكمارزش،بیاعتناباشد؛عّفتوعصمتو
طسارتشدرحّدیباشدكهچشمونظرهرزهیبيگانهرابهخودیخوددتعكند.2

2/3/9- تکّبر و عدم خضوع در مقابل نامحرم
تكبّرازهمهیانسانهامذموماهت،مگراززناندرمقابلمرداننامحرم!زن
بايددرمقابلمردنامحرممتكبرباشد.»َفال َتخَضعَن بِالَقول«3؛درحرفزدنمقابل
مردنبايدحالتخضوعداشتهباشد.اين،برایحفظكرامتزناهت.اهالماين

رامیخواهدواينالگویزنمسلماناهت.4

2/3/10- در مسائل شهوانی وجنسی ملعبه ى دست دیگران نشدن ومحافظت 
ازحصار مستحکم فرهنگ اسالمی

امروزشمازنان،هنگربانارزشهایاهالمیدرمقابلوضعجاهلیدنيایغرب
هستيد.شماهستيدكهداريدازاينحصارمستحكمترهنگاهالمیمحاتظت
میكنيد.درعلم،درترهنگ،درهياهتودرهمهچيز،زنبايدپرورشاهالمی
پيداكند؛درميدانهایاجتماعیواقتصادیوهياهیوهمهجابرودوپيشتازباشد؛
اّمادرمسائلشسوانیوجنسی،ملعبهیدهتاينوآننشود؛اينحرفماهت.5

1.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.

3.هورهیاحزاب،آيهی32.
4.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
5.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار1370/8/22.
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2/3/11- بی اعتنای�ی وننگ دانس�تن زیورآالت وتجّم�الت کم ارزش و مدهاى 
دام گونه ى ساخته ى دشمن

امروز،هرگرمشدنبهزروزيور،برایزنمسلمانايرانِیانقالبیعيباهت.
امروز،پُركردنهروهينهودهتاززيورآالتوبُتقراردادنزيوروآرايشو
ُمدولباس،برایزنانقالبِیمسلماِنايرانیننگاهت.آنكسیكهدرپیاينگونه
چيزهاهت،ارزششپاييناهت.طال،برایزنارزشآتريننيست؛بیاعتنايیبه
طال،ارزشآتريناهت.ُمد،برایزنارزشآتريننيست؛بیاعتنايینسبتبه

ُمدهایدامگونهیهاختهوپرداختهیدشمنان،برایزنارزشاهت.1

2/3/12- برداشتن گام هاى متین و محکم و عدم بازگشت به مصرف و تجّمل هاى 
غیر انقالبی

بايدزناِنانديشمندوآگاهايراناهالمی،راهروشنخودراادامهدهندوگامهارا
متينومحكمبردارند.مباداچنانكهدراترادهطحیوغاتلديدهشدهاهت،نسل
انقالبیوزنانمؤمن،دوبارهرویبهمصرفوتجّملهایپوچوگرايشهایغير

انقالبیبياورنديارهمجاهلیاختالطبیپروارادوبارهزندهكنند.2

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
2.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3.





فصل چهارم 
برابری ها و تفاوت های میان زن و مرد

2/4/1- برابری ها
2/4/1/1- در ارزش هاى واقعی و کماالت انسانی و رسیدن به اوج قّله ى بشریت
مابرایزن،ارزشواقعیانسانیقايليم.ماميانزنومردتفاوتیقايلنيستيم.
معتقديمزنومردهردوانساناندوميدانتكامل،پيشرويشانبازاهت.هرچه
تالشكنند،هرچهزحمتبكشندوهرچهبههمتخداپيشروند،بههمان
اندازهرشدوتكاملپيداخواهندكرد.راهعلموحضورهياهیهم،جلویهر

دویآنهابازاهت.1


هدفازآترينشهرتردانسان،عبارتازهمانهدفآترينشبشريتاهت؛
يعنیرهيدنبهكمالبشریوبسرهبردنازبيشترينتضايلیكهيكانسانمیتواند
بهآنتضايلآراهتهبشود.ترقیهمبينزنومردنيست.نشانهاشدردرجهی
اول،تاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(ودردرجهیبعد،ديگرزنانبزرگتاريخاهت.2

1.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالی
ودرمانیكشور1368/9/15.

2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
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باالترنيستو او از قّلهیبشريتقرارداردوكسی تاطمهیزهرا)س(در
میبينيمكهآنبزرگواربهعنوانيكبانویمسلمان،اينترصتوقدرتراياتت
كهخودشرابهايناوجبرهاند.پس،ترقیبينزنومردنيستوبهخصوص
شايدازهمينجستهماهتكهخدایمتعالدرقرآنكريم،آنوقتیكهراجع
بهنمونهیانسانهایخوبونمونهیانسانهایبدمثالمیزند،مثالرادرهردو

مورداززنانتخابمیكند.1

2/4/1/2- در رسیدن به مقامات عالی معنوى و درجات انسانی
پس،دراهالمهمهیاينمقاماتمعنویودرجاتانسانی،بينزنومردبالّسويه
تقسيمشدهاهت.دراينموارد،مردوزنبايكديگرمساویوبرابرند.هركسكهبرای

َبًة2«.3 خداكاركند،»من ذكٍر او اُنثى«؛چهمردباشدوچهزن،»َفَلُنْحِيَينَُّه َحياةً َطيِّ


خواهشمیكنمدخترانجوانوتحصيلكردهوبانوانآگاهوهوشمندبهنكتهای
كهمیخواهمبگويم،درهتتوّجهكنند:زنراازههديدگاهمیشودموردمالحظه
قراردادتابينشاهالمینسبتبهاوآشكارشود.يكینقشزنبهعنوانانسانی
درراهتكاملمعنویونفسانیاهتكهدراينديدگاه،زنومردبايكديگرهيچ
تفاوتیندارند.درتاريخ،زنانبزرگوبرجستهایحضورداشتهاند؛همچنانكه

مردانبزرگوبرجستهایبودهاند.4


دراهالم،برایتّعاليتزنان،ههعرصهمعيّنشدهاهت.اّول،عرصهیتكاملو
رشدمعنویخودِزناهت.زنومرددراينبخش،هيچتفاوتیدرميدانرشدوتكامل
معنویندارند.يعنیمردمیتواندبهعاليترينمقاماتازلحاظمعنویبرهد؛زنهم

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.هورهینحل،آيهی97.

3.ديدارگروهیازپرهتاران1373/07/20.
4.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
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میتواندبهباالترينمقاماتازلحاظمعنویبرهد.مردمیتواندبهحّدعلیبنابیطالب
)عليهالّسالم(برهدوزنمیتواندبهحّدتاطمهیزهرا)هالماهللعليسا(برهدپسدر
عرصهیاّول-يعنیعرصهیرشدمعنویوتعالیروحیونفسانیانسان-ميان
زنومردترقینيست؛زنمثلمرد،مردهممثلزنهردومیتوانندمدارج
عالیمعنويّتوقرببهخداراطیكنند.لذادرقرآنمیترمايد:»ِإنَّ الُْمْسِلميَن 
َو الُْمْسِلماِت َو الُْمْؤِمنيَن َو الُْمْؤِمناِت و الْقاِنتيَن َو الْقاِنتاِت َو الّصاِدقيَن َو الّصاِدقاِت و 
قاِت َو الّصاِءميَن  قيَن َو الُْمَتَصدِّ الّصابِريَن َو الّصابِراِت َو الْخاِشعيَن َو الْخاِشعاِت و الُْمَتَصدِّ
َو الّصاِءماِت و الْحاِفظيَن ُفُروَجُهْم َو الْحاِفظاِت و الّذاِكريَن اهللَ َكثيًرا َو الّذاِكراِت«1.همه
جا،مردوزندركنارهمقراردارند.»َأَعدَّ اهلل لَُهْم َمْغِفَرًة َو َأْجًرا َعظيًما«.اين،صحنهی

اّولاهتكهدرآن،ميانزنومردهيچتفاوتینيست.2


اهالمطرتدارتكاملبشراهت.برایاهالم،زنومردهيچترقیندارد.برای
اهالم،جنسزنياجنسمردمطرحنيست؛تكاملانسانیمطرحاهت.يكجا
هخنازمردگفتهمیشود،يكجاهخناززن.بهيكمناهبتاززنتجليل
میشود،بهيكمناهبتازمرد؛چوندوحّصهیپيكرهیبشرند،دوبخشوجود
بشریهستند.ازلحاظجنبهیبشریوجنبهالسی،هيچتقاوتیباهمديگرندارند.3

2/4/1/3- در حقوق مربوط به امور زندگی
ماديدهبوديمكهگاهيمرد،زنراموجوددرجهیدوحسابمیكرد!اّماموجود
درجهدونداريم.هردومثلهمندوازحقوقبرابريدرزندگيبرخوردارند.مگر
درجاييكهخدايمتعالبينزنومردترقگذاشتهكهآنهمرويمصلحتي
ساِءيعني جاُل َقّواُموَن َعَلي النِّ اهتوبهنفعمردوبهضررزننيست.آيهیاَلرِّ
هرپرهتيامورخانهبرعسدهمرداهتومردبايدبرودكاركند.زنهرچهثروت

1.هورهیاحزاب،آيهی35.
2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20..

3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 148

داردبرايخودشاهت.زنومردبايدماننددوشريكورتيقباهمزندگيكنند.1


دراهالمآنچهكهمطرحاهت،عبارتاهتازتعادل؛يعنیرعايتعدالت
محضمياناترادبشر،ازجملهميانجنسزنوجنسمرد.برابریدرحقوق
مطرحاهت،اّمادرجايیممكناهتاحكامزنبااحكاممردمتفاوتباشد؛
همچنانكهطبيعتزنباطبيعتمرددربعضیازخصوصياتمتفاوتاهت.
بنابراين،بيشترينحقايقوبيشترينواقعيتهایتطرتوطينتبشریدرمورد

زنومرد،درمعارفاهالمیاهت.2

2/4/1/4- در حرکت به سمت آرمان ها
آرمانگرايیدراهالموگرايشبههمتقلههاواوجهاوآرمانها،يكچيزقطعی

وحتمیاهت.زنمثلمردومثلهمهیخاليق،بايددراينهمتحركتكند.3

2/4/1/5- در زمینه ى پیشرفت هاى علمی و اجتماعی و اداره ى این جهان
مامعتقديمزناندرهرجامعهیهالمبشریقادرندومیبايدترصتپيداكنندكه
درحّدهسمخود،تالشومسابقهیخويشرادرپيشرتتهایعلمیواجتماعیو
هازندگیوادارهیاينجسانبهعسدهبگيرند.ازاينجست،ميانزنومردهيچتفاوتی

نيست.4

2/4/1/6- در عرصه ى فّعالیت هاى گوناگون اجتماعی
دراهالمبرایتّعاليتزنانههعرصهمعينشدهاهت.اّولعرصهیتكامل
ورشدمعنویاهت...عرصهیدوم،عرصهیتّعاليتهایاجتماعیاهت؛اعم
ازتّعاليتاقتصادی،تّعاليتهياهی،تّعاليتاجتماعیبهمعنایخاص،تّعاليت

1.خطبهیعقدمورخهی1372/3/19.
2.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.

3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
4.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.



149بخشدوم:هيمایزندربُعِدتردی

علمی،درسخواندن،درسگفتن،تالشكردندرراهخدا،مجاهدتكردنو
همهیميدانهایزندگیدرصحنجامعه.دراينجاهمميانمردوزندراجازهی
تّعاليتهایمتنّوعدرهمهیميدانها،هيچتفاوتیازنظراهالمنيست...ازنظر
اهالم،درهمهیاينتّعاليتهایمربوطبهجامعهیبشریوتّعاليتهایزندگی،

زنومرددارایاجازهیمشتركوهمسانهستند.1


درتّعاليتهازندگی،درتّعاليتاقتصادی،درطّراحیوتكركردنوبرایامور
كشورويكشسرويكروهتاويكمجموعهوامورشخصیخانوادهمطالعه

كردن،ميانزنومردتفاوتینيست.همهمسؤولندوهمهبايدانجامدهند.2

2/4/1/7- به عنوان نگهدارنده و صاحب انقالب
االنشمامالحظهكنيد،همهیزنانروهتاهاوشسرهایدوراتتاده،بهعنوان
اترادیازمجموعهینگسدارندهیاينانقالبواصحابوصاحبانآن،برای
خودشانشأنقايلند.ازاينجست،هيچترقیبينزنومردنيست؛بلكهگاهی
زنان،ايمانپُرشورتروديدروشنترینسبتبهمسائلجامعهدارندوكشورو

مسائلآنرامتعّلقبهخودشانمیدانند.3

2/4/1/8- در اداره و پیشرفت جامعه ى اسالمی
مسئوليتادارهیجامعهیاهالمیوپيشرتتجامعهیاهالمیبردوشهمه
اهت؛بردوشزن،بردوشمرد؛هركدامیبهنحویبرحسبتوانائیهای

خودشان.4

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.

2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.

4.بياناترهبرمعظمانقالباهالمیدرديدارگروهكثيریازبانواننخبهدرآهتانهیهالروزميالد
حضرتزهرا)س(1386/04/13.
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2/4/1/9- در پذیرش مسؤلیت ها و مدیریت هاى کلیدى 
شماهمينهؤالرامطرحبكنيدكهچرازنانمسؤوليتهاومديريتهای
كليدیندارند؟اينهؤالقابلقبولیاهت.چنانچهصالحيتهایخوبیدرزنان
هست-نهاينكهماتعّصببورزيموبگوييمبايدحتماًزندرجايیمسؤولشود
-آنجاهايیكهمنعاهالمیندارد-چوندرجاهايیممكناهتمنعاهالمی
داشتهباشد-تاهطوحباالراشاملمیشود.وقتیدرايننوعمواردمیخواهند
بررهیكنندوكسانیرابهعنواناصلحانتخابنمايند،زنانراهمدركنارمردانو

بيناينمجموعهببينندوبدونهيچگونهتعّصب،اصلحراانتخابكنند.1

2/4/1/10- حرکت و تالش در راه خدا در جهت سازندگی کشور
مابايدبرایحركتوتالشدرراهخدا،خودراآمادهنگسداريم...مردانهمبايد
تاآنجاكهمیتوانندودرهرنقطهيیكهمیتوانند،درراههازندگیكشورتالش
كنند،زنانهمبايددرراههازندگیكشور-وبهخصوصهازندگینسلنوو
تربيتاهالمیاو-تاآنجاكهمیتوانند،تالشكنند.اگراينقشرعظيمازمّلت
ايران-يعنیزنان-دوشادوشمردان،باحفظحدوداهالمی،علموتنوكارهای
شايستهیيكمسلمانراترابگيرندوعملبكنند،يقيناًموتقيتبيشترخواهدبود.2

2/4/1/11- در ایمان و صبر و استقامت و حفظ ناموس
براهاسآيهیشريفهیهورهیاحزاْبترقنمیكند؛چهاهالم،چهايمان،چه
قنوت،چهخشوع،چهتصّدق،چهصوم،چهصبرواهتقامت،چهحفظناموس،

چهذكرخدا،زنومرددراينبخشهايكسانند.3

2/4/1/12- در زمینه ى تحصیل علم
دين،برایتحصيلعلم،مياندختروپسرترقینمیگذارد.اگرپسرشما

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
2.بياناتدراجتماعبزرگمردمبوشسر1370/10/11.

3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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بپردازد. عاليه تحصيالت به هم شما دختر بگذاريد میكند، عاليه تحصيالت
بگذاريددخترانجوانمادرسبخوانند،علمبياموزند،آگاهیپيداكنند،بهشأن

خودشانواقفشوندوقدرخودرابدانند.1

2/4/2- تفاوت ها
2/4/2/1- زن الگوى ظرافت، لطافت و حّساسیت، مرد مظهر اّتکا و اعتماد

خدایمتعالطبيعتزنراظريفقراردادهاهت.بعضیازانگشتهاخيلی
درشتوُگندههستندوبرایكندنيكهنگاززمينخيلیخوبند،اّمااگر
بخواهنديكجواهرخيلیريزرالمسكنند،معلومنيستبتوانندبردارند.اّما
بعضیانگشتهاظريفوباريكند،آنهنگرانمیتوانندبردارنداّماآنخرده
جواهروخردهطالرامیتوانندازرویزمينجمعكنند.زنومرداينطورند.
هركداميكمسؤوليتیدارند.نمیشودهمگفتكداميكمسؤوليتشهنگينتر
اهت.مسؤوليتهردوهنگيناهت،هردوالزماهت.روحزنچونلطيفتر
اهت،احتياجبهآرامشبيشتریدارد.اونيازبهآهايشوتكيهكردنبهيكجای
مطمئندارد.اينتكيهگاهكيست؟اوشوهراهت.خدااينهارااينطوركنارهم

قراردادهاهت.2

2/4/2/2- تفاوت در احکام نه حقوق
دراهالمآنچهكهمطرحاهت،عبارتاهتازتعادل؛يعنیرعايتعدالت
محضمياناترادبشر،ازجملهميانجنسزنوجنسمرد.برابریدرحقوق
مطرحاهت،اّمادرجايیممكناهتاحكامزنبااحكاممردمتفاوتباشد؛
همچنانكهطبيعتزنباطبيعتمرددربعضیازخصوصياتمتفاوتاهت.
بنابراين،بيشترينحقايقوبيشترينواقعيتهایتطرتوطينتبشریدرمورد

زنومرد،درمعارفاهالمیاهت.3

1.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
2.خطبهیعقد1381/6/6.

3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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2/4/2/3- توأم�ان ب�ودن محّبت و احساس�ات زنانه همراه باایمان وپاکدامنی 
عاملی براى ایفاء نقش منحصر به فرد زن در جامعه

زنبانقاطقّوتزنانهیخود-كهخدایمتعالدروجوداوبهوديعهگذاشته
ومخصوصزناهت-همراهباايمانعميق،همراهبااهتقرارناشیازاتكاءبه
خداوند،وهمراهباعّفتوپاكدامنی-كهتضایپيراموناورانورانيّتمیبخشد
-میتوانددرجامعهيكنقشاهتثنايیاينگونهايفاكند؛هيچمردیقادربهايفای
چنيننقشینيست.مثلكوهاهتواریازايمان،درعينحالمثلچشمهیجوشانی
ازعاطفهومحبّتواحساهاتزنانه،تشنگانومحتاجاننوازشراازچشمهی
صبروحوصلهوعاطفهیخودهيرابمیكند.انسانهادرچنينآغوشپربركتی

میتوانندتربيتشوند.1


به بتواندچشممردهارا،هوسهوهرانانرا نيستكه اين به عظمتزن
خودشجلبكند؛ايناتتخاریبرایيكزننيست؛اينتجليلزننيست؛اين
تحقيرزناهت.عظمتزنآناهتكهبتواندحجبوحياوعفافزنانهراكه
خدادرجبّلتزنوديعهنسادهاهت،حفظكند؛اينرابياميزدباعّزتمؤمنانه؛اين
رابياميزدبااحساستكليفووظيفه؛آنلطاتترادرجایخودبهكارببرد،آن
تيزیوبّرندگیايمانراهمدرجایخودبهكارببرد.اينتركيبظريفتقطمال
زنهاهت؛اينآميزهیظريفلطاتتوبرندگی،مخصوصزنهاهت؛اينامتيازی

اهتكهخدایمتعالبهزندادهاهت.2

1.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
2.بياناتدرديدارگروهكثيريازپرهتاراننمونهكشوربهمناهبتهالروزميالدحضرتزينب

كبری)س(1389/02/01.



فصل پنجم 
عوامل انحطاط در زنان

2/5/1- تسلیم شدن در برابر خوشگذرانی ها و هوس هاى زودگذر
اگرزنبهتكرتجّمالتوخوشگذرانيهاوهوسهایزودگذروتسليمشدن
بهاحساهاتبیبنيادوبیريشهباشد،نمیتواندآنراهرابرود؛بايداينوابستگيها
راكهمثلتارعنكبوتبرپایيكانسانرهرواهت،ازخوددوركند،تابتواندآن
راه]راهحضرتزهرا)س(وحضرتزينب)س([رابرود؛كمااينكهزنايرانیدر
دورانانقالبودردورانجنگهمينكارراكرد،وانتظارايناهتكهدرهمهی

دورانانقالبهمينكاررابكند.1

2/5/2- رعایت نکردن حفاظ و حجاب بیرون از محیط خانه
درمكتباهالم،حفاظوحجابیبينزنومردوجوددارد.اينبهمعنای
آننيستكهزنان،عالمجداگانهيیغيرازعالممرداندارند؛نه،زنانومردان
درجامعهودرمحيطكار،باهمزندگیمیكنند؛همهجاباهمهروكاردارند؛
مشكالتاجتماعیراباهمحلمیكنند؛جنگراباهمادارهمیكنندوكردند؛

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22
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خانوادهراباهمادارهمیكنندوترزندانراپرورشمیدهند؛اّماآنحفاظوحجاب
دربيرونازمحيطخانهوخانوادهحتماًحفظمیشود.اين،آننكتهیاصلیدر
الگوهازیاهالمیاهت.اگرايننكتهرعايتنشود،همانابتذالیكهامروزغرب
دچارآناهت،پيشمیآيد.اگرايننكتهرعايتنشود،زنازپيشتازیدرحركت

بههمتارزشها-كهدرايراناهالمیديدهشد-بازخواهدماند.1

2/5/3- گرفتار شدن به ابتذال اخالقی و دورى از گوهر انسانی
شماخانمیراترضكنيدكهدرحّداعالیدانشباشد،اّمادرمسائلانسانی
ودرارتباطاتانسانيشبهعنوانيكجنسازدوجنس،دچارابتذالباشد؛شما
خيالمیكنيداينتردارزشیدارد؟البتهخانمیكهدانشمندباشد،بهيكشكل،
كمتردچاراينابتذاالتمیشود-يكیازآتاتبیهوادیهميناهتكهزنانرا
قدریبيشترازاينهابهابتذالمیكشاند-ليكنحّدابتذال،يكحّدمحدودی
نيست.خانمیباشد،ولودرحّدباالیعلمی،اّمااگرقدرآنگوهرانسانیایكه
دراوعزيزاهت-كمااينكهدرمردهمآنگوهرعزيزاهتوزنومردتالش
میكنند،علموحكمتمیآموزند،تاآنرادرخودشانمتجّلیكنند-پوشيدهو
مغفولٌعنهبماندوموردبیتوّجسیوبیاحترامیقراربگيرد،چهارزشیدارد؟بايد

گوهرانسانیدرزنومردرشدپيداكند؛اينيكمسألهیارزشیاهت.2

2/5/4- گرایش به سمت مدگرایی, مصرف گرایی, تجّمل گرایی و آرایش هاى 
بیهوده و افراطی

چههتمهايیكهدرحّقزنرواداشتهشدهواهمشهتماهت،وچههتمهايی
كهاهمشهمهتمنيست،اّمادرحقيقتهتماهت؛مثلهمينهوقدادنبه
تجّملومصرفگرايیوآرايشهایبيسودهومخارجهنگينوتبديلشدنبهيك
1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار

.1370/8/22
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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وهيلهیمصرف.اين،هتمبزرگیبرزناهت.شايدبشودگفتكههيچظلمی
باالترازايننيست؛زيراكهاورابكّلیازآرمانهاواهدافتكاملیخودشغاتل
ومنصرفمیكندوبهچيزهایخيلیكوچكوحقيرهرگرممینمايد.اين،كاری
بودهكهدررژيمظالمپادشاهیانجامشده،وحاالبايدجلویآنگرتتهمیشد.
البتهدراوايلانقالب،خيلیهمخوببود؛ليكنبعدهابازغفلتهايیشدهاهت،

كهبايدنسبتبهآن،حسابیبرنامهريزیكرد.1


بهاعتقادمن،گرايشبههمتمدگرايیوتجّملگرايیوتازهطلبیواتراطدر
كارآرايشونمايشدرمقابلمردان،يكیازبزرگترينعواملانحرافجامعهو

انحرافزنانماهت.درمقابلاينها،خانمهابايستیمقاومتكنند.2


نبايدزنانبههمتتجّملگرايیهوقپيداكنند.البتهاينخطربرایمردانهم
هست؛منتسادرزنانبيشتروامكانشزيادتراهت.وانگسیدراينقضيّه،درموارد
بسياری،مردانتحتتأثيرزنانشانقرارمیگيرند.شماهاواقعاًبايدبااينقضيّه

مبارزهكنيد؛خودتانهممراقبتنماييد.3


يكیازعواملیكهنمیگذارددهتكسانیكهتوانايیكمكدارند،بهياری
تقرادرازشود،روحيّهیمصرفگرايیوتجّملدرجامعهاهت.برایجامعهبالی
بزرگیاهتكهميلبهمصرف،روزبهروزدرآنزيادشودوهمهبهبيشترمصرف
كردن،بيشترخوردن،متنّوعترخوردن،متنّوعترپوشيدنودنبالنشانههایمدو
هرچيزتازهبرایوهايلزندگیوتجّمالتآنرتتن،تشويقشوند.چهثروتها
وپولهايیكهدراينراههاهدرمیرودوازمصرفشدندرجايیكهموجب

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار

.1370/8/22
3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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رضایخداورتعمشكالتجمعیازمردماهت،بازمیماند!1

2/5/5- جلوه گرى و ساختن شخصیت کاذب براى خود
بههمت بهوهيلهیجلوهگریوجلبچشمسا راوادارمیكردندكه زن
خود،برایخويشيكشخصيتكاذبدرهتكند.اين،برایزنانحطاطبودو
پيشرتتنبود.آياجنايتیبزرگترازايننسبتبهزنوجودداردكهبيايندهراو
راباآرايشوُمدوجلوهگریولباسوطالوزيورآالتبندكنندوازاوبهعنوان
يكابزارووهيله،درراهمقاصدگوناگوناهتفادهكنندونگذارنددرميدانهياهت
واخالقوتربيتواردبشود؟اين،آنكاریاهتكهدررژيمگذشته،دقيقاًوبا

برنامهانجاممیگرتت.2

2/5/6- ارتباط بی قید و شرط و بی بندوبارى در روابط زن و مرد
اينزيبايیوزيباهازی،بايستیموجبايننشودكهدرجامعهانحطاطوتساد
بهوجودآيد؛يعنیابتذالاخالقینبايدبهوجودآيد.چگونه؟راههايشمشّخص
اهت.اگرارتباطبیقيدوشرطوبیبندوباریدرروابطزنومردوجودداشته
باشد،اينموجبتسادخواهدشد.اگربهصورتاتراطیبهشكلُمدپرهتی

درآيد،اينبهتسادخواهدانجاميد.3

2/5/7- زیباسازى و رسیدن به ظاهر به عنوان مشغله اصلی زندگی
اگراينمقولهیزيباهازیورهيدنبههرووضعولباسوامثالاينها،
اينكهدردورهی مثل انحطاطاهت؛ انحرافو مشغلهیاصلیزندگیشود،
طاغوت،آنخانمهایاعيانواشراف،پشتميزآرايشمینشستند.تكرمیكنيد
چندهاعتمینشستند؟ششهاعت!اينواقعيتداردوماخبرهایدقيقداشتيم

1.بياناتدرخطبههاینمازعيدتطر1381/09/15.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.

3.گفتوشنوددرديدارجمعیازجوانانبهمناهبتهفتهیجوان1377/02/07.
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كهششهاعتمینشستند!يكانسان،اينمّدتبرایآرايشصرِفوقتكندكه
میخواهدمثاًلبهعروهیبرودومویهرشرا،ياصورتشرااينطوریدرهت
كند!اگركاربهاينشكلدرآيد،انحرافوانحطاطاهت؛اّماتینفسه،رهيدنبه

هرووضعولباس،بدوناينكهدرآنخودنمايیوتبّرجباشد،عيبیندارد.1

2/5/8- مشغول شدن چشم و دل و ذهن به چیزهاى ظاهرى و کوته نظرانه
آنها)غربیها(برایاينكهاززن،آنچنانموجودیبهوجودبياورندكهمورد
نظرخودشاناهت،محتاجاينهستندكهدايماًمددرهتكنندوچشمهاودلها
وذهنهارابههمينچيزهایظاهریوكوتهنظرانهمشغولكنند.كسیكهبهاين
چيزهامشغولشد،كیبهارزشهایواقعیخواهدرهيد؟مجالپيدانمیكندبرهد.
زنیكهدرتكرباشدازخودوهيلهایبرایجلبنظرمردانبسازد،كیترصت
اينراپيداخواهدكردكهبهطسارتاخالقیتكركندوبينديشد؟مگرچنينچيزی
ممكناهت؟آنهااينرامیخواهند.آنهامايلنيستندكهزنانجوامعدنيایهوم،
دارایتكرروشنوآرمانخواهباشند؛خودشاندنبالهدفهایبزرگحركتكنند
وشوهروترزندخودراهمحركتبدهند.زنانجواندرجامعهیمابايدخيلی
مراقبباشند،تااينكمندناپيدایبسيارخطرناكترهنگوتفكرغربیرابشناهند؛

ازآنپرهيزكنندوجامعهیزنانراازآنجداوبرحذربدارند.2

2/5/9- ترویج شهوات جنسی و آمیزش بی رویه ى زن و مرد و دختر و پسر
اگربرایكشوریشسواتجنسیوآميزشبیرويهیزنومردودختروپسررا
ترويجكردندوجوانرابهراههايیكشاندندكهغريزهیاوهمبهطورطبيعیمتمايلبه
آناهت،ديگراحتياجبهاهتفادهیازتوپوتفنگعليهيكمّلتنيست.تساد،يك

مّلترابهخودیخودضايعوباطلمیكندوآيندهیاوراتباهمیهازد.3

1.گفتوشنوددرديدارجمعیازجوانانبهمناهبتهفتهیجوان1377/02/07.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار

.1370/8/22
3.بياناتدرديداروزيرعلومورؤهایدانشگاهها1383/10/17.
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2/5/10-ترویج بی بندوبارى
امروزمادرنظامجمسوریاهالمیوزيرپوششحجاب،زيرچادر،زيرمقنعه،
اينتعدادعظيمنخبهیتكری،علمی،عملی،تّعالهياهی،صاحبنظرانترهنگی
وهنریداريم.آنروزبخشیازبخشهاوبعضیازابعاضاينمجموعهراهم
مانداشتيم؛بسيارمحدودبودند.اين،يكنظريهایدرهتعكسآنچيزیراكه
درصددبودندالقاءكنند،احياءميكندواواينكهآنكيفيتترويجبیبندوبارینه
تقطبهمعنایرشددادنبهزن،بهمعنوياتزن،بهاهتعدادهایزننيست،بلكه
هرگرمكردنزنبهآنچهكهلوازمآن،كيفيتزندگیاهت-آرايشهایگوناگون
وگرتتاریهایگوناگوِنجنبیایكهاينكارهادارد-خودشمانعحركتبه

همتكمالوتعالیزناناهت.1

)س( زهرا حضرت ميالد هالروز آهتانهی در نخبه بانوان از كثيری گروه ديدار در بيانات .1
.1386/04/13



بخش سّوم 
سیماي زن در ُبعد خانوادگي





فصل اّول
خانواده در اسالم و فرهنگ اسالمی

3/1/1- جایگاه خانواده از منظر اسالم و فرهنگ اسالمی
3/1/1/1- سّلول حقیقی مجموعه ي پیکره ي جامعه

آدمِتنسا،مردِتنساوزنتنساكههمهيعمررابهتنسايیمیگذرانند،ازديداهالم
يكچيزمطلوبینيست.مثليكموجودبيگانهاهتدرمجموعهیپيكرهی
انسانی.اهالماينطورخواهتهكهخانواده،هّلولحقيقیمجموعهیپيكرهی

جامعهباشدنهتردِتنسا.1

3/1/1/2- خانواده به عنوان کلمه اى طّیبه، عامل تراوش برکات در پیرامون خود
خانواده،كلمهایطيّبهاهت.كلمهیطيّبههمخاصيتشايناهتكهوقتیيك
جايیبهوجودآمد،مرتبازخودبركتیونيكیمیتراودوبهپيرامونخودش
نفوذمیدهد.كلمهیطيّبههمانچيزهايیاهتكهخدایمتعالآنراباهمان
اهاسصحيحبهبشراهداكرده.اينهاهمهكلمهیطيّبهاهت؛چهمعنوياتوچه

ماّديات.2

1.خطبهیعقدمورخهی1375/10/5.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/12/15.

نسخه الکترونیکی 
صرفاً جهت بهره برداری در سایت بسیج وزارت کشور 
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3/1/1/3- نگرش اصیل و نگاه با اهتمام به خانواده به عنوان یک رکن بزرگ
نكتهیاّولايناهتكهدركارازدواجواينمراهمورهموهنتیكهدر
اهالمودرهمهیاديانودربشريتوجوددارد،بهنظراهالمآنچيزیكهاصل
ومحوراهت،تشكيلكانونخانوادگیاهت.ازنظراهالم،خانوادهيكركن

بزرگاهت.1


نگرشاهالمبهخانواده،نگرشیدرهتونگرشیاصيلويكنگاهبااهتمام
اهتكهخانوادهاصلقراردادهشدهوبههمزدنخانوادهياآشفتهنمودنآنجزو

بدترينكارهاهت.2

3/1/1/4- دوام و ریشه دار بودن خانواده با انتقال مواریث و سّنت ها از نسل 
گذشته به نسل بعدي

دراهالمودرترهنگاهالمیخانوادهبادواماهت.تویخانوادهپدربزرگها
ومادربزرگهاوپدرومادرهستند،نوههاونتيجههايشانرامیبينند...هنتهارا
بههممنتقلمیكنند.نسلگذشتهمواريثخودشرابهنسلبعدتحويلمیدهد.

بريدهوبیريشهوتنساوبیعاطفهبارنمیآيند.3

3/1/1/5- محیطی امن و قابل اعتماد براى سالم نگه داشتن و رشد روح، فکر 
و ذهن اعضاى خانواده

خانوادهيكمحيطامنیاهتكهدرآنچهترزندانوچهخودپدرومادر
میتوانندروحوتكروذهنخودرادراينمحيطامنوقابلاعتماد،هالمنگسدارند
ورشدبدهند.وقتیخانوادههستشد،نسلهايیكههمينطورپشتهرهم

میآيند،بیحفاظاند.4
1.خطبهیعقدمورخهی1370/4/20.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/10/15.
3.خطبهیعقدمورخهی1374/5/24.
4.خطبهیعقدمورخهی1376/12/18.
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انسانبرایتربيتاهت،انسانبرایهدايتوتعالیوكمالاهت.ايننمیشود
مگردريكمحيطامن؛محيطیكهدرآنعقدهبوجودنيايد،انساناشباعبشود،
درآنتعليماتهرنسلیبهنسلبعدمنعكسبشودوازكودكیيكانسانتحت
تعليمصحيح،روان،طبيعیوتطریدومعّلمكهنسبتبهاوازهمهیانسانهای

عالممسربانترند،يعنیپدرومادرقراربگيرد.1

3/1/1/6- محّلی براى تنظیم زندگی انسان و تجدید قوا جهت تداوم فّعالیت هاي 
زندگي

هرانسانی-هممردوهمزن-درطولزندگی،درشبانهروزمشكالتیدارد
وباپيشآمدهاوحوادثیمواجهاهت.حوادثاعصابرامیكوبدوخسته
میكند.انسانهارادچارناآرامیوهراهيمگیمیكند.وقتیواردمحيطخانهشد،
اينمحيطامنوامانبهاوتجديدقوامیبخشد.اوراآمادهيكروزديگرويك
شبانهروزديگرمیكند.خانوادهبرایتنظيمزندگیانسانخيلیمسماهت.البته

خانوادهبايدخوبادارهشود،بايدهالمادارهبشود.2


ترصتازدواجوآرامگرتتندريكمجموعهیخانواده،يكیازترصتهای
مسمزندگیبرایمردوزناهت.اينيكوهيلهیآهايش،آرامشروحیاهت،
وهيلهدلگرمشدنبهتداومتّعاليتهایزندگیاهت،وهيلهیتسّلی،وهيلهی
پيداكردنيكغمخوارنزديكاهت،كهبرایانساندرطولزندگیبسيارالزم

اهت.3


درداخلخانوادهاهتكهمردوزن-كهزوجينهستند-میتوانندتجديدقوا

1.خطبهیعقدمورخهی1376/5/20.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/10/29.
3.خطبهیعقدمورخهی1380/12/9.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 164

كنند،میتوانندهّمتخودشانرابرایادامهیراهآمادهكنند.میدانيدكهزندگی
يكمبارزهاهت،كّلزندگیعبارتستازيكمبارزهیبلندمّدت،مبارزهباعوامل
طبيعی،مبارزهباموانعاجتماعی،مبارزهبادرونخودانسانكهمبارزهبانفساهت.
دائمانساندرحالمبارزهاهت.بدنانسانوقتیدرجسمباشد،جسمهالماهت.
درانساناينمبارزهبايدصحيح،منطقی،درجستدرهت،بارتتارهایصحيحو
ابزارهایدرهتباشد.اينمبارزهگاهیيكاهتراحتويكباراندازیالزمدارد.

اينيكهفرويكحركتاهتايننقطهیاهتراحت،داخلخانوادهاهت.1

3/1/1/7- محّل سکونت، آرامش روانی، انس و تکامل دو انسان با یکدیگر
خانوادهدراهالميعنیمحّلهكونتدوانسان،محلآرامشروانیدوانسان،
محلانسدوانسانبايكديگر،محلتكامليكنفربهوهيلهیيكنفرديگر،
آنجايیكهانساندرآنصفامیيابد،راحتیروانیمييابد،اينمحيطخانوادهاهت.

كانونخانوادهدراهالماينقدراهميّتدارد.2


اهالمدربيانقرآن،درچندجااينآترينشزنومردوهمزيستیاينهاودر
نسايتزوجيّتآنهارابرایآرامشوهكنبرایزنومردشناختهاهت.3

3/1/2- عملکرد اسالم و فرهنگ اسالمی نسبت به خانواده
3/1/2/1- به خدمت در آوردن غریزه جنس�ی و غریزه ى زوج طلبی در جهت 

تشکیل خانواده
هنراديان-وبيشترازهمهاهالم-درايناهتكهغرايزجنسیوغريزهی
زوجطلبیانسانرا-كهغيرازغريزهیجنسیاهت-درخدمتتشكيلخانواده
با يا پشتوانهغريزهیجنسی، با كانونخانواده، دادهوكاریكردهاندكه قرار

1.خطبهیعقدمورخهی1381/3/8.
2.خطبهیعقدمورخهی1374/10/4.
3.خطبهیعقدمورخهی1376/9/6.
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پشتوانهیآنغريزهیديگر-كهازغريزهیجنسیعموميتشبيشتراهت-تحّقق
پيداكندوباقیبماند.بعضيهاممكناهتدرهنينخاصینيازجنسیهمنداشته
باشند،اّمانيازبهزوجطلبیرادارندومیبايدزوجیازجنسمخالفراداشته
باشند؛زنومردترقینمیكند.هكن،مايهیآرامشاهت.اديان-وبيشازهمه

اهالم-اينهاراپشتوانهیتشكيلخانوادهقراردادهاند.1

3/1/2/2- مش�خص ک�ردن ح�د و م�رز رابطه ى زن و م�رد در جامعه به خاطر 
حفظ خانواده

و اهت كرده ايستادگی اهالم آن در كه دارد وجود هم اهاهی نكته يك
آنايناهتكهدرطولزمان،چوناخالقمردانخشنتروارادهیآناندر
برخوردبامشكالتقويتروجسمشانهنگينتربودهاهت،لذاكارهایمسمو
مسؤوليتهاوقدرتهایگوناگونرادردهتداشتهاندواين،بهمردانامكانی
برایهوءاهتفادهكردنازجنسمخالف-بهنفعخودشان-دادهاهت.شمانگاه
كنيدببينيدكهكداميكازهالطين،ثروتمندانوپولدارانوزرمندانوزورمندان
دردربارهاودهتگاههايشان،باداشتنپولومقاموقدرت،بهنحویازانحا،دهت
بههمتتعّرضوتخّطیوهوءاهتفادهاززندرازنكردهاند؟!اهالمدراينجا،با
كمالقدرتوقّوتايستادهاهتوبينزنومرددرجامعه،مرزیقراردادهاهت.
ازنظراهالم،هيچكسحقنداردكهاينمرزرازيرپابگذاردوبشكند؛چوناز
نظراهالم،خانوادهخيلیمسماهت.رابطهیزنومرددرمحيطخانوادهبهگونهای
اهت،ودرمحيطجامعه،بهگونهایديگراهت.اگرآنضوابطیكهاهالمدر
محيطجامعهبهعنوانحايلبينزنومردقراردادهاهت،بشكند،خانوادهخراب
میشود.درخانواده،غالباًبهزنوگاهیهمبهمرد،ممكناهتظلمشود.ترهنگ
اهالمی،ترهنگعدماختالطزنومرداهت.چنينزندگیایباخوشبختیادامه
میيابدومیتواندبهدرهتیوبارعايتموازينعقلیبچرخدوحركتكندوبه
پيشبرود.دراينجااهالمهختگيریكردهاهت.اگرآنحّدومرزیكهدر

1.خطبهیعقدمورخهی1370/4/20.
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جامعهقراردادهشدهاهت،چهازطرفزنوچهازطرفمردبشكند،اهالم
درمقابلآنهختگيریمیكند؛درهتنقطهیمقابلآنچهكهشسوترانانعالم

میخواهتهاندوعملمیكردهاند.1

3/1/2/3- قرار دادن حقوق مشّخص و متعادل براى زن و مرد در خانواده
دراهالمبهمرداجازهدادهنشدهاهتكهبهزنزوربگويدوامریرابراو
تحميلكند.برایمرددرخانواده،حقوقمحدودیقراردادهشدهاهتكهاز
رویكمالمصلحتوحكمتاهت.اينحقوق،برایهركسگفتهوتشريح
شود،موردتصديققرارخواهدگرتت.همچنين،برایزننيزدرخانواده،حقوقی
معيّنشدهاهتكهآنهمازرویمصلحتاهت.مردوزن،هركدامطبيعت،
اخالق،روحيّاتوغرايزیدارندكهويژهیخودشاناهت.آنهااگرازُخلقيّات
ويژهیخودبهطورصحيحاهتفادهكنند،درخانواده،زوجیكاملوهماهنگو
مساعدتشكيلمیدهند.اگرمردزيادهرویكرد،تعادلبههممیخورد.اگرزنهم
زيادهرویكرد،تعادلبههممیخورد.اهالمدرداخلخانواده،دوجنسزنومرد
راماننددولنگهیيكدر،دوچشمدرچسرهیانسان،دوهنگرنشيندرجبسهی
نبردزندگیودوكاهِبشريكدريكبابمغازهقراردادهاهت.هركدامازاين
دو،طبيعت،خصوصياتوخصلتسايی،همدرجسموروحوتكروهمدرغرايز
وعواطفدارندكهويژهیخودشاناهت.ايندوجنس،اگرباهمانحدودو
موازينیكهاهالممعيّنكردهاهتدركنارهمزندگیكنند،خانوادهایماندگارو

مسربانوبابركتوپرتايدهخواهندداشت.2

3/1/2/4- قرار دادن دستوراتی براى حّل اختالفات در درون خانواده
اهالمدرداخلخانوادهترتيبیدادهكهاختالفدرونخانوادهبهخودی
خودحلشود.بهمرددهتوردادهكهيكمالحظاتیبكند.بهزنهمدهتور

1.بياناتدرديدارگروهیازپرهتاران1373/07/20.
2.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
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بگيرد،هيچ انجام اگر اينمالحظات بكند.مجموع دادهكهيكمالحظاتی
خانوادهایقاعدتًامتالشینخواهدشدوازبيننخواهدرتت.غالبًامتالشی
شدنخانوادههابهخاطراينبیمالحظگیهاهت.مردبلدنيستكهرعايت
كند؛زن،بلدنيستكهعقلبهخرجبدهد.اوتندیوخشونتبیحدمیكند،
اينبیتحّملیبهخرجمیدهد.همهاشايراددارد،خشونِتاوهمايراددارد،
هركشِیاينهمايراددارد.اگراوخشونتنكند،اگريكوقتیاشتباهكرد،
اينهركشینكند،مالحظهكنند،باهمديگربسازند،هيچخانوادهایتاآخر

متالشینخواهدشدوخانوادهباقیمیماند.1

3/1/2/5- ایج�اد ت�وازن بی�ن حقوق زن و مرد در خانواده بر اس�اس بّینات و 
مسّلمات اسالم

درخانواده،حدودوحقوقیهست.مردحقوقیدارد،زنهمحقوقیداردو
اينحقوقبهشّدتعادالنهومتوازنترتيبدادهشدهاهت.آنچهبهناماهالم
اهتوغلطاهت،آنهارانمیگوييموازآنهادتاعنمیكنيم.آنچهمتعّلقبه
اهالماهت،بيّناتاهالمومسّلماتاهالماهت.اينهاچيزهايیاهتكهميان

حقوقزنومرددرداخلخانوادهتوازنقائلاهت.2

1.خطبهیعقدمورخهی1375/11/20.
2.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.





فصل دوم
خانواده در غرب و فرهنگ غربی

3/2/1- جایگاه خانواده از منظر غرب و فرهنگ غربی
3/2/1/1- جایگاه سست و متزلزل خانواده

امروز،تودهیمعمولیمردمامريكاواروپا-نهقدرتمندهاوتبليغاتچيهايشان
-ازهستبودنبنيانخانوادهرنجمیبرند.زنهاومردها،دريكحدازمتالشی
شدنخانوادههارنجمیبرندوناراحتندواين،روزبهروزتشديدمیشودوالبته

آخرينضربهاهت.1


امروزيكیازبزرگترينبالهايیكهگريبانكشورهایغربیرابهشّدتگرتته
وآنهارابهوضعيتنامطلوبشديدیدچاركرده،مسألهیخانوادهاهت.لذاهر
مردیكهشعارخانوادهبدهد،ازنظرغربيهاوبهخصوصازنظرزناندرغرب،
يكتردمطلوبويكمردمحبوباهت.چرا؟چونازتزلزلبنيادخانوادهرنج
میبرند؛بهخاطراينكهمتأّهفانهغرب،خانوادهرا-يعنیكانونیراكهبرایمرد
وزنوبهخصوصبرایزن،محيطامنوآرامشاهت-ازدهتدادهاهت.

1.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالی
ودرمانیكشور1368/9/15.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 170

بسياریازخانوادههامتالشیشدهاند.بسياریاززنانتاآخرعمرتنسازندگی
میكنند.بسياریازمردان،زِنموردعالقهوموردنظرخودرانمیيابندوبسياری

ازازدواجهادراّولينهالهایپيدايشازبينمیرود.1


امروزمتأّهفانهدرغرب،انسانمشاهدهمیكندكهكمكمكانونهایخانواده
يكیپسازديگریداردازهممیپاشدوازبينمیرود.آثارشهمهمينبیهويّتِی
ترهنگیوتسادیاهتكهامروزدچارششدهاند.روزبهروزهمداردبيشتر

میشودوبقايایآنچهراكهداشتهاند،داردازبينمیرود.2

3/2/1/2- تحمیلي، تشریفاتي و بي معنا بودن خانواده
دردنيايغربوبهخصوصدرآمريكاوبعضيازكشورهاياروپايشمالي
معروفاهتكهبنيانخانوادهخيليمتزلزلاهت...وقتيبيعّفتيرايجشد؛يعني
مردوزنايننيازغريزيرادرجاييديگرغيرازخانواده،غيرازكانونخانواده،
تأمينكردند،اينكانونخانوادهدرواقعيكچيزبيمعناهت؛يكچيزتحميليو
تشريفاتياهت؛لذاازنظرعاطفيازهمجدامیشوند.حاالظاهراًجداييبينشان

نيست،اّمابههمعالقهودلبستگيندارند.3

3/2/1/3- واقعیت نداشتن مسأله اي به نام خانواده
خانوادهها،آنجاگرمنيستند.خانوادهاصاًلآنجاواقعيّتندارد.يكمردوزن

باهمدريكتضايیزندگیمیكنند،اّماازهمجدايند.4


مندريكهخنرانیدرهازمانملل،حدوديكهاعتواندیراجعبهخانواده
صحبتكردم.بعدبهمناطالعدادندكهتلويزيونهایآمريكابااصراریكهدرهانسور

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/4/18.
3.خطبهیعقدمورخهی1380/12/9.
4.خطبهیعقدمورخهی1373/9/2.
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كردنوخرابكردنحرفهایمادارند،رویاينصحبتهاتكيهكردهوآنراچند
بارپخشكردهوتفسيرهمگذاشتهاند.تقطبهخاطرگفتنيككلمهدربارهیخانواده.
يعنیپياممتضّمنمسألهیخانواده،امروزبرایغربيكپيامیاهتمثلآبخنِكگوارا،
چونكمبودآنراحسمیكنند.چقدرزيادندزنهايیكهتاآخرُعمرتنسازندگیمیكنند،
مردهايیكهتاآخرعمرتنسازندگیمیكنند؛غريبوبیانس.چقدرجوانانیكهبهخاطر
نبودِخانواده،ولگردمیشوند.درآنجاياخانوادهنيستيااگرباشد،مثلنبودناهت!1

3/2/1/5- خانواده، فقط یک قرارداد موقت قانوني
خانوادهاصاًلآنجاواقعيّتندارد...آننشستوبرخاهتهایخانوادگی،آن
محبّتهایخانوادگی،آنانسهایتراوانبههم،اينكهمردخودشرامحتاجبه
زنشببيندوزنخودشرامحتاجبهشوهرشببيند،اينهاديگرنيست.دونفرند
بهصورتقراردادیكهتقطدريكخانهایزندگیمیكنند.اهمشهمهستكه

باعشقشروعمیشود!2


اگرشمامیشنويدكهدربرخیازكشورهایغربی،ترزندوپدردريكشسر
زندگیمیكنند،اّماترزندازپدرشهالبههالاحوالینمیپرهد،خانوادههادور
همجمعنمیشوند،كودكانازعطوتتهایپدرانهومادرانهبرخوردارنمیشوند،
زنوشوهرهاجزبهموجبيكقراردادموقت-يكقراردادقانونیبستهشده
اهت-كنارهمنمینشينند؛...اگراينهاراشمامیشنويدكهدرجايیهستواگر

اينهاواقعيتدارد،اينهاديگرنشانههایپسرتتاهت.3

3/2/1/5- فراموش شدن محیط خانواده و روابط صمیمی موجود در آن
دردنيایغرببااينكهبسياریازآنهاازعلموثروتوهياهتهایقوی

1.خطبهیعقدمورخهی1376/9/24.
2.خطبهیعقدمورخهی1373/9/2.

3.بياناتدرديداربادانشجويان1385/8/18.
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درصدرحكومتهابرخوردارهستند،لكنزندگیآحادمردمدرمقياسخانواده،
زندگیبسياررقّتباریاهت.ايناجتماعاتتاميلی،اينكهبزرگترهایتاميلو
كوچكترهایتاميلدورهمجمعشوند،بههممحبّتورزند،باهمتبادلعاطفی
داشتهباشند،بههمكمككنند،بههمبرهند،همديگرراازخودبدانند،برادربا
برادر،خانوادههاباهميگانهويكیباشند،اينطورچيزهايیكهاآلنبينماهارايج
ومعمولیاهت،درغربازاينچيزهاخبرینيست.چهقدرزنهاتنسازندگی
میكنند.زنیكهتنساهت،ازخانوادهبريدهودريكآپارتمانزندگیمیكند.شب
برمیگردددرخانهتنساهت،صبحبرمیخيزدتنساهت.نهانسی،نههمسری،
نهترزندی،نهنوهای،نهخويشاوندیكهبااوگرمبگيرد.انسانهادرآنمحيط
اجتماعی،تكزندگیمیكنند.غالباًتنساهستند.چرا؟چونمحيطخانوادگیدرآن

جوامعتراموششدهاهت.1

3/2/2- عملکرد غرب و فرهنگ غربی نسبت به خانواده
3/2/2/1- بی توّجهی و تحقیر خانواده و عدم توانایي در حفظ آن

يكيازمشكالتدنيايغربكهبهتدريجپايههايتمّدنغربرامثلموريانه
ميخوردوعليرغمپيشرتتهايصنعتيوعلمياشمشرفبههقوطوهالكتاهت
البتهدربلندمّدتهمينقضيّهيبيتوّجسيبهخانوادهاهت.نتوانستندخانوادهراحفظ

كنند.درغرب،خانواده،غريب،موردبياعتنايي،وتحقيرشدهاهت.2

3/2/2/2- سبک کردن ازدواج و تشکیل خانواده در چشم مردم
يكيازگناهانكبيرهيتمّدنغربنسبتبهبشريت،ايناهتكهازدواجرا
درچشممردمهبككرد.تشكيلخانوادهراكوچككرد،مثللباسكهعوض

میكنند.قضيّهیزنوشوهريرااينطوركردند.3

1.خطبهیعقدمورخهی1375/8/5.
2.خطبهیعقدمورخهی1374/12/1.
3.خطبهیعقدمورخهی1378/1/24.
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3/2/2/3- دیر تشکیل شدن خانواده و زود منهدم شدن آن
دردنيايغرب،بنيانخانوادهمتزلزلشدهاهت،خانوادههاديرتشكيلميشوند،
زودهممنسدمميشوند.تسادوتحشاروزبهروزبيشترمیشود،اگرايناتفاق
بهطوركاملبيفتد،آنجامعهبهبليّاتعظيميدچارخواهدشد،البتهاينطور
بيماريهاوگرتتاريها،چيزهايينيستكهظرفپنجهال،يادههالخودشرا
نشانبدهد،لكنبعدازگذشتهالهايمتماديوقتيكهاثرگذاشت،يكجامعه
رابهكّليمنسدمونابودميكند،ثروتهایعلميوتكريوماديوهمهچيزرااز

بينميبرد.اينآيندهدرانتظاربسياريازكشورهايغربياهت.1

3/2/2/4- سست و متزلزل کردن خانواده
غربيهازنرابهابتذالكشاندهاندوداخلخانوادهیاوراهماصالحنكردهاند.
مكّرردرمطبوعاتامريكايیواروپايی،ميزانباالیزنآزاريساوشكنجههاو
بیمسريهامنتشرشدهاهت.ترهنگغربیدرموردزنوبیبندوباریوبهابتذال
كشاندنزنانآنمناطق،موجبشدهاهتكهبنيانخانواده،هستومتزلزلگردد
وخيانتزنومردبهيكديگر،درداخلخانوادهچندانمسمشمردهنشود.اينگناه
نيست؟اينخيانتبهجنسزننيست؟بااينترهنگ،ازهمهیدنياهمطلبكارند؛

درحالیكهبايدبدهكارباشند!2

3/2/3- عّلت تزلزل و مشکالت خانواده در غرب
3/2/3/1- نگرش غلط نس�بت به هندس�ه ى قرارگرفتن و ارتباط دو جنس و 

نوع همزیستی آن ها
مسألهیخانوادهكهامروزيكمشكلاهاهیدردنياهت،ازكجاناشیمیشود؟
ازنحوهینگرشبهمسألهیزن،ياازنگرشبهارتباطزنومردناشیمیشود.
چراخانوادهكهيكنسادطبيعیواهاهیوجودبشریاهت،االندردنيااين

1.خطبهیعقدمورخهی1379/8/3.
2.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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قدردچاربحراناهت؛بهطوریكهاگركسیدردنيایبهاصطالحمتمدنغربی
امروز،يكپيامِولوخيلیرقيقیدربارهیاهتحكامبنيانخانوادهداشتهباشد،ازاو
اهتقبالمیكنند؛همزناناهتقبالمیكنند،هممرداناهتقبالمیكنند،همكودكان
اهتقبالمیكنند!اگراينيكقلممسألهیخانوادهراشمادردنيابررهیكنيدو
اينبحرانیراكهدرمسألهیخانوادهوجوددارد،درهتموردتوّجهوكاوشقرار
بدهيد،میبينيدكهاينناشیازآناهتكهمسائلمربوطبهارتباطاتدوجنس
وهمزيستیدوجنسوروابطدوجنسحلنشده،يابهتعبيرديگری،نگرش،
نگرشغلطیاهت.حاالماكهدرمجموعهیاتكاریكهمردانآنهارادرهت
كردهاند،قرارمیگيريم،میگوييمنگرشبهمسألهیزندرهتنيست؛میتوان
گفتنگرشبهمسألهیمرددرهتنيست-تفاوتینمیكند-يانگرشبهكيفيت

دوجنس،يعنیهندههیقرارگرتتندوجنس،نگرشغلطیاهت.1

3/2/3/2- از بین بردن عمق و ریشه ى خانواده با کارهاي غلط و افراطي
خانوادههاآنريشههاوپايههایعميقراكهدركشورهایماوجوددارد،امروز
كمتردرغربدارند.آنخانوادهایكهپدربزرگ،مادربزرگ،نوهها،خويشاوندان،
پسرعموها،دخترعموهاوهايرشعبشباهمباشند،همرابشناهندوباهمارتباط
داشتهباشند،امروزدرغرببسياربسياركمياباهت.زنوشوهرهمبايكديگر
صميميّتالزمراندارند.اينباليیاهتكهباكارهایغلط،باحركتاتراطیاز
آنطرفكهدرمقابلاتراطهایقبلیانجامگرتت،برجامعهیبشرینازلشدو

بيشترازهمهبرهرِزنغربیآمد.2

3/2/3/3- آزادي جنسي، بي بندوباري، بي عّفتي و اختالط محرم و نامحرم
دردنيايغربوبهخصوصدرآمريكاوبعضيازكشورهاياروپايشمالي

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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معروفاهتكهبنيانخانوادهخيليمتزلزلاهت.چرا؟!علتايناهتكهدرآن
جاهاآزاديجنسيوبيبندوباريجنسيزيادتراهت.1

3/2/3/4- رسمی و قانونی شدن همجنس بازى
امروز،درامريكاوانگليس،همجنسبازیرهمیوقانونیشدهاهتوخجالت
همنمیكشند!كاریراانجامدادندكهماازنقلوحكايتآنشرمداريموحيا
میكنيم.مردممابدانند،آياوقتیدركشوریازدواِجدوهمجنسباهمقانونی

میشود،بنيانخانوادهدراينجامعهباقیخواهدماند؟!2

1.خطبهیعقدمورخهی1380/12/9.
2.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالی

ودرمانیكشور1368/9/15.





فصل سوم
تشکیل و تقویت خانواده

3/3/1- ثمرات
3/3/1/1- عامل آرامش زن و مرد و مایه ى کمال و اتمام شخصیت آن ها

مسألهیازدواجدرشرعمقّدسامربسيارمسّمیاهتوتوايدبسياریهمدارد
اما،مسمترينتايدهوهدفازدواج،عبارتستازتشكيلخانواده.نفِساينُعلقِهی
زوجيتوتشكيليكواحدجديد،مايهيآرامشزنومردومايهیكمالو
اتمامشخصيتآنهاهت.بدونآنهممردوهمزنناقصند.همهيمسائلديگر

ترعاهت.1

3/3/1/2- اصالح و تربیت صحیح، س�الم و کامل انس�ان ها از لحاظ س�اختار 
روحی، عاطفی و روانی

درخانواده،ههدهتهانساناصالحمیشوند،يكیمردهاكهپدراناينخانواده
هستند،يكیزنهاكهمادراناينخانوادهاندوديگركودكانكهنسلبعدیاين

جامعههستند.2

1.خطبهیعقدمورخهی1376/2/10.

2.خطبهیعقدمورخهی1374/2/19.

نسخه الکترونیکی 
صرفاً جهت بهره برداری در سایت بسیج وزارت کشور 
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اگرخانوادهدرجامعهاینباشد،همهیتربيتهایبشریوهمهینيازهای
روحیانسانهاناكامخواهدماند؛زيراطبيعتوهاختبشریاينگونهاهتكه
جزدرآغوشخانوادهودرمحيطخانوادهودرآغوشپدرومادر،آنتربيتهالم
وبیعيبوعقدهوآنبالندگیالزمروحیپيدانخواهدشد.انسانزمانیازلحاظ
روحیوعاطفی،صحيحوهالموكاملبارخواهدآمدكهدرخانوادهتربيتشود.
اگرمحيطزندگیآرامومناهبیدرخانوادهحكمترماباشد،میتوانخاطرجمع

شدكهترزندازلحاظهاختارعاطفیوروانیهالمهستند.1


ازدواجچونهنتطبيعیوالسیاهت.اينراپيامبراكرم)ص(بههنّتخودشان
تعبيرمیكنند.معنايشايناهتكهدراهالمبررویاينمسألهتأكيدويژهایشده.
چرا؟بهخاطراهميّتاينمسأله،بهخاطرتأثيرعميقتشكيلخانوادهدرتربيت
انسان،دررشدتضايل،درهاختوهازانسانهالمازلحاظعاطفی،رتتاری،

روحیوتربيتهایبعدی.2


خانوادهبنيادبسيارمسموحايزاهميّتیاهت.تايدهيخانوادهدرتربيتنسل
بشروايجادانسانهایهالمازلحاظمعنویوتكریوروانیيكتايدهیمنحصر
بهتردیاهت.هيچچيزجایخانوادهرانمیگيرد...وقتینظامخانوادهوجود
داشتهباشد،اينميلياردهاانسان،هركدامشاندوموّكلوپرهتارويژهدارندكه

هيچچيزجایآندوپرهتاررانمیگيرد.3

3/3/1/3- اساس همه ى اصالحات واقعی در یک کشور و پایه ى  سعادت جامعه 
و رشد فکري و روحي افراد آن

خانوادهیخوبيعنی:زنوشوهریكهباهممسربانباشند،باوتاباشندوبه

1.خطبهیعقدمورخهی1374/5/11.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/4/29.
3.خطبهیعقدمورخهی1381/10/4.
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يكديگرمحبّتوعشقبورزند،رعايتهمديگررابكنند،مصالحهمديگرراگرامی
بدارند.ايندرجهیاّول؛بعداوالدیكهدرآنخانوادهبوجودمیآيد،نسبتبهاو
احساسمسئوليتكنند،بخواهنداوراازلحاظمادیومعنویهالمبزرگكنند.
بخواهندازلحاظماّدیومعنویاورابههالمتبرهانند،چيزهايیبهاويادبدهند،
بهچيزهايیاوراواداركنند،ازچيزهايیاورابازدارندوصفاتخوبیرادراوتزريق
كنند.يكچنينخانوادهایاهاسهمهیاصالحاتواقعیدريككشوراهت.چون
انسانهادرچنينخانوادهایخوبتربيتمیشوند،باصفایخوببزرگمیشوند،
باشجاعت،بااهتقاللعقل،باتكر،بامسئوليت،بااحساسمحبّت،باجرأت،جرأت
تصميمگيری،باخيرخواهی-نهبدخواهی-،بانجابت؛خبوقتیمردمجامعهای
اينخصوصياتراداشتهباشند،يعنیخيرخواهونجيبوشجاعومتفّكرباشندو

قدرتاقدامداشتهباشند،اينجامعهديگررویبدبختیرانخواهدديد.1


تشكيلبنایخانواده،يكنيازاجتماعیاهت،اگرچنانچهدريكجامعهای،
خانوادههادرهتبودند،هالمبودند،اهتحكامداشتند،تزلزلنداشتند،حدودو
ثغورخانوادهمحفوظبود،اينجامعهمیتواندبهخوبیاصالحبشود.اترادش
میتوانندرشدتكریپيداكنندوازلحاظروحیكاماًلهالمباشند،میتوانند

انسانهايیبدونعقدهباشند.2


تشكيلخانوادهاگربهشكلهالمیصورتبگيردواخالقحاكمبرزوجين،
صحيحومنطقیومنطبقبااصولشرع،باآنچهكهخداوندمعيّنترمودهباشد،

اينپايهياصالحجامعهاهتوپايهيهعادتهمهیاترادجامعهاهت.3

3/3/1/4- تشکیل خانواده، اساس همه ى تربیت هاى اجتماعی و انسانی
ازدواجدرحقيقتدروازهيورودبهتشكيلخانوادهاهتوتشكيلخانواده

1.خطبهیعقدمورخهی1377/9/12.

2.خطبهیعقدمورخهی1374/5/11.
3.خطبهیعقدمورخهی1381/3/8.
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اهاسهمهيتربيتهایاجتماعیوانسانیاهت.1

3/3/1/5- تأثیر بر آینده و وضع فعلی جامعه
اگراينكانون]خانواده[هالموپايدارشد،بررویآيندهوبررویهمينوضع

تعلیجامعهتأثيرخواهدگذاشت.2

3/3/1/6- برطرف شدن مشکالت اخالقی و معنوى جامعه
هركشوریكهدرآنبنيانخانوادهمستحكمباشد،بسياریازمشكالتآن
كشور،بهخصوصمشكالتاخالقیومعنویآنبهبركتخانوادهیهالمو

مستحكمبرطرفمیشوديااصاًلبهوجودنمیآيد.3

3/3/1/7- حافظ اصول و عناصر اصلی یک تمّدن و فرهنگ و عامل انتقال آن ها 
به نسل هاى بعد

انتقالترهنگهاوتمّدنهاوحفظاصولوعناصراصلیيكتمّدنيك
بهبركتخانواده پی، بهنسلهایپیدر انتقالش ترهنگدريكجامعهو

انجاممیگيرد.4

3/3/1/8- سالم ماندن جامعه
اهاسازدواجمسمترينمصلحتازدواج،عبارتستازتشكيلخانواده.عّلت
همايناهتكهاگرخانوادهیهالمیدريكجامعهایوجودداشتهباشد،آن
جامعههالمخواهدشدومواريثترهنگیخودشرابهصورتصحيحمنتقل
خواهدكرد.درآنجامعهتربيتكودكانبهبسترينوجهصورتمیپذيرد.لذاهت
كهدرآنكشورهاوجوامعیكهخانوادهدچاراختاللمیشود،معموالًاختالالت

1.خطبهیعقدمورخهی1374/5/18.

2.خطبهیعقدمورخهی1376/2/10.
3.خطبهیعقدمورخهی1376/9/2.
4.خطبهیعقدمورخهی1377/1/26.
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ترهنگی-اخالقیبوجودمیآيد.1

3/3/1/9- انتقال فرآورده هاى ذهنی و فکرى به نسل هاى بعدى و سود بردن 
جامعه از گذشته ى خود

اگرنسلهابخواهندترآوردههایذهنیوتكریخودرابهنسلهایبعدی
منتقلكنندوجامعهازگذشتهخودشبخواهدهودببرد،اينتقطباخانوادهممكن
اهت.درمحيطخانوادهاهتكهاّولبار،همهیهويّتوشخصيتيكانسانبر
اهاسترهنگآنجامعهشكلمیگيردواينپدرومادرندكهبطورغيرمستقيم
وبدوناينكهتحميلیباشد،بدوناينكهخودآنهاتصنّعیبهكارببرند،بطور
طبيعیمحتوایذهنوتكروعملومعلوماتواعتقاداتومقّدهاتواينهارا

بهنسلبعدیمنتقلمیكنند.2

3/3/1/10- کمک به اداره ى کشور و اداره ى انسانیت
اينخانواده،منشأخيراتیاهت.درادارهیكشوروادارهیانسانيت،كارهای
عظيمیبهعسدهیاينخانوادهاهت.اين،چيزبسيارمسّمیاهت.شمابايداينرا

مواظبباشيدوحفظكنيد.3

3/3/2- عوامل4 
3/3/2/1- توّجه به خدا و اطاعت از دستورات الهی و حفظ همدیگر در این زمینه 

و تواصی به صبر و حق
وجهمشتركزوجيندرزندگیبايدعبارتباشدازتوّجهبهخداواطاعت

1.خطبهیعقدمورخهی1378/1/16.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/10/15.

3.بياناتدرمراهماجرایعقدازدواج1370/4/20.
4.ازآنجاكهعواملحفظوتقويتخانوادهمیتواندتأثيرمتقابلزنوشوهرنسبتبهيكديگرنيز
باشد،لذادرتصلهفتم]زنوخانواده[عنوانمستقلبهناموظايفزنومردنسبتبهيكديگرمطرح

نشدهاهت.
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دهتوراتالسیوعملبهترامينخدا.زنوشوهربايدهمديگررادراينجست
حفظكنند.اگرزنمیبيندكهشوهراوبیاعتنابهمسائلدينیاهت،اوراباحكمت
واخالقخوشوظراتتوزيركیزنانه،واداربهآمدندرراهخداكند.مردهم
اگرمیبيندزنشبیاعتناهت،اوهمبايدهمينتكليفراانجامدهد.اينازكارهای

اهاهیدرزندگیاهت.1


دربناوتشكيلخانوادهودرحفظخانوادهبايدايناحكاماهالمیرارعايت
كردتاخانوادهباقیبماند.لذاشمادرخانوادههایمتديّنكهزنوشوهربهاين
حدوداهميّتمیدهند،میبينيدكههالهایمتمادیباهمزندگیمیكنند.محبّت
زنوشوهربهيكديگرباقیمیماندوجداييشانازهمهختاهتودلدر
گرومحبّتيكديگردارند.اينمحبّتهاهتكهبنایخانوادهراماندگارمیكندو
لذااهالمبهاينچيزهااهميّتدادهاهت.درجوامعاهالمی،يعنیجوامعمتديّن
ومذهبی،مشاهدهمیكنيمكهدونفرآدممّدتطوالنیباهمزندگیمیكنندو
اصاًلازهمهيرنمیشوندبلكهدلبستگیشانبههمبيشترمیشود.انسومحبّت
ووتايشانبههمديگربيشترمیشود.اينهمانخاصيتتديّنودينداریو

مذهبیبودنوجساتخدايیرارعايتكردناهت.2


ايمانرادربينخودتان،دربينمجموعهتانودربينزنوبچهتان،خانوادههایتان،
تقويتكنيد.منمیخواهمبههمهیشمابرادرانوجوانانومردانوزنانعزيزی
كهدراينجاهستيد،هشداربدهمكهمراقبخانوادههایتانباشيد.گاهیاوقات
خانوادههاوهيلهیتسادمیشوند؛وقتیمامراقبشاننباشيم،آنهامیشوندمفسدما.
چرا؟چونآنهايكاهرمتشارقویعليهمادارند؛آنچهاهت؟آن،محبّتمابه
آنساهت.اينمحبّت،رویمااثرمیگذاردوذهن،تكر،عقايدوتشخيصمانعوض
میشودوخيلیچيزهايیكهمیگفتيمخوبنيست،بعديواشيواشمیبينيمكهنه،

1.خطبهیعقدمورخهی1372/2/13.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/12/23.
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خيلیهمبدنيست!اينهاآتتاهت؛اينهاراخيلیمراقبباشيد.1


زنوشوهركوششكننديكديگررابهراهخداهدايتكنند.يكديگررادرراه
بر«2راكهخاصيت مستقيمنگهدارندوحفظكنند.اين»َتواَصوا بِالَحقِّ َو َتواَصوا بِالصَّ

مسلمانیاهتومسمترينخصوصيتايماناهت،مّدنظرداشتهباشند.3


درهمهاحوالواوضاعرعايتهمديگررابكنيد،بههمكمككنيد،عونو
بازویهمديگرباشيد،بهخصوصدرراهخداودرراهانجاموظيفه.اگرپسردرراه
خداهت،دختربهاوكمككندواگردختردرراهانجاموظيفهودرراهخداهت،

پسربهاوكمككند.هركداممجاهدتمیكنند،آنديگریبهاوكمككند.4


باهمهمكاریكنيد،بههمكمككنيد،خصوصاًدرامردين.اگرمیبينيدطرف
شما،شوهريازنشماكاهلنمازاهت،بهنمازكماهميّتمیدهد،بهراهتگويی
كماهميّتمیدهد،بهمالمردمكماهميّتمیدهد،بهشغلدولتیكماهميّت
میدهد،اورابيداركنيد،بهاوبگوييد،بهاوبفسمانيدوكمككنيدكهخودشرا
اصالحكنديااگرمیبينيدكهدرامرَمحرمونامحرم،درامرپاكیونجسی،درامر
حاللوحرامآدمبیاعتناوبیمباالتیاهت،بهاوتوّجهبدهيد،اوراآگاهكنيد،
كمككنيدكهخوبشود.اگردروغگووغيبتكناهت،بهاوتفسيمكنيد،نه
اينكهدعواكنيد،نهاينكهاوقاتتلخیكنيد،نهاينكهمثليكمنتقدبداخالق

بنشينيديككناریهینقبزنيد.5


مسمترينكمكبههمسر،ايناهتكههعیكنيدهمديگرراديندارنگسداريد.

1.بياناتدرديداروزير،مديرانوكاركنانوزارتاطالعات1383/07/13.
2.هورهیوالعصر،آيهی3.

3.خطبهیعقدمورخهی1374/5/8.
4.خطبهیعقدمورخهی1374/5/11.
5.خطبهیعقدمورخهی1374/6/13.
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مراقبباشيدهمسرتانخطایدينینكند.اينمواظبتهمبهمعنایپاهبانیو
ديدهبانینيست.اينمراقبت،مراقبتاخالقیاهت،مراقبتمسربانانهومراقبت
پرهتارانهاهت.اگرچنانچهخطايیازهمسرتانديديد،آنرابايدباشيوهیبسيار
لطيفوعاقالنهایدراوازبينببريدوبرطرفكنيد.ياباتذّكرويابابعضیاز
مراعاتهانسبتبههممسؤوليتداريد.زناگرمیبيندشوهرشدرمعامالِت
بداتتاده،دررتيقبازیهایبدومعاشرتهایبداتتاده،يامرداگرمیبيندزنش
اتتادهدربعضیتجّملپرهتیهایغلطياولنگاریهایغلط،نبايدبگويد:حاالاو
خودشاهت.شماهركدامنسبتبههموظيفهداريد.بايدهّمتخودرامتمركز

كنيد.زنومردمیتوانندبررویهماثربگذارند.1


هردوبهيكديگرنسبتبهدينداربودنشانورعايتتقواكمككنند.يعنیمرد
كمككندكهزنشبتواندديندارباشدورعايتتقوارابكند.زنهمكمككندكه

مردبتواندديندارباشدوبتواندپاكدامنبماندوبتواندباتقواحركتكند.2


همدلیوهمكاریكردن،معنايشايناهتكههمديگررادرراهخداحفظ
كنيد.تواصیبهصبروتواصیبهحقكنيد.اگرخانِمخانهمیبيندشوهرشدارد
دچاريكانحراتیمیشود،ترضاًدريكمعاملهنامشروعیداردقرارمیگيرد،در
يكجريانغلطیداردمیاتتد،درپولدرآوردنهاینادرهتداردمیاتتد،در
رتيقبازیهایناهالمداردمیاتتد،اّولكسیكهبايداوراحفظكند،اوهت.اگر
متقاباًلمردايناحساسهارابهنوعديگریاززنشكرد،اولينكسیكهبايدزنرا
حفظكند،شوهراوهت.البتهحفظكردنهم،بامحبّتكردنوبازبانخوشو
بامنطقصحيحوبابرخوردمدبّرانهوحكيمانهحاصلمیشود،نهبابداخالقیو
قسرواينچيزها.يعنیهردومراقبباشندتاآنديگریرادرراهخداحفظكنند.3

1.خطبهیعقدمورخهی1379/8/3.

2.خطبهیعقدمورخهی1378/1/2.
3.خطبهیعقدمورخهی1379/8/21.
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زنوشوهربايدهعیكنندكهيكديگررااصالحكنند.نهمثليكآقاباالهركه
مرتببهديگرینيشبزند؛نه!مثليكپرهتار،يكمادروپدردلسوز.1



يكمجموعهیبههمپيوهتهیمتواصیبهحقومتواصیبهصبردردرون
خانوادهیمسلمانوجوددارد؛لذاقرآنمیترمايدكه:»قوا َأْنُفَسُكْم َو َأْهليُكْم ناًرا 

َوُقوُدَها الّناُس َو الِْحجاَرُة«؛همخودتانراحفظكنيد،هماهلتانرا.2


خيلیاززنهاهستندكهشوهرخودشانرابسشتیمیكنند.خيلیازمردها
هستندكههمسرخودراحقيقتاهعادتمندمیكنند.مواردعكساينهمهست.
ممكناهتمردهایخوبیباشند،زنهايشانآنهارااهلجسنّمكنندوزنهای
خوبیباشندكهمردهايشانآنهارااهلجسنّمكنند.اگرچنانچهزنومردهر
دوتوّجهداشتهباشند،باتوصيههایخوب،باهمكاریهایخوببامطرحكردن
دينواخالقدرمحيطخانه-آنهمبيشترازمطرحكردنزبانی،مطرحكردن
عملی-اينطوريكديگرراكمكمیكنندآنوقتزندگیكاملوحقيقتاًواتیو

شاتیخواهدشد.3


زنوشوهربايدهمديگررادرراهصحيحوصراطمستقيمالسیحمايت
كنند.اگرهركدامازاينهامشاهدهمیكننديكعملخيرويككارشايستهای
ازهمسرانشانهرمیزند،آنراتشويقكنندواگربرعكس،احساسكردند
كهخطايی،يكانحراتیخداینخواهتهوجوددارد،هعیدراصالحآنبكنند،

يكديگررادرراهخداكمكوتشويقكنند.4

1.خطبهیعقدمورخهی1372/12/22.
2.بياناتدرديدارمسووالنوزارتامورخارجهوروهاينمايندگيهایجمسورياهالميايراندر

خارجازكشور1383/05/25.
3.خطبهیعقدمورخهی1377/12/11.
4.خطبهیعقدمورخهی1379/6/4.
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درشرعآمدهكهپيوندازدواجرامحكمنگسداريد.بعدهمشرايطزيادیبرای
ازدواجدرهمهیزمينههامعيّنكردهاهت.درزمينهیاخالقورتتارگفته:وقتی
زنگرتتيد،وقتیشوهركرديد،بايداخالقتانراخوبكنيد،بايدهمكاریكنيد،
بايدگذشتكنيد،بايدمحبّتكنيد،بايداورادوهتبداريدوبايدبهاووتاداری

كنيد،اينهاهمهاشاحكامشرعاهت،اينهاهمهاشدهتوراتاهت.1

3/3/2/2- رواج رو ش ها، جهات و تربیت اسالمی در بین خانواده ها
شد. خواهد مستحكم خانوادهها كند، پيدا رواج اهالمی روشهای اگر
همچنانكهدرگذشتههایما-نهدردورانمنحوسپسلوی-آنوقتهايیكه
هنوزايمانمردمهالمتروكاملترودهتنخوردهتربود،درزمانقديم،خانواده
مستحكمتربود،زنوشوهربههمعالقهمندتربودند،ترزنداندرمحيطهایامنو
امانبيشتریپرورشپيدامیكردند.حاالهمراههميناهت.آنخانوادههايیكه
جساتاهالمیرارعايتمیكنند،اينهاغالباًخانوادههايیمحكمتر،بستر،قویتر

ومحيطیامنتریبرایترزندانوكودكانخواهدبود.2


بايدبنارابراينبگذارندكهزندگیخانوادگیراهالموكاملوآراموهمراه
بامحبّتوعشِقمتقابلادارهكنندواينراادامهبدهندوحفظكنند.اگرچنانچه
انشاءاهللاينتراهمشد،كهتراهمكردنشهمباتربيتهایاهالمیمشكلنيست؛

اينخانوادههمانخانوادهیهالمیخواهدبودكهاهالممعتقدبهاوهت.3

3/3/2/3- وجود رابطه ى عاطفی و رفتار محّبت برانگیز بین زن و شوهر
اگردرزندگیمحبّتوجودداشت،هختیهایبيرونخانهآهانخواهدشد.

1.خطبهیعقدمورخهی1372/10/6.

2.خطبهیعقدمورخهی1378/1/15.

3.خطبهیعقدمورخهی1374/5/11.
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برایزنهمهختیهایداخلخانهآهانخواهدشد.1


وقتیمحبّتباشد،ازمحبّتخارهاگلمیشود.اگرچيزناخوشايندیهمدر
همسروجودداشتهباشد،وقتیمحبّتبود،آنچيزهایناخوشايند،بهكّلیرنگ

میبازدومحبّتهمهچالههاراصافمیكند.2


اينرابطهانسانی،براهاسمحبّتورابطهعاطفیاهتواراهت.يعنیزنو
شوهربايدبههممحبّتداشتهباشندوهمينمحبّت،همزيستیآنهاراآهان

خواهدكرد،بهپولوتشريفاتواينچيزهاهمبستگیندارد.3


زنوشوهرهرچهبيشتربههممحبّتكنند،زيادینيست.آنجايیكهمحبّت
هرچهزيادشود،ايرادیندارد،محبّتزنوشوهراهت.هرچهبههممحبّتكنيد،
خوباهتوخودمحبّتهماعتمادمیآورد.اينمحبّتزنوشوهرهمجزو
محبّتهایخدايیاهت.اين،ازآنمحبّتهایخوباهت.هرچهبيشترشود،
بستراهت.زنوشوهربايدبههممحبّتبورزند.ايناهاسخوشبختیاهت.

خوشبختیدرايناهتكهزنوشوهرهمديگررادوهتداشتهباشند.4

3/3/2/4- توّجه به شاخصه هاي محّبت؛ شناخت جایگاه ها، رعایت حدود، اخالق 
و رفتار مناسب، وفاداري، اعتماد، عدم زیاده طلبي و ایراد گیري، صداقت و ...

همسریشماجوانانعزيزراكهپيونددلهاوجسمهاوهرنوشتهااهت،
صميمانهبههمهیشماترزندانعزيزمتبريكمیگويم.توصيهمیكنمبههمسران
خودمسربورزيد،بهآنانوتادارباشيدوخويشتنرادرهرنوشتيكديگرشريك
بدانيد.ازگرهاتتادندررشتهیزندگیمشتركبرحذرباشيدوگرههایكوچكو

1.خطبهیعقدمورخهی1377/8/11.
2.خطبهیعقدمورخهی1378/11/15.
3.خطبهیعقدمورخهی1375/9/4.
4.خطبهیعقدمورخهی1377/1/19.
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بیاهميّتراناديدهبگيريد.خداوندبهشماخوشبختیوشادكامیواعتالءروحی
عطاترمايدوكانونزندگيتانراباترزندانیتندرهتوصالح،گرمیوروشنی

ببخشد؛انشاءاهلل.1


محبّت،خانوادهراپايدارمیكند.محبّتمايهیآبادیزندگیاهت.كارهای
هخت،بهبركتمحبّت،برایانسانآهانمیشود.درراهخداهماگرانسان
خواهد آهان مشكالت شد. خواهد آهان كارها همهی شود، وارد محبّت با
شد.محبّت،دهتوریوترمايشیوهفارشینيست،دهتخودشماهت.شما
میتوانيدمحبّتخودتانراروزبهروزدردلهمسرتانزيادكنيد،چهطوری؟با

اخالقخوب،بارتتارمناهب،بامحبّتورزيدنبهاو،باوتاداری.2


اگرزنياشوهراحساسكندكهدلهمسرشدرگرویجایديگراهت،اگر
احساسكندبهاوراهتنمیگويد،اگراحساسكندبادورويیبرخوردمیكند،
اگراحساسكندصميميتیدربيننيست،هرچههممحبّتداشتهباشد،اينمحبّت

ضعيفخواهدشد.3


نگهداشتنمحبّتبهايناهتكهزنوشوهراعتماديكديگرراجلبكنند.
اطمينانكهپيداشد،محبّت،پايدارمیشودواُنسبهوجودمیآيد.4



اعتماد،يكامرقراردادینيستكهبيامنبهتواعتمادكنم،توبهمناعتماد
كن.اينطورینيست.اعتمادرابايدجلبكرد؛باخوبِیعمل،بارعايِتاخالق،

بارعايِتآداب،بارعايِتحدودوثغوروموازينشرعی.5

1.پيامبهمناهبتمراهمازدواجدانشجويی1378/11/24.
2.خطبهیعقدمورخهی1376/7/30

3.خطبهیعقدمورخهی1379/12/21.
4.خطبهیعقدمورخهی1374/9/28.
5.خطبهیعقدمورخهی1375/2/10
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محبّتورزيدن،يكامریاهتكهدراّولكارخدایمتعال،بهشمامیدهد.
هرمايهایاهتكهدراّولازدواج،خدابهدختروپسرهديهمیكند.بهيكديگر
محبّتپيدامیكنند.اينرابايدنگهداشت.محبّتهمسرشمابهشما،وابستهبه
عملشماهت.اگربخواهيدمحبّتهمسرتانبهشمامحفوظبماند،بايدرتتار
خودتانرامحبّتبرانگيزكنيد.حاالمعلوماهتكهانسانچهكاربايدبكندتا
بدهيد، نشان بدهيد،صفا نشان امان كنيد، وتاداری بايد معلومشود. محبّتش
توقّعاتخودراخيلیباالنبريد،همكاریكنيد،اظسارمحبّتكنيد،اينهامحبّت
ايجادمیكند.هردونسبتبههماينوظيفهرادارند.محبّتدرزندگیبايدباشد.

همكاریبايدباشد،ايرادگيریوزيادهطلبینبايدباشد.1


اگرزنبخواهدشوهرشبهاومحبّتبورزد،بايدحركتوتالشكند.اگرمرد
بخواهدزنشاورادوهتداشتهباشد،بايديكتالشیانجامبدهد.محبّت،محتاج
تالشوابتكاراهت.اهاسمحبّت،اطميناناهت.اگراعتمادبينزنوشوهراز
بينرتت،محبّتآرامآرامازبينخواهدرتت.بايدبههماعتمادداشتهباشيد.2



باالترازواقعياتزندگی؛آرزوهاوعشقهاواحساهاتانسانی،درزندگی
نقشدارند.نقششانهمنقشتَبَعیودرجهیدومنيست،بلكهنقشاصلیاهت
ومیتواندمالطاينبنایتخيموبسيارمستحكمقراربگيرد.اينراچگونهبايد
تنظيمكرد؟زنومردبايدهركدامجايگاهخودشانرابشناهند.مردنسبتبهزن
وزننسبتبهمرد،نگاهیمحبّتآميزوهمراهبايكعشقپاكداشتهباشندوآن
راحفظكنند؛چراكهزائلشدنیاهت،مثلهمهچيزهایديگر.بايدنگسشدارند

وحفظكنندكهزائلنشود.3

1.خطبهیعقدمورخهی1376/12/19.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/1/19.
3.خطبهیعقدمورخهی1378/12/22.
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دراهتحكامبنيانخانواده،خودزنوشوهربيشتريننقشدارند.باگذشِت
خودشان،باهمكاریخود،بامسربانیومحبّتواخالقخوبخودشان-كه
ازهمهمسمترهممحبّتاهت-میتواننداينبناراماندگارواينهازگاریرا

هميشگیبكنند.1


اگريكوقتیخداینكردهيككدورتیپيشآمد،بايدالبهالیمحبّتذوبش
كنيدوازبينببريد.نبايديكحرِفكوچكیرابزرگكنندومرتبكشبدهند،

اينهانبايدباشد.2


وتاداریخيلیمسماهت.اگرزناحساسكندشوهرشبهاووتاداراهتو
شوهراحساسكندزنشبهاووتاداراهت،اينخودبهوجودآورندهیمحبّت
بنای پايدارخواهدشد.يك آنوقتخانواده آمد، بهوجود كه محبّت اهت.

مستحكموپايداریكههالهایمتمادیادامهپيدامیكند.3


محبّتدرصورتیخواهدماندكهطرتينحقوقيكديگروحدودخودرا
رعايتكنندوازآنتخّطیوتجاوزنكنند.يعنیدرواقعهركدامازايندوطرف
كهدوشريكهستندوباهمزندگیرابنامیكنند،هعیكنندكهجايگاهخودرادر
دلوذهنوتكرطرفمقابل،جايگاهراهخوناتذیقراردهند؛يعنیهماننفوذ

معنوی،همانارتباطوپيوندقلبیزنوشوهر.حقوقاهالمیبرایايناهت.4


زنوشوهربايدبههممحبّتداشتهباشند،همين!كارهايیكهمحبّتراكم
میكند،انجامندهيد.مواظبباشيدچيزهايیكهشماراازهمگلهمندوبيزار

1.خطبهیعقدمورخهی1379/11/17.
2.خطبهیعقدمورخهی1376/9/24
3.خطبهیعقدمورخهی1376/7/30.
4.خطبهیعقدمورخهی1377/12/11.
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میكند،ازشماهرنزند.درهتنگاهكنيدببينيدشوهرشمايازنشمارویچه
چيزهايیخيلیحّساساهت،ازآنهااجتنابكنيد.بعضیهابیاعتنايیمیكنند.
مثاًلترضبفرماييدكهزنازيكعادتیكهمرددارد،بدشمیآيد،اينمردهم
بیاعتناهتوآنعادترابازتكرارمیكند.اينبداهت.همينطورزنها،ترض
بفرماييدزنهايیهستندكههوسهایشخصیخودرا-تالنچيزرابخريم،
تالنجابرويمو...-برراحتیوآهايششوهرترجيحمیدهند.چهلزومیدارد؟
اصلكار،شمادونفرهستيد.همهیدنياترعشمايند.همديگرراداشتهباشيد،با

همديگرمسربانباشيد.1


اگرزنوشوهرهانسبتبهاحساهاتيكديگربیاعتنايیوبیتوّجسیكنند
وبهتدريجحالتبیمحبّتیازيكطرفبهوجودبيايد،چونبیمحبّتیمرضی
ُمسریاهت،حتماًبهآنطرفديگرهمهرايتمیكند.اينطوریاهت.نبايد

بگذاريد.هردوبايدتالشوكوششكنيد.اينپايهیاصلیاهت.2

3/3/2/5- سازش، تفاهم و درک متقابل زن و مرد در زندگي و اجتناب از عوامل 
تشّنج در محیط خانواده

بنایكارازدواج،برهازشدختروپسراهت؛بايدباهمبسازند.اين»باهم
بسازند«،معنایخيلیعميقیدارد.عرضمیكنيمكهشمادخترانوپسران،برويد

باهمبسازيد.هازش،اصلاهت.3


درقديمبيشترمیگفتنددختربايدهازگارباشد.برایپسركأنّهوظيفهی
هازگاریراقائلنبودند.نه!اهالماينرانمیگويد.اهالممیگويدكهدختروپسر

هردوبايدهازگارباشند،هردوبايدبسازند.4
1.خطبهیعقدمورخهی1371/9/24.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/5/16
3.خطبهیعقدمورخهی1370/4/20.
4.خطبهیعقدمورخهی1374/5/11.
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هعیشمااينباشدكهدرتمامدورانزندگی،بهخصوصهالهایاّول،اينچسار
پنجهالاّول،باهمهازگاریداشتهباشيد.اينطورنباشدكهيكیاندكیناهازگاری
نشانداد،آنديگریهمحتماًدرمقابلاوناهازگارینشانبدهد.نه!هردوباهم
هازگارینشانبدهيدواگرديديدهمسرتانناهازگاریكرد،شماهازگارینشان

دهيد.اينجاازآنجاهايیاهتكههازشوكوتاهآمدنخوباهت.1


هازشكاریدرمحيطخانوادهجزءواجباتاهت.نبايستیزنوشوهرتصميم
بگيرندكهخودشانهرچهگفتند،همانشود.آنچهخودشانمیپسندندوآنچه
راحتیآنهاراتأمينميكند،همانبشود.نه،اينطورنبايدباشد.بايدبناداشته
باشندكهباهمهازگاریكنند.اينهازگاریالزماهت.اگرديديدمقصودشما

تأميننمیشودمگرباكوتاهآمدن،كوتاهبياييد.2


معنایهازگاریچيست؟آيامعنايشايناهتكهزنببينداينمرد،درهتايدهآل
اوهتتابااوهازگارباشد؟يامردببيندكهاينزن،كامالًايدهآلاوهتوهمانترد
مطلوبعالیاهت،تابااوهازگاریداشتهباشد؟اگريكذّرهاينگوشهياآنگوشهاش
كجبود،قبولنيست؟معنایهازگاریايناهت؟نه!اگرهازگاریاينباشدكهاين
خودشبهطورطبيعیانجاممیگيردوارادهیشمارانمیخواهد.اينكهمیگويندشما
هازگارباشيد،يعنیشماباهروضعيتیكههستوپيشآمده،بسازيد.معنایهازگاری
ايناهت.يعنیچيزهايیدرزندگیپيشمیآيد.خبدونفرند،باهمتاحاالآشنايی
نداشتهاند،زندگینكردهاند،ممكناهتترهنگشاندوتاباشد.ممكناهتعاداتشان
دوتاباشد.اّولممكناهتيكناهازگاریهايیببينند،حاالاّولازدواجكهنه،آدمهيچ
متوّجهنيست؛بعدازيكخردهكهگذشت،ممكناهتيكناهازگاریهايیحس
كند.آيابايداينجاازهمهردشوندوبگويند:اينمرديااينزنديگربهدردمننمی

1.خطبهیعقدمورخهی1376/4/31.
2.خطبهیعقدمورخهی1378/4/9.



193بخشهوم:هيمایزندربُعدخانوادگی

خورد؟!نه!شمابايدخودتانرابااينمسئلهتطبيقدهيد.اگرچنانچهقابلاصالحاهت،
اصالحشكنيدواگرديديدنه،كارینمیشودكرد،خببااوبسازيد.1



زنوشوهربايديكديگررادرككنندوبفسمند.اينيكتعبيراروپايیاهت
ولیتعبيرخوبیاهت...يعنیهركسیدردوخواهتهایطرفمقابلرابفسمدو
بااوراهبيايد،بهاينمیگوينددرككردن.يعنیبهقولمعروفدرزندگیتفاهم

ودركمتقابلباشد.اينهامحبّترازيادمیكند.2


ازهرچيزیكهمحيطخانوادهرامتشنّجودچاراتسردگیوهيجانهایبیمورد
نمايد،اجتنابكنيد.همزنوهممردبنارابرهازشوهمزيستیوهمراهی
بگذارند.آنچهدرخانوادهخيراتوجوددارد،مالزنوشوهراهتودرنسايت
مالترزنداناهت،ماليكطرفنيست.اگرخدایناكردهدرمحيطخانواده

بیمحبّتیوعدماطمينانوصميميتباشد،رنجشمالهردوطرفاهت.3


اگرديديدكههمسرتانيكنقطهیعيبیداردهيچانسانیبیعيبنيستو
مجبوريداوراتحّملكنيد؛تحّملكنيد،كهاوهمهمزمان،دارديكعيبیراازشما
تحّملمیكند.آدمعيبخودشراكهنمیتسمد،عيبديگریرامیتسمد.پسبنا
رابگذاريدبرتحّمل.اگرچنانچهقابلاصالحاهت،اصالحشكنيد.اگرديديد

كارینمیشودكرد،بااوبسازيد.4

3/3/2/6- احترام قلبی زن و ش�وهر به یکدیگر از طریق حرمت قائل ش�دن و 
پرهیز از ظلم، اهانت و تحمیل

زنوشوهربايدبهيكديگراحترامبگذارند،البتهنهاحترامظاهریوتشريفاتی،
1.خطبهیعقدمورخهی1379/1/16.
2.خطبهیعقدمورخهی1371/6/31.
3.خطبهیعقدمورخهی1376/9/6.
4.خطبهیعقدمورخهی1378/4/9.
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بلكهاحترامیواقعی.1


احترامبهاينمعنانيستكهمثاًلهمديگرراباالقابوآدابصداكنند.بلكهقلبًا
مردنسبتبهزنخودوزننسبتبهمردخود،بايداحساساحترامداشتهباشند.
احترامرادرقلبخودنگهداريدوبرایهمحرمتقائلباشيد.ايندرادارهی

زندگیمسماهت.بينزنوشوهر،اهانتوتحقيروتذليلنباشد.2


زنبهمردتحميلنكندوزورنگويد؛مردهمبهزنزورنگويدواتزونطلبی
نكند؛مثلدورتيقومثلدوشريك،باهمصميمیباشند،تااينكانونخانواده

حفظبشود.3


ظلم،تبعيضواهانت،درهرحالیغلطاهت.اگرشماعالیترينمرددنيا
باشيدوزنشمامثاًلازلحاظهوادومعلوماتو...يكخانمكمهوادیباشد،يا
ازيكخانوادهیپايينیباشد،شماحّقكمترينظلمواهانتیرابهاونداريد،زن
همانزناهتتاابد.حّقكمتريناهانتیرابهاونداريد.اينالبتهتقطمخصوص
مانيست.ايناروپايیهایاُدكلنزدهیاتوكشيده،گاهیخيلیبدترازجوامعما
بهاينموجوداتظلممیكنند.مردحقنداردولوباالتراززنباشدبهزنشجفا
كند.زنهمهمينطور.گاهیزن،يكخانمباهوادتحصيلكردهاهتكهمثاًل
حاالبايكمردِكارگریازدواجكردهاهت.اوهمحقنداردمردراتحقيركند.
مرد،بازهمبرایاونقطهیاتّكايیاهت.بايدبهاوتكيهكند.بايداوراازلحاظ
روحیچنانحفظكند،كهبشودبهاوتكيهكرد.اين،خانوادهیهالماهت.اگر
خانوادهرااينطوریتشكيلداديد،بدانيدكهيكركناهاهیهعادِتخودتان

راتأمينكردهايد.4

1.خطبهیعقدمورخهی1380/1/2.
2.خطبهیعقدمورخهی1371/9/19.
3.خطبهیعقدمورخهی1370/4/20.
4.خطبهیعقدمورخهی1378/12/22.
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3/3/2/7- رعایت کفاف و عفاف در زندگی و دورى از تقّیدات و تجّمالت زائد
زندگیتشريفاتی،زندگیتجّمالتی،زندگیاشرافمنشی،زندگیپرخرجو
زندگیمصرتی،انسانهارابدبختمیكند.اينخوبنيست.زندگیبايدباكفاف
وراحتبگذردنهپُرخرجوُمسرتانه.ايندوتارابعضیهاچراباهماشتباه
میكنند؟باكفافيعنیمحتاجكسینباشندوبتوانندزندگیشانراادارهكنند،بدون
احتياجبههيچكس.دلخوشیهمبايدداشتهباشندوااّلزندگیبادرآمِدزيادو
مخارجزيادوتشريفاتكهخوبنيست.اينهااصاًلراحتینمیآورد،دلخوشی

نمیآورد.1


يكیازموجباتهعادتخانوادههاواشخاص،ايناهتكهتقيّداتزايدو
تجّمالتزيادیوپرداختنبيشازاندازهیالزمبهامورمادی،اززندگیهادور
شود.الاقلبخشاصلِیزندگیمحسوبنشود؛يكچيزحاشيهای،يككنارباشد.
زندگیراازاّولبايدهادهبرداشتومحيطزندگیرابايدمحيطقابلتحّملی

كرد.2


توقّعاتماّدِیزيادوباال،موجبتنگیمعيشتوموجبناراحتیخودانسانمیشود.
اگرانسانتوقعخودشرااززندگیتوقعكمیقراردهد،اينمايههعادتخواهدبود.نه

تقطبرایآخرتانسانخوباهت،كهبرایدنيایانسانهمخوباهت.3


اهيرتجّمالتوتشريفاتوچشموهمچشمیهانشويد.خودتانرادردام
مسابقهیماّدیدرامرزندگینيندازيد.هيچكسدراينمسابقه،خوشبختو
كاميابنمیشود.اينظواهرِزرقوبرقدارِزندگیشخصی،اينهاهيچكدامانسان
رانهخوشبختمیكند،نهدلشادوراضیمیكند.اصاًلانسانهرچهگيرشمیآيد،

1.خطبهیعقدمورخهی1378/1/2.

2.خطبهیعقدمورخهی1372/3/8.
3.خطبهیعقدمورخهی1379/12/21.
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بازچيزبيشتریرامیخواهد.درحسرتيكچيزبستریاهت.درشرعمقدس
هست:العفافوالكفاف؛بههمانزندگیكهبشودگذراندوانسانمحتاجكسی

نباشدودرُعسرتنباشد.اينجورپيشببريد.1

3/3/2/8- تحقق یافتن آرامش و سکونت به نحو صحیح، در محیط خانواده
ميدانزندگی،ميدانمبارزهاهتوانساندائماًدرمعرضنوعیاضطراب
زندگی كند، پيدا تحّقق نحوصحيحی به وهكونت آرامش اين اگر اهت،
هعادتمندانهمیشود،زنخوشبختمیشود،مردخوشبختمیشود،بچههاكه
دراينخانهمتولّدمیشوندوپرورشمیيابند،بدونعقدهرشدخواهندياتت
وخوشبختخواهندشد،يعنیازاينجست،زمينهبرایخوشبختیهمهاينها

تراهماهت.2


محيطخانوادهمحيطآرامشاهت.بايدمحيطآرامشباشد.اينعاطفهایكه
درزنومردنسبتبههموجوددارد،بهاينآرامشدرونیكمكمیكند.اين
هكونت،اينآرامش،بهمعنایآرامشدرمقابلحركتنيست،حركتخوب
اهت؛اينبهمعنایآرامشدرمقابلتالطماهت.انسانگاهیدرزندگیاشدچار
تالطممیشود.همسر،يكآرامشیبهانسانمیدهدكهمتالطمنباشد.ايندر

صورتیاهتكهتضایخانه،تضایمتالطمینباشد.3

3/3/2/9- کمک روحی، معنوى و فکرى به یکدیگر
منظورازكمكتقطشستنظرفو...نيست،البتهاينهاهمكمكاهتولی
منظور،بيشتر،كمكروحیاهت.كمكمعنویوتكریاهت.درراهاهالم
يكديگرراثابتقدمبدارند،همديگرراتوصيهبهتقواوصبر،وتوصيهبهدينداری،

1.خطبهیعقدمورخهی1377/7/20.
2.خطبهیعقدمورخهی1376/4/31
3.خطبهیعقدمورخهی1381/3/8.
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عفاف،قناعت،هادهزيستیو...كنند.باهمهمكاریكنندتابتوانندانشاءاهللبه
بسترينوجسیبگذرانند.1



همكاریوكمك،گاهیبهايننيستكهواردحجمكاريكديگربشوند.نه،
بلكهيكديگرراروحاًتدارككنند.مردهامعموالًبامسائلمشكلتریدرجامعه
برخورددارند،زنهامیتوانندبهآنهاروحيّهبدهند.میتوانندخستگیآنهارا
ازتنشانبيرونكنند.بهآنهاتبّسمكنندوبهآنهادلخوشیدهند.اگرچنانچه

خانمهاهم،كاریبيرونازخانهدارند،مردكمككندواوراتقويتنمايد.2


كمكواقعیبهديگری،ايناهتكهدونفرغمهاراازدلهمبرطرفكنند.هر
كسیدرزندگیاشگرتتاریپيدامیكند،غمیپيدامیكند،مشكلیپيدامیكند،
ابسامیپيداميكند،ترديدیپيدامیكند،هركدامازدونفر،درچنينموقعيتیبايدبه
كمكهمسرشبشتابدوبهاوكمككند.غمراازدلاوبردارد،اوراراهنمايیكند.
اشتباهاورابرطرفكند.اگرمیبيندخطايیداردازاوهرمیزندجلویاورابگيرد.3



مرادازهمكاری،همكارِیروحیاهت.اينكهزنضرورتهایمردرادرك
كند،تشاراخالقیرویاوواردنياورد،كارینكندكهاودرامرزندگیمستأصل
شودوخداینكردهبهراههاینادرهتمتوّهلبشود.اورابهايستادگیومقاوت
درميدانهایزندگیتشويقكندوتحريصنمايد.اگرچنانچهكاراومستلزماين
اهتكهيكمقداریبهوضعخانوادگی،رهيدگیكاتینداشتهباشد،اينرابه
رخاونكشد،اينهامسماهت.اينهاوظيفههايیاهتازطرفزن.ازطرفمرد
هموظيفهاهتكهضرورتهایزنرادرككند،احساهاتاورابفسمدونسبت

بهحالاوغاتلنباشد.4
1.خطبهیعقدمورخهی1377/12/13.
2.خطبهیعقدمورخهی1378/1/15.
3.خطبهیعقدمورخهی1378/9/2.
4.خطبهیعقدمورخهی1375/2/10.
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وقتیدونفردركنارهمقرارمیگيرندوهمسرمیشوند،بعضیازوظايف
وجودداردكهبيناينهامشتركاهت.مانندكشيدنبارهایخانواده،همكاریهای
گوناگونیكهدرراهبردنخانوادهمؤثراهت.اينهابايدباهمهمكاریكنند.اين
كارهابينزنومردمشتركاهت.حداكثرايناهتكهتقسيمكارشود.گاهی
تقسيمكارهمنمیكننداّمابسترايناهتكهتقسيمكارهمبشود.بخشیازكارهارا
زنانجاممیدهد،بخشیرامردانجاممیدهد.مثلهمهیهمكاریهايیكهوجود

دارد؛مثلهمهیهمهنگریها.1


ازطرفمردوظيفهاينطوراهتكهضرورتهایزنرادرككند،احساهات
اورابفسمد،نسبتبهحالاوغاتلنباشدوخودراصاحباختيارِمطلقالعِناناو
درخانهنداند.زنوشوهردونفرند،دوشريكاند،دورتيقاند،هركداميكُوهعی
ازلحاظتكریوروحیدارند.مردبايدبهزنكمككندتاعقبماندگیهايی
راكهدرجامعهمادارند،جبرانكند.البتهمرادازاينعقبماندگیهاآنچيزهايی
نيستكهامروزبهتقليدازترنگیهادرجامعهمامطرحمیشود.بلكهمرادمعرتت
اهت.مرادتحصيالتاهت.مرادپيداشدنروحانديشهوتأّملوتكر،درزن
اهت.مراداينهاهتكههرچهمردبتواندبايددراينزمينهبههمسرشكمك
كند.اگرزنمیخواهدكاریانجامبدهديادرتّعاليتهایاجتماعیهسيمباشد،

درحداقتضایوضعزندگیخانوادگیمانعاونشود.2

3/3/2/10- آراستگی زن و مرد براى یکدیگر
دراهالم،بهمسألهیزيبايیاهميّتدادهشدهاهت.زيادشنيدهايمكه:»اّن اهلل 
َجميل و ُيِحّب الَجمال«؛خدازيباهتوزيبايیرادوهتدارد.درخصوصرهيدن
بههرووضع،رواياتزيادیدركتبحديثیماهست.دركتاب»نكاح«مفّصل

1.خطبهیعقدمورخهی1378/12/22.
2.خطبهیعقدمورخهی1375/2/10.
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بحثمیشودكهمردوزنبايستیبهخودشانبرهند.بعضیخيالمیكنندكهمثاًل
مردانبايدمویهرشانرابتراشند؛نه.درشرع،برایجوانانمستحّباهتكه
عُر الَحَسن ِمن ِكراَمِة اهلل َفأكِرموه«1؛موی مویهربگذارند.درروايتهستكه»الشَّ
زيبا،جزوكرامتهایالسیاهت؛آنراگرامیبداريد.يامثاًلروايتداردكهپيامبر
اكرموقتیمیخواهتندنزددوهتانشانبروند،بهظرفآبنگاهمیكردندوهرو

وضعخودرامرتّبمیكردند.2

3/3/2/11- اهمّیت دادن به مسأله محرم و نامحرم، حجاب و پرهیز از نگاه و 
معاشرت  هاى ناسالم و مضّر

مسألهمحرمونامحرموحجابونگاهكردنونگاهنكردنومعاشرتهاي
ناهالمومضّر،اينچيزهاييكهدراهالماينقدرتأكيدشدهودربعضيازكشورها
وجاهاييكهازاهالمدورند،اينهارعايتنميشود،اينهااگرچهيكمحدوديّتي
برايزنومردبهوجودميآورد،اّمااينهاراشارعمقّدسبرايحفظخانواده،براي
ماندگارشدناينبنايمسم،تحكيموتشريعكردهاهتكهاگردرهمينچيزهاهر

انسانيتدبيركندوتأّملبكند،حكمتهايبسياربزرگيراخواهدديد.3


اينكهشمامیبينيددراهالمَمحرمونامحرموجداييزنومردواينهامطرح
اهت،اينهامسائلارتجاعينيست.اينهاجزودقيقترينمسألهانسانيوبشري
اهت.يكيازمسمتريِنآن،ايناهتكهبنيانخانوادهمستحكممیماند.چونزن
وشوهربههماحساسوتاداريمیكنند،درموِضعحسادتقرارنميگيرند،اين

خيليمسألهيمسمياهت.4

1.كاتی،ثقةاالهالمكلينی،ج2،ص616.
َعْنُه َعْن أَبِيِه َعْن َعلِيِّ بِْن َمْعبٍَد َعْن يُونَُس َعْن َعْبِد اهللِ بِْن ُمْسَكاَن َعْن أَبِي بَِصيٍر َعْن أَبِي َعْبِد اهللِ)ع( قَاَل قَاَل 

ْوِت الَْحَسن . ْعَر الَْحَسَن َو نَْغَمَة الصَّ )ص( إِنَّ ِمْن أَْجَمِل الَْجَماِل الشَّ النَّبِيُّ
2.گفتوشنوددرديدارجمعیازجوانانبهمناهبتهفتهیجوان1377/02/07.

3.خطبهیعقدمورخهی1377/12/11.

4.خطبهیعقدمورخهی1379/10/15.
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اهاهاًرابطهیبیقيدوشرطوبیقيدوبند،برایبنایخانوادههمِّمسلك
اهت؛چونخانوادهباعشقزندهاهت.اصاًلبنایخانوادهباعشقاهت.اگراين
عشق-عشقبهزيبايی،عشقبهجنسمخالف-درصدجایديگرتأمينشد،
ديگرآنپشتوانهیقویایكهاهتحكامخانوادهبايدداشتهباشد،ازبينخواهد
رتتوخانوادههامتزلزلمیشودوبههمينوضعیدرمیآيدكهامروزمتأّهفانه

دركشورهایغربیهست؛بهخصوصدركشورهایاروپایشمالیوامريكا.1


اينكهشماميبينيددراهالم،حجابوروگيريوعدممعاشرتزنومردو
اينچيزهاهست،ويكعّدهآدمكوتهبينوكوتهنظرخيالمیكننداينهايك
حرفهايقشرياهت،نه!اينهاعميقاهت.اين،برايايناهتكهخانوادههاو
دلهايزوجين،درجايخودبماند،اينخانوادهمستقربماند.اينبراياينهاهت.
محرماهت،نامحرماهت،نگاهنكن،معاشرتنكن،دهتنده،نخند،جلوهگري
نكن،جلويديگرانآرايشنكن.اينحرفهاييكهاهالمميزند،دينميگويد،
تقهبهماميگويد،اينبرايايناهتكهاگراينهارارعايتكرديد،اينخانوادهي
كوچكشما،اينكانونكوچكيكهحاالبهوجودآمدهاهت،مستحكمخواهد
ماندوازآنبالياتارغخواهدشد.زنومرداحساسمیكنندكههروكارشان
بايكديگراهت،بااينخانوادهاهت.زناحساسنميكندكهخانهبراياويك
وهيلهيدهتوپاگيراهت.يامرداحساسنميكندكهخانهوزنبراياويك

وهيلهيمزاحماهت.2


منهميشهبهمردهايجوانتوصيهمیكنم،كهشمادرمعاشرتبانامحرم
وحتيَمحارمكارينكنيدوحرتينزنيدكهزناِنخودراواداربهحسادت
مردهاي با برخوردشان در كه ميكنم، هفارش هم جوان دختران به كنيد.

1.گفتوشنوددرديدارجمعیازجوانانبهمناهبتهفتهیجوان1377/02/07.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/12/15.
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بيگانه،كارينكنندوحرتينزنندكهحّسحسادتوغيرتشوهرانشانرا
تحريكنمايند.اينحسادتها،بدبينيميآوردوپايههايمحبّتراُهست

ميكندوازريشهميهوزاند.1

3/3/2/12- غریزه ي  جنسی؛ عامل استحکام در خانواده خداترس
اهالمهمينغريزهیجنسیراپشتوانهیبنایخانوادهقراردادهاهت،يعنی
وهيلهیاهتحكامخانوادهقراردادهاهت.يعنیچه؟يعنیوقتیزنومرد
عفيفاندوخداترساندوطبقدهتوراهالمازگناهدربابغريزهیجنسی
اجتنابمیكنند،طبعًانياززنومردبهيكديگردراينموردبيشترخواهد
شد.وقتیبههمزيادتراحتياجداشتند،اينبنایخانوادهكهپايهاصلیاشزن

ومرداهت،مستحكمترخواهدشد.2

3/3/2/13- شریک دانستن در سرنوشت زندگی یکدیگر
درمحيطخانواده،زنوشوهرباهمهمكاریكنند.اگرشوهرمشكلیيا
مضيقهایدارد،زنبااوبسازد،اگرزن،داخلخانهيادرمحيطكارياهرجوركه
هست،دشواریدارد،شوهربايدبهاوكمككند.خودرادرهرنوشتهمسربايد

شريكبدانند،هردویآنهااينرابرایخاطرخداانجامدهند.3


ماديدهبوديمكهگاهیمرد،زنراموجوددرجهیدوحسابمیكرد!اّما
موجوددرجهیدونداريم.هردومثلهمهستند،هردوازحقوقبرابریدرزمينه
امورزندگیبرخوردارند-مگردرجاهايیكهخدایمتعالبينزنومردترقی
گذاشتهكهآنهمرویمصلحتیاهتوبهنفعمردوبهضررزنهمنيست-بايد

مثلدونفرشريك،مثلدونفررتيق،درخانهباهمزندگیكنند.4

1.خطبهیعقدمورخهی1379/9/10.

2.خطبهیعقدمورخهی1380/12/9.

3.خطبهیعقدمورخهی1378/1/15.

4.خطبهیعقدمورخهی1372/3/19.
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اينطورهمنيستكهبگوييمهمهجاخانمبايدازآقاتبعيتكند؛نخير.چنين
چيزینهدراهالمداريمونهدرشرع.»الّرجاُل َقّواموَن على الّنساء«معنايشاين
نيستكهزنبايستیدرهمهیامورتابعشوهرباشد.نه!يامثلبرخیازايناروپا
نديدههایبدترازاروپاومقّلداروپا،بگوييمكهزنبايستیهمهكارهباشدومرد
بايدتابعباشد.نه!اينهمغلطاهت.باالخرهدوتاشريكودوتارتيقهستيد.
يكجامردكوتاهبيايد،يكجازنكوتاهبيايد.يكیاينجاازهليقهوخواهت

خودبگذرد،ديگریدرجایديگر،تابتوانيدبايكديگرزندگیكنيد.1

3/3/2/14- استفاده از ُخلقیات به طور صحیح
كنند،در اهتفاده بهطورصحيح ُخلقيّاتويژهیخود از اگر زنوشوهر

خانواده،زوجیكاملوهماهنگومساعدتشكيلمیدهند.2


اينهاهمهبهخاطرطبيعتزنومرداهت.طبيعتزنومرد،هركدامويژگیای
دارد.درداخلخانواده،كاروروحيّاتمردرانبايداززنانتوقّعكرد؛روحياتزن
راهمدرخانوادهنبايدكسیازمردتوقّعكند.هركداميكخصوصياتطبيعیو
روحیدارندكهمصلحتبشر،مصلحتجامعه،مصلحتنظاماجتماعیزنومرد
ايناهتكهروحيّاتوخصوصياتمردوزندرتعاملاينهادرداخلخانواده

دقيقاًرعايتشود؛كهاگررعايتشد،هماينخوشبختاهتوهمآن.3

3/3/2/15- حفظ کانون خانواده و فرزندان
»قوا َأْنُفَسُكْم َو َأْهليُكْم«؛جوانوهمسرتانرابايدحفظكنيد؛اينجزووظايف
شماهت.اين،اثرتشديدكنندهدارد؛يعنیوقتیدرخانوادهيی،جوانيايكعضو

1.خطبهیعقدمورخهی1377/1/19.
2.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28

3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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خانوادهخداینكردهنقطهیضعفیپيداكرد؛مثللكهیهياهیشدرویدندان،
ومينایدنداندرايننقطهخرابشد،بهتدريجرویذهنمخاطبهایخودشو
پدرومادرشاثرمیگذاردوهمينطوراثرهایمتقابلتشديدكنندهدارد؛درنتيجه

آنحقيقتومعنويّتراازدهتمیدهد.1

3/3/2/16- حفظ اسرار یکدیگر
زنوشوهربايدرازهمراحفظكنند،زننبايدرازشوهرشراپيشكسی
بازگوكند.مردهممثاًلنرودپيشرتقايشدرباشگاهيامثاًلتالنمسمانیو...راز
همسرشرابازگوكند.حواهتانجمعباشد،اهرارهمرامحكمنگاهداريدتا

زندگیانشاءاهللشيرينومستحكمشود.2

3/3/2/17- احترام به قرارداد زناشویی توسط طرفین، جامعه و قانون
خانوادهيكقرارداداهت،يكامرطبيعینيستكهدوچيزرابههموصل
كردهباشد.نه!يك،قرارداداهت.يكامراعتباریاهت.ماندنآنبستهبهاين
اهتكهطرتينقضيّهوجامعهوقانون،آنرامحترمبشمارند.اگربهآنبياعتنايی

كردند،باقینمیماند.3


درهنگامصيغهیعقد،زنانمیتوانندشروطیرابهعنوانشرطعقدازدواج
ذكركنند.اينشروطراهمزنوهممردموّظفندكهعملكنند.بنابراين،اگرشرط
كردند،آنبحثديگریاهت؛اّمادردرجهیاّول،اينطوراهت.يكی،دومورد

ديگرهمهستكهزنموّظفاهتدرآنموارد،ازمرداطاعتكند.4

1.بياناتدرديدارمسؤوالننظام1383/08/06.
2.خطبهیعقدمورخهی1378/1/24.
3.خطبهیعقدمورخهی1377/1/19.

4.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.





فصل چهارم
تزلزل و نبود خانواده

3/4/1- عواقب 
3/4/1/1- ناقص بودن یک پایه ى مهّم زندگی

نفسايجادكانونخانوادگیويككانونجديد،ازهمهچيزمسمتراهت.اهاس
خلقتبشرچهزنوچهمرد،اينطوریاهتكهبايديكزنومردمجتمعتاًيك
واحدیراتشكيلبدهند،تازندگیراحت،بیدغدغهوآمادهبرایجوابگويیبه

نيازهایبشرپيشبرود.اگرايننشديكپايهیمسّماززندگیلنگاهت.1

3/4/1/2- ناکام ماندن همه ى تربیت هاى بشرى و همه ى نیازهاى روحی انسان ها
اگرخانوادهدرجامعهاینباشد،همهیتربيتهایبشریوهمهینيازهای
روحیانسانهاناكامخواهدماند؛زيراطبيعتوهاختبشریاينگونهاهتكه
جزدرآغوشخانوادهودرمحيطخانوادهودرآغوشپدرومادرآنتربيتهالم
وبیعيبوعقدهوآنبالندگیالزمروحیپيدانخواهدشد.انسانزمانیازلحاظ
روحیوعاطفی،صحيحوهالموكاملبارخواهدآمدكهدرخانوادهتربيتشود.
اگرمحيطزندگیآرامومناهبیدرخانوادهحكمترماباشد،میتوانخاطرجمع

1.خطبهیعقدمورخهی1379/5/16.
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شدكهترزندازلحاظهاختارعاطفیوروانیهالمهستند.1


اگرجامعهایخانوادهنداشتهباشدياخانوادهدرآنمتزلزلباشد،انساندر
بسترينپرورشگاههایخودپرورشپيدانخواهدكرد.2

3/4/1/3- از بی�ن رفت�ن مرک�ز تولی�د ایمان و دین باورى و عدم وجود انس�ان 
صالح و اخالق در جامعه

خانوادهكهنبود،مركزتوليدايمانودينباوریديگرنيست.3


خانوادهكهنبود،نوجواننيست،كودكنيست،انساننيست،مردوزنصالح
نيست،اخالقنيست،انتقالتجربياتمثبتوخوبوباارزشنسلگذشتهبه

نسلبعدنيست.4

3/4/1/4- عدم اصالح جامعه حّتي با وجود بزرگ ترین مصلحین
اگردرجامعهایخانوادهمستحكمشدوزنوشوهرحقوقيكديگررارعايت
كردندوباهماخالقخوشداشتهوهازگارینمودندوباهمكاریهممشكالت
رابرطرفنمودهوترزندانراتربيتكردند،جامعهایكهاينطورخانوادههاداشته
باشدمیتوانداينطورجوامعرااصالحنمايد.اگرخانوادهاینبود،بزرگترين

مصلحينهمبيايندنمیتوانندجامعهرااصالحكنند.5

3/4/1/5- بدون محافظ بودن نسل هاى آینده و تولید نسل هاي بي هوّیت
خانوادهيكمحيطامنیاهتكهدرآنچهترزندانوچهخودپدرومادر

1.خطبهیعقدمورخهی1374/5/11.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/10/29.
3.خطبهیعقدمورخهی1372/11/12.
4.خطبهیعقدمورخهی1379/3/30.
5.خطبهیعقدمورخهی1372/6/4.
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میتوانندروحوتكروذهنخودرادراينمحيطامنوقابلاعتماد،هالمنگه
دارندورشدبدهند.وقتیخانوادههستشد،نسلهايیكههمينطورپشتهر

هممیآيند،بیحفاظاند.1


امروزآنچهدركشورهايغربيمشاهدهمیشودعبارتاهتاز:نسلهاي
بيهويّت،نسلهايدرماندهوهرگشته،پدرومادرهاييكهازترزندانشانهالها
خبرندارند؛دريكشسرهمزندگيمیكنند؛چهبرهدبهاينكهدرشسرديگري

باشند.خانوادههايمتالشيشده،انسانهايتنسا.2

3/4/1/6- دچارشدن به اختالالت فرهنگی و اخالقی و مشکالت رواني و عصبي 
در جامعه

اهاسازدواجمسمترينمصلحتازدواج،عبارتستازتشكيلخانواده.عّلت
همايناهتكهاگرخانوادهیهالمیدريكجامعهایوجودداشتهباشد،آن
جامعههالمخواهدشدومواريثترهنگیخودشرابهصورتصحيحمنتقل
خواهدكرد.درآنجامعهتربيتكودكانبهبسترينوجهصورتمیپذيرد.لذاهت
كهدرآنكشورهاوجوامعیكهخانوادهدچاراختاللمیشود،معموالًاختالالت

ترهنگی-اخالقیبوجودمیآيد.3


جوامعیكهدرآنخانوادههستوبیبنياداهتياخانوادهاصالًتشكيلنمیشود
ياكمتشكيلمیشود،يااگرتشكيلشد،متزلزلاهتودرمعرضنابودیوتنااهت.
دراينجوامعمشكالتروانیوعصبیبسياربيشترازآنجوامعیاهتكهدرآنها

خانوادهایمستقرهستندوزنومردبهيكنقطهوكانونیمتّصلاند.4

1.خطبهیعقدمورخهی1376/12/18.
2.خطبهیعقدمورخهی1374/2/28.
3.خطبهیعقدمورخهی1378/1/16.
4.خطبهیعقدمورخهی1379/12/21.
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3/4/1/7- داشتن جامعه اي آشفته و نامطمئن و عدم انتقال مواریث فرهنگی و 
فکرى و عقاید نسل ها به یکدیگر 

جامعهیبیخانوادهجامعهیآشفتهایاهت،جامعهینامطمئنیاهت.جامعهای
اهتكهدرآنمواريثترهنگیوتكریوعقايدنسلهابهيكديگرآهانمنتقل

نمیشود.جامعهایكهدرآنتربيتانسانبهراحتیوروانیصورتنمیگيرد.1

3/4/1/8- از دست دادن هوّیت فرهنگی و بي دفاع ماندن مقابل اجانب
اينكهمیبينيدغربیهادرداخلكشورهایشرقیواهالمیوآهيايی،اينهمه
هعیمیكنندشسوترانیوتسادرارواجدهند،برایچيست؟يكیازعللآنهميناهت
كهمیخواهندبااينكارخانوادههارامتالشیكنندتاترهنگاينجوامعتضعيفشود
وبتوانندهواراينهاشوند.چونتاترهنگيكمّلتیتضعيفنشود،كسینمیتواندآن
رامساركند،بهدهاناودهنهبزندوهواردوشاوبشود.آنچيزیكهمّلتهارابیدتاع
كردهاهتودردهتاجانباهيرمیكند،ازدهتدادنهويّتترهنگیاهت.اين
كارهمبابرهمخوردنبنيانخانوادههادرجامعهآهانمیشود.اهالممیخواهداينرا
حفظكند.اينخانوادهرانگهدارد؛زيرادراهالميكیازمسمترينكارهابرایرهيدن

بهايناهداف،تشكيلخانوادهوهپسحفظبنيانخانوادهاهت.2

3/4/1/9- فرو ریختن پایه هاى مدنّیت
آنكشورهاييكهدرآن،خانوادهداردضايعمیشود،درواقعپايههایمدنيّت

آنهاداردمیلرزدونسايتاًتروخواهدريخت.3

3/4/2- عوامل
3/4/2/1- ورود فرهنگ هاى اروپایی 

درايندو،ههدههیقبلازانقالب،بهخاطرورودترهنگهایاروپايی،بنيان
1.خطبهیعقدمورخهی1377/10/29.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/1/26.
3.خطبهیعقدمورخهی1376/11/9.
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خانوادهمتزلزلشدهبود؛يعنیحقيقتاًخانواده،آناصالتوارزشوعظمتیراكه
دراهالموترهنگهنتّیمادارد،ديگرنداشت.1

3/4/2/2- غفلت از خداوند متعال و قدر همسر را ندانستن 
يكوقتانسانازدواجمیكندومیگويد:پروردگارامنازدواجمیكنم،-يا
روحيّهاشايناهت،حاالولوبهزبانهمنياورديابهذهنهمنگذراند،بااين
روحيّه-يكنيازطبيعیخودمرابرآوردهمیكنم.ايننيازطبيعیهمتقطنياز
جنسینيست،بلكهزنومردهردوبهاينازدواج،بهاينباهمزندگیكردن،باهم
تشكيلخانوادهدادنويكجمعبهوجودآوردن،احتياجدارند.اينهميكنياز
اهت،مثلنيازهایديگریكهوجوددارد...منايننيازرابرآوردهمیكنم،ازتو
هممتشّكرمكهاينامكانرادراختيارمنگذاشتی،ايناجازهرادادی،اينوهيله
راتراهمكردی،همسرخوبیبرایمنپيداشدوبعدازاينهمدرزندگیجديد،
دراينوضعجديد،هعیمیكنمكهآنطوركهتومیخواهیعملكنم.اينيك
جورازدواجكردناهت.يكوقتهمنه،كسيكهازدواجمیكند،نهقدرخدارا
میداند،نهقدرهمسررامیداند.مثلآدممستوغاتل.اينجورزندگیاگرهم

پايداربماند،شيريننخواهدبود،همراهباانجاموظيفهنخواهدبود.2

3/4/2/3- سّم مهلک خانواده؛ رابطه ى بي قید و بند،  عدم رعایت حدود بین زن 
 و مرد و وجود  آزادى هاي جنسی در  جامعه

اگرانسانهارهابودندكهغريزهیجنسیراهرطورمیخواهند،اشباعكنند،
ياخانوادهتشكيلنمیشد،يايكچيزهستوپوچوتسديدپذيروويرانیپذير
میشدوهرنسيمیاورابههممیزد.لذادرهرجایدنياكهمیبينيدآزاديهای
جنسیهست،درآنجابههماننسبتخانوادهضعيفاهت؛چونمردوزنبرای

اشباعاينغريزه،احتياجیبهاينكانونندارند.3
1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.

2.خطبهیعقدمورخهی1378/11/28.
3.خطبهیعقدمورخهی1370/4/20.
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آنها]غربیها[مايلبودهاندكهاينحجاببينزنومرد،ازبينبرود،كه
اين،البتهبرایزندگِیجامعهمضّروبرایاخالقجامعهبداهت.برایحفظ
عّفتجامعهزيانباروبهخصوصبرایخانوادهازهمهچيزبدتراهت.اين،بنيان

خانوادهرامتزلزلمیكند.1


دراهالم،تبّرجممنوعاهت.تبّرج،يعنیهمانخودنمايیزناندرمقابلمردان،
برایجذبوتتنهانگيزی.اين،يكنوعتتنهاهتوخيلیاشكاالتدارد.اشكالش
تقطايننيستكهايندخترجوان،يااينپسرجوانبهگناهمیاتتند-ايناّوليش
اهت؛شايدبتوانمبگويمكوچكترينشاهت-دنبالهاشبهخانوادههامیرهد.اهاهًا

آنگونهرابطهیبیقيدوشرطوبیقيدوبند،برایبنایخانوادههمِّمسلكاهت.2

3/4/2/4- جابه جایی نقش و وظایف زن و مرد در خانواده
بعضيازمسلكهايغلطكهمخصوصزنهاهمنيستمردهاهمگاهيهمان
مسلكهارادنبالمیكننددنبالاينهستندكهبگويند:نه!بياييماجناساينترازو
]نقشهايزنومرد[راجابهجاكنيم.حاالاگراينكاررابكنيمچهميشود؟جز
اينكهاشتباهميكنيدوجزاينكهبوهتانبهزيباييونيكيپرداختهشدهراخراب
ميكنيدغيرازاين،كارديگرينميكنيد.توايدهمديگرراازبينميبريد،محيط
خانوادهراهمبياعتناميكنيد.زنومردرانسبتبههمدچارترديدودودلي
ميكنيد.آنمحبّتوعشقيراكهمايهیاصليكاراهت،ازدهتميدهيد.گاهي
اتفاقمياتتدمرددرخانهنقشزنراپيداميكند.زنحاكممطلقمیشودوبهمرد
دهتورميدهداينكاررابكن،آنكاررانكن.مردهمدهتبستهتسليماهت.
خوبچنينمرديديگرنميتواندتكيهگاهزنباشد.زنيكتكيهگاهخوبرا
دوهتميدارد.گاهياوقاتازاينطرفمردچيزهاييرابهزنتحميلميكند؛

1.بياناتدرديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20
2.گفتوشنوددرديدارجمعیازجوانانبهمناهبتهفتهیجوان1377/02/07.
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ترضكنيدكهتمامخريدوكاروهروكّلهزدنبامراجعانباخانماهت.چرا؟
چونمنكاردارم،وقتندارم.مبناوقتنداشتناهت!ميگويدبايدبروماداره،
كارهارابايدآنخانمانجامدهد.يعنيكارهايبيجاذبهوهنگينبرايزن.البته

ممكناهتچندصباحيهرگرمشكند،اّماكاراونيست.1

3/4/2/5- بی اعتنایی به هنر مادرى و هنر تربیت فرزند
گناهبزرگتمّدنمادی،تضعيفوگاهیبهتراموشیهپردنايننقش]مادری[
اهت.هرجاهخنازتضعيفخانوادهاهت،نقشاينبخشمسمناديدهگرتته
شده.هرجاهخنازبیاعتنايیبههنرمادریوهنرتربيتترزنددرآغوشپرمسر

ومحبّتمادراهت،ايننقشناديدهگرتتهشده.2

3/4/2/6- عدم توّجه به شاخصه هاي محّبت
زنوشوهربايدبههممحبّتداشتهباشند،همين!كارهايیكهمحبّتراكم
میكند،انجامندهيد.مواظبباشيدچيزهايیكهشماراازهمگلهمندوبيزار
میكند،ازشماهرنزند.درهتنگاهكنيدببينيدشوهرشمايازنشمارویچه
چيزهايیخيلیحّساساهت،ازآنهااجتنابكنيد.بعضیهابیاعتنايیمیكنند.3



مباداباگلهها،بادلخوريها،بااتزونطلبیوپُرتوقّعيها،بابیمحبّتيها،وگاهی
بادخالتهایديگرانوازاينقبيل،اينكانون]خانواده[هستبشود.4



اگرزنوشوهرهانسبتبهاحساهاتيكديگربیاعتنايیوبیتوّجسیكنندوبه
تدريجحالتبیمحبّتیازيكطرفبهوجودبيايد،چونبیمحبّتیمرضیمسری
اهت،حتماًبهآنطرفديگرهمهرايتمیكند،اينطوریاهت.نبايدبگذاريد.

1.خطبهیعقدمورخهی1378/12/22.
2.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.

3.خطبهیعقدمورخهی1371/9/24.

4.خطبهیعقدمورخهی1370/4/20.
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هردوبايدتالشوكوششكنيد.اينپايهیاصلیاهت.1


اگرمیخواهيدمحبّتطرفمقابلتانبهشمازيادباشد،وتاداریكنيد،حّس
اعتماداوراجلبكنيد.يكیازچيزهايیكهمحبّترادرخانوادهبهكّلیبههم

میريزد،بیاعتمادیزنوشوهربههمديگراهت.2


اگرزنياشوهراحساسكندكهدلهمسرشدرگرویجایديگراهت،اگر
احساسكندبهاوراهتنمیگويد،اگراحساسكندبادورويیبرخوردمیكند،
اگراحساسكندصميميتیدربيننيست،هرچههممحبّتداشتهباشد،اينمحبّت

ضعيفخواهدشد.3

3/4/2/7- دخالت، بدگویي و ایجاد دلخوري توس�ط بزرگترها در زندگی زن 
و شوهر

بزرگترهااگرمیخواهند،جوانهاراحتزندگیكنند،بايدآنهارانصيحت
كنندوهدايتنمايند.اّمادخالتنبايدبكنند.بگذارندزندگیشانرابكنند.4



مبادابعضیهابادخالتهایخودشان،بعضیهاباكمظرتيّتیوخوِیبّچگی
خودشان،اينبنایمستحكمرابهاندكچيزیمتزلزلكنند.اگرديدنددخالتهای
آنهادارداينزنوشوهررانسبتبههمدلچركينمیكند،ديگراجازهندارند

دخالتكنند.5


بايدجوانهاراهدايتكرد،اّمادرجزئيّاتامورآنهانبايدخيلیدخالتكرد

1.خطبهیعقدمورخهی1379/5/16.

2.خطبهیعقدمورخهی1379/7/19.
3.خطبهیعقدمورخهی1379/12/21.
4.خطبهیعقدمورخهی1374/5/18.
5.خطبهیعقدمورخهی1375/2/17.
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كهزندگیبرایآنهامشكلشود.1


مباداخداینكردهبزرگترهابيايندپيشيكیاززوجين،ازآنديگریبدگويی
كنندويكچيزیبگويندودلخوریدرهتكنند،بلكهبايدبزرگترهاهعیكنند

بيشتراينهارابههمنزديكنمايندودلهايشانرابههممتّصلتركنند.2

1.خطبهیعقدمورخهی1376/9/6.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/8/11.





 فصل پنجم
روش ها وشیوه های زندگی در خانواده

3/5/1- تعریف زندگی و خانواده
3/5/1/1- ترسیم اهداف و ارزش ها و تالش و مجاهدت براي رسیدن به آن ها
زندگی،يعنیتالشدراينمسيرها؛و»اِنَّما الَحياةُ َعقيدةٌ و َجهاٌد«،يعنیهمين.همهی
معنایجساد،جسادباشمشيروتفنگكهنيست؛هرتالششمايكجساداهت.جساد،
يعنیمجاهدتكردنوتالشكردن.زندگی،يعنیاينكهمااينهدفهاراترهيمكنيم
وارزشهايیراكهبرایماعزيزومحترماهت،مشّخصكنيموبعدباهمهیقوا
بكوشيم؛اصالًزندگیجزاينمعنیندارد؛وااّلاگرانسانازارزشهايی-آنارزشها
هرچهمیخواهدباشد-خالیباشد،بهيكجمادتبديلخواهدشد؛يايكحيات
نباتیخواهدداشت؛جذبكنورشدكن؛يااحياناًيكحياتحيوانیخواهدداشت؛
جذبكنورشدكنوبازتالشكنبرایاينكهگيربياوری،تامجّدداًجذبكنی

ورشدجسمانیوماّدیكنی!اينهاكهارزشیندارد؛اينزندگی،انسانیكهنيست.1

3/5/1/1- یک مبارزه ى بلند مدت با عوامل طبیعی، موانع اجتماعی و مبارزه با نفس خود
درداخلخانوادهاهتكهمردوزن-كهزوجينهستند-میتوانندتجديدقوا

1.بياناتدراعضایگروهاجتماعیصدایجمسوریاهالمیايران1370/11/29.
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كنند،میتوانندهّمتخودشانرابرایادامهیراهآمادهكنند.میدانيدكهزندگی
يكمبارزهاهت،كّلزندگیعبارتستازيكمبارزهیبلندمدت،مبارزهباعوامل
طبيعی،مبارزهباموانعاجتماعی،مبارزهبادرونخودانسانكهمبارزهبانفساهت.
دائمانساندرحالمبارزهاهت.بدنانسانوقتیدرجسمباشد،جسمهالماهت.
درانساناينمبارزهبايدصحيح،منطقی،درجستدرهت،بارتتارهایصحيحو
ابزارهایدرهتباشد.اينمبارزهگاهیيكاهتراحتويكباراندازیالزمدارد.

اينيكهفرويكحركتاهت.ايننقطهیاهتراحت،داخلخانوادهاهت.1

3/5/2- هدف از زندگی و تشکیل خانواده
3/5/2/1- استفاده ى انسان از وجود خود و موجودات پیرامونش براى تکامل 

معنوى و نفسانی 
زندگیيككاروانطوالنیاهتكهمنازلومراحلیدارد،هدفوااليینيز
دارد.هدفانساندرزندگیبايداينباشدكهازوجودخودوموجوداتپيرامونش
برایتكاملمعنویونفسانیاهتفادهنمايد.اصاًلمابرایاينبهدنياآمديم،مادر
حالیوارددنيامیشويمكهازخوداختيارینداريم.كودكيموتحتتأثيرهستيم،
اّماتدريجاًعقلمارشدمیكندوقدرتاختياروانتخابپيدامیكنيم.اينجاآن
جايیاهتكهالزماهتانساندرهتبينديشدودرهتانتخابكندوبراهاس
اينانتخابحركتكندوبهجلوبرود.اگرانساناينترصترامغتنمبشمردواز
اينچندصباحیكهدردنياهستخوباهتفادهكندوبتواندخودشرابهكمال
برهاند،آنروزیكهازدنياخارجمیشود،مثلكسیاهتكهاززندانخارجشده

اهتوازاينجازندگیحقيقیآغازمیشود.2

3/5/2/1- دستیابي به سکون، آرامش و سعادت
شمابينيداينآيهیشريفهدرموردزنومرد-عمدتاًدرداخلخانواده-چه

1.خطبهیعقدمورخهی1381/3/8.
2.خطبهیعقدمورخهی1380/11/18.
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میترمايد.»َو ِمْن آياِته َأْن َخَلَق لَُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزواًجا«.يعنیازجملهینشانههای
قدرتالسیيكیايناهتكهبرایشماانسانها،ازنوعخودتانوازجنس
خودتانهمسرانیقرارداد؛برایشمامردان،زنانراوبرایشمازنان،مردانرا.
ازخودتانهستند؛»ِمْن َأْنُفِسُكْم«،جنسجداگانهاینيستند،دردورتبهیجداگانه
نيستند؛همهيكحقيقتند،يكجوهرويكذاتند.البتهدربعضیازخصوصيات،
باهمتفاوتهايیدارند؛چونوظايفشاندوتاهت.بعدمیترمايد:»لَتْسُكُنوا ِإلَْيها«.
يعنیزوجيّتودوجنسیدرطبيعتبشر،برایهدفبزرگیاهت.آنهدف،
عبارتاهتازهكونوآرامش،تاشمادركنارجنسمخالفخودتاندردرون
خانواده-مرددركنارزن،زندركنارمرد-آرامشپيداكنيد.برایمردهمآمدن
بهداخلخانه،ياتتنمحيطامنخانه،زنمسربانودوهتدارواميندركناراو،
وهيلهیآرامشاهت؛برایزنهمداشتنمردوتكيهگاهیكهبهاوعشقبورزدو
برایاومانندحصنمستحكمیباشد-چونمردجسماًقويتراززناهت-يك
خوشبختیاهت؛مايهیآرامشوهعادتاهت.خانوادهاينرابرایهردوتأمين
میكند.مردبرایپيداكردنآرامش،بهزندرمحيطخانوادهاحتياجدارد؛زنهم
برایياتتنآرامش،بهمرددرمحيطخانوادهنيازمنداهت-»لَتْسُكُنوا ِإلَْيها«-هر
دوبرایهكونوآرامش،بههماحتياجدارند.برایمرد:آمدنبهداخلخانه،
ياتتنمحيطامنخانه،زنمسربانودوهتدارواميندركناراو،وهيلهیآرامش
اهتبرایزن:داشتنمردوتكيهگاهیكهبهاوعشقبورزدوبرایاومانندحصن
مستحكمیباشد-چونمردجسماًقويتراززناهت-يكخوشبختیاهت؛

مايهیآرامشوهعادتاهت.1

3/5/3- روش های صحیح زندگي در خانواده
3/5/3/1- توّجه به نیازهاي مادي و مواهب حیات، در کنار توّجه به آخرت و 

نیازهاي معنوي
يكانحرافديگرهمايناهتكهانساندرزندگیشخصیخود،مواهب

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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حياتونيازهایماّدیرادهتكمبگيردوموردبیاعتنايیقراربدهد؛اينهم
دراهالمگفتهنشده،خواهتهنشده؛بلكهعكسشخواهتهشده:»لَيَس مّنا ِمن 
ترك اِخَرِته لدنياه و ال من ترك دنياه الخرته«1.اگرآخرترابهخاطردنياترك
كرديددراينامتحانمردوديد؛اگردنياراهمبهخاطرآخرتترككرديددر
اينامتحانمردويد.اينخيلیمسماهت.اميرالمؤمنينبهكسیبرخوردكردكه
زنوزندگیوخانهوهمهچيزراكنارگذاشتهبودوبهعبادتپرداختهبود؛
ترمود:»يا عدى نفسه«،ایدشمنكوچكخويشتن!باخودتداریدشمنی
باِت  يِّ َم زيَنَة اهلل الَّتي َأْخَرَج لِِعباِده و الطَّ ميكنی؛خدااينراازتونخواهته.»ُقْل َمْن َحرَّ
ْزِق«2.اينهماينمطلباهت.بنابراينتعادلدنياوآخرتونگاهبهدنياو ِمَن الرِّ
آخرت-همدربرنامهريزی،همدرعملشخصیوهمدرادارهیكشور-الزم

اهت.اينهميكشاخصعمدهیپيشرتتاهت.3

3/5/3/2- عدم غفلت از توّجه به خانواده و رعایت عدالت در زندگي
خدای از انسان بايستی امور همهی در نيست؛ اقتصاد در صرتاً عدالت
متعالبخواهدكهعادالنهعملكند؛باخودشهمانسانباعدالترتتاركند؛با
نزديكانتانباعدالترتتاركنيد؛بازنوترزندتانباعدالترتتاركنيد.گاهی
ميرود يادشان كه ميشوند كار در غرق آنچنان ديديم مسئولين از بعضی
اينضايعاتیرادرهتميكند.يعنی ازوجودهمسرانشانوترزندانشان؛و
اينجورنيستكهماپایتعارفباشد،بگوئيم:آقا!خواهشميكنيمبيشتر
شمابهخودتانبرهيد،شماهمبگوئيدنه،اشكالندارد.اينجورینيست.اين
يكتكليفیاهتكهانسانبايستیهمسرش،ترزندانش،خانوادهاشوكانون
خانوادگیراحفاظتبكند.»قوا َأْنُفَسُكْم َو َأْهليُكْم ناًرا َوُقوُدَها الّناُس َو الِْحجاَرُة«؛

خودتانواهلتانراحفظكنيد.4
1.وهايلالشيعه،شيخحرعاملی،ج17،ص76)انتشاراتآلالبيت(.

2.هورهیاعراف،آيهی32.
3.بياناتدرديداراهتادانودانشجويانكردهتان1388/02/27.

4.بياناتدرديداررئيسجمسورواعضایهيئتدولت1388/06/18.
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3/5/3/3- برپایی زندگی برحسب اعتدال و رعایت »زندگي ساده«
زندگیتانرابرپايهاهرافقرارندهيد،زندگیراهادهقراردهيد.زندگیرا
آنطوریكهخدایمتعالمیپسنددقراردهيدوازطيّباتالسیبسرهمندشويد
برحسباعتدالوعدالت.هماعتدالوميانهرویوهمعدالت.يعنیمالحظهی
انصافرابكنيد،ببينيدديگرانچطوریاند.خيلیبينخودتانوديگرانتاصله

درهتنكنيد.1


زندگیراهادهبگيريد،خودتانرااهيرتشريفاتنكنيد.اگرازاّولواردمسابقه
تشريفاتشديد،ديگررهاشدنازآنهختاهت.حاالهمجمسوریاهالمی
اهت.اگركسیبخواهدهادهزندگیكندمیتواند.يكروزیبودكهنمیشد،
در میكنند. را[مشكل ]زندگی بهدهتخودشان بعضی اگرچه بود. هخت

لباسشان،درمسكنشان،درتجّمالتشان،همهرابرخودشانهختمیكنند.2


درهمهیامورزندگیتانهادگیرارعايتكنيد.اولشهمازهمينمراهم
ازدواجاهت،ازاينجاشروعمیشود.اگرهادهبرگزاركرديد،قدمبعدیاش
هممیشودهادهواالشماكهرتتيدآنمجلسكذايِیمثلاعيانواشرافهای
زمانطاغوترادرهتكرديد،بعدديگرنمیتوانيدبرويددرخانهكوچكیمثاًل
باوهايلمختصریزندگیكنيد.اينجورنمیشودديگر.چونخرابشدهواز
دهترتتهاهت.ازاول،زندگیراپايهاشرابراهاسهادگیوهادهزيستی
بگذاريدتازندگیبرخودتان،بركسانتانوبرمردمجامعهانشاءاهللآهانشود.3



زندگیراهادهبرداريد،البتهماخيلیهماهلزهدوتقوانيستيم.خيالنكنيد.آن
هادگیكهمامیگوييم،آنهادگیُزّهادوعبّادواينهانيست.هادگیبهنسبتاين

1.خطبهیعقدمورخهی1372/3/8.
2.خطبهیعقدمورخهی1377/10/13.
3.خطبهیعقدمورخهی1374/6/13.
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كارهايیاهتكهمردمِامروزمیكنندوااّلنه،هادگیمارااگرچنانچهآنمردان
خدابيايندنگاهكنندشايدهزارتاايرادهمبهآنچهكهماهادگیمیدانيم،بگيرند.1



هادهزندگیكردنمناتاتیبارتاههمندارد.آهايشهمكهاصاًلدرهايهیهاده
زندگیكردناهت.2



اّوِلزندگیراهادهبرداريد،هرچهمیتوانيددراينجستهعیكنيد.البته،اعتقاد
نداريمكهاترادبايستیبرعيالخودشان،برنزديكانخودشانهختگيریهای
تنگنظرانهبكنند.اينعقيدهرانداريم،اّماعقيدهداريمكههمهازرویعقيدهو

ايمانوعشقودلخودشانبهيكحّدیقانعباشند.3


هعیتانرابگذاريدبرزندگیهادهوبهدورازاشراتیگری،برزندگیایكه
منطبقباشدبرزندگیمتوهطمردم.نمیگويمپايينترينمردم؛متوهطمردم.نگاه
نكنيدبهمسابقهمادیگری.مسابقهاهت.چنانكهدرراهبسشتخدامسابقهاهت،
درراهبسشتخيالیدنياهممسابقهاهت.برایتجّمالتش،برایمقاموقدرتش،
برایاهمدرآوردنومعروفشدنش،مسابقهاهت.اينمسابقه،مسابقهناهالمی
اهت...هركدامكهبخواهيدبهاينمسابقهواردشويدآنديگریمانعشودو

بهعنوانيكناصح،عملكند.4

3/5/3/4- گرایش به قناعت، میانه روي و روش متواضعانه 
درهمهیمراحلبايستیميانهرویوقناعتوگرايشبهروشمتواضعانهو

تقيرانهراتراموشنكردكهايننظراهالماهت.5

1.خطبهیعقدمورخهی1374/5/11.

2.خطبهیعقدمورخهی1377/4/18.
3.خطبهیعقدمورخهی1377/19/12.
4.خطبهیعقدمورخهی1375/6/3.
5.خطبهیعقدمورخهی1374/6/13.
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قناعتكنيد،ازقناعتخجالتنكشيد.بعضیهاخيالمیكنندكهقناعتمال
آدمهایتسیدهتوتقيراهتواگرآدم]وضعمالیخوبی[داشت،ديگرالزم
نيستقناعتكند.نه،قناعتيعنیدرحّدالزم،درحدكفايت،انسانتوقفكند.1

1.خطبهیعقدمورخهی1376/1/1.





فصل ششم
وظایف نهادهای اجتماعی در رابطه با مسائل مربوط به خانواده

3/6/1- تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن
درايندو،ههدههیقبلازانقالب،بهخاطرورودترهنگهایاروپايی،بنيان
خانوادهمتزلزلشدهبود؛يعنیحقيقتاًخانواده،آناصالتوارزشوعظمتیرا
كهدراهالموترهنگهنّتیمادارد،ديگرنداشت.وقتیخانوادههست،همسرو
مادرعضواصلیاهت.زندراينمجموعه،جایبسياراهاهیورتيعیدارد.به
همينخاطر،وقتیاصلخانواده-يعنیزن-زيرهؤالومتزلزلاهت،درآنجا
هيچچيزیدرجایخودشقرارندارد.اينهابحثهايیاهتكهواقعاًبايدروی

آنهاخيلیتأّملوتدقيقبشود.1


تقويتنسادخانوادهوجايگاهزندرآنودرصحنههایاجتماعی،واهتيفایحقوق
شرعیوقانونیبانواندرهمهیعرصهها،وتوّجهويژهبهنقشهازندهیآنان.



اهتمامبهموضوع»جوانان«،ايجادزمينههایمساعدبرایپيشرتتمعنویو
علمیومسؤوليتپذيری،وتالشبرایرتعدغدغههايیازقبيلازدواجوآيندهی

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.

نسخه الکترونیکی 
صرفاً جهت بهره برداری در سایت بسیج وزارت کشور 
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شغلیوعلمیآنان.1


تقويتهويّتمّلیجوانانمتناهبباآرمانهایانقالباهالمی،تراهمكردن
محيطرشدتكریوعلمیوتالشدرجسترتعدغدغههایشغلی،ازدواج،
مسكنوآهيبهایاجتماعیآنان،توّجهبهمقتضيّاتدورهیجوانیونيازهاو

تواناييهایآنان.2

3/6/2-یافتن  ریشه هاى نابسامانی هاي  خانواده و طّراحی  طرح هاى  بلند مّدت 
 براى  رفع  آن ها

البتهمسألهیخانوادهخيلیمسماهت.خانمبهطرحهایشورایترهنگی،
اجتماعیزناناشارهكردند.هّمتمسمّتاندراينطرحهابايداينباشد-وقاعدتًا
همهست-كهواقعاًازكارزنگرهگشايیكنيد؛ببينيدگرههایعمدهكجاهت.
يكیازمسمترينگرههادر»خانواده«اهت؛برويدببينيددرخانوادههاچهخبر
اهت؛خودشماهامیدانيدومیبينيد.ببينيدچهچيزیايننابسامانيهارابهوجود
میآورد؛ريشههایآنراپيداكنيدوطرحهایبلندمّدتبريزيد،برایاينكهآن

نابسامانيهابرطرفبشود.3

3/6/3- برقرارى و استحکام رابطه ى مسجد با خانواده؛ از نوزادي تا ازدواج 
تا دیگر عرصه ها 

به باكسانيكه ازدواجمیكنند، كه باجواناني را رابطهيخود بايد مسجد
موتّقيتهايعلميواجتماعيوهنريوورزشيدهتمييابند،باصاحبهمتاني
كهكمكبهديگرانراوجسهيهّمتميهازند،باغمديدگانيكهغمگساري

1.پيامبهرياهتمحترمجمسوریدرخصوصهياهتهایكلیبرنامهیپنجهالهیهوم1378/02/30.
2.ابالغهياهتهايكليبرنامهپنجمتوهعهتوهطرهبرمعظمانقالب1387/10/21.

3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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ميجويند،وحتيبانوزادانيكهمتولّدميشوند،برقرارومستحكمكند.1

3/6/4- دّقت نهادها و  رسانه هاي  اجتماعی  در  کیفیت  ارائه ى مسائل مربوط  به 
 خانواده  و  روابط بین زن و شوهر

درطرحاحكامشرعیدربرنامهیپيشازظسر،بايدهفارشكنيدكهمسائلی
گفتهبشودكهدرحواشیآن،برداشتنادرهتیصورتنگيرد.مثاًلگروهنظارتما
گزارشیبهمندادندكهدريكیازهمينبرنامهها،موقعطرحيكمسألهیشرعی
درخصوصاختالفزنومرددرزمينهیمسريه،ازتعدادزيادهكههامثالزده
شدهبود؛مثاًلاگرزنگفتمسريهیمنصدوپنجاههكهیبسارآزادیاهت،اّما
مردگفتنخير،صدهكهیبسارآزادیاهت،دراينجاچهبايدكرد!اصاًلچرا
شمااهممسريهراباصدوپنجاههكهمیآوريد؟!بندهحداكثرچساردههكهرابرای
قرائتخطبهیعقدتعيينكردهام؛اگريكعددهكههماضاتهكنند،خطبهیعقد
رانمیخوانم.مگرصدوپنجاهعددهكهشوخیاهت؟!اصاًلنبايداهمشراآورد.
مثاًلبايدگفتاگرزنادعایدههكهداشت،ولیمردگفتنخير،نُههكهاهت،
چهكاربايدكنيم.ياترضاًشنيدهبشودكهبرخیازتعبيراتنادرهترادرطرح
مسألهیبينزنوشوهربهكاربردهاند؛مثاًلگفتهبشودكهزناهيرمرداهت!زن
اهارتیندارد؛انسانآزاداهت.اينگونهتعبيراتبااينكهتعبيراتحسابشدهای
همنيست،اّماحاالبهزبانآمدهاهت.درهنگامیكهمیخواهنداينگونهبرنامهها

راپخشكنند،بايدايندقترابكنندواينمواردرااصالحكنند.2

3/6/5- برقرارى امنّیت فکرى، معنوى و  روانی  در همه ى محیط  هاى زندگی؛ 
به خصوص تّوسط نیروى  انتظامی 

امنيّت،يكیازاهاهیترينواصلیتريننيازهایيكمّلتويككشوراهت.
مسمترينمشكلبرایيككشوروقتیبهوجودمیآيدكهدرمحيطكار،درمحيط

1.پيامبهنوزدهميناجالسهراهرينماز1389/07/20.
2.بياناتدرديدارگروهويژهوگروهمعارفاهالمیصدایجمسوریاهالمیايران1370/12/13.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 226

زندگی،درمحيطتحصيلودرتضایعمومیجامعه،مردماحساسامنيّتنكنند.
اينجاهتكهمغزهایتّعال،دهتهایتواناوهرانگشتانماهر،هيچيكنخواهند
توانستمسؤوليتمسّمیراكههركدامبردوشدارند،بهانجامبرهانند.درتضای
امنيّتاهتكههمتالشعلمی،همتالشاقتصادی،همروحيّهونشاطوهم
همهیتّعاليتهایيككشورمیتواندبهدرهتیبرنامهريزیشودوبادقتدنبال
گرددوبهنتايجخودبرهد.امنيّت،يكمقولهیاهاهیاهت.امنيّتاجتماعی،
امنيّتتردی،امنيّتدرهمهیمحيطهایزندگی،امنيّتتكریومعنویوروانی،
همهیاينهاجزوانتظاراتمردماهت.بخشمسّمیازاينوظيفهبردوشنيروی
انتظامیاهت.جوانهایبااهتعداد،جوانهایمؤمن،بحمداهللدرايننيروخودرا
آمادهمیكنندكهبهاينوظايفبزرگبرهند.نيرویانتظامی،همبايدباعزت،هم
باامانت،همباكارآيیخود،درمحيطزندگیمردمبدرخشد.آنمّلتیكهنيروی
انتظامیخودراعزيزمیداند،اوراباخوديگانهمیشماردوبهاواعتمادمیكند،

مّلتخوشبختیاهت.1

3/6/6- پرهیز مسئولین  حکومت اسالمی از زندگي  متجّمالنه و مسرفانه
مسؤوالناهالمینبايددررتتاروعملخودشانمسرتانهومتجّمالنهزندگی
كنند.باالترازآن،نبايدطوریزندگیكنندكهروشاهرافآميزوتجّملآميزبه
يكترهنگتبديلشود.اينهمنقطهیبعدیاهتكهاهميّتشازاّولیبيشتر
اهت،ياالاقلكمترنيست.ترضبفرماييداگربهوهيلهیيكنفردرهطحعالی
ودرميانصاحبانمناصبحكومتاهالمی،كيفيتآرايشمحّلزندگیومحّل
كار،كيفيتزندگیخانوادگی،چگونگیازدواجترزندان،مسريههاوجسيزيههاواز
اينقبيل،بهشكلغيراهالمیآن-بهمعنایمسرتانه-انجامگيرد،اينبهترهنگ
تبديلمیشود؛بهاينمعناكهبقيهنگاهمیكنندويادمیگيرند؛مسريّههاباالمیرود،
ازدواجهامشكلمیشود،زندگیهختمیشودوهمينرتتاربهتدريجآثارشدر
طولمدتیكوتاهيابلند،درمتنجامعهمنعكسمیگردد.بنابراينمسمترينمطلب

1.بياناتدرمراهمتارغالتحصيلیجمعیازپرهنلنيرویانتظامی1379/07/18.
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اصلیاميرالمؤمنيندربابحكومتايناهت:حاكمنبايدحكومترابرایخود
وهيلهیاعاشهوزندگیوكسبدرآمدواندوختنثروتقراردهد،بلكهبايدآن
رايكمسؤوليتبداند.باریاهتبردوشاو؛بايدهمهیهّمتخودرابگذارد

كهاينباررابهمنزلبرهاند.1

1.بياناتدرخطبههاینمازجمعهیتسران1379/09/25.





فصل هفتم
زن در خانواده

3/7/1-  جایگاه زن در خانواده
3/7/1/1- خانواده ی اسالمي 

3/7/1/1/1- همانند گلی در محیط زندگی، نه کارپرداز خانه
»اَلَمْرَأُة َرْيحانٌَة َو لَْيَست بَِقْهَرمانٌَة«1قسرمان،يعنیهمينكارپردازامروززندگی...
اينزن،كارپردازشمانيستكههمهكارهایزندگيتانرارویدوشاوبگذاريدو
بعدهمازاومواخذهكنيد.نه!اينيكگلیاهتدردهتشما...حتیاگردانشمند

ياهياهتمدارباشد،دربحثمعاشرتخانوادگیاوگلاهت.2


درداخلخانوادههم،ازنظراهالممردموظفاهتكهزنرامانندگلی
مراقبتكند.میترمايد:»المرأة ريحانة«؛زنگلاهت.اينمربوطبهميدانهای
هياهیواجتماعیوتحصيلعلمومبارزاتگوناگوناجتماعیوهياهینيست؛
اينمربوطبهداخلخانوادهاهت.»اَلَمْرَأُة َرْيحانٌَة َو لَْيَست بَِقْهَرمانٌَة«؛اينچشمو
ديدخطابينیراكهگمانمیكردزندرداخلخانهموظفبهانجامخدماتاهت،

1.بحاراالنوار،عالمهمجلسی،ج100،ص253.
2.خطبهیعقدمورخهی79/6/28.
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پيغمبربااينبيانتخطئهكردهاهت.زنمانندگلیاهتكهبايداورامراقبتكرد.
بااينچشمبايدبهاينموجوددارایلطاتتهایروحیوجسمینگاهكرد.اين

نظراهالماهت.1


جايگاهزندرخانواده،همانیاهتكهدرگفتارهایگوناگونائّمه)عليسمالّسالم(
آمده:»اَلَمْرَأُة َرْيحانٌَة َو لَْيَست بَِقْهَرمانٌَة«.درتعبيراتعربی،قسرمانيعنیكارگزار،پادو،
يكخدمتگزارمحترم.ميترمايد:درداخلخانه،زنقسرمانهنيست؛ريحانهاهت،گِل
خانهاهت.خطاببهمردانميترمايد:بسترينشماكسانیهستندكهبسترينرتتارهارا

باهمسرانشاندارند.اينهانظراتاهالماهتوازاينقبيلالیماشاءاهللوجوددارد.2

3/7/1/1/2- عضو اصلي و داراي جایگاه اساسی و رفیع در خانواده
وقتیخانوادههست،همسرومادرعضواصلیاهت.زندراينمجموعه،
جایبسياراهاهیورتيعیدارد.بههمينخاطر،وقتیاصلخانواده-يعنیزن-
زيرهؤالومتزلزلاهت،درآنجاهيچچيزیدرجایخودشقرارندارد.اينها

بحثهايیاهتكهواقعاًبايدرویآنهاخيلیتأّملوتدقيقبشود.3


درمسألهیزنآنچهكهدردرجهیاّولاهميّتقراردارد،مسألهیخانواده
اهت؛نقشزنبهعنوانعضویازخانواده.بهنظرمنازهمهینقشهايیكهزن
ميتواندايفاءكند،ايناهميّتشبيشتراهت.البتهبعضیهااينطورحرفهارادر
هماننظراّولباشّدتردمیكنندوميگويندآقاشماميخواهيدزنرادرخانه
اهيركنيد،محبوسكنيد،ازحضوردرصحنههایزندگیوتّعاليتبازبداريد؛نه،

بههيچوجهقصدماايننيست؛اهالمهماينرانخواهته.4

1.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
2.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.

3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
4.بياناتدرديدارگروهیازبانواننخبهدرآهتانههالروزميالدحضرتزهرایاطسر)س(1386/4/13.
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3/7/1/1/3- نقطه اّتکاء براى مسائل روحی و معنوى زندگی و خانواده
زنبهنوبهیخودنقطهاتّكاءاهتبرایمسائلروحیومعنویزندگی.دريايی
اهتازانسومحبّتمیتواندمردرادراينتضایهرشارازمحبّت،ازهمهیغصهها

وغمهایخودشخارجكند.اينهاتوانايیهایزناهت.توانيیهایروحیاوهت.1


زنرابهچشمآنعنصراصلیتشكيلخانوادهدرنظربگيريد؛كهخانواده
اگرچهازمردوزنتشكيلمیشودوهردودرتشكيلخانوادهوموجوديّتآن
مؤثرند،اّماآهايشتضایخانواده،آرامشوهكونتیكهدرتضایخانهاهت،به
بركتزنوطبيعتزنانهاهت.بااينچشمبهزننگاهكنندتامعلومشودكهاو

چگونهكمالپيدامیكندوحقوقشدرچيست.2

3/7/1/1/4- شمع جمع افراد خانواده
شمعجمعاترادخانوادهاهت؛مايهیانسوهكينهوآرامشاهت.كانون
خانواده-كهحوضچهیآرامشزندگیپرچالشوپرتالشهرانسانیاهت-به
وجودزنآراممیگيردوهكينهواطمينانپيدامیكند.آنوقتنقشاوبهعنوان
همسر،بهعنوانمادر،بهعنواندخترخانواده،هركداميكتصلطوالنیدرتكريم
دارد.بنابراينحقيقتابايددرزمينهیارزشوكرامتزندرنظراهالم،بازنويسی

وبازگويیوبازبينیكرد.3

3/7/1/1/5- زن؛ بزرگ خانه و محور مدیریت دروني خانواده
نظراهالمدربابخانوادهوجايگاهزندرخانواده،نظرخيلیروشنیاهت.

»المرأة سّيدة بيتها«4؛بزرگخانه،زنخانهاهت؛اينازپيغمبراكرماهت.5

1.خطبهیعقدمورخهی1381/6/6.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.

3.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.
4.كنزاالعمال،متقیهندی،ج6،ص22)موهسهالرهالهبيروت(.

5.بياناتدرديداربابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 232



درواقع،خانوادهراهمزنبهوجودمیآوردوادارهمیكند؛اينرابدانيد.آن
عنصراصلِیتشكيلخانواده،زناهت،نهمرد.1



زندرداخلخانواده،عزيزومكّرمومحورمديريتدرونیخانوادهاهت.2

3/7/1/1/6- پایه ي تربیت مردم و عامل گسترش فضاي اخالقي و معنوي در 
سطح جامعه

امروزدرجامعهیماخوشبختانهازايننعمتبزرگ،هسمواتریباقیاهت؛
اگرچهدشمنانهعیمیكنندآنراتاراجكنندوازبينببرند.اّمادركشورهاو
جوامعیكهزنچنينهويّتیندارد،میبينيدپايههایتربيتمردممیلنگدوتضای
اخالقیومعنویجامعههمدچارمشكلمیشود.همهیارزشهایمعنویرا
میتوانازدرونكانونگرمخانواده-كهمحورآن،زنخانوادهاهت؛كدخدای
اينمجموعه،آنمجسمهیعاطفهاهت-بيرونكشيدومعنوياترادرهطح

جامعهگستراند.3


بايستیزنرا،همباحجابنشانبدهيم،همهرشارازارزشهايیكه ما
اهالموانقالببرایاودرنظرگرتتهاهت؛يعنینجابتوعّفتزن.مسمترين
مسأله،آنگوهرعّفتزن،آنعضواصلیوركناهاهیخانوادهبودن،آنعضو
اصلیوركناهاهیتّعاليتهایجامعهبودن،آنتأثيرزندررشدجامعهو
رشدمردان،آنتأثيرزندرواقعيتهایگذشتهیما-ازقبيلانقالبوجنگ

و...-اهت.4

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.

3.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
4.بياناتدرديدارشورایهياهتگذاریصداوهيما1369/12/14.
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3/7/1/2- جایگاه زن در خانواده غربی 
3/7/1/2/1- بیرون کش�یدن زن با وعده هاى توّهم آمیز و بی پناه گذاش�تن او 

درمقابل نگاه وحرکت هرزه ى جامعه
دنيايیكهزنراازداخلخانوادهجدامیكندوباوعدههایتوّهمآميزبيرون
میكشدواورادرمقابلنگاهوحركتهرزهیجامعه،بیپناهوبیدتاعمیكند
وميدانرابرایتعّرضبهحقوقاوبازمیكند،همزنراتضعيفمیكند،هم
خانوادهرانابودمیكند،همنسلهایآيندهرابهخطرمیاندازد.هرتمّدنوهر
ترهنگیكهاينمنطقراداشتهباشد،داردتاجعهايجادمیكند؛واينامروزدردنيا
اتّفاقاتتادهاهتوروزبهروزهمداردبيشترمیشود.وبهشماعرضكنم؛ايناز
آنهيلهایخطرناكیاهتكهآثارتخريبیآندربلندمدتظاهرمیشودوبنای
تمّدنغربرادرهمخواهدكوبيدوتروخواهدريخت.دركوتاهمّدتچيزی
تسميدهنمیشود؛اينهاچيزهايیاهتكهصدهالهودويستهالهخودشرا
نشانمیدهد؛ونشانههایاينبحرانهایاخالقیدرغرب،االنداردبروزمیكند.1

3/7/1/2/2- دو روی�ي در برخ�ورد ب�ا زن؛ احت�رام ب�ه زن در جامعه، و ظلم به 
زن در خانه

امروزدردنيا،رویكتكخوردنزنبهوهيلهیشوهر،حّساهيتینيست.مردان
دراروپاوامريكا-نههمهیآنان-خيلیراحتزنانشانراكتكمیزنند.روی
ظلمكردنمردبهزندرخانواده،خيلیحّساهيتیدردنيانيست.آمارهايیكهارائه
میكنند،نشاندهندهیايناهتكهپدرانوشوهراندرخانوادههایامريكايیو
اروپايی،خيلیراحتبهترزندانوهمسرانشانظلممیكنند.دردنيارویاين

مسأله،خيلیهمجنجالنيست.2


]حمايتاززندرخانوادهدرمقابلجنسقويمرد[اينهماننكتهایاهتكه

1.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.
2.بياناتدرديدارباروحانيونوائمهجمعهوجماعاتاهتانمازندران1369/2/22.
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دردنيایغرب،مغفولماندهوامروززناندچارمظلوميتشديدیهستند.بعضی
كسانكهظاهربيناند،بهمحيطاجتماعیدرغربمینگرندومیبينندزنانبدون
هيچپروايی،درجوامْعظاهرمیشوند.لذا،خيالمیكنندكهآنهادرداخلخانواده
همچنينبیپروايیرادارند.درحالیكهاينتصّوراشتباهاهتودرمحيطخانواده

بهزنانخيلیظلممیشود.1


بعضیتصّورمیكننداينويژگی،مخصوصكشورهایشرقیيااهالمیاهت.
اينتصّور،اشتباهاهت.ظلمبهزنان،دركشورهایغربی-باهمهیاّدعاهايی
كهنسبتبهزناندارند-اگربيشترازكشورهایاهالمیوشرقینباشد،كمتر
نيست.آمارهايیمبنیبرآزارزناندرخانوادهازطرفمردان-چهشوهر،چهپدر
وچهبرادر-وجودداردكهمناينآمارهایتكاندهندهراديدهام.واقعاًانسانرا

دچارتعّجبمیكند.2

3/7/1/2/3- تحقیر زنان و مادران از طرف همسران و فرزندان
جملهایدريكهخنرانیمعروفدريكمركزبينالمللی-كهنمیخواهم
خصوصيّاتآنرادراينجاذكركنم-راجعبهخانوادهگفتهشد.گزارشهايی
كهازآنجابهمارهيد،حاكیازاينبودكهمردمآنكشور،نسبتبههمانجمله،
بهشّدتعالقهنشاندادهبودند؛بهخاطراينكهوضعخانوادهدرآنكشورهاازهم
پاشيدهاهت.زِنخانواده،ازطرفشوهرتحقيرمیشود.مادرِخانواده،ازطرف
ترزندانتحقيرمیشود.حّقمادری،بهاينشكلیكهدرمراكزاهالمیهست،در

آنجامعناندارد.3

3/7/1/2/4- رنج دیدن خانواده هاي غربي از جدایي و طالق
امروزدردنيایغرب،خانواده،بنيانبسيارهستیدارد.خانوادهها-بهخصوص

1.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28
2.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.

3.ديدارگروهیازپرهتاران1373/07/20.
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زنان-ازجدايیوطالقرنجمیبرند.اگرخانوادهای،خدایناكرده،متالشیشود،
هممردوهمزن،هردو،هرگردانوآوارهوناراحتمیشوندورنجمیبينند.اّما

دراينميان،زنبيشتررنجمیبيند.1

3/7/1/2/5- اقدام به فروپاشی کانون خانواده توسط زنان
امروزدردنيایغرب،زناندچاراينرنجند؛چونخانوادههابهآهانیبههم
میخورند،متالشیمیشوندوازبينمیروند.گاهیخودِزناناقدامبهتروپاشی

كانونخانوادهمیكنند؛اّماخودآنهاهم،چوبشرابيشترمیخورند.2

3/7/2- نقش و رسالت زن در خانواده
3/7/2/1- پایه ى بهشتی شدن انسان ها و عامل نجات از انحرافات

همهتحتتأثيرمادرانهستند.آنكهبسشتیمیشود،پايهیبسشتیشدنشاز
مادراهتالبتهنقشزنبهعنوانهمسرهمداهتانبسيارطوالنیديگریاهت.3

بسياریاززنان،شوهراِنخودشانرابسشتیمیكنندوآنهاراازمشكالتدنيا
وآخرتنجاتمیدهند.4



گاهیهستكهمرددرتّعاليتسایزندگیهردوراهیمیرهد.انتخاببايد
بكند.يادنياراوياراهصحيحوامانتوصداقترا،يكیازايندوتارابايد

انتخابكند؛اينجاهتكهزنمیتوانداورابهراهاّوليابهراهدومبكشاند.5

3/7/2/2- تربیت انسان هاى واال و داراى نقشی سازنده
مادرازهرهازندهای،هازندهتروباارزشتراهت.بزرگتريندانشمندان،ممكن

1.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.

2.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
3.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.

4.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
5.خطبهیعقدمورخهی1379/12/23.
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اهتمثاًليكابزاربسيارپيچيدهیالكترونيكیرابهوجودآورند،موشكهای
قاّرهپيمابسازند،وهايلتسخيرتضارااختراعكنند؛اّماهيچيكازاينهااهميّت
آنرانداردكهكسیيكانسانواالبهوجودآورد.واو،مادراهت.اين،آنالگوی

زناهالمیاهت.1

3/7/2/3- سرپا نگه داشتن زندگی و حفظ فضاي حیاتي براى خانواده
زناگرخواهتبرودكاركند،ايناشكالیندارد،اهالمهممانعنيست.اّما
اينوظيفهاونيست.اينبراوواجبوالزمنيست.چيزیكهبراوواجباهت،

عبارتستازحفظتضایحياتیبرایمجموعخانواده.2


برخیتكرمیكننداگرزنیمثاًلكارشعبارتشدازهمانكارِخانه،ايناهانت
بهزناهت؛نه!هيچاهانتنيست.بلكهمسمترينكاربرایزنايناهتكهزندگی

راهرپانگهدارد.3


محيطخانوادهبرایزنبايدمحيطامن،محيطعّزتومحيطآرامشخاطر
باشدتازنبتواندآنوظيفهیاهاهیخودشرا-كههمينحفظخانوادهاهت-

بهبسترينوجسیانجامدهد.4


بدونمرد،ممكناهتخانوادهایباشد.يعنیاگرترضكنيمدرخانوادهای،
مردخانوادهحضورنداشتهباشد،ياازدنيارتتهباشد،زنخانوادهاگرعاقلوبا
تدبيروخانهدارباشد،خانوادهراحفظمیكند؛اّمااگرزنازخانوادهایگرتتهشد،

مردنمیتواندخانوادهراحفظكند.بنابراين،خانوادهرازنحفظمیكند.5

1.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
2.خطبهیعقدمورخهی1381/3/8.
3.خطبهیعقدمورخهی1381/3/8.

4.بياناتمقاممعظمرهبریبابانواننخبهدرتاريخ1390/3/1.
5.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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3/7/2/4- نقش مادرى و همسرى به عنوان اولین و اصلی ترین وظایف
ازعلموهوادو نقشیكهيكزندرهرهطحی منميگويممسمترين
معلوماتوتحقيقومعنويّتميتواندايفاءكند،آننقشیاهتكهبهعنوانيك
اينازهمهیكارهایديگراو ايفاءكند؛ مادروبهعنوانيكهمسرميتواند
مسمتراهت؛اين،آنكاریاهتكهغيراززن،كسديگرینميتواندآنراانجام
دهد.گيرماينزنمسئوليتمسّمديگریهمداشتهباشد-داشتهباشد-اّمااين
مسئوليترابايدمسئوليتاّولومسئوليتاصلیخودشبداند.بقاینوعبشر
ورشدوبالندگیاهتعدادهایدرونیانسانبهاينوابستهاهت؛حفظهالمت
روحیجامعهبهاينوابستهاهت؛َهكنوآرامشوطمأنينهدرمقابلبيقراریهاو

بیتابیهاوتالطمهابهاينوابستهاهت؛اينرانبايدتراموشكنيم.1


بعدازانقالبدركشورما،وضعزنبهعنوانعضویازجامعهوهمچنينبهعنوان
كسیكهصاحبوظايفزنانهاهت-وظيفهیمادریوهمسریوامثالاينها-
خيلیبسترازگذشتهاهت.هرچنددرگذشته،برخیاززنانكشور-نهاكثريتآنها
-ازجنبهیشخصی-نهازآندوجنبهایكهاشارهكردم-شايدوضعشانبدنبود
وزنانخاّصی،ازمقداریازتنّعماتعمومیجامعهبرخورداربودند؛ليكنمسألهی
شخصیبرایزن،مسألهیدرجهیيكنيست.اگرمابهابعادزندگیزننگاهكنيم،

واقعاًمسمترينجساتوحيثيّاتوجوداو،آنمسائلشخصیمحضنيست.2

3/7/2/5- تقویت روحی شوهران براى ورود در میدان هاى بزرگ
زنمسلمان،درعائلهوظايفیداردوآن،همانركنيّتاهاهیخانوادهوتربيت
ترزندانوهدايتوتقويتروحیشوهراهت.ايناهتنقشوتأثيرزنبرروی
ترزندوشوهر.اين،نقشیاهتكهزنمیتوانددرداخلخانوادهايفاكندوجزو
بزرگتريننقشهاهتوبهنظرمنازهمهیكارهایزنمسمتر،همينكاراهت.

1.ديدارگروهیازبانواننخبهدرآهتانههالروزميالدحضرتزهرایاطسر)هالماهللعليسا(1386/4/13.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
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ازهمهیكارهایزنمسمتر،تربيتترزندانوتقويتروحیشوهرانبرایورود
درميدانهایبزرگاهت،وخداراشكرمیكنيمكهزنايرانیومسلمان،دراين

ميدانهمبيشترينهنررانشاندادهاهت.1

3/7/2/6- عامل آرامش و آرایش معنوى محیط زندگی و دالرام شوهر و فرزندان 
زنبايددرمحيطخانه،دالرامشوهروترزندانشباشد؛مايهیآرامشزندگی
وآهايشمحيطخانوادهباشد؛دردامنپرمسروپرعطوتتوباهخنانپرنكته
ومسرآميزش،ترزندانهالمیراازلحاظروانیتربيتكند؛انسانهایبیعقده،
انسانهایخوشروحيّه،انسانهایهالمازلحاظروحیواعصاب،درداماناو
پرورشپيداكنندومردانوزنانوشخصيتهایجامعهرابهوجودآورد.مادراز

هرهازندهای،هازندهتروباارزشتراهت.2


زنرابهچشمآنعنصراصلیتشكيلخانوادهدرنظربگيريد؛كهخانواده
اگرچهازمردوزنتشكيلمیشودوهردودرتشكيلخانوادهوموجوديّتآن
مؤثّرند،اّماآهايشتضایخانواده،آرامشوهكونتیكهدرتضایخانهاهت،به
بركتزنوطبيعتزنانهاهت.بااينچشمبهزننگاهكنندتامعلومشودكهاو

چگونهكمالپيدامیكندوحقوقشدرچيست.3

3/7/2/7- تربیت فرزندانی شایسته و پرورش نسل هاى آینده
اهالمباكاركردنزنمواتقاهت.نهتقطمواتقاهت،بلكهكارراتاآنجا
كهمزاحمباشغلاهاهیومسمترينشغلاو،يعنیتربيتترزندوحفظخانواده

نباشد،شايدالزمهمميداند.4


1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.

3.همان.

4.همان.



239بخشهوم:هيمایزندربُعدخانوادگی

ازجملهوظايفیكهبرعسدهیزناندرداخلخانهوخانوادهاهت،مسألهی
تربيتترزنداهت.زنانیكهبهخاطرتّعاليتهایخارجازخانواده،ازآوردن
ترزنداهتنكافمیكنند،برخالفطبيعتبشریوزنانهیخوداقداممیكنند.
خداوندبهاينراضینيست.كسانیكهترزندوتربيتترزندوشيردادنبه
بچهودرآغوشمسروعطوتتبزرگكردنترزندرابرایكارهايیكهخيلی
بسترين اشتباهشدهاند. نيست،رهامیكنند،دچار بهوجودآنهاهم متوقِّف
روشتربيتترزندانسان،ايناهتكهدرآغوشمادروبااهتفادهازمسر
ومحبّتاوپرورشپيداكند.زنانیكهترزندخودراازچنينموهبتالسی
محروممیكنند،اشتباهمیكنند؛همبهضررترزندشان،همبهضررخودشانو
همبهضررجامعهاقدامكردهاند.اهالم،اينرااجازهنمیدهد.يكیازوظايف
مسمزن،عبارتازايناهتكهترزندراباعواطف،باتربيتصحيح،بادل
دادنورعايتودقّت،آنچنانباربياوردكهاينموجودانسانی-چهدخترو
چهپسر-وقتیكهبزرگشد،ازلحاظروحی،يكانسانهالم،بدونعقده،
بدونگرتتاری،بدوناحساسذلّتوبدونبدبختيهاوتالكتهاوباليايی
كهامروزنسلهایجوانونوجوانغربیدراروپاوامريكابهآنگرتتارند،بار

آمدهباشد.1

3/7/2/8- منتقل کننده ى فرهنگ، معرفت، تمّدن و ویژگی  هاى اخالقی یک قوم 
و جامعه به فرزندان

يكوقتمادریازلحاظمعرتتهطحاشپاييناهت؛البتهايننمیتوانددر
دورانبزرگیاثرگذاریكند؛اينگناهكمبودنمعلوماتيكانساناهت؛اين
نقصتأثيرمادرینيست.مادراهتكهترهنگومعرتتوتمّدنوويژگیهای
اخالقیيكقوموجامعهراباجسمخود،باروحخود،باخلقخودوبارتتار

خود،دانستهوندانستهبهترزندمنتقلمیكند.2

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.
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3/7/3- نقش و رسالت متقابل زن و مرد
3/7/3/1- حفظ و استحکام بنیان خانواده

نمیشودبگوييمشوهرهسمبيشتریدارديازنهسمبيشتریدارد،نه،هردو
درحفظاينبنيانودرحفظايناجتماعدونفره،كهبعدهابهتدريجزيادمیشود،

نقشدارند.1


دراهتحكامبنيانخانواده،خودزنوشوهربيشتريننقشدارند.باگذشت
خودشان،باهمكاریخود،بامسربانیومحبّتواخالقخوبخودشان-كهازهمه
مسمترهممحبّتاهت-میتواننداينبناراماندگارواينهازگاریراهميشگیبكنند.2

3/7/3/2- بهشتی و سعادتمند کردن یکدیگر
ازدواجواختيارهمسر،گاهیدرهرنوشتانسانمؤثراهت.خيلیاززنها
هستندكهشوهرانشانرابسشتیمیكنند.خيلیازمردهاهمهستندكهزنهايشان
رابسشتیمیكنند.عكسآنهمهست.اگرزنوشوهراينكانونخانوادگیرا
قدربدانندوبرایآناهميّتقائلباشند،زندگی،امنوآهودهخواهدشدوكمال

بشریبرایزنوشوهردرهايهازدواجخوبممكنخواهدشد.3


خيلیاززنهاهستندكهشوهرخودشانرابسشتیمیكنند.خيلیازمردها
هستندكههمسرخودراحقيقتاًهعادتمندمیكنند.مواردعكساينهمهست.
ممكناهتمردهایخوبیباشند،زنهايشانآنهارااهلجسنّمكنندوزنهای
خوبیباشندكهمردهايشانآنهارااهلجسنّمكنند.اگرچنانچهزنومردهردو
توّجهداشتهباشند،باتوصيههایخوب،باهمكاریهایخوب،بامطرحكردن
دينواخالقدرمحيطخانه-آنهمبيشترازمطرحكردنزبانی،مطرحكردن

1.خطبهیعقدمورخهی1379/5/16.
2.خطبهیعقدمورخهی1379/11/17.
3.خطبهیعقدمورخهی1375/2/10.
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عملی-اينطوريكديگرراكمكمیكنند.آنوقتزندگیكاملوحقيقتاًواتی
وشاتیخواهدشد.1



دردورانبسياردشوارهالهایمبارزاتوهمچنينهالهایانقالب،خيلی
اززنها،شوهرانخودراباصبروهمكاریشانبسشتیكردند.مردهارتتنددر
جبسههایگوناگونوخطراترامتحّملشدند.اينزنهادرخانههالرزيدندو
دچارتنسايیوغربتگشتنداّمازبانبهشكوهبازنكردند،شوهرانخودراتشويق
همكردند.اينهاشوهرانخودرابسشتیكردندوااّلمیتوانستندطوریعملكنند
كهشوهرهايشانازرتتنبهجبسهوازوروددرميدانمبارزه،ازادامهیمبارزه
پشيمانشوند.میتوانستنداينطوریعملكنندولینكردند.بیصبرینشان
ندادند.شوهرانیهمبودندكههمسرانشانرابسشتیكردند،هدايتآنسا،همكاری
آنها،دهتگيریوكمكآنهاموجبشدكهاينزنهابتواننددرراهخداحركت
كنند.عكسآنراهمداشتهايم.زنهايیبودهاندكهشوهرانخودرااهلجسنّم

كردهاندومردهايیهمبودهاندكهزنهایخودراجسنّمیكردهاند.2

3/7/3/3- کمک به یکدیگر در راه تحصیل علم، کمال، تقوى و سازگارى
میتوانيدباهمهمكاریكنيد،همديگررااهلبسشتكنيد،همديگرراهعادتمند
كنيد،همديگررادرراهتحصيلعلم،تحصيلكمال،پرهيزكاری،تقویوهازگاري

زيستیكمككنيد.3

3/7/3/4- زن، عامل آرامش و آرایش معنوى؛ مرد، محّل اعتماد و اّتکاء 
اهالم،مردراقّوام4وزنراريحان5میداند.اين،نهجسارتبهزناهتونه

1.خطبهیعقدمورخهی1377/12/11.

2.خطبهیعقدمورخهی1379/12/23.

3.خطبهیعقدمورخهی1379/12/23.
4.اشارهبهآيهیكريمهی:الرجال قوامون على النساء...هورۀنساءآيۀ34.

5.اشارهبهحديثمعروفحضرتعلیعليهالسالم:المرأه ريحانه و ليست بقهرمانه،بحاراالنوار،ج100،ص253.
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جسارتبهمرد.نهناديدهگرتتنحّقزناهتونهناديدهگرتتنحّقمرد؛بلكه،
درهتديدنطبيعتآنهاهت.ترازویآنهاهماتّفاقاًبرابراهت؛يعنیوقتی
جنسلطيفوزيباوعاملآرامشوآرايشمعنویمحيطزندگیرادريككّفه
میگذاريم،واينجنسمديريتوكاركردومحّلاعتمادواتّكاءبودنوتكيهگاه
بودنبرایزنراهمدركّفهیديگرترازومیگذاريم،ايندوكّفهباهمبرابر

میشود.نهآنبراينترجيحداردونهاينبرآن.1


نوعنگاهزنبهمردبانگاهمردبهزنبطورطبيعیمختلفاهت،بايدهم
زيبايی، الگوی يك بهصورت زن به مرد ندارد. هم ايرادی باشد، مختلف
الگویظراتت،الگویحّساهيتنگاهمیكند،اورالطيفمیبيند.اهالمهم
همينراتأكيدكرده:»المراة ريحانة«يعنیزنگلاهت.درايننگرش،زن،
يكموجودیاهترقيق،مظسرزيبايیولطاتتورقّتومردبهاينچشم
بهاومینگرد.محبّتاورادراينقالبترهيمومجسممیكند.مرددرچشم
زن،مظسراعتماد،نقطهیاتّكاءواعتماداهتومحبّتخودشرابهاودراين
قالبترهيممیكند.ايندوتا،دونقشجداگانهاهتازيكديگروهردونقش
الزماهتوزنوقتیبهمردنگاهمیكند،باهمانچشممحبّتوعشق،اورا
درنقشيكتكيهگاهمیبيندكهمیتواندازنيروهایجسمیوتكریاوبرای
پيشبردكارزندگیاهتفادهكند؛مثليكموتور.مردوقتیبهزننگاهمیكند،
بهچشممظسرانسوآرامشمینگردكهمیتواندبهانسانآرامشبدهد.اگر
نوبهخود به هم زن اهت، زندگی ظاهر مسائل زمينه در اتّكاء نقطهی مرد
نقطهیاتّكاءاهتبرايمسائلروحیومعنویزندگی.دريايیاهتازانس
ومحبّت.میتواندمردرادراينتضایهرشارازمحبّت،ازهمهیغّصهها
وغمهایخودشخارجكند.اينهاتوانايیهایمردوزناهت.توانايیهای

روحیآنهاهت.2

1.خطبهیعقدمورخهی1378/12/22.
2.خطبهیعقدمورخهی1381/6/6.
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3/7/4- حقوق زن در خانواده 
3/7/4/1- آزادى در انتخاب همسر

زنبهعنوانيكزوجهويكهمسر،درمراحلمختلفموردتوّجهوعنايت
ويژهیاهالمیقراردارد.دردرجهیاّول،مسألهیانتخابهمسراهت.بهنظراهالم،
زندرانتخابهمسرآزاداهتوهيچكسنمیتوانددرموردانتخابهمسر،برهيچ
زنیچيزیراتحميلكند.يعنیحتیبرادرانزن،پدرِزن-خويشاونداندورتركه
جایخوددارند-اگربخواهندبراوتحميلكنندكهتوحتماًبايدباشخصمورد

نظرازدواجكنی،نمیتوانندوچنينحّقیراندارند.اين،نظراهالماهت.1

3/7/4/2- الزم تر بودن خدمتگزاري فرزند در مقابل مادر
خدمتگزاریترزنددرمقابلمادر،الزمتراهت.حّقمادربرگردنترزند،بيشتر
ووظيفهیترزندنسبتبهمادرهنگينتراهت.رواياتتراوانیدراينزمينه
هست:پيغمبراكرمدرجوابكسیكههؤالكرد:»من اَبَِر؟«2]بهچهكسینيكی
كنم؟[ترمود:»اّمك«يعنی»بهمادرت«دتعهیدومهمهمينراترمود؛دتعهیهوم
همهمينراترمود.دتعهچسارمكههؤالكرد،ترمود:»اباك«يعنی»بهپدرت«پس،
زندرمقياسخانوادهودررابطهیباترزندان،حّقهنگينتریدارد.البتهاينهم
نهازبابايناهتكهخدایمتعالخواهتهاهتجمعیرابرجمعديگرترجيح

دهدبلكهبهاينجستاهتكهزنانزحمتبيشتریتحّملمیكنند.3

3/7/4/3- درک ضرورت ها و فهم احساسات زن توسط مرد 
ازطرفمردوظيفهاينطوراهتكهضرورتهایزنرادرككند،احساهات
اورابفسمد،نسبتبهحالاوغاتلنباشدوخودراصاحباختيارِمطلقالعِناناو

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.كاتی،ثقةاالهالمكلينی،ج2،ص159.)انتشاراتدارالكتباالهالميه(.

َعلِيُّ بُْن إِبَْراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن ابِْن أَبِي ُعَمْيٍر َعْن ِهَشاِم بِْن َسالٍِم َعْن أَبِي َعْبِد اهللِ ع قَاَل َجاَء َرُجٌل إِلَى 
)ص( فََقاَل يَا َرُسوَل اهللِ َمْن أَبَرُّ قَاَل أُمََّك قَاَل ثُمَّ َمْن قَالَ أُمََّك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل أُمََّك قَاَل ثُمَّ َمْن قَاَل أَبَاك . النَّبِيِّ

3.ديدارگروهیازپرهتاران1373/07/20.
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درخانهنداند.1

3/7/4/4- عدم استخدام، زورگویی، رفتار ظالمانه و تحمیل به زن
همانقدریكهشمادرمحيطخانوادهذیحقهستيد،اوهمذیحقاهت.
نبايدبهزنزوربگوييدوتحميلكنيد،چونبهحسبجسم،اوضعيفتراهت.
بعضیهاخيالمیكنندكهبله،حاالبايدزوربگويند،صدايشانراكلفتكنندو

دعواكنندوتحميلكنند.2


مردحقنداردبهزنزوربگويد؛زنهمحقنداردبهمردزوربگويد.احكام
ومقّرراتاهالمی،درموردارتباطاتزنومرددرداخلعائلهوخانواده،بسيار

دقيقوظريفاهت.3


هدفاهالمدردتاعازحقوقزنان-همانطوركهگفتهشد-ايناهتكهزن
تحتهتمنباشدومرْدخودراحاكمبرزننداند.4



منشنيدهامكهدربعضیازمناطقايناهتان،بهزنانودخترانظلممیشود.
اهالمازآنمردیكهبهزنظلمكند،متنّفروبيزاراهت.پيغمبرِخدا،مردیراكهبه
زنيادخترخودشظلمكند،زشتمیشمارد.چونزنازلحاظجسمیضعيفتر

اهت،آيااينمجّوزمیشودكهمردباتكيهبرقدرتجسمانیبهاوظلمكند؟!5
اماكسیبهكسیحّقظلمكردن،زورگفتنواهتخدامكردنندارد.بعضی
ازمردانخيالمیكنندكهزنوظيفهداردهمهیكارهایمربوطبهآنهاراانجام
دهد.البتهدرمحيطخانواده،زنومردیكهبههمعالقهدارند،باكمالميلو

1.خطبهیعقدمورخهی1375/2/10.
2.خطبهیعقدمورخهی1373/12/11.

3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
4.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.

5.ديداربامردمياهوج1373/03/17.
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شوق،كارهاوخدماتيكديگرراانجاممیدهند؛اّماانجامدادنازرویميل،غير
ازايناهتكهكسیاحساسكند،يااينطورعملكندكهگوياوظيفهیزناهت
كهبايدمثليكمستخدم،خدمتمردرابهآنشكلانجامدهد.چنينچيزیدر

اهالموجودندارد.1

3/7/4/5- رعایت اختیارات، رأى، نظرونیازهاى روحی خانم توسط مرد
مردنبايدخيالكندچونمیروددركوچهوبازاروبااينوآنهروكّله
میزندويكشاهیصنّارپولمیآوردخانه،همهچيزديگرمالاوهت؛نه!آنچه
اومیآورد،نصفموجودِیهمهاينخانوادهاهت.نصفديگراينخانماهت.
اختياراتخانم،كدبانويیخانم،رأیونظرونيازهایروحیخانم،اينهارا
بايدرعايتكند.اينطورنباشدكهمردچوندردورانمجّردی،هاعتدهشب
میآمدهخانهیپدرومادرش،حاالهمكهزنگرتته،اينرويهراادامهبدهد،نه!

حاالبايدمالحظهیهمسرشرابكند.2


و عائله داخل در مرد و ارتباطاتزن مورد در اهالمی، مقّررات و احكام
خانواده،بسياردقيقوظريفاهت.3

3/7/5- وظایف زن در خانواده4
3/7/5/1- تالش و کوشش جهت اداره ى محیط خانه و تحت نظارت، تدبیر و 

مدیریت گرفتن خانواده
زنبرایاينكهمحيطخانهراادارهكندبهتالشوكوششاحتياجدارد.چون
مديرداخلخانهزنانهستند.آنكسیكهادارهمیكند،كدبانو،يعنیآنكسیكه
محيطخانوادهتحتاِشرافاوهت.تحتنظارتوتدبيرومديريتاوهت.خيلی

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.خطبهیعقدمورخهی1373/9/2.

3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
4.بهپاورقیصفحه181مراجعهشود.
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كارپُرزحمتیاهت.خيلیكارظريفیاهت.تقطهمظراتتزنانهازعسدهانجام
اينكاربرمیآيد.هيچمردی،امكاننداردبتوانداينظراتتهارارعايتكند.1

3/7/5/2- آموختن روش هاى صحیح کار داخل خانه )نوع برخورد با همسر 
و فرزندان(

ازجملهیچيزهایبسيارمسمديگر،آموختنروشهایصحيحكارِداخل
خانه-يعنیبرخوردباهمسروبرخوردباترزندان-بهزناناهت.زنانیهستند
كهخيلیهمخوبند؛دارایحلموصبروگذشتواخالقخوبند؛اّماروشهای
برخوردباهمسرياباترزندانشانرادرهتنمیدانند.اينروشهاعلمیاهت؛
چيزهايیاهتكهباتجربهیبشریروزبهروزپيشرتتكردهوبهمراحلخوبی
رهيدهاهت.كسانیهستندكهتجربههایخوبیدارند؛بايدروشهايیپيداكنيد

كهاترادیكهمیتوانند،خانمهارابهاينمسائلراهنمايیكنند.2

3/7/5/3- برخورد مالیم، خوش رویی و خوش رفتارى با همسر براي اداره کردن او
راتشخيصدهد.زنها بايدآنوظايف داردكهعاقالنه زنيكوظايفی
بدانندكهاگرزنی،عقلوهوشمندیبهخرجدهد،مردراادارهخواهدكرد.
درهتاهتكهمردازلحاظهيكلقویتراهت،اّماخدایمتعالطبيعتزن
راطوریآتريدهكهاگرزنومرد،طبيعیوهالمباشندوزنعاقلباشد،كسی
كهدرديگریبيشترنفوذدارد،زناهت،كهالبتهبازرنگیبهخرجدادنو
رندیوتحّكموزورگويینمیتوانبهآنرهيدبلكهباماليمت،اهتقباِلخوب،
خوشرويی،يكمقدارتحّملكردنالبتهاندكی،خيلیهمالزمنيستتحّملكند
كهخدایمتعالدرطبيعتزن،اينتحّملراقراردادهاهت...زنبايدباشوهر

خوداينطوربرخوردكند.3
1.خطبهیعقدمورخهی1381/6/6.

2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

3.خطبهیعقدمورخهی1372/3/19.
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3/7/5/4- مساعد کردن فضاى خانه براى روحّیه دادن به همسر براي فّعالّیت 
 اجتماعي

اگرمردخانه،تّعاليّتیچهعلمیوچهجسادیوهازندگیوچهبرایكسب
روزیوچهبرایكارهایعمومیدارد،زنهعیكندتضایخانهرابرایاو
مساعدكندكهاوبتواندباروحيّهیخوبهركاربرودوباشوقبهخانهبرگردد.1



همهیمردهادوهتدارندوقتیواردخانهشدند،خانهبهآنهاآرامشوامنيّت
بدهدواحساسراحتیوآهودگیكنند.اينوظيفهیزناهت.2

3/7/5/5- درک ضرورت هاى مرد، مستأصل نکردن او و تشویق به ایستادگی 
در میدان هاى زندگی

زنبايدضرورتهایمردرادرككند،تشاراخالقیرویاوواردنياورد،كاری
نكندكهاودرامرزندگیمستأصلشودوخداینكردهبهراهساینادرهتمتوّهل
بشود.اورابهايستادگیومقاومتدرميدانهایزندگیتشويقكندوتحريص
نمايد.اگرچنانچهكاراومستلزمايناهتكهيكمقداریبهوضعخانوادگی
مثاًلرهيدگیكاتینداشتهباشد،اينرابهرخاونكشد،اينهامسّماهت.اينها

وظيفههايیاهتازطرفزن.3

3/7/5/6- عدم سختگیرى به مردان در کلّیه ى مسائل زندگی
بعضیاززنهانسبتبهمردهاهختگيریمیكنند.مثاًلبايداينراحتمًا
بخری!بايداينجورخانهایحتماًتراهمكنی!تالنكساينطورخريده،مناگر
نخرممايهیهرشكستگیمیشود.بااينحرفهاشوهرخودرااذيّتمیكنندكه

ايندرهتنيست.4
2.خطبهیعقدمورخهی1373/9/2.
2.خطبهیعقدمورخهی1378/1/24
3.خطبهیعقدمورخهی1375/2/10.
4.خطبهیعقدمورخهی1384/5/18.
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3/7/5/7- توّجه به احساسات مرد و نوازش همسر
بايددرآنجارشدو كانونخانواده،جايیاهتكهعواطفواحساهات
بالندگیپيداكند؛بچههامحبّتونوازشببينند؛شوهركهمرداهتوطبيعتمرد،
طبيعتخامترینسبتبهزناهتودرميدانخاصی،شكنندهتراهتومرهم
زخماو،تقطوتقطنوازشهمسراهت-حتّینهنوازشمادر-بايدنوازش
ببيند.برایيكمردبزرگ،اينهمسركاریرامیكندكهمادربرایيكبچهی
كوچكآنكاررامیكند؛وزناندقيقوظريف،بهايننكتهآشناهستند.اگراين
احساهاتواينعواطِفمحتاجوجوديكمحوراصلیدرخانه-كهآن،خانمو

كدبانویخانهاهت-نباشد،خانوادهيكشكلبدونمعناخواهدبود.1

3/7/5/8- پایبن�دى کام�ل ب�ه خانواده واهمّیت دادن به تربیت فرزند و تهیه ى 
آذوقه هاى فرهنگی براى آن ها

عّلتاينكهاهالماينقدربهنقشزندرداخلخانوادهاهميّتمیدهد،همين
اهتكهزناگربهخانوادهپايبندشد،عالقهنشانداد،بهتربيتترزنداهميّتداد،
بهبچههایخودرهيد،آنهاراشيرداد،آنهارادرآغوشخودبزرگكرد،برای
آنهاآذوقههایترهنگی-قصص،احكام،حكايتهایقرآنی،ماجراهایآموزنده
-تراهمكردودرهرترصتیبهترزندانخودمثلغذایجسمانیچشانيد،نسلها
درآنجامعه،بالندهورشيدخواهندشد.اين،هنرزناهتومناتاتیهمبادرس

خواندنودرسگفتنوكاركردنووروددرهياهتوامثالاينهاندارد.2

3/7/5/9- بچه دارى به عنوان یک هنر و کار بزرگ
بچهداریهنرخيلیبزرگیاهت.مردهايكروزهمنمیتواننداينكارراانجام
دهند.زنهابادقت،باحوصلهوباظراتتاينكاربزرگراانجاممیدهند.خدای

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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متعال،درغريزهیآنهااينتوانراقراردادهاهت.ولیهمينبچهداریكارهختی
اهتكهانسانراترهودهمیكندوواقعاًازپامیاندازد.1

1.خطبهیعقدمورخهی74/8/22





بخش چهارم
سیماي زن در ُبعد اجتماعي





فصل اول
جایگاه زن در جامعه

4/1/1- ضرورت تشخیص جایگاه مطلوب برای زن
4/1/1/1- تفکی�ک می�ان تش�ّخص ومنزلت اجتماعی با تن�ّزل وانحطاط تا حّد 

وسیله وابزارى براى مقاصد سیاسی وشخصی
ظراتتیهوشمندانهالزماهتكهميانتشّخصومنزلتعلمیوترهنگیو
اجتماعیوهنریوهياهیزن،باتنّزلوانحطاطاوتاهطحوهيلهوابزاریبرای
مقاصدهياهیوشخصیترقگذاشتهشودواينيك،باآنچهمطلوبومحبوب

هرانسانآزادهوآگاهاهت،مشتبهنگردد.1

4/1/1/2- ایس�تادگی در مقاب�ل نامعادل�ه ى ظالمانه ن�گاه غلط غرب در مورد 
جایگاه زن در جامعه

همهیاينهامبتنیاهتبرايننگاهغلط،ايننامعادلهیظالمانهدرمورد
جايگاهزندرجامعه.پديدهیكودكاننامشروع-كهباالترينآماركودكان
نامشروعهمدرآمريكاهت-پديدهیزندگیهایمشتركیكهبدونازدواج
كانونخانوادهومحيطگرمو نابودكردن يعنیدرحقيقت انجامميگيرد؛

1.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3

نسخه الکترونیکی 
صرفاً جهت بهره برداری در سایت بسیج وزارت کشور 
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بايد بركات... اين از بشر بركاتخانواده،محرومكردن و صميمیخانواده
برایاين،يكتكریكرد.بايدجايگاهزنراتعريفكردودرمقابلمنطق

هوچيگرانهیغربیبهِجدايستاد.1

4/1/2- شأن ومنزلت زن در جامعه
4/1/2/1- در جامعه ی اسالمی

4/1/2/1/1- عضوى از مجموعه ى عظیم انقالب
شخصيتاجتماعیزنبهعنوانعضویازاينمجموعهیعظيم،خيلیحايز
اهميّتی و نداشتند توّجسی اينبخش به اصاًل زناندرگذشته، اهت. اهميّت
نمیشد؛ زنانترض برای نقشی درمسؤوليتهایعمومیجامعه، نمیدادند.
خودشانهمنقشیراترضنمیكردند؛بهخصوصدراينهطحوهيعیكهامروز
مطرحاهت.االنشمامالحظهكنيد،همهیزنانروهتاهاوشسرهایدوراتتاده،
بهعنواناترادیازمجموعهینگسدارندهیاينانقالبواصحابوصاحبانآن،
برایخودشانشأنقايلند.ازاينجست،هيچترقیبينزنومردنيست؛بلكه
گاهیزنان،ايمانپُرشورتروديدروشنترینسبتبهمسائلجامعهدارندوكشور

ومسائلآنرامتعّلقبهخودشانمیدانند.2

4/1/2/1/2- مایه ى مباهات وافتخار جمهورى اسالمی
دختران جوان، زنان بهخصوص مسلمان؛ زنان شما كه اهت اين مسم
اشتغال هياهی و اجتماعی و علمی تّعاليتهای به كه خانمهايی دانشجو،
داريد،اينروشاهالمیراباجّديتواهتمامكاملدنبالكنيد.تربيتاهالمی
وانقالبیزنمسلمان،مايهیاتتخارومباهاتجمسوریاهالمیاهت.مابه

زنانمسلمانخودماناتتخارمیكنيم.3

1.بياناتدرديدارجمعیازبانواننخبه1390/3/1.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.

3.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25
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4/1/2/1/3- ایفاى نقش استثنایی زنان در جامعه
زنبانقاطقّوتزنانهیخود-كهخدایمتعالدروجوداوبهوديعهگذاشته
ومخصوصزناهت-همراهباايمانعميقهمراهبااهتقرارناشیازاتكاءبه
خداوند،وهمراهباعّفتوپاكدامنی-كهتضایپيراموناورانورانيتمیبخشد
-میتوانددرجامعهيكنقشاهتثنايیاينگونهايفاكند؛هيچمردیقادربهايفای

چنيننقشینيست.1

4/1/2/1/4- سوق دادن خود ومحیط پیرامونی خود به درجات رفیع علمی و 
عملی

زنبهيكجايگاهمصنوعیوتصنّعیوتشريفاتیاحتياجندارد؛جايگاهیكه
دونشأنمتانتوهكينهوآرامشروحیاوهت.درطبيعتالسیزن،آنچنان
لطاتتوزيبايیوگرمایمحبّتیوجودداردكهمیتواندهمخودراوهممحيط
پيرامونخودرا-چهدرداخلخانه،چهدرهرمحيطیكهباشد-بهطرف

معنويّت،پيشرتتوعلّومقاماتعلمیوعملیهوقدهدوپيشببرد.2

4/1/2/1/5- سبب پیشرفت جامعه
چهخانمهايیكهدربخشهایمختلفمسؤولندومسؤوليتهايیدارند
اّمادلشانبهنوروروحيّهیانقالب وچهخانمهايیكهدرخانههاهستند،
میكنم نگهمیدارند،خواهش اهالمی رامحيط ومحيطخانهها اهت زنده
تكر هم باز خودشان، جامعهی پيشرتت در مسلمان زن نقِش دربارهی كه
كنند.دربارهیتشّكلهایهياهی،كارهایعلمی،خدماتارزشمند،باالبردن
هطحمعرتتومعلوماتوايستادگیدرمقابلدشمناندرهمهیمراكزو

ميدانهايیكهايستادگیدرآنهامؤثّراهت.3

1.بياناتدرديداراقشارمختلفمردم1384/03/25.
2.همان.

3.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.
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4/1/2/1/6- مایه ى افتخار همسران
االندربينشما-مجموعخانمهايیكهاينجاتشريفداريد-عّدهیزيادی
و ممتاز تّعاليتهای آنهم دارند؛ اجتماعی و تّعاليتهایهياهی كه هستند
برجسته؛چهخانمهایمجّرد،چهخانمهايیكهمتأهلندوهمسرانآنهااتتخار

میكنندوبايدهماتتخاركنندكهزنسايشاندرميدانهایگوناگونپيشتازند.1

4/1/2/2- در جامعه ی غربی
4/1/2/2/1- زن، وسیله ى التذاذ و شهوت رانی

زندرترهنگودنيایغربیبهابتذالكشاندهشده،تحقيرشدهوبهاواهانت
شدهاهت.اينكهزنومرددرپشتميزديپلماهیوكنارهمديگر،شانهبهشانه،
بنشينند،جبرانآنلطمهيیراكهغربیهابهزنواردكردهاند،نمیكند.اززن
بهعنوانيكوهيلهیالتذاذوشسوترانیاهتفادهكردهاند.آنهامعتقدندكهزن
بدونآرايشارزشندارد؛بايدخودشراآرايشكندتامردهااورابپسندند؛اين

بزرگتريناهانتبهزناهت.شماحرفداريدودراينقضايامّدعيهستيد.2

4/1/2/2/2- استفاده از زن با عنوان سرمایه ى مادى ووسیله اى براى سوداگرى
دردنياودررهانههایجمعیعالم،درطولهالهایمتمادی،كسانیكهنه
برایزن،نهبرایجنسانسانونهبرایكرامتهایانسانی،جزدرمحاهبهی
باپولارزشیقائلنيستند-كهمتأّهفانهدرتمّدنكنونیمغرب،نقشمسّمیرا
درهمهیعرصههاايفامیكنند-مسألهیزنراهمبرایخودشاندرميدانهای
مختلفبهصورتيكهرمايهويكوهيلهیهوداگریدرآوردند؛رویآنبحث
میكنند،ترهنگهازیمیكنند،تبليغمیكنندوذهنهایمردوزنهمهیدنيارادر

هردوراهیيكوهوههوگمراهیبزرگقرارمیدهند.3

1.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
2.بياناتدرديدارمسووالنوزارتامورخارجهوروهاينمايندگيهایجمسورياهالميايراندر

خارجازكشور1383/05/25.
3.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.



فصل دوم
حضور اجتماعی زن

4/2/1 - حضوراجتماعی زن از منظر اسالم
4/2/1/1- پذیرفتن بیعت ومالکیت زن 

دراهالمبيعتزن،مالكيّتزن،حضورزندراينعرصههایاهاهیهياهی
واجتماعی،تثبيتشدهاهت:»ِإذا جائََك الُْمْؤِمناُت ُيباِيْعَنَك َعلي َأْن ال ُيْشِرْكَن بِاهلل«1.
زنهامیآمدندباپيغمبربيعتمیكردند.پيغمبراهالمنفرمودكهمردهابيايندبيعت
كنندوبهتبعآنها،هرچهكهآنهارأیدادند،هرچهكهآنهاپذيرتتند،زنهاهم
مجبورباشندقبولكنند؛نه.گفتندزنهاهمبيعتمیكنند؛آنهاهمدرقبولاين

حكومت،درقبولايننظماجتماعیوهياهیشركتمیكنند.2

4/2/1/2- همس�ان ب�ودن زن و م�رد در هم�ه ى عرصه ه�اى جامعه بش�رى و 
فّعالیت هاى اجتماعی 

ازنظراهالم،درهمهیاينتّعاليتهایمربوطبهجامعهیبشریوتّعاليتهای
زندگی،زنومرددارایاجازهیمشتركوهمسانهستند.البتهبعضیازكارها

1.هورهیممتحنه،آيهی12.
2.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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هستكهبابزناننيست؛چونباتركيبجسمانیآنهاتطبيقنمیكند.بعضی
ازكارهاهمهستكهبابمرداننيست؛چونباوضعاخالقیوجسمیآنها
تطبيقنمیكند.اينموضوعربطیبهايننداردكهزنمیتوانددرميدانتّعاليتهای
اجتماعیباشديانه.تقسيمكار،برحسبامكاناتوشوقوزمينههایاقتضای
اينكاراهت.اگرزنبخواهدشوقداشتهباشد،میتواندتّعاليتهایگوناگون

اجتماعیوآنچهكهمربوطبهجامعهاهت،انجامدهد.1

4/2/1/3- توانایی ایفاى نقش هاى درجه اّول در جامعه
درميدانجنگهمزناننقشهایدرجهیاّولراايفاكردند.اگردرطولانقالب،
وتاداریزنان،عواطفزنان،حضورزناندرميدانهایمختلف،درراهپيماييهاو
درانتخاباتهانمیبود،يقينااينحركتعظيممردمینمیتوانستاينگونهشكل

پيداكندوادامهيابد.ايننظراهالماهت،ايننظرنظاماهالمیاهت.2

4/2/1/4- زنان عهده دار کارهاى ظریف وریزه کارى ها دربناى آفرینش انسان وجهان
اگربنایآترينشانسانوجسانرابهدوبخشكارهایظريفوريزهكاری
وبخشكارهایمستحكم-وبهتعبيرهازندگانبناها،هفتكاری-بگذاريم،
بخشاّولكهظريفكاریهاوريزهكاریهاورشتهرشتهپروردناحساهاتو
عواطفبشراهت،دراختيارزناهت.گناهبزرگتمّدنمادی،تضعيفوگاهی

بهتراموشیهپردنايننقشاهت.3

4/2/2- ضرورت و ثمرات حضور اجتماعی
4/2/2/1- چندبرابر شدن پیشرفت در میدان هاى مختلف

درهرميدانیكهبانوانمسؤوالنهواردشوند،پيشرتتدرآنميدانچندبرابر
خواهدشد.4

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.

3.بياناتدرهالروزوالدتحضرتتاطمهزهرا)س(1384/05/05.
4.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
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4/2/2/2- حضور زنان مساوى حضور خانواده آن ها در فّعالیت هاى اجتماعی
خصوصيتحضورخانمهادرميدانهایمختلفايناهتكهوقتیزنخانواده
واردميدانمیشود،يعنیهمسروترزنداناوهمواردند.حضورمردبهاينمعنا
نيست،اّماحضورزنبهاينمعناهت.درهرميدانیكهزنواردشود-زنیكه
خانموكدبانویيكخانهاهت-درحقيقتهمهیآنخانهرادرآنميدانوارد

میكند.حضورزناندربخشهایمختلفبسيارمسّماهت.1

4/2/2/3- مضاعف شدن نیروى انسانی فّعال ومتخّصص
براهاسآيهیشريفهیهورهیاحزاْبترقنمیكند؛چهاهالم،چهايمان،چه
قنوت،چهخشوع،چهتصّدق،چهصوم،چهصبرواهتقامت،چهحفظناموس،
چهذكرخدا،زنومرددراينبخشسايكسانند.تّعاليتزناندرعرصهیاجتماع،
تّعاليتیكاماًلمباحورواومطلوبوُمجازاهتكهباحفظحدوداهالمی،اينها
راانجامدهندونيمیازنيرویتّعالجامعهرابهجامعهتقديمكنند.آنوقتیكهدر
جامعه،هممردتحصيلمیكندوهمزن،جمعيتتحصيلكرده،دوبرابرآنزمانی
اهتكهتقطمردانتحصيلمیكنند.آنوقتیكهزناندرجامعهتدريسمیكنند،
معّلمدرجامعهدوبرابرتعدادآنوقتیاهتكهتقطمردانتدريسمیكنند.در
تّعاليتهازندگی،درتّعاليتاقتصادی،درطّراحیوتكركردنوبرایاموركشور
ويكشسرويكروهتاويكمجموعهوامورشخصیخانوادهمطالعهكردن،ميان

زنومردتفاوتینيست.همهمسؤولندوهمهبايدانجامدهند.2

4/2/2/4- ظهور زنان دانشمند واستاد وغلبه برفرهنگ غلط غربی
درعرصهیمسائلهياهیودرعرصهیمسائلعلمیهمكشوربحمداهلل
پيشرتتتوقالعادهایداشتهاهت.اينهمهزناندانشمند،اهتاددررشتههای
مختلفعلمی،درعلومحوزوی،درعلومدانشگاهی-كهنمونهایازآنها

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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همه - داريد حضور اينجا در كه هستيد محترم حّضار شما خوشبختانه
نشاندهندهیموتقيتجمسوریاهالمیاهت.نگاهمن،ايننگاهاهت.ايننگاه،
دلرابهآيندهاميدوارميكند.ماباهمينحركتوباهمينشتابانشاءاهللپيش
برويم،قطعاًخواهيمتوانستبرترهنگغلطغربیورائجدردنياتائقبيائيم.
بايدكاركرد،بايدتالشكرد،بايددنبالگيریكرد.نگاه،نگاهخوشبينانهاهت؛
منتساايننگاهخوشبينانهنبايدمانعبشودازاينكهضعفهاراببينيم.مادرجاتی
پيشرتتيم،اّماایبسادهبرابراينممكنبودپيشبرويم.آنچهكهموجبشد
نتوانيمدرآنحدجلوبرويم،همينضعفساومشكالتیاهتكهوجودداشته؛
كهشمابهبعضیازآنهااشارهكرديد،ومشكالتديگریهموجودداشتهكه

بايدبرطرفشود.1

4/2/3- قابلیت های حضور اجتماعی
4/2/3/1- وجود ظرفیت نقش آفرینی زن در پیشرفت وترّقی جامعه

زنانكشورمابدانندكهبرایپيشرتتوترقّی،هنوزخيلیجادارند.من
خانمهايی چه تحصيلاند؛ حال در كه خانمهايی -چه كشورمان بانوان از
تّعاليتهایهياهیواجتماعیو كهتارغالتحصيلاند؛چهخانمهايیكهدر
و مسؤولند مختلف دربخشهای كه دارند؛چهخانمهايی خدماتیحضور
مسؤوليتهايیدارندوچهخانمهايیكهدرخانههاهستند،اّمادلشانبهنور
وروحيّهیانقالبزندهاهتومحيطخانههارامحيطاهالمینگهمیدارند-
خواهشمیكنمكهدربارهینقِشزنمسلماندرپيشرتتجامعهیخودشان،

بازهمتكركنند.2

4/2/3/2- قادر بودن زنان براى تالش در پیشرفت هاى اجتماعی و اداره ى این جهان
مامعتقديمزناندرهرجامعهیهالمبشریقادرندومیبايدترصتپيدا

1.بياناتدرديدارجمعیازبانواننخبه1390/3/1.
2.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.
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كنندكهدرحّدهسمخود،تالشومسابقهیخويشرادرپيشرتتهایعلمیو
اجتماعیوهازندگیوادارهیاينجسانبهعسدهبگيرند.ازاينجست،ميانزن

ومردهيچتفاوتینيست.1

4/2/3/3- آمادگی زن در پذیرش مسئولیت در نظام اسالمی
درميدانهایهياهینيز،ماخانمهايیراديدهايمومیبينيمكهدارایقدرت
تحليلوهخنوریهستندوبرایپذيرشمسؤوليتدرنظاماهالمیآمادهاند.
البتهاينكاربازهمروبهگسترشاهتوبايدپيشبرود.درزمينههایعلمی
همكهخودشمامصداقونمونهاشهستيدوازقبيلشمادررشتههایمختلف

وجوددارند.2

4/2/3/4- تأمین نیمی از نیروى فّعال جامعه
تّعاليتزناندرعرصهیاجتماع،تّعاليتیكاماًلمباحورواومطلوبوُمجاز
اهتكهباحفظحدوداهالمی،اينهاراانجامدهندونيمیازنيرویتّعالجامعه

رابهجامعهتقديمكنند.3


ترضبفرماييددربيناينپنجاهميليونجمعيتكشورما،اگرمثاًلهیميليون
ياهیوپنجميليونانسانیهستكهدرهنينمتناهببرایثمررهاندنبهاين
كشوراهت،طبيعتاًازاينهیوپنجميليون،نصفشزنانهستند.مگرمیشوداز
كناراينهمهاهتعدادیكهدراينهانسفته،بهآهانیگذشت؟مگرمیشوداين
خزانههایالسیرادروجوداينهاناديدهبگيريم؟درمياناينهابايددانشمندباشد؛
منتسادانشباهمهیعظمتش،درمقابلآنحيثيتمعنویيیكهخدایمتعالبه

زنداده،چيزینيست.4

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.همان.

3.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
4.بياناتدراجتماعبزرگمردمبوشسر1370/10/11.
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4/2/4- گستره های حضور اجتماعی
4/2/4/1- گستره ی عمومی

4/2/4/1/1- اعالم موضع سیاس�ی وش�رکت در رأى گیرى، راهپیمایی ونماز 
جمعه وحضور در عرصه هاى مختلف دیگر

مابهزنانمسلمانخودماناتتخارمیكنيمدراينراهپيماييسا،وقتیدوربينسا
میرودرویچسرهیخانمهايیكهباحجابكامل،ترزندانشانراهمدربغل
گرتتهاندودرشرايطدشواربهراهپيمايیآمدهاند،يابرایاعالمموضعهياهی،يا
درنمازجمعهشركتكردهاندويابرایكارعبادی،هياهیبهپایصندوقهای
رأیرتتهاند،برایمااتتخاراهت.خانمهايیكهدردانشگاههامراتبعاليهرادرراه
تحصيلعلمبهدهتآوردهاندويادركنكورهایهراهریدررشتههایگوناگون
رتبهیاّولودومشدهاند،وقتیدرجامعهیمانمودپيدامیكنند،جمسوریاهالمی

هربلندمیشودواتتخارمیكند.1

4/2/4/1/2- ب�از ب�ودن می�دان فّعالی�ت در تمامی عرصه براى زن به قدر توان 
جسمانی ونیازها وضرورت

برای هياهی و اقتصادی و علمی تالش و تّعاليت ميدان اهالم، نظر از
زنان،كاماًلبازاهت.اگركسیبااهتنادبهبينشاهالمیبخواهدزنراازكار
علمیمحرومكند،ازتالشاقتصادیبازدارد،ياازتالشهياهیواجتماعی
بینصيبهازد،بهخالفحكمخداعملكردهاهت.زنانبهقدریكهتوان
تّعاليتها در میتوانند میدهد، اجازه ضرورتهايشان و نيازها و جسمی
اجتماعی و اقتصادیوهياهی آنهاهرچهمیتوانند،تالش كنند. شركت

كنند.شرعمقّدس،مانعنيست.2

4/2/4/1/3- حضور در بسیج ونهادهاى انقالبی وفّعالیت هاى سازندگی و اقتصادى
درتّعاليتهازندگی،درتّعاليتاقتصادی،درطّراحیوتكركردنوبرای
1.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.

2.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.



263بخشچسارم:هيمایزندربعداجتماعی

اموركشورويكشسرويكروهتاويكمجموعهوامورشخصیخانواده
مطالعهكردن،ميانزنومردتفاوتینيست.همهمسؤولندوهمهبايدانجام

دهند.1

4/2/4/2- گستره اختصاصی
الف( اشتغال 

1- از منظر اسالم
1/1- الزم دانستن کار براى زن به صورت مشروط

اهالمباكاركردنزنمواتقاهت.نهتقطمواتقاهت،بلكهكارراتاآنجا
كهمزاحمباشغلاهاهیومسمترينشغلاو،يعنیتربيتترزندوحفظخانواده

نباشد،شايدالزمهممیداند.2

1/2- عدم مانعیت اسالم براى فّعالیت زنان در عرصه هاى مختلف 
اينكهمابگوييم»زنراازتّعاليتاقتصادیواجتماعیممنوعكنيم«،بهاهتنادِ

نظرِاهالم،غلطاهت.اهالمچنينحرتینگفتهاهت.3


نظراهالمايناهتكهدرميدانتّعاليتعلمی،اقتصادی،اجتماعیوهياهی،
نبايدبرزنتحميلواجباركرد؛چنانكهبههدكردنراهاوهمنبايدپرداخت.
اگرخانمهامیخواهندواردتّعاليتهایاجتماعیوهياهیشوند،مانعینيست.4



زِنمسلمانمثلمردِمسلمانحقداردآنچهراكهاقتضایزماناهت،آن
خأليیراكهاحساسمیكند،آنوظيفهایراكهبردوشخودحسمیكند،انجام
دهد.چنانچهدختریمثاًلمايلاهتپزشكشود،ياتّعاليتاقتصادیكند،يادر

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.

3.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
4.همان.
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رشتههایعلمیكاركند،يادردانشگاهتدريسكند،يادركارهایهياهیوارد
شود،ياروزنامهنگارشود،برایاوميدانهابازاهت.1

2- اولوّیت شغلی برای زن
2/1- پزشکی واقسام رشته هاى پزشکی

البته،منايننكتهرادرهمينجابگويمكهرشتهیپزشكی-نهتقطزنان
اولويّتبرخورداراهت؛زيراماكهبهوجوديكتاصلهی از -برایخانمها
ارتباطیوآميزشِیاجتماعیبينزنومردمعتقديموتأكيدداريمكهنبايداختالط
بیقيدوشرطبينزنومردباشدومعتقدبهحجاب-بهمعنایكاملوواقعی
كلمه-هستيم،نمیتوانيمدرمسألهیپزشكیبیتفاوتباشيم.يعنیبههمانتعداد
كهپزشكمردداريم،بههمانتعدادهمپزشكزنالزمداريم.بگذاريمزنهابرای
مراجعاتپزشكیخود،بهطبيبزنمراجعهكنندوهيچلزومینداردكهمااين
تاصلهرابرنداريم.بايستیكاریبكنيمكهزنهابتوانندبدونهيچگونهمشكلی،به

طبيبمراجعهكنندوآنطبيبهمطبيبزنباشد.


بعضیازخانمهاخيالمیكردندكهاگرزندررشتهیزناندرسمیخواند،
بايستیتقطدرزمينهیبيماريهایويژهیزنانومسألهیزايماندرسبخواند؛
درحالیكهاينطورنيستوخانمهاموظفندكهانواعواقسامرشتههایتخصصی

پزشكی-مثلقلبوداخلیواعصابو...-رادنبالكنند.اين،تريضهاهت.2

2/2- فّعالیت هاى قرآنی
اميدواريمخداوندمتعالبهشماهاتوتيقبدهد.منازهمهیخانمهایمحترم،
بانوانگرامیكهدربخشهایمختلفكشوردركارقرآنیتعالند،صميمانهتشكر
ميكنم.وحضورشماهادرعرصهیكارقرآنی،بهجامعهیزنكشورالسامخواهد

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
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دادوزنانكشورما-يعنینيمیازجمعيت-راانشاءاهللبهقرآنمتمايلخواهد
كرد.واگرزنهاباقرآنمأنوسبشوند،بسياریازمشكالتجامعهحلخواهد
شد؛چونانسانهاینسلبعددردامنزنپرورشپيداميكندوزنآشنایبا
قرآنومأنوسباقرآنومتفاهمبامفاهيمقرآن،خيلیميتوانددرتربيتترزند
تأثيراتیداشتهباشدواميدواريمانشاءاهللبهبركتاينحركتعظيمشماها،تردای

جامعهیمابهمراتبازامروزقرآنیترباشد.1

2/3- فّعالیت علمی
اگرخانمهامیخواهندواردتّعاليتهایاجتماعیوهياهیشوند،مانعینيست.

البتهتّعاليتعلمی،خيلیخوباهتوبرهايرتّعاليتهاترجيحدارد.2

3- الزامات حضور اجتماعی واشتغال زن
3/1- کار وشغل نبایدباکرامت وارزش معنوى انسانی زن در تنافی باشد 

يككشوركهنمیتواندازنيرویكارزناندرعرصههایمختلفبینيازباشد!
اّمااينكارنبايدباكرامتوارزشمعنویوانسانیزنمناتاتداشتهباشد.نبايد

زنراتذليلكنندواوراواداربهتواضعوخضوعنمايند.3

3/2- لطمه نزدن به پیوند زناشویی
بعضیازمامیپرهند:شمامواتقيدزنهابروندكاركنند؟مامیگوييم:البته،ما
بابيكاریخانمهامخالفيم؛زنبايدكاركند.البتهكاردوجوراهت:يكیكارِداخل
خانهويكیكاربيرونخانه،هردوكاراهت؛اگركسیاهتعداددارددركارهای
مربوطبهبيرونمنزل،بايدانجامبدهد،خيلیهمخوباهت.منتسايكشرط
دارد،بايدجوریباشدكهايناشتغالحتیدرداخلخانهبهپيوندزنوشوهر
لطمهاینزند.بعضیازخانمهاهستندكهخودشانراازصبحتاشبمیُكشند،

1.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/07/28.
2.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.

3.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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بعدكهمردبهخانهمیآيد،حوصلهیيكلبخندزدنبهاوراهمندارند.اين،بد
اهت.كارِخانهرابايدكرداّمانهآنقدریكهاينكاربهانسدامخانوادهمنتسیبشود.1

3/3- رعایت حدود و احکام الهی و اخالق معاشرتی
امااينجا،]دركشورما[آنمرزبينزنومردوجوددارد.معنایآنمرزهم
ايننيستكهزنانومرداندريكمحيطتحصيلنكنند،دريكمحيطعبادت
نكنند،دريكمحيطكارنكنندودريكمحيطخريدوتروشنكنند-كهاين
قبيلموارد،تراواناهت-بلكهمعنايشايناهتكهحّدوحدودیدراخالق
معاشرتیخودشانقائلباشند.واينكاربسيارخوبیاهت.زندراينجاحجاب

خودشراحفظمیكند.2


امروزبحمداهللزنانمادرميدانهایگوناگونیپيشرتتداشتهاند.نبايدزنانو
دخترانراازتحصيلعلمبازداشت؛بايدكمككردتاتحصيلكنندومعرتتو
بصيرتپيدانمايند.زنانمیتواننددرهمهیمسائل،دوشادوشمردانباشند؛البته

بايدحدودالسیواحكامالسیحفظبشود.3

3/4- عدم مانعّیت با بچه دارى ومتناس�ب بودن با توان جس�مانی و ش�وق 
وعالقه آن ها

اينكهمابگوييم»زنراازتّعاليتاقتصادیواجتماعیممنوعكنيم«،بهاهتنادِنظِر
اهالم،غلطاهت.اهالمچنينحرتینگفتهاهت.اّماازآنطرف،اينراهمكهزن
رامجبوربهانجامكارهایهنگينوتالشهایدشواراقتصادی،اجتماعیياهياهی
كنند،اهالمتوصيهنكردهاهت.نظراهالم،يكنظرميانهاهت.يعنیزناگرترصت
وتراغتداشتهباشد،بچهداریمانعاونگردد،شوقوعالقهونيرووتوانجسمانی
داشتهباشدوبخواهدواردتّعاليتهایاجتماعی،هياهیيااقتصادیشود،مانعیندارد.

1.خطبهیعقدمورخهی1372/11/12.
2.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.

3.بياناتدراجتماعبزرگمردمبوشسر1370/10/11.
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اّمااينكهاورامجبوركنندوبگويندبايدحتماًشغلیبپذيری،روزیتالنقدركار
كنیتابادرآمدآنبتوانیدرتأمينهزينهیخانوار،هسمیبهعسدهبگيری،نه.اينرا
هماهالماززننخواهتهاهت.اينراهميكنوعتحميلبرزنبهحسابمیآورد.1

3/5- عدم تحمیل کار سنگین
چونازلحاظجسمانیزنظريفترازمرداهت،لذاضرورتهايیدارد.
تحميِلكارهنگينبرزن،ظلمبهزناهت.اهالماينراتوصيهنمیكند؛چنانكه

منعهمنمیكند.2

3/6- رعایت عّفت وعفاف و عدم اختالط وامتزاج با مردان
چنانچهدختریمثاًلمايلاهتپزشكشود،ياتّعاليتاقتصادیكند،يادر
رشتههایعلمیكاركند،يادردانشگاهتدريسكند،يادركارهایهياهیوارد
شود،ياروزنامهنگارشود،برایاوميدانهابازاهت.بهشرطرعايتعّفتوعفاف
وعدماختالطوامتزاجزنومرد،درجامعهیاهالمیميدانبرایزنومردباز
اهت.شاهدبراينمعنا،همهیآثاراهالمیاهتكهدراينزمينههاوجودداردو
همهیتكاليفاهالمیاهتكهزنومردرابهطوريكسان،ازمسؤوليتاجتماعی
برخوردارمیكند.اينكهمیترمايد:»من اصبح ال يهتم بامور المسلمين فليس بمسلم«3
مخصوصمرداننيست؛زنانهمبايدبهامورمسلمانانوجامعهیاهالمیوامور
جساناهالموهمهیمسائلیكهدردنيامیگذرد،احساسمسؤوليتكنندواهتمام

نمايند؛چونوظيفهیاهالمیاهت.4

3/7- پرهیز از ملعبه شدن به وسیله ى دیگران در مسائل شهوانی وجنسی
امروزشمازنان،هنگربانارزشهایاهالمیدرمقابلوضعجاهلیدنيایغرب

1.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
2.همان.

3.كاتی،ثقةاالهالمكلينی،ج3،ص163.)انتشاراتدارالكتباالهالميه(
4.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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هستيد.شماهستيدكهداريدازاينحصارمستحكمترهنگاهالمیمحاتظت
میكنيد.درعلم،درترهنگ،درهياهتودرهمهچيز،زنبايدپرورشاهالمی
پيداكند؛درميدانهایاجتماعیواقتصادیوهياهیوهمهجابرودوپيشتازباشد؛

اّمادرمسائلشسوانیوجنسی،ملعبهیدهتاينوآننشود؛اينحرفماهت.1

3/8- رعایت حّساسیت هاى اسالمی نسبت به روابط ونوع اختالط مرد وزن 
وحفظ حّد ومرزها در روابط

درعرصهیاينتّعاليتها،اهالمحدودیرامعيّنكردهاهتكهاينحدود،
مربوطبهزنواجازهداشتناوبرایتّعاليتنيست؛مربوطبهاختالطزنومرد
اهتكهاهالمرویاينمسألهحّساهيتدارد.اهالممعتقداهتكهمردوزن
بايديكمرزبندیميانخودشاندرهمهجا-درخيابان،دراداره،درتجارتخانه-
داشتهباشند.ميانزنومردمسلمان،حجابومرزیمعيّنشدهاهت.اختالطو
امتزاجزنومرد،مثلاختالطوامتزاجمردانباهموزنانباهمنيست.اينرابايد
رعايتكنند.هممردبايدرعايتكندوهمزنبايدرعايتكند.اگراينحّساهيِت
اهالمنسبتبهروابطونوعاختالطمردوزنرعايتشود،همهیكارهايیكه
مردانمیتواننددرعرصهیاجتماعیانجامدهند،زنانهم-اگرقدرتجسمانی

وشوقوترصتشراداشتهباشند-میتوانندانجامدهند.2

3/9- احساس حضور اسالم در محیط کار
طوریشودكهدرمحيطكار،اهالمحسشود.نهمثلدورانطاغوتكهانسان
وقتیبهداخلمحيطیمیرتت،احساسمیكرددرآنمحيط،همهچيزضّداهالم
اهت.بهيكمسلمانوبهيكآدممتديّنكهمیرهيدند،نگاههاازرویبُغض،
ازرویهردیوازرویبیاعتنايیبود.رتتارزنان؛پوششزنان؛برخوردمردان؛

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22

2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
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جلفگريهايیكهگاهیبعضیازمردانوزنانمیكردند؛همهچيزغيراهالمی
بود.نقطهیمقابلآن،تضایاهالمیاهت؛بهنحویكهوقتیانسانواردادارهای
میشود،نگاهكندببيندآثاراهالمهمهجاپيداهت.وقتظسرمیشود،مردم
میروندنماز.مراجعكهمیآيد،بااوباچسرهیبّشاشبرخوردمیكنند؛كارشرا
انجاممیدهندوحدوداهالمیرارعايتمیكنند.زنانباپوششمناهبمیآيند.
مردانوزنانارتباطاتوبرخوردشاندرداخلاداره،متينومحترمانهاهت.اين

محيط،اهالمیاهت.1

ب- علم آموزی
1- علم آموزی زن ازمنظراسالم

1/1- عدم تفاوت بین دختر وپسر درمسئله ى علم آموزى
منبهخانوادههاتوصيهمیكنمكهاجازهدهنددخترهايشاندرسبخوانند.مبادا
پدرومادری،ازرویتعّصِبدينی،خيالكنندكهبايدجلِودختررابگيرندتا
تحصيالتعاليهنكند!نه؛دينچنينچيزینگفتهاهت.دين،برایتحصيلعلم،
مياندختروپسرترقینمیگذارد.اگرپسرشماتحصيالتعاليهمیكند،بگذاريد

دخترشماهمبهتحصيالتعاليهبپردازد.2

1/2- وجوب علم آموزى براى زن ومرد
آموزش ما، درجامعهی اگرچه مردهاهت؛ از بيشتر برایزنها، تكليف
رشتههایمختلفعلومكهبرایهاختناينجامعهالزممیباشد،برایهمهتريضه
اهت.آنكسانیكهبتوانند،حقيقتاًامروزازآنروزهايیاهتكهكسبعلم
تريضهیشرعیاهت؛عالوهبراينكهتريضهیاجتماعیهماهت.كسبعلم
تقطيكامتيازنيستكهكسیبخواهدبهجايیبرهدوشغلپُردرآمدیداشته

1.بياناتدرديداراعضایانجمنهایاهالمیادارات،كارخانههاوبيمارهتانهایهراهركشور
.1371/6/4

2.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
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باشد؛مسألهايناهتكهكسانیكهمیتواننددرسبخوانند،واجباهتكهدرس
بخوانندوتخّصصهاراپيداكنند.1

2- ضرورت علم آموزی زن
2/1- مشارکت در سازندگی کشور

مابايدبرایحركتوتالشدرراهخدا،خودراآمادهنگسداريم.دراينجست،
زنومردهمترقینمیكند؛مردانهمموظفند،زنانهمموظفند؛مردانهمبايد
علمودانشراتحصيلكنند،زنانهمبايدعلمودانشراتحصيلكنند؛مردان
همبايدتاآنجاكهمیتوانندودرهرنقطهایكهمیتوانند،درراههازندگیكشور
تالشكنند،زنانهمبايددرراههازندگیكشور-وبهخصوصهازندگینسل

نووتربيتاهالمیاو-تاآنجاكهمیتوانند،تالشكنند.2

2/2- واقف ش�دن به ش�أن خودوآگاهی نس�بت به تبلیغات بی پایه واس�اس 
استکبار جهانی نسبت به زن

اگرپسرشماتحصيالتعاليهمیكند،بگذاريددخترشماهمبهتحصيالت
عاليهبپردازد.بگذاريددخترانجوانمادرسبخوانند،علمبياموزند،آگاهیپيدا
كنند،بهشأنخودشانواقفشوندوقدرخودرابدانند،تابفسمندكهتبليغات
اهتكبارجسانیدرخصوصزن،چقدربیپايهواهاسوپوچاهت.درهايهی

هواد،میشوداينهاراتسميد.3

2/3- عامل براى کنترل رفتار وتطبیق آن با حق وحقیقت وخوبی وپرهیز از 
تقلید وغرب گرایی

كسیكهمعلوماتداشتهباشد،میتواندرتتارخودراكنترلكندوآنراباهر

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.بياناتدراجتماعبزرگمردمبوشسر1370/10/11.

3.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
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چهحّقوحقيقتوخوباهت،تطبيقدهد.بنابراين،درميدانعلمی،همهی
راههایتّعاليتبايدبرایزنانبازباشد.دختران،حتّیدرروهتاهاهمدرسبخوانند.
توصيهیمنبهپدرانومادرانايناهتكهبگذارنددختربچههايشانبهمدرهه
بروندوهوادبياموزند.اگرآنهااهتعداددارندومايلندپسازطّیمراحلابتدايی
بهتحصيالتعاليهودانشگاهیبپردازند،ممانعتنكنيد.بگذاريددرجامعهی

اهالمیماآنهاجزوانسانهایباهوادودارایمعلوماتشوند.1

2/4- نیازمندى جامعه به تحصیل دختران
زنانمیتوانندتحصيالتعاليهكنند.بعضيهاخيالمیكنندكهدختراننبايد
تحصيلكنند.اين،اشتباهوخطاهت.دخترانبايددررشتههايیكهبرایآنهامفيد
اهتوبهآنعالقهوشوقدارند،تحصيلكنند.جامعه،بهتحصيالتدخترانهم

نيازمنداهت؛همچنانكهبهتحصيالتپسراننيازمنداهت.2

3- الزامات علم آموزی ومحیط تحصیل برای زن
3/1- حفظ حدود الهی واحکام الهی 

اگراينقشرعظيمازمّلتايران-يعنیزنان-دوشادوشمردان،باحفظ
حدوداهالمی،علموتّنوكارهایشايستهیيكمسلمانراترابگيرندوعمل

بكنند،يقيناًموتقيتبيشترخواهدبود.3

3/2- دارا بودن امنّیت اخالقی وفکرى در محیط تحصیل
محيطتحصيلبايدهالمباشد؛همبرایپسروهمبرایدختر.دانشگاهبايد
برایترزندانمردمامنيّتداشتهباشد؛چهدختروچهپسر.كوچهوخيابان
بايدازلحاظناموهیواخالقیامنيّتداشتهباشد؛چهبرایدخترانوچهبرای

1.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
2.همان.

3.بياناتدراجتماعبزرگمردمبوشسر1370/10/11.
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پسران؛ترقنمیكند.درصورتیكهاينامنيّتحاصلشود،آنوقتدرمحيط
امن،دركوچهوبازارامن،دردانشگاهامن،دردبيرهتانامنكهامنيّتاخالقی
بايدآنراتأمين وتكریتأمينشدهاهت-ومسؤوالنوپدرانومادران
كنند-دخترمسلمان،پسرمسلمان،مردمسلمان،زنمسلمانمیتوانندتّعاليت

خودشانرابكنند.1

3/3- تأسیس دانشگاه  هایی مخصوص زنان
شنيدمكهزمزمهوصحبتاينهستكهانشاءاهللدانشگاهیمخصوصزنان
بهوجودبيايد؛يعنیاهتادومديرودانشجووحتّیكادراداریهمهمهزنباشند؛
بهخصوصدردانشگاههایپزشكی.اين،تكربسيارخوبیاهت.منهمينطوركه
بايكنظردورادورنگاهمیكنم،بدوناينكهدرهتجوانبقضيّهرارهيدهباشم
-چونترصتاينكاررانداشتهام-میبينيمكهاجماالًاينكارباآنهدفهای
كّلیوارزشیحركتزندرجامعهیماكاماًلمتناهبوخيلیخوباهت.

اميدوارمكهانشاءاهللموتقومؤيدباشيد.2

3/4- ایجاد محیط اسالمی براى تحصیل
محيطدانشگاههابسيارمسماهت.درمحيطدانشگاهها،خانمهایدانشجوو
اهتادبايدبكوشندروحيّهوترهنگاهالمیراترويجكنند.اجازهندهيدبهكسانی
-اگرخداینكردهدردانشگاههایكشورهستند-كهنسبتبهحجاباهالمی
يازنانودانشجوياندخترمسلمانبیاحترامیكنند.اجازهندهيدكهاينهابتوانند
اتكارتاهدرامنتشركنند.محيطدانشگاهبايدمحيطاهالمیباشد؛محيطیبرای
رشدانسانطرازاهالم؛انسانیكهالگويشتاطمهیزهراهالماهللعليساهت.واين،

برایآيندهیكشورتوقالعادهمسماهت.3

1.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
3.بياناتدرديدارگروهیازبانوانبهمناهبتترخندهميالدحضرتزهرا)س(وروززن1371/9/25.
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4- ثمرات علم آموزی زن
4/1- مایه ى افتخاربراى جمهورى اسالمی وپیشرفت براى زن

خانمهایباهوادِمسلماِنمؤمِندرهخوانیكهيامشغولتحصيلندويادر
دانشگاههابسترينعلومرادرباالترينمدارجتدريسمیكنند،زيادندواينبرای
نظاماهالمیمايهیاتتخاراهت...امروز،بحمداهللدخترانجوانیكهدرآيندهینه
چنداندوربهمقاماتعالیعلمی،تقسیوتلسفیمیرهند،بسيارند.اينهااتتخار

نظاماهالمیهستند؛وپيشرتتزنيعنیاين.1

4/2- کم تر دچار ابتذال شدن
شماخانمیراترضكنيدكهدرحّداعالیدانشباشد،اّمادرمسائلانسانی
باشد؛ ابتذال ازدوجنس،دچار انسانيشبهعنوانيكجنس ارتباطات ودر
شماخيالمیكنيداينتردارزشیدارد؟البتهخانمیكهدانشمندباشد،بهيك
شكل،كمتردچاراينابتذاالتمیشود-يكیازآتاتبیهوادیهميناهت
كهزنانراقدریبيشترازاينهابهابتذالمیكشاند-ليكنحّدابتذال،يكحد

محدودینيست.2

4/3- نشان دادن پیام جهانی اسالم به زنان دنیا
منمیخواهمبگويمكهشماخانمهابرایدنياپيامیداريد.اينپيامرادقيق
ومسّجلكنيدوبهدنيابدهيد.پيامهمتقطپيامزبانیوشفاهیوكتبینيست؛
بلكهبيشترپيامعملیاهت.زنهایايران،بهخصوصكسانیكهدررشتههای
گوناگوِندانشودرچارچوباهالمواحكاماهالمیومسمترازهمهمسألهی
حجابتوانستهاندحركتبكنند،بايستیبهزنانودخترانودانشجويانزندنيا
عماًلتفسيمكنندكهعلمبهمعنایبیبندوبارینيستوالزمهیتحصيلعلم،

1.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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بیقيدینسبتبهموازيناخالقیدرموردمعاشرتزنومردنيست؛بلكهمیتوان
بارعايتكاملاينموازين،علمراهمتحصيلكردوبهجاهایبااليیرهيدو

وجودشمامیتواندبهعنوانيكنمونهازپيامجسانیاهالمنشاندادهبشود.1

4/4- عامل براى ایجاد اثرات عظیم در دنیا و کسب آبرو براى انقالب
خيلیپديدهیعظيمومباركیاهت.هزارانعالم،پژوهشگر،تقيهوتيلسوف
درحوزههایعلميهیخواهرانتربيتشوند؛اينچهحركتعظيمیخواهدبود.
ببينيدنگاهدنيایماّدینسبتبهپديدهیزنوجنسزنچهنگاهبدیاهت،چه
نگاهتحقيرآميزیاهت،چهنگاهمنحرتانهایاهت.حضوردانشمنداناهالمیزن
درعرصههایمختلف-مثلحضوردانشمندانترزانهوتسميدهیدانشگاهیزنكه
متديّنومتشّرعهستند-اثراتبسيارعظيمیرادردنياميگذارد؛برایانقالبآبروهت.
بانوانبايدخوبدرسبخوانند.البتههدفنسايیدرسخواندنبانوان،تنسامجتسدشدن
ياتيلسوفشدننيست-ممكناهتعّدهایعالقهاشراداشتهباشند،اهتعدادشرا
داشتهباشند،وقتشراداشتهباشند،عدهایهمنه-آشنايیبامعارفاهالمیوقرآنی

اهتكهميتواندبرایخودآنهاوبرایديگرانمورداهتفادهقراربگيرد.2

4/5- جبران عقب ماندگی ها
مردبايدبهزنكمككندتاعقبماندگیهايیراكهدرجامعهمادارندجبران
كند.البتهمرادازاينعقبماندگیهاآنچيزهايینيستكهامروزبهتقليداز
ترنگیهادرجامعهمامطرحمیشود.بلكهمرادمعرتتاهت.مرادتحصيالت
اهت.مرادپيداشدنروحانديشهوتأّملوتكردرزناهت.مراداينهاهتكه
هرچهمردبتواندبايددراينزمينهبههمسرشكمككند.اگرزنمیخواهدكاری
انجامبدهديادرتّعاليتهایاجتماعیهسيمباشد،درحّداقتضایوضعزندگی

خانوادگیمانعاونشود.3
1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.بياناتدرديدارطالب،تضالواهاتيدحوزهعلميهقم1389/07/29.

3.خطبهیعقدمورخهی1375/2/10.
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5- اولوّیت های علم آموزی زن
5/1- آشنایی با معارف دینی وانسانی

اگريكروزمحيطهایتحصيلی،محيطهایناهالمیبود،امروزبحمداهللدر
دوراناهالمیآنگونهنيست.بايداجازهبدهندكهدختراندرسبخوانند،مطالعه
كنند،كتاببخوانند،بامعارفدينیوبامعارفانسانیآشناشوندوذهنومغزشان

قّوتوقدرتپيداكند.اين،كارِبسيارالزمیاهتكهبايدانجامگيرد.1

5/2- کسب علم و تخّصص در رشته ى پزشکی
كسبعلمتقطيكامتيازنيستكهكسیبخواهدبهجايیبرهدوشغل
پُردرآمدیداشتهباشد؛مسألهايناهتكهكسانیكهمیتواننددرسبخوانند،
واجباهتكهدرسبخوانندوتخّصصهاراپيداكنند.كسبعلموتخّصص
دررشتهیپزشكی-مثلبقيّهیرشتهها-برایمردهاواجباهت؛اّمابرایزنها
واجبترمیباشد؛چونزمينهیكاردرميانخانمهاكمتراهت.بهنسبتتعدادزنان
درجامعه،ماپزشكزنكمترداريم.بنابراينازنظراهالم،اينمسألهيكمسألهی

حلشدهاهتوجامعهیمابايدپيشبرود.2

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.





فصل سوم
تعامل انقالب اسالمی وجنگ تحمیلی با زنان

4/3/1- تأثیر زنان در انقالب وجنگ تحمیلی
4/3/1/1- پشتیبانی وحمایت زنان یکی از عوامل پیروزى در همه ى مراحل انقالب
حضورخانمهادرهمهیمراحلانقالب،حضوریزندهونيرومندوقویبود
وتوانستندبارهایهنگينراتحّملكنندومصيبتهایبزرگراازهربگذرانند.
درطولتاريخاهالم،مانندزنهایما،نادروكمياببودهاهت.يقيناًاگرپشتيبانی
وحمايتبانوانكشورماننمیبود،دردورانجنگوپيشازآندرهمهیمراحل
انقالب،اينپيروزيهابهدهتنمیآمد.چهقدرمادرانوهمسرانوخواهرانشسدا
وهايربازماندگانآنهادردورانجنگوقبلازآناهتقامتوثباتازخودنشان
دادندكهگاهیموجبتعّجبانسانمیشود؛زيرانمونهیآنرادرتاريخاهالم

كممیبينيم.1

4/3/1/2- سرباز خط مقّدم انقالب
مادرجريانانقالبشاهدبوديمكهزندركشورما،هربازخطمقّدمانقالب
شد.اگرزنهاباانقالبهازگارنبودندواينانقالبرانمیپذيرتتندوبهآنباور

1.بياناتدرمراهمبيعتگروهكثيریازبانوانشسرهایمختلفكشور1368/4/15.
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نداشتند،مطمئناًاينانقالبواقعنمیشد.منبهاينمعنااعتقاددارم...اگرآنها
نبودند،نيمیازگروهانقالبيونمستقيماًدرميداننبودند.1

4/3/1/3- زنان داراى نقش اّول و برجسته در انقالب وجنگ
اگرزنانبهانقالبنپيوهتهبودند،انقالبپيروزنمیشد؛جوانانبرایپيوهتن
بهصفوفانقالب،ازخانههابيروننمیآمدند؛مادرانشاننمیگذاشتند،ياحّداقل
آنهاراتشويقنمیكردند.اگرزناندلدرگروانقالبنداشتند،مرداناينطور
آزادنهدرصفوفانقالبجانتشانینمیكردند.نقشزندرانقالب،همبهطور
مستقيم،وهمبهطورغيرمستقيم،يكنقشبرجستهومجموعاًنقشاّولاهت؛

درجنگهمهمينطوربود.2

4/3/1/4- حضور زنان، مشکل گشاى انقالب وجنگ
اگرحضورزناندرنسضتانقالبیمّلتايراننمیبود،بهاحتمالزياداين
انقالببهاينشكلپيروزنمیشد؛يااصاًلپيروزنمیشد،يامشكالتبزرگی
درهرراهآنپديدمیآمد.بنابراين،حضورزنانمشكلگشابود.درجنگهم

همينطوربود.3

4/3/1/5- اگر زنان حاضر نبودند انقالب پیروز نمی شد
وقتینسضتاهالمیبهمرحلهیانقالباهالمیرهيدوزنانباهمانبرداشت
طبيعیكهازاهالمدرجامعهیزنانهبود،جلواتتادند؛امامترمودند-ودرهتهم
ترمودند-كه:اگرزناندرايننسضتهمكارینمیكردند،انقالبهمپيروزنمیشد.
يقيناًاگرزنهادرداخلخيابانهاودرراهپيماييهایعظيمحضورپيدانمیكردند-آن

حضورعظيموباشكوهزناندردورانانقالب-انقالبپيروزنمیشد.4

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار1370/8/22.

3.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
4.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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4/3/1/6- داراى نقش تعیین کننده در انقالب وجنگ تحمیلی ودردوران آینده 
به شرط رعایت ارزش واقعی زن

نقشزناندرانقالب،يكنقشتعيينكنندهبود؛درجنگ،يكنقشتعيينكننده
بود؛دردورانآيندههمنقششانانشاءاهللتعيينكنندهخواهدبود؛بهشرطیكهما
اينجساتارزشیرادرزنرعايتكنيم.اينهاهتكهتأمينكنندهوتضمينكنندهی

اينآيندهاهت.اميدواريمكهخداوندشماهاراتأييدكند.1

4/3/1/7- حض�ور اجتماع�ی زنان در میدان هاى مختلف از عوامل ش�کل دهی 
وادامه ى نهضت

درميدانجنگهمزناننقشهایدرجهیاّولراايفاكردند.اگردرطولانقالب،
وتاداریزنان،عواطفزنان،حضورزناندرميدانهایمختلف،درراهپيماييهاو
درانتخاباتهانمیبود،يقيناًاينحركتعظيممردمینمیتوانستاينگونهشكل

پيداكندوادامهيابد.ايننظراهالماهت،ايننظرنظاماهالمیاهت.2

4/3/1/8- ایستادگی در برابر عملیات روانی دشمن
زنانمادرميدانجنگحضورپيداكردند؛درميدانبازهازیحضورپيداكردند
ودرميداننشاندادِنقدرتروانی،ازهمهبيشترتّعاليتكردند.بسترينكسانی

كهدرجّوتبليغاتگوناگوِندشمنانايستادند،بانوانكشورمابودند.3

4/3/1/9- شرکت وتأثیر زنان در مقدمات پیروزى انقالب
دركشورما،بههنگاممقّدماتپيروزیانقالبكهزناندرميدانهایعظيم

مبارزهیهياهیحضورپيداكردندونقشخودشانرابهاثباترهاندند.4

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
3.بياناتدرديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.

4.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
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4/3/1/10- پشتوانه ى حرکت مردان درانقالب
اگر بودند. مردها پشتوانهیحركت انقالب، مدت درطول ما كشور زنان
احساهاتوايمانقویزنهانبود،شايدبسياریازمردهایمااينقدرتراپيدا
نمیكردندكهدرميدانهایهختمبارزاتگوناگونحضورداشتهباشند.امروزهم

همانمسؤوليتبردوشخانمهاهت.1

4/3/1/11- ایجاد انگیزه براى حضور مردان درجنگ تحمیلی
مادرجنگوانقالبمشاهدهكرديمكهنقشخانمهااگرازمردهابيشترنبود،
كمترنبود.اگرزنهاحماههیجنگرانمیهرودندوجنگرادرميانخانهها
بهعنوانيكارزشتلّقینمیكردند،مردهاارادهوانگيزهیرتتنبهميدانجنگ
راپيدانمیكردند.دههاعاملدهتبهدهتهممیدهدتاخيلعظيمبسيجی
رابههمتجبسهروانهمیكند.يكیازمسمتريِناينعاملها،روحيّهیمادرهاو

همسرهاوزنهاهت.2

4/3/1/12- تأثی�ر فرهنگ�ی زیاد براعضاى خان�واده براى حضور در عرصه 
مبارزات انقالبی

]زنانانقالبی[بهطورغيرمستقيمرویترزندانوشوهرانوبرادرانومحيط
خانه-كهزندرمحيطخانهدارایتأثيرترهنگیزيادیاهت-اثرمیگذاشتند.
اينحضورآنهابودكهتوانستهتونتقراتدشمنرابشكندومبارزهرابه

معنایواقعیكلمهپيشببرد.3

4/3/1/13- صبروایستادگی زنان براى پیروزى انقالب وپیشرفت مقاصد انقالب
منباخانوادههایمعّظمشسداديدارونشستوبرخاهتزيادیداشتهام.در

1.بياناتدرمراهمبيعتگروهكثيریازبانوانشسرهایمختلفكشور1368/4/15.
2.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالی

ودرمانیكشور1368/9/15.
3.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
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كمترخانوادهیشسيدیاهتكهروحيّهیمادرازروحيّهیپدرباالترنباشد.در
اغلبخانوادهها،روحيّهیمادرشسيدازروحيّهیپدرشسيدباالتراهت.اين،يك
چيزتوقالعادهاهت.اين،نقشزنانمؤمنرادراينانقالبنشانمیدهد؛زنانی
كهبرایپيروزیانقالبوبرایپيشرتتمقاصدانقالبايستادندوهمهچيزرا

برایاهدافوآرمانهایالسیواهالمیخودتداكردند.1

4/3/1/14- ایمان ، صبر ، ایس�تادگی، معرفت و روش�ن بینی زنان عامل مؤثر 
در پیروزى جنگ

درجنگتحميلیاگرامثالهمينمادرگرامیههشسيدومادرانشسيدانو
همسرانشسيدان-كهمناتتخارداشتهامباهزارهانفراينهاازنزديكنشست
وبرخاهتوگفتگوكنموخصوصياتآنهارامشاهدهكنم-ايمانخود،
صبرخود،ايستادگیخود،معرتتخودوروشنبينیخوددرقبالضايعات
جنگوتداكاريهایجوانانومردانرانشاننمیدادند،جنگپيروزنمیشد.
اگرمادرانوهمسرانشسدابیصبرینشانمیدادند،شوقجساددرراهخدا
وشسادتدردلمردهامیخشكيد؛اينگونهنمیجوشيد؛اينگونهبهجامعه

طراوتنمیداد.2

4/3/1/15- نقش برجسته ى زن در به میدان مبارزه آوردن اعضاى خانواده
اجتماعات از زياد احتمال به انقالب، پيروزی در زنان اجتماعات نقش
مخصوصمردانبيشتربود.يعنیحضورزناندرمبارزاتعمومیوهياهی،
يكنقشچندگانهداشت.مرديكنفربودوخودشمیآمددرمبارزاتيادر
اجتماعاتوراهپيماييهاشركتمیكرد.همينوبس!اّماوقتیزِنخانه،خود
رادرمبارزههسيممیدانستوواردميدانمیشد،درواقعخانهایراكهدرآن،
مردوزنوترزندانهستند،بهصحنهمیآوردوخانوادهایرادرميداِنمبارزه

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار1370/8/22.
2.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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حاضرمیكرد.درجنگنيزهمينطوربود.يعنیاگرخانوادههایشسدا-مادران
وهمسران-صبرنمیكردند،جنگدچارمشكالتبسياربزرگیمیشددرآن

مقطع،نقشزنان،بسياربرجستهبود.1

4/3/1/16- نقش اساسی زنان دربسیج کردن مردان مبارز وتقویت وپشتیبانی 
روحی آن ها

دردورانمبارزاتضّدرژيمطاغوتدرايران،خيليهادرميدانمبارزه
بودند،ولیزناِنآنهانگذاشتندكهآنهامبارزهراادامهدهند؛بهخاطراينكه
طاقتنداشتندهختيهایمبارزهراتحّملكنند؛گذشتهمنداشتند.خيليها
همبهعكس،شوهرانخودرابهايستادگیدرراهمبارزهتشويقمیكردند،
آنهاراكمكمیكردندوبرایآنهاتقويتوپشتيبانیروحیمیآتريدند.در
هال56و57،آنروزیكهخيابانهاوكوچههاازاجتماعاتمردمپرشده
بود،زناندربسيجوترهتادنشوهرانوترزندانخودشانبهميدانهایمبارزه

وتظاهرات،نقشحياتیداشتند.2

4/3/1/17- ایج�اد روحّی�ه ى ش�جاعت ومقاومت براى همس�ران وفرزندان در 
دوران انقالب وجنگ تحمیلی

بههربازان را انقالبودرجنگتحميلی،ترزندانخود مادراندردوران
جانبازوشجاعدرراهاهالمومسلمينتبديلكردند،وهمسراندردورانانقالب
ودورانجنگتحميلی،شوهرانخودرابهانسانهایمقاومومستحكممبّدل
هاختند...البتهزنانشجاعوآگاهومقاوموصبورايران،دردورانانقالب،در
دورانجنگ-چهدرپشتجبسه،چهدرجبسه،چهدرداخلخانهها-وكاّلدر

همهیميدانها،حضوریتّعالداشتند.3

1.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
2.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.

3.همان.
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4/3/1/18- شهدا، پرورش یافته ى دامن پاک زنان
اينجوانانیكهدرجبسهیجنگيادرمبارزهبااشرارومفسداناجتماعیو

اقتصادیبهشسادترهيدند،پرورشياتتهیهميندامنهایپاكند.1

4/3/1/19- فرستادن عزیزان به میدانهاى جنگ ومبارزه
برجستهترين از يكی زنان انقالب، اّول از اهت. زينبی انقالب ما انقالب
نقشهارادراينانقالبايفاءكردند.همدرخودحادثهیبزرگانقالب،همدر
حادثهیبسياربزرگهشتهالدتاعمقدس،نقشمادران،نقشهمسران،ازنقش
مجاهداناگرهنگينترودردناكتروتحّملطلبترنبود،يقيناًكمترنبود.مادری
كهجوانخودشرا،عزيزخودشرا،دهتهیگلخودشراهجدههال،بيست
هال-كمتر،بيشتر-پرورشداده،باآنمحبّتمادرانهاورابهثمررهانده،حاال
اورابهطرفميدانجنگميترهتد،كهمعلومنيستحتّیجسداوهمبرخواهد
گشتيانه.اينكجا،رتتنخوداينجوانكجا؟كهخوب،اينجوان،باشورو
هيجانجوانی،همراهباايمانوروحيّهیانقالبيگری،حركتميكندوميرود.كارِ
اينمادر،ازكارآنجواناگربزرگترنباشد،كوچكترنيست.بعدهمكهجسد
اورابرميگردانند،اتتخارميكندكهبچهیمنشسيدشده.اينهاچيزكمیاهت؟

اين،حركتزنانه،حركتزينبگوندرانقالبمابود.2

4/3/1/20- بهشتی کردن شوهران
دردورانبسياردشوارهالهایمبارزاتوهمچنينهالهایانقالب،خيلیاز
زنهاشوهرانخودراباصبروهمكاریشانبسشتیكردند.مردهارتتنددرجبسههای
گوناگونوخطراترامتحّملشدند.اينزنهادرخانههالرزيدندودچارتنسايیو
غربتگشتند.اّمازبانبهشكوهبازنكردند،شوهرانخودراتشويقهمكردند.اينها
شوهرانخودرابسشتیكردندوااّلمیتوانستندطوریعملكنندكهشوهرهايشان

1.بياناتدرجمعمردمزاهداندراهتاديومآزادی1381/12/04.
2.بياناتدرديدارگروهكثيریازپرهتاراننمونهكشور1389/2/1.
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ازرتتنبهجبسهوازوروددرميدانمبارزه،ازادامهمبارزهپشيمانشوند.میتوانستند
اينطوریعملكنندولینكردند.بیصبرینشانندادند.شوهرانیهمبودندكه
همسرانشانرابسشتیكردند،هدايتآنها،همكاریآنها،دهتگيریوكمكآنها

موجبشدكهاينزنهابتواننددرراهخداحركتكنند.1

4/3/2- تأثیرانقالب وجنگ تحمیلی بر زنان
4/3/2/1- انق�الب ارائ�ه دهنده نظرگاه جدیددرب�اره ى زن وآفریننده ى طراز 

نوینی از زن برجسته و واال
باری،مّلتايرانامروزبهبركتانقالبقادرگشتهاهتكهنظرگاهجديدیدرباب
زنوارزشهایاوارايهكندوطرازنوينیاززِنبرجستهوواالبياتريند.اين،توتيقیبزرگ
وحركتیماندگاروقابلتقليداهت.علیرغمهياهویامتناعومقاومتازهویمحاتلو

مطبوعاتغرب،نشانهیتأثيرونفوذاينحركترادردنيامیتوانمشاهدهكرد.2

4/3/2/2- قرارگرفتن زن در مرکز فّعالیت هاى سیاسی وسپردن پرچم انقالب 
به زنان در عین حفظ عفاف وحجاب

اهالموانقالبوامامآمدودراينكشور،زنرادرمركزتّعاليتهایهياهی
قراردادندوپرچمانقالبرابهدهتزنانهپرد؛درحالیكهزندرهمانحال
توانستحجابووقارومتانتاهالمیوعفافودينوتقوایخودراحفظ

كند.كسیحّقیازاينبزرگتربرگردنزنايرانیومسلمانندارد.3

4/3/2/3- ورود زنان درمیدان علم و طی کردن مدارج علمی با حفظ دین وعفاف
بهبركتانقالب،زنايرانیدرراهبسيارخوبیاتتاد.امروز،زنايرانیمیتواند
درميدانعلمواردبشودومدارجعلمیراطیكند؛درحالیكهدينوعفافو

1.خطبهیعقدمورخهی1379/12/23.
2.پيامبههيمناربررهیشخصيتزنازديدگاهامامخمينی)قّدسهره(1368/8/3.

3.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
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تقواووقارومتانتوشخصيتوحرمتزنمسلمانراهمحفظكردهباشد.
االندربينهمينجمعشما،چهقدردانشجويانواهاتيدودانشمندانزنوجود
دارند؟همچنينزنمیتوانددرميدانعلوموآگاهيهایدينیواردبشود؛بدون
اينكههيچمانعیبرهرراهشباشد.االندربينهمينجمعشما،عّدهیكثيریاز
طالبودانشجويانومدّرهانواهاتيدعلومدينیهستندكهدرميدانتقهاهالمی

وبينشدينیتحصيلمیكنند.1

4/3/2/4- وجود احساس خودآگاهی و شخصّیت اجتماعی 
چهزمانیچنيناحساهیدربينزنانما،آنهمدرچنينهطحوهيعیاز
انقالباهت.همانحالتخودآگاهیو بهبركت اين، جامعهوجودداشت؟
احساسشخصيتاجتماعیكهدرمردانبهوجودآمدهاهت،میتوانگفتكه
درزنانباجستبيشتریبهوجودآمدهاهت.قباًلهيچنبوده؛ولیحاالبهميزان
خيلیبااليیهست.همچنينآنجنبهیمشاغلوشؤونخاصزنانهوقدرمادر

وهمسربودنرادانستن،ازجملهچيزهايیاهتكهبهآنتوّجهشدهاهت.2

وحض�ور  اس�الم  ارزش�مند  وراهنمایی ه�اى  صحی�ح  تأّم�الت   -4/3/2/5
وتأثیرگذارى زنان در صحنه ى جهاد، سیاست وسازندگی کشور

درايندو،ههدههیقبلازانقالب،بهخاطرورودترهنگهایاروپايی،بنيان
خانوادهمتزلزلشدهبود؛يعنیحقيقتاًخانواده،آناصالتوارزشوعظمتیرا
كهدراهالموترهنگهنّتیمادارد،ديگرنداشت.وقتیخانوادههست،همسرو
مادرعضواصلیاهت.زندراينمجموعه،جایبسياراهاهیورتيعیدارد.به
همينخاطر،وقتیاصلخانواده-يعنیزن-زيرهؤالومتزلزلاهت،درآنجا
هيچچيزیدرجایخودشقرارندارد.اينهابحثهايیاهتكهواقعاًبايدروی
آنهاخيلیتأّملوتدقيقبشود.اهالم،چهتأّمالتصحيحوچهراهنماييهای

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم1368/10/26.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
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ارزشمندیدرمورداينمسائلدارد.اينچيزیاهتكهانقالببهزنانجامعهی
مااعطاكردوآنهارادرصحنهیجساد،هياهتوتأثيردرهازندگیاهاهی
كشور-كههمانهازندگیانقالباهت-واردنمود.اين،چيزخيلیمسّمیاهت

وجزباصدراهالم،باهيچوقتديگرقابلمقايسهنيست.1

4/3/2/6- رشد و پیشرفت مضاعف زنان
بحمداهللانقالبكمكعظيمیبهجامعهیزنانكشورماكرد.منخانوادهها
وزنانیراديدمومیبينمكهواقعاًگذشتوتداكاریودريادلیآنهادرمقابل
حوادث،ازمردانبيشتراهت.منباخانوادهیشسدانشستوبرخاهتنسبتًا
زيادیدارم.مكررايننكتهراگفتهامكهدرميانخانوادههایشسدا،غالباًمادرشسيد،
برایتحّملاينحادثهیمسم،روحيّهیبستروبرداشتبستروظرتيتبيشتری
نسبتبهپدرشسيددارد.البتهمواردعكسهمهست؛اّمااينگونهمواردتقريبًا
بيشتراهتومنآنرابيشترديدهام.براثراينحادثهیعظيمانقالب،خانمها

خيلیخيلیپيشآمدندورشدكردند.2

4/3/2/7- برخوردار شدن زنان از آگاهی و رشد سیاسی
انقالبوجنگ،زنانمارادرجامعهازآگاهیورشدهياهیبرخورداركرد.زن،
وقتیباهوادباشدوازآگاهیهياهیبرخوردارشود،كسینمیتواندبهآهانیبهاوزور
بگويدوحّقشراپايمالكند.اينهاغنيمتهايیبودكهدرانقالببرایزنانپيشآمد.3

4/3/2/8- یافتن شخصّیت حقیقی خود ونشان دادن عظمت روحی زن مسلمان به دیگران
بعدازاقامهیدولتحق،بهتضلالسیزنانكشوراهالمیايرانتوانستند
شخصيتحقيقیخودشانراتاحدودزيادیپيداكنند،درميدانهایگوناگونی

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
3.بياناتدرجمعبانواناروميه1375/06/28.
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حضوريابندوعظمتروحيّهیزنمسلمانرانشاندهند،كهشمانمونهاشرادر
وضعاينمادرشسيدومادرانعزيزودالورهايرشسداديديدومیبينيد.منهرجا
كهبامادرانشسدامواجهشدهام،آنساراحتّیازپدرانشسداهمقويترديدهام.غالبًا
نمونهاشرادرروحيّهیاينمادرانبزرگواروشجاعمیتوانيدببينيد.اين،عظمت

زنمسلماندرميدانهایهياهیوترهنگیاهت.1

4/3/2/9- پرورش زنان فرزانه وصاحب اندیشه و رأى ونظر
كهنظامجمسوریاهالمیتوانستهاهتبهيكقلهایدهتپيداكندكهعبارت
اهتازپرورشزنانترزانهوصاحبانديشهوصاحبرأیونظردرظريفترين

وحساسترينمسائليكجامعه.2

1.بياناتدرديدارباخانوادههایهردارانشسيداهتانتسران1376/02/17.
2.بياناتدرديدارجمعیازبانواننخبه1390/3/1.





فصل چهارم
تعامل زنان با مردان

4/4/1- مبانی 
4/4/1/1- عدم اختالط زن ومرد

با مرداهت.چنينزندگیای اختالطزنو ترهنگعدم اهالمی، ترهنگ
خوشبختیادامهمیيابدومیتواندبهدرهتیوبارعايتموازينعقلیبچرخدو
حركتكندوبهپيشبرود.دراينجااهالمهختگيریكردهاهت.اگرآنحّد
ومرزیكهدرجامعهقراردادهشدهاهت،چهازطرفزنوچهازطرفمرد
بشكند،اهالمدرمقابلآنهختگيریمیكند؛درهتنقطهیمقابلآنچهكه

شسوترانانعالممیخواهتهاندوعملمیكردهاند.1

4/4/1/2- رعایت عفاف
اينمسألهیحجابوَمحرموناَمحرمونگاهكردنونگاهنكردن،همهبهخاطر
ايناهتكهقضيّهیعفافدراينبينهالمنگهداشتهشود.اهالمبهمسألهی
عفافزناهميّتمیدهد.البتهعفافمردهممسّماهت.عفافمخصوصزنان
نيست؛مردانهمبايدعفيفباشند.منتساچوندرجامعه،مردبهخاطرقدرت

1.بياناتدرديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.
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جسمانیوبرتریجسمانی،میتواندبهزنظلمكندوبرخالفتمايلزنرتتار
نمايد،رویعّفتزنبيشترتكيهواحتياطشدهاهت.1

4/4/1/3- اهمّیت دادن به حجاب و روابط اسالمی میان زن ومرد
مسألهیارتباطزنومردهممسألهیمسّمیاهت.بينزنومرديكحجاب
گذاشتهشدهاهت:باهمحرفمیزنند،معاملهمیكنند،دعوامیكنند،دوهتی
میكنند؛اّمابايكحجابوحفاظ.ايندراهالمهستوبايستیرعايتشود.

ارتباطزنومردرادراينمكالماتومحاوراتبايستیرعايتكرد.2

4/4/2- هشدارها در زمینه تعامل غیر صحیح زن با مرد
4/4/2/1- ترویج شهوت وآمیزش بی رویه ى زن ومرد موجب اشاعه ى بنیادین 

فرهنگ فاسد غرب وعامل نابود کننده ى یک ملت
بندهبارهاگفتهبودمكهدشمنانمّلتايرانبيشازآنچهبهتوپوتفنگواين
چيزهااحتياجداشتهباشند،بهاشاعهیبنيانهایترهنگیتاهدهازنيازدارند.در
خبرهاخواندمكهيكیازمسؤوالنيكمركزمسّمهياهیدرامريكاگفتهبهجای
انداختنبمب،دامنهایكوتاهبرايشانبفرهتيد!راهتمیگويد؛اگربرایكشوری
شسواتجنسیوآميزشبیرويهیزنومردودختروپسرراترويجكردندو
جوانرابهراههايیكشاندندكهغريزهیاوهمبهطورطبيعیمتمايلبهآناهت،
ديگراحتياجبهاهتفادهیازتوپوتفنگعليهيكمّلتنيست.تساد،يكمّلترا

بهخودیخودضايعوباطلمیكندوآيندهیاوراتباهمیهازد.3

4/4/2/2- از بین برنده ى دلبستگی همسران ومتزلزل ساختن بنیان خانواده
آنآقاييكهبازناننامحرمهروكاردارد،دوجابراياوامكاناشباعغرايزش

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدرديدارمديرانصداوهيما1381/11/15.

3.بياناتدرديداروزيرعلومورؤهایدانشگاهها1383/10/17.
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درهطوحمختلفوجوددارد،اينديگربهزنخودشآنجورپايبندنيست.
بايد اينكهمیگويندزن .. بههيچزنينگاهنميكند،نيست. مثلمرديكه
خودشرادرمحيطهایاجتماعيبانامحرممخلوطنكند،برايايناهتكه
اينزن،دلبستگياشبهمردخودشباشدواالّاگرزنكارشبهجاييرهيد
كهمردخودشبرايشعاّديشد،مثلوضعيّتيكهاآلندرجوامعغربيمیبينيد
كهاصاًلاينمردبرايزناهميّتيندارد،میگويدحاالشد،شد،نشدهمنشد.
میگويدطالقمیگيريم،تماممیكنيمتوبرودنبالكارت،منهممیرومدنبال
كارم.اينبداهت.بعضيازخانمهاامروزتالشمیكنندكهوضعزنانرااين
جوريكنند.اينبهضررزنهاهتبهنفعزنهانيست؛چوناين،بنيانخانواده

رامتالشيمیكند.1

4/4/2/3- کثرت کودکان خیابان خواب و رشد جنایت آن ها
اگربرایكشوریشسواتجنسیوآميزشبیرويهیزنومردودخترو
پسرراترويجكردندوجوانرابهراههايیكشاندندكهغريزهیاوهمبهطور
طبيعیمتمايلبهآناهت،ديگراحتياجبهاهتفادهیازتوپوتفنگعليه
يكمّلتنيست.تساد،يكمّلترابهخودیخودضايعوباطلمیكندو
آيندهیاوراتباهمیهازد.امروزخودامريكايیهاازآيندهیخودشاندارند
میترهند؛مناينرادربعضیازمقاالتروشنبينانشانمیبينم؛مربوطبه
االنهمنيست؛شايددهپانزدههالاهتكهاينپديدهدرامريكاپيداشده.
را آن در تساد رشد و امريكا امروز نسل اينها ازصاحبنظرهای كسانی
میبينند؛رواجهمجنسبازی،نابودیخانواده،كثرتكودكانخيابانخوابو
رشدجنايتكودكانونوجوانانرامشاهدهمیكنند؛میدانندكهاينوضعيت
حتیكشوریباتمّدنامريكايیرا،بااينهمهپيشرتتعلمیوتناوری،در

آيندهاینهچنداندوربهزمينخواهدزد؛لذادارندهشدارمیدهند.2

1.خطبهیعقدمورخهی1377/1/19.
2.بياناتدرديداروزيرعلومورؤهایدانشگاهها1383/10/17.
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4/4/2/4- از بین بردن حجاب بین زن ومرد
قدرتمندانوزرمندانوزورمندان،مردشان،زنشانوزيردهتهايشانوكسانی
كهباآنهاوبرایآنهازندگیمیكردهاند،هميشهعكساينعملمیكردهاند.
آنهامايلبودهاندكهاينحجاببينزنومرد،ازبينبرود،كهاين،البتهبرای
زندگِیجامعهمضّروبرایاخالقجامعهبداهت.برایحفظعّفتجامعهزيانبار
وبهخصوصبرایخانوادهازهمهچيزبدتراهت.اين،بنيانخانوادهرامتزلزل

میكند.1

1.ديدارگروهیازپرهتاران:1373/07/20.



فصل پنجم
وظایف نهادها نسبت به زنان

4/5/1- وظایف کّلی
4/5/1/1- تصحیح و اصالح قوانین و ارائه ى الگوى زن مسلمان

اگرقوانينیالزماهت،اگرتصحيحواصالحیدرمسائلیكهبهاينجامنتسی
میشود،الزماهت،زنان،زنانباهواد،زنانآگاه،زنانبامعرتت،درهمهیاين
ميدانهابايستیپيشرویكنند؛الگویزنرانشانبدهند؛بگويندزنمسلمانزنی
اهتكههمدينخودرا،حجابخودرا،زنانگیخودرا،ظراتتهاورقّتهاو
لطاتتهایخودراحفظمیكند؛همازحّقخوددتاعمیكند؛همدرميدانمعنويّت
وعلموتحقيقوتقّرببهخداپيشرویمیكندوشخصيّتهایبرجستهایرانشان
میدهدوهمدرميدانهياهیحضوردارد.اينمیشودالگويیبرایزنان.1

4/5/1/2- زدودن باوره�اى غل�ط فرهن�گ غربی از ذه�ن زن ایرانی با ارائه ى 
بحث ها وکارهاى اسالمی

بهنظرمن،آنچيزیكهامروزمجموعهیشماوهرمجموعهيیاززنان-
كهدرشكلهاوباهدفهایمختلفكارمیكنند-برعسدهدارند،ايناهت

1.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.



زنوبازيابیهويّتحقيقی 294

كهباورغلطیراكهترهنگغربیواروپايیدرايندههاهالاخيردرذهن
زنايرانیواردكردهاهت،بزدايد.البتهباورغلطیهمدرگذشتهبودهاهت؛
يعنیگرايشبهبرخیازشكلهایغلطمصرفوتجّمل،ازگذشتههموجود
داشتهاهت.باورودترهنگاروپايی،اينمدگرايیونوگرايیدرمصرف،به
شكلعجيبیتشديدشد.اين،محاهبهشدهوپيشبينیشدهبود.هردمداران
هياهتهایغربی-كهغالباًصسيونيستهاواهتعمارگرانبودند-بهقصدیو
بانيتیاينكارراكردند.اينباورهایغلطرابايدبزداييد؛وايننمیشود،مگر
باارايهیبحثهاوكارهایاهالمی.اگراينكاربشود،ريشهیاينمشكالتیكه
گاهیاوقاتمطرحمیشود-بدحجابیورواجتسادوتحشاواينچيزها-به
خودیخودكندهخواهدشد.اينهاغالباًمعلولند؛علل،همانباورهاوترهنگها

هستندكهبايدرویآنهاكاربشود.1

4/5/2- وظایف اختصاصی
4/5/2/1- الف( رسانه

4/5/2/1/1- تفهیم درخشندگی هاى فرهنگ اسالمی در همه ى زمینه ها به خصوص 
روابط زن ومرد و شأن زن در اجتماع

وظيفهیصداوهيمادرتفسيمدرخشندگيهایترهنگاهالمیدرهمهی
زمينهها،بهخصوصدرزمينهیروابطزنومردوشأنزندراجتماعآشكار
تلويزيون،يكدهتگاه و راديو دارد. زيادی وهيما،مسؤوليت میشود.صدا

هرگرمكنندهنيست؛يكدهتگاهآموزندهاهت.2

4/5/2/2- ب( شورای فرهنگی اجتماعی زنان
4/5/2/2/1- شناسایی وتشخیص مشکالت زنان

شمابايستینسبتبهاينمسأله،تكروتأّملكنيد.بامجلسودولتهمكهرابطه

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
2.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالی

ودرمانیكشور1368/9/15.
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داريد.بهعالوه،خودشورایعالیانقالبترهنگی،مصّوباتیراكهالزماالجراهت،
میگذراند.ازاوايلیكهاينشوراتشكيلشد،حضرتامام)رضواناهللتعالیعليه(
تصريحترمودندكهمصّوباتاينجلسهبايداجرابشود.اصاًلاينمجموعهایكه
شماخانمهاتشكيلدادهايد،وصلبهآنمركزاهت؛بايدجّدیتكركنيدوببينيد
مشكالتزنانچيست.البتهمنظور،اينمشكالتكوچكعمومیكهبايددر
بخشهایمختلفاداریبرطرفبشود-مثلمشكلبيمهوامثالآن-نيست.

اينهاچيزهايینيستكهمجموعهیخاصیبهآنهارهيدگیكند.1

4/5/2/2/2- نیاز سنجی، هدایت و تالش در وضع قوانین بر اساس تکالیف زنانه
شمابايدببينيد،زنبهجستزنبودن،چهتكاليفیداردوبرایتحّملاين
تكاليف،احتياجبهچههدايتهايیدارد؛چهتوصيههايیبايدبهزنانبشودوچه
قوانينیالزماهت،برایاينكهآنهاازحقوقاجتماعیوانسانیخودبرخوردار
بشوند؛چههازمانهايیاحياناًبايدبهوجودبيايدكهبخشیازكارهارابهعسده
بگيرد.شمااينهارابررهیكنيد؛آنوقتبهدهتگاههایمختلف-مثلمجلس،يا
شورایعالیانقالبترهنگی-توصيهكنيد،تامصّوبهبگذرانندواينكارهاانجام
بگيرد.وقتیمااينمجموعهرانداشتيم،نداشتهايم؛ولیحاالكهداريم،بايستی

خيلیكاروحركتبكند.2

4/5/2/2/3- ایجاد فرهنگ کتابخوانی در بین زنان وباسواد کردن آن ها
ازجملهیكارهایبسياراهاهی،باهوادكردنزناناهت.ازجملهیكارهای
بسيارمسم،كتابخوانكردنزناناهت.يكشيوههایابتكاریپيداكنيد،برای
اينكهخانمهایداخلخانهراكتابخوانكنيد.متأّهفانهزنانماباكتابخوانیخيلی
انسیندارند.هزارانكتابدربازارمیآيدومیرود،اّمااينهامّطلعنمیشوند.اين
كتابهامعارفبشریاهتكهذهنهارابرایبسترتسميدن،بسترانديشيدن،بستر

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
2.همان.
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ابتكاركردن،ودرموضعبستروصحيحتریقرارگرتتن،آمادهمیكند.1

4/5/2/2/4- آموزش ومشاوره براى روش هاى صحیح کار داخل خانه
ازجملهیچيزهایبسيارمسّمديگر،آموختنروشهایصحيحكارِداخل
خانه-يعنیبرخوردباهمسروبرخوردباترزندان-بهزناناهت.زنانیهستند
كهخيلیهمخوبند؛دارایحلموصبروگذشتواخالقخوبند؛اّماروشهای
برخوردباهمسرياباترزندانشانرادرهتنمیدانند.اينروشهاعلمیاهت؛
چيزهايیاهتكهباتجربهیبشریروزبهروزپيشرتتكردهوبهمراحلخوبی
رهيدهاهت.كسانیهستندكهتجربههایخوبیدارند؛بايدروشهايیپيداكنيد

كهاترادیكهمیتوانند،خانمهارابهاينمسائلراهنمايیكنند.2

4/5/2/3- انجمن های اسالمی ادارات،کارخانه ها وبیمارستان ها
4/5/2/3/1- ضرورت حفظ شئونات اسالمی

منبهخصوصتأكيدمیكنم،نسبتبهرتتارزنومردوپوششزناندر
داخلادارات.بعضیِشكوهدارند؛گلهدارند.خانوادههایشسداوزنانمؤمنبهما
شكايتمیكنند.بهاينجاتلفنمیكنند،نامهمینويسند،ياماراكهمیبينند،مكّرر
میگويندكهرتتاربعضیاززنانجامعهیما،رتتارمناهبوشايستهیشأنزن
مسلماننيست.بااصالحاينزنانیكهدراداراتمشغولكارند،بخشعمدهای
ازاينموضوع،اصالحمیشود.اينبانوانمسلمانیكهدراداراتند،بايدرتتارشان،
لباسشان،زیّشانومنششانمسلمانیباشد؛وشمادراينزمينهتكليفو
مسؤوليتداريد.البتهباروشاهالمی؛باهمانشيوهایكهنسیازمنكراهالمی

داردونهباروشهایغيراهالمیوخشونتهاینادرهت.3

1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.همان.
3.بياناتدرديداراعضایانجمنهایاهالمیادارات،كارخانههاوبيمارهتانهایهراهركشور1371/6/4.



فصل ششم
حجاب

4/6/1- پیشینه ی تاریخی
4/6/1/1- تحمیل فرهنگ بی حجابی وبی حّد ومرزى واختالط در زمان خاندان 

شوم پهلوى
كسانیكهتاريخچهیورودبیحجابیوعريانیزناندرجامعهیماراكهبهوهيلهی
خاندانشومپسلویانجامگرتت،خواندهاندوياكسانیكههنّشاناقتضامیكندوآن
روزهاراديدهاند،میدانندكهچگونهبیحجابیوبیحدومرزیواختالطزنومرد
رابهداخلكشورواردكردندوآنرابهمّلتتحميلنمودند.مّلتمابهآهانیاين
پديدهرانپذيرتت؛ولیمتأّهفانهبهدليلگذشتدوههنسلدرزيرهايهیهنگينو
شومخاندانپسلویتاپيروزیانقالباهالمی،عّدهایبااينترهنگبهدنياآمدندو
قبحآنرانفسميدندوهالمتوصفایمحيطناباهالمیرادرنياتتند.دهتگاههای

تبليغاتیماهم،توانشناهايیعيوبترهنگغربیرابهآناننداشتند.1

4/6/1/2- به ُسخره گرفتن حجاب در دوران پهلوى
ازبرخوردهایلودهوهرزهیكسانیهمكهدردورانرژيمطاغوت،حجاب
1.بياناتدرديداربااقشارمختلفمردموجمعیازپزشكان،پرهتارانوكاركنانمراكزآموزشعالی

ودرمانیكشور1368/9/15.
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رامسخرهمیكردند،میگذريم.درآندوران،اترادمعدودیازخانمهاودختر
خانمهادردانشگاههاحجابداشتندكهموردتمسخرواهتسزابودند.آنبرخورد،
يكبرخوردغيرانسانِیجلفوغلطیبودكهانسانچيزیراكهخودشقبول
ندارد،آنرابهلجنبكشاندوبهباداهتسزابگيرد؛كاریكهامروزرهانههایغربی
عيناًانجاممیدهند.درآندوران،اينگونهاترادكاراجالفراانجاممیدادندكه
اصاًلمحّلبحثنيست؛اّماكسانیهمكهاهلاينجالتتهانبودند،بلكهاهلتكر
ومنطقوبهميزانگفتنوبهميزانانديشيدنبودند،باورنمیكردندكهممكنباشد
خانمیمقيّدبهمسائلاهالمی-ازجملهمسألهیحجاب-باشدوبتواندمدارج
علمیراطیكندوعالمبشود؛همچنانكهباورنمیكردندچنينكسیبتوانددر
زمينهیمسائلهياهیواجتماعیكسیبشود؛كمااينكهتكرنمیكردندبتوانديك

عنصرتّعالانقالبیباشد.1

4/6/1/3- تحت فشار بودن افراد محّجبه در جامعه
آنروزهميندانشگاه-كهعمدتامحّلاعيانواشرافوبچهپولدارهابود-اينگونه
بود؛مركزچهتجايعوتسادهايی!دانشگاههایديگرهمهمينگونهبود.واقعاًاهتادو
دانشجویمتديّندردانشگاهزيرتشاربودند.درهطحجامعههمهمينمسائلبود.زنی
كهمايلبودحجابشراحفظكند-نهاينكهباچادروروگيری،بلكهبايكحجاب
معقول-مگرمیتوانستدرجامعهراهبرود؟!ماماجراهاديديموشنيديمواطالعداريم،

كهاالننهوقتشهست،نهمناهباهتآنهارابگوييم.آنوقايعراشمانديديد.2

4/6/2- حجاب وجمهوری اسالمی   
4/6/2/1- حجاب یک مسئله ى فرعی وجزئی نیست

جمسوریاهالمی،درمقابلاينمفاهدايستادوازاّولاعالمكردكهبهروابط
بیبندوبارزنومردمعتقدنيست؛معتقدبهوجودحجابوروابطاهالمیميانزن

1.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.
2.بياناتدرجلسهیپرهشوپاهخدانشجوياندانشگاهشسيدبسشتی1382/02/22.
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ومرداهت،وبراينمسألههمپاتشاریكرد.بهنظربعضيها،اينيكمسألهی
ترعیوجزيیاهت؛درحالیكهاشتباهمیكنند،اينمسألهیبسيارمسّمیاهت.1

4/6/2/1- عدم مزاحمت حجاب با فّعالیت هاى سیاسی واجتماعی وعلمی
حجاب،بههيچوجهمزاحمومانعتّعاليتهایهياهیواجتماعیوعلمی
نيست؛دليلعينيشهمشماهستيد.شايدعدهایتعّجبمیكردندوهنوزهم
تعّجبكنندكهخانمیدرهطحباالیعلمیدرهررشتهایوجودداشتهباشدكه
خودشراباتعاليماهالمیوازجملهبامسألهیحجابمنطبقكند.اين،برای

بعضیباورنكردنیبودونمیتوانستندتصّورشرابكنند.2

4/6/2/2- از مهم ترین علل مخالفت شدید دولت هاى غربی با جمهورى اسالمی
و شديد مخالفت علل مسمترين از يكی كه بكنم عرض من همينجا در
خصمانهیدولتهایغربیباجمسوریاهالمی،همينمسألهاهت.آنهاروی
اينمسألهبسيارحّساهند.اگرجمسوریاهالمی،درهمينيكمسألهمقداری
كوتاهمیآمدواجازهمیدادكهترهنگبیبندوبارغربیدرزمينهیروابطناهالمزن
ومرددرجامعهتحّققپيدابكند،بسياریازمخالفتهايیكهمجامعهياهتمداری
وغيرهياهیغربباجمسوریاهالمیدارند،كممیشد،يابعضاًازبينمیرتت.3

4/6/3- فلسفه و اهمّیت حجاب
4/6/3/1- تکریم زن

حجاب،تكريمآنكسیاهتكهدرحجاباهت.حجابزن،تكريمزن
اهت.دربيشتركشورها-حاالمن»بيشتر«كهمیگويم،چونهمهرااطالعندارم
-درگذشته،درقديم،درهميناروپاتادويستهيصدهالپيشزنهایاعيان

1.خطبههاینمازجمعهتسران1369/1/10.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.

3.خطبههاینمازجمعهتسران1369/1/10.
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واشرافحجابیرویصورتشانمیانداختند؛دربعضیازتيلمهایقديمیشايد
ديدهباشيد.يكحجابمیانداختندكهچشمهابهرویآنهانيفتد.اين،تكريم
اهت.درايرانباهتانیزنهایاعيانواشرافورؤهاهمهباحجاببودند؛زنهای
اترادپائينوطبقاتپست،نه،بیحجابهممیآمدند؛مانعیهمنبود.اهالمآمد
اينتبعيضراگذاشتكنار،گفتنخير،زنبايدباحجابباشد؛يعنیاينتكريم

مالهمهیزناناهت.ايناهتنظراهالم.1

4/6/3/2- جلوگیرى از اختالط وآمیزش مضّر و بی قید و شرط زن ومرد
مسألهیحجاب،بهمعنایمنزویكردنزننيست.اگركسیچنينبرداشتی
ازحجابداشتهباشد،برداشتشكاماًلغلطوانحراتیاهت.مسألهیحجاب،به
معنایجلوگيریازاختالطوآميزشبیقيدوشرطزنومرددرجامعهاهت.اين
اختالط،بهضررجامعهوبهضررزنومرد-بهخصوصبهضررزن-اهت.2

4/6/3/3- یارى کننده ى زن در رسیدن به رتبه ى معنوى عالی
ماكهرویحجاباينقدرمقيّديم،بهخاطرايناهتكهحفظحجاببهزن
كمكمیكندتابتواندبهآنرتبهیمعنویعالیخودبرهدودچارآنلغزشگاههای

بسيارلغزندهایكههرراهشقراردادهاند،نشود.3

4/6/3/4- ارزشی بودن مسئله ى حجاب
بايدمسائلارزشیاهالمدرجامعهیمااحياءبشود.مثاًلمسألهیحجاب،يك
مسألهیارزشیاهت.مسألهیحجاب،مسألهایاهتكهاگرچهمقدمهيیاهت

برایچيزهایباالتر،اّماخوديكمسألهیارزشیاهت.4

1.بياناتدرديداردانشجوياندانشگاهسایاهتانيزد1386/10/13.
2.بياناتدرديدارباگروهیازبانوانپزشكهراهركشور1368/10/26.

3.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

4.همان.
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4/6/3/5- وسیله اى براى امنّیت وسالمت اجتماعی جامعه
خودِاينحجاب،يكیازوهايلامنيّتاهت.باحجابزِنمسلمان،همخود
زِنمسلمانامنيّتپيدامیكندوهممردانمسلمانامنيّتپيدامیكنند.آنجايی
كهحجابرااززناندورمیكنند،آنجايیكهزنرابهعريانیوبرهنگینزديك
میكنند،دردرجهیاّول،امنيّتازخودزنودردرجهیبعد،ازمردانوجوانان
گرتتهخواهدشد.برایاينكهمحيطهالمودارایامنيّتباشد؛زنبتواندكارخود

رادرجامعهانجامدهد،مردهمبتواندمسؤوليّتهایخودراانجامدهد.1


باالترازاين،دركشورهایاروپايیكهخودشانراپيشرتتهمیدانندودراّدعا
وتبليغات،مسائلحقوقبشروآرایانسانهابرايشانحائزاهميّتاهت-يعنی
ترانسهوانگليس-اجازهندادندكهچندنفرزنيادخترمسلمان،باحجاب
اهالمیرتتوآمدكنندوبهمدارسبروند!اينجااجباروالزامراجايزمیشمارند
ودرآنايرادوعيبینمیبينند؛اّماجمسوریاهالمیبهخاطراينكهحجابرادر
جامعهالزامیمیداند،همهیاينمحاتل،آنرامورداعتراضقرارمیدهند!اگر
الزامزنانبهشكلیازلباسوزّیايراددارد،ايرادآنبيشترازالزامبهحجاب
اهت؛زيرااينبههالمتنزديكتراهت.حّداقلايناهتكهايندو،بايكنظر

ديدهبشود؛اّماغرباينطوریعملنمیكند.2

4/6/3/6- عاملی براى حفظ عفاف زن
هرحركتیكهبرایدتاعاززنانانجاممیگيرد،بايدركناصلیآنرعايت
عفافزنباشد.همانطوركهعرضكردم،درغرببهخاطراينكهبهايننكته
توّجهنشد-يعنیمسألهیعّفتزنانمورداهتمامقرارنگرتتوبهآناعتنايی
نكردند-كاربهاينبیبندوباريهاكشيد.نبايدبگذارندعّفتزن-كهمسمترين
عنصربرایشخصيتزناهت-موردبیاعتنايیقرارگيرد.عّفتدرزن،وهيلهای

1.بياناتدراجتماعبانوانخوزهتان1375/12/20.
2.خطبههاینمازجمعهتسران1369/1/10.
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برایتعالیوتكريمشخصيتزندرچشمديگران،حتّیدرچشمخودِمردان
اين شسوترانوبیبندوباراهت.عّفتزن،مايهیاحتراموشخصيتاوهت.
مسألهیحجابوَمحرموناَمحرمونگاهكردنونگاهنكردن،همهبهخاطراين
اهتكهقضيّهیعفافدراينبينهالمنگهداشتهشود.اهالمبهمسألهیعفاف
زناهميّتمیدهد.البتهعفافمردهممسّماهت.عفافمخصوصزناننيست؛
مردانهمبايدعفيفباشند.منتساچوندرجامعه،مردبهخاطرقدرتجسمانیو
برتریجسمانی،میتواندبهزنظلمكندوبرخالفتمايلزنرتتارنمايد،روی

عّفتزنبيشترتكيهواحتياطشدهاهت.1

4/6/3/7- حجاب؛ موجب آسایش ولباس مشارکت اجتماعی زنان 
ديداهالمیدرزمينهیمسائلحجاب،بسيارديدخوبوروشنیاهت.چه
تعبيرخوبیشماداريد!میگوييد:»مابااينحجاب،احساسآهايشمیكنيمواين
لباِسمشاركتماهت«!بله؛كاماًلتعبيردرهتوخوبیاهت.اين،ديدگاهِكاماًل

صحيحیاهت.اينراهرچهبيشتربيانكنيدوبگوييد،بستراهت.2

4/6/3/8- جلوگیرى از پیاده شدن فرهنگ منحوس غرب در جامعه
شماخيالكردهايدكهاگرماچادرراكنارگذاشتيم،ترضاًآنمقنعهیكذايیو
آنلباسهای»و ليضربن بخمرهّن على جيوبهّن«وهمانهايیراكهدرقرآنهست،
درهتكرديم،دهتازهرمابرمیدارند؟نه،آنهابهاينچيزهاقانعنيستند؛
آنهامیخواهندهمانترهنگمنحوسخودشانعيناًاينجاعملبشود؛مثلزمان
شاهكهعملمیشد.درآنزمان،زناصاًلپوششوحجابینداشت؛حتّیدر
اينجاهاوقتینوبتبهاينكارهامیرهد،بیبندوباریخيلیبيشترهممیشود؛
كمااينكهدرزمانشاه،بیبندوباریيیكهدرهمينشسرتسرانوبعضیديگراز
شسرهایكشورمابود،ازمعمولشسرهایاروپابيشتربود!زنمعمولیدراروپا،

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.گفتوشنودبهمناهبتميالدحضرتتاطمهیزهرا)س(1377/07/18.
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لباسوپوششخودشراداشت؛اّمادراينجاآنطورینبود.آنطوركهديده
بوديموشنيدهبوديمومیدانستيمومناظریكهازآنوقتاالنجلوینظرمن
هست،انسانواقعاًحيرتمیكندكهچرابايستیاينگونهبشود؛كمااينكهدر
خيلیازكشورهایمتأّهفانهعقبماندهیمسلمانوغيرمسلمانهمهمينطور
اهت.بنابراين،بايدبهدقتوبانسايتكنجكاویوبدوناغماض،مسائلارزشی

رارعايتكرد.1

4/6/3/9- مهربان و وفادار ماندن زوجین
وا ِمن  اينمحرمونامحرمها،اينحجابوحفظزن،اين»ُقل لِْلمؤمنين َيُغضُّ
،2» أبصاِرهم َو َيحَفُظوا ُفُروَجُهم... َو ُقْل لِْلُمؤِمناِت َيغُضضَن ِمن أبصاِرِهنَّ َو َيحَفظَن ُفروَجُهنَّ
چشمهايتانرابههرمنظرهایبازنكنيد،بههرچيزینگاهنكنيدتابههرطرتی
كشاندهنشويد.اينبرایچيست؟اينبرایايناهتكهاينزنوشوهربههم

مسربانووتاداربمانند.3

4/6/3/10- اس�تحکام وحف�ظ کان�ون خانواده به خاط�ر وفادارى و در موضع 
حسادت قرار نگرفتن زوجین

اينكهشمامیبينيددراهالمَمحرمونامحرموجداييزنومردواينهامطرح
اهت،اينهامسايلارتجاعينيست.اينهاجزودقيقترينمسألهانسانيوبشري
اهت.يكيازمسمتريِنآن،ايناهتكهبنيانخانوادهمستحكممیماند.چونزن
وشوهربههماحساسوتاداريمیكنند،درموِضعحسادتقرارنميگيرند،اين

خيليمسألهيمسمياهت.4


1.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو
مسئوالنكنگرهحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.

2.هورهینور،آيهی31.
3.خطبهیعقدمورخهی1377/9/12.
4.خطبهیعقدمورخهی1379/10/15.
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اهالمكهراجعبهحجابحرفمیزند،آياتقرآنكهراجعبهحجابحرف
میزند،راجعبهحدودزنومردبايكديگردهتوردارد،اينبهخاطرخودمردم
اهت،بهخاطرهمينخانوادههاهت.هميندخترهایجوانكهشوهرشانرا
میخواهندازدهتندهند،اينپسرهایجوانكهزنمحبوبشانرامیخواهنداز
دهتندهند،اينبدونحجابوبدونرعايتنمیشود،آياِتقرآناينطور

حكمتآميزوعميقاهت.1

4/6/3/11- تمرکز د ل هاى همسران روى یک نقطه
اينحجابيكهاهالمدرهتكردهاهت،ايننگاهيكهاهالممنعكردهاهت،
اينمعاشرتيكهاهالمممنوعقراردادهاهت،برايايناهتكهشمادلهايتانو

محبّتهايتانروييكنقطهمتمركزشود.همشماخانمهاوهمشماآقايان.2

4/6/4- فلسفه هجمه دشمنان به مسئله حجاب
4/6/4/1- مخالفت علنی با حجاب به دلیل منافات آن با بهره ورِى نامش�روع 

مردان از زنان
هميشهبهشكلغلطیدرنظامهایطاغوتیبهزننگاهشده؛امروزدرغربهم
همينجوراهت.حاالعدهایاززنان-مثلخيلیازمردان-درهميننظامهای
غربیشخصيتهایبرجستهومحترموپاكيزهایممكناهتدربيايند،ليكن
نگاهعمومیبهزنكهدرترهنگغربینسادينهشده،نگاهغلطیاهت؛نگاهابزاری

اهت،نگاهاهانتآميزاهت.3

4/6/4/2- گرایش زنان به حجاب
شمابدانيدزنانمسلماندربسياریازنقاطدنياامروزبهشمانگاهمیكنند

1.خطبهیعقدمورخهی1375/5/11.

2.خطبهیعقدمورخهی1379/3/30.
3.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/07/28.
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وازشمايادمیگيرند.اينكهمیبينيددربعضیازكشورهایغربی،دربعضی
ازكشورهایمسلماناّماباحكومتهایغيراهالمی،اينطورحجاباهالمی
به زنان گرايش نشاندهندهی اين میگيرد، قرار دين دشمنان تساجم مورد

حجاباهت.1

4/6/4/3- عدم پذیرش فرهنگ اروپایی و تمایل به رواج سبک زن اروپایی
آنهاباچهچيززنمسلمانبيشتردشمنند؟باحجاباو.آنهاباچادروحجاب
صحيحومتقنشماازهمهچيزبيشتردشمنند.چرا؟چونترهنگآنهااينرا
قبولندارد.اروپاييهااينطورند؛آنهامیگويندهرچهراكهماتسميدهايم،دنيابايد
ازماتقليدكند!مايلندكهجاهليّتخودشانرابرمعرتتعالمغلبهبدهند.آنها
میخواهندزنبههبكاروپايیرادرجامعهرواجبدهند؛كهعبارتاهتازهبك
مدومصرفوآرايشدرانظارعموموملعبهقراردادنمسائلجنسیبيندوجنس؛
میخواهنداينچيزهارابهوهيلهیزنانرواجبدهند.هرجابااينهدتگيریغربيها
مخالفتبشود،تريادشانبلندمیشود!اينهاكمطاقتهمهستند!همينمدعيان

غربی،كمترينمخالفتیرابامبانیپذيرتتهیخودشانتحملنمیكنند.2

4/6/4/4- بهره ورى نامشروع مرد از زن 
ازنظرغرب،عّلتاينكهشمانبايدتویچادرباشيد،نبايدحجابداشتهباشيد،
ايننيستكهآزادباشيد.شماداريدميگوييدمنباحجابهمآزادیدارم.اوچيز
ديگریموردنظرشاهت؛زنرابراینوازشچشممرد،برایبسرهورینامشروعمرد،
ميخواهندبهشكلخاّصیدرجامعهظاهربشود.اين،بزرگتريناهانتبهزناهت؛
حاالولوباچندينلفافتعارفآميزاينرابپوشانندواهمهایديگریرويشبگذارند.3

1.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار

.1370/8/22
3.بياناتدرديدارجمعیازبانوانقرآنپژوهكشور1388/07/28.
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4/6/4/5- از بین بردن میراث هزاران ساله ى ایرانی که همان خانواده و حریم 
عفاف وحجاب است

عناد معارضهكردند، مبارزهكردند، مّلت اين با همانكسانیكههیهال
ورزيدند،هماندهتگاههاوهيستمهايیكهازكارخانجاِتخودشانموادشيميايی
وهالحشيميايیدهتصّدامدادندكهبزندتویجبسههاوتویجادههاوحتّی
تویشسرها،همانكسانیكهدرعرصهیترهنگیشبكهدرهتمیكنند-كه
شماهابيشترازمنديدهايدومّطلعيدكهبهقصدنابودكردنبنایخانوادهو
شكستنحريمعفافوحجابیكهميراثهزارانهالهیايرانیاهتوكشورماو
مّلتماازدورانقبلازاهالم،ازلحاظمسائلشسوانیوجنسی،يكمّلتعفيف

ونجيببوده،شبكهدرهتمیكنند.1

4/6/4/6- مخالفت حجاب با سیاست راهبردِى اساسِی بنیانی غرب بر عرضه 
شدن وهرزه شدن زن

شمامیبينيددرغربباحجابتدريجاًبهصورتعلنیداردمخالفتميشود.
عنوانیكهبرایاينمخالفتذكرمیكنند،ايناهتكهميگويندحجابنماديك
حركتمذهبیاهت؛مانميخواهيمدرجوامعما-كهجوامعالئيكهستند-
نمادهایمذهبیمطرحشوند.بهنظرمنايندروغاهت؛بحثمذهبوغيرمذهب
نيست؛بحِثايناهتكههياهتراهبردِیاهاهِیبنيانیغرببرعرضهشدنو
هرزهشدنزناهتوحجابمخالفآناهت.حتّیاگرچنانچهحجابناشیاز
يكانگيزهوايماندينیهمنباشد،باآنمخالفتمیكنند؛مشكلاهاهیايناهت.2

4/6/4/7- منافات داشتن حجاب با فرهنگ پذیرفته شده غرب
غرب،جمسوریاهالمیرابهعنوانكشوریكهدرآن،لباسزنانشكلالزامی
دارد،موردانتقادقرارمیدهد؛اّماآندولتهايیكهبرهنگیونبودنحجابميان

1.بياناتدرديدارهنرمندانودهتاندركارانصداوهيما1389/4/12.
2.بياناتدرديدارجمعیازبانواننخبه1390/3/1.
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زنومردراالزامیمیكنند،آنهاراموردانتقادقرارنمیدهد!اينبرایچيست؟
برایهميناهتكهاينبرخالفترهنگپذيرتتهشدهیغرباهت.اينهاروی
اينمسألهبهشّدتحّساهند.غرب،رویرواجمشروباتالكلیحّساساهتو
آنرابهعنوانيكنكتهیمثبتدرملتهاودرعاداتوآدابآنهامیشمارد.1

4/6/5- تأثیر پایبندی به حجاب
4/6/5/1- تمایل دنیاى غرب به سمت حجاب اسالمی

تمامدنيایغربومطبوعاتآنهاوايننويسندگانقلمبهمزدوعاملهرمايهداران
وصسيونيستهایبزرگجسانی،دهتبهدهتهمدادهاندتاجمسوریاهالمیرا
هوكنند.مسألهیحجابراموردتساجمتبليغاتیقراردادندتاشايدماراازميدان
خارجكنند.علیرغمتبليغاتآنها،ايراناهالمیوزنمسلمان،پايبندیخودرا
بهمسألهیحجابوحيثيّتاهالمِیزنمسلمانوآموزشاهالمدرموردزن،با
قدرتوقاطعيتوروحاعتمادواطمينانبهخودحفظكردوامروزدنيایغرب

اهتكهتدريجاًبههمتحجاباهالمیمتمايلمیشود.2

4/6/5/2- حجاب زن مسلمان ایرانی الگو براى زنان کشورهاى اسالمی ودیگر 
نقاط جهان

دركشورهایهمسايهیما،آنجاهايیكهبهحجاباهتمامنمیشد؛دركشورهای
اهالمیكهبندهخودمازنزديكبعضیجاهاراديدمكههرگزاهمیازحجابدر
آنجاآوردهنمیشد؛درمدتبيستهالهیبعدازانقالب،زنان؛بهخصوصزنان
روشنفكروبهخصوصدختراندانشجو،بهحجابگرايشپيداكردند؛عالقهپيدا
كردند؛روآوردندوحجابراحفظكردند؛كهنمونههايشعالوهیبراينهادر

كشورهایغربیهممشاهدهشدهاهت.شماالگوييد،شمانمونهايد.3

1.خطبههاینمازجمعهتسران1369/1/10.
2.بياناتدرديدارباجمعكثيریازبانوانشسرهایتسران،تبريز،اصفسان،قم......1368/10/26.

3.بياناتدرديدارباگروهكثيریازبانوان1379/06/30.
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4/6/6- عواقب عدم رعایت حجاب
4/6/6/1- ابتذال به سبک غربی و عدم پیشتازى در حرکت به سمت ارزش ها
درمكتباهالم،حفاظوحجابیبينزنومردوجوددارد.اينبهمعنایآن
نيستكهزنان،عالمجداگانهایغيرازعالممرداندارند؛نه،زنانومرداندرجامعه
ودرمحيطكار،باهمزندگیمیكنند؛همهجاباهمهروكاردارند؛مشكالت
اجتماعیراباهمحلمیكنند؛جنگراباهمادارهمیكنندوكردند؛خانوادهرابا
همادارهمیكنندوترزندانراپرورشمیدهند؛اّماآنحفاظوحجابدربيرون
ازمحيطخانهوخانوادهحتماًحفظمیشود.اين،آننكتهیاصلیدرالگوهازی
اهالمیاهت.اگرايننكتهرعايتنشود،همانابتذالیكهامروزغربدچارآن
اهت،پيشمیآيد.اگرايننكتهرعايتنشود،زنازپيشتازیدرحركتبههمت
ارزشها-كهدرايراناهالمیديدهشد-بازخواهدماند.غربيهامايلندباتمام

توان،آننكتهراهمدرجايیبهنحوینسبتبههركسیرهوخدهند.1

4/6/6/2- یکی از بزرگ ترین عوامل انحراف جامعه و انحراف زنان
بهاعتقادمن،گرايشبههمتمدگرايیوتجّملگرايیوتازهطلبیواتراطدر
كارآرايشونمايشدرمقابلمردان،يكیازبزرگترينعواملانحرافجامعهو

انحرافزنانماهت.درمقابلاينها،خانمهابايستیمقاومتكنند.2

4/6/6/3- تعّدى و تجاوز به عّفت زنان در غرب
شماامروزهمكهدردنيانگاهكنيد،میبينيديكیازمشكالتزناندردنيای
غرب،بهخصوصدركشوراياالتمتّحدهیامريكا،هميناهتكهمردانباتكيهبه
زورمندیخودشان،بهعّفتزنتعّدیوتجاوزمیكنند.آمارمنتشرشدهازهوی
مقاماترهمیخودامريكارامنديدمكهيكیمربوطبهدادگستریامريكاويكی

1.بياناتدرديدارباجمعكثيریازپرهتارانبهمناهبتميالدحضرتزينب)س(وروزپرهتار
.1370/8/22

2.همان.
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هممربوطبهيكمقامديگریبود.آمارهاواقعاًوحشتانگيزاهت.درهرشش
ثانيه،يكتجاوزبهعنفدركشورامريكاصورتمیگيرد!ببينيدچقدرمسألهی
عّفتمسّماهتووقتیبیاعتنايیكردند،قضيّهبهكجامیرهد.هرششثانيه،يك
تجاوزبهعنف!برخالفتمايلزن،مردِزورگو،ظالم،بیبندوباروبیعّفتبتواند
بهحريمعّفتزنتعّدیوتجاوزكند.اهالماينهارامالحظهمیكند.مسألهی
حجابكهاينهمهموردتوّجهاهالماهت،بهخاطراينهاهت.پس،مسألهی

حفظعفافواهميّتدادنبهحجابوعفافهممسألهیديگریاهت.1

4/6/7- حجاب برتر
4/6/7/1- چادر بهترین نوع حجاب است

بهنظرما،بحثهايیكهدربابپوششزنمیشود،بحثهایخوبیاهتكه
انجاممیگيرد؛منتسابايدتوّجهكنيدكههيچبحثیدراينزمينههایمربوطبهپوشش
زن،ازهجومتبليغاتیغربمتأثرنباشد؛اگرمتأثّرازآنشد،خرابخواهدشد.مثاًل
بياييمباخودمانتكركنيمكهحجابداشتهباشيم،اّماچادرنباشد؛اينتكرغلطی
اهت.نهاينكهمنبخواهمبگويمچادر،نوعمنحصراهت؛نه،منمیگويمچادر
بستريننوعحجاباهت؛يكنشانهیمّلیماهت؛هيچاشكالیهمندارد؛هيچ
مناتاتیباهيچنوعتحّركیهمدرزنندارد.اگرواقعاًبنایتحّركوكاراجتماعیو
كارهياهیوكارتكریباشد،لباسرهمیزنمیتواندچادرباشدو-همانطوركه
عرضكردم-چادربستريننوعحجاباهت.البتهمیتوانمحّجبهبودوچادرهم
نداشت؛منتساهمينجاهمبايستیآنمرزراپيداكرد.بعضيهاازچادرترارمیكنند،
بهخاطراينكههجومتبليغاتیغربدامنگيرشاننشود؛منتساازچادركهترارمیكنند،
بهآنحجابواقعیبدونچادرهمرونمیآورند؛چونآنراهمغربموردتساجم

قرارمیدهد!2

1.بياناتدرهمايشبزرگبانواندرورزشگاهآزادیبهمناهبتجشنميالدكوثر1376/07/30.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان،جمعیازبانوانپزشكمتخصصو

مسئوالنكنگرهیحجاباهالمیبهمناهبتميالدحضرتزهرا)س(1370/10/4.
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4/6/7/2- چادر پیش از این که پوشش اسالمی باشدحجاب ایرانی ولباس ملی است
مردمماچادرراانتخابكردهاند.البتهماهيچوقتنگفتيمكه»حتماًچادرباشد،
وغيرچادرنباشد.«گفتيمكه»چادربسترازحجابهایديگراهت.«ولیزنانما
میخواهندحجابخودشانراحفظكنند.چادرراهمدوهتدارند.چادر،لباس
ملیماهت.چادر،پيشازآنكهيكحجاباهالمیباشد،يكحجابايرانی

اهت.مالمردمماولباسملیماهت.1

4/6/8- راهکارهای ترویج حجاب و مقابله با بی حجابی
4/6/8/1- زدودن باورها و فرهنگ هاى غلط غربِي رخنه کرده در ذهن زنان

بهنظرمن،آنچيزیكهامروزمجموعهیشماوهرمجموعهایاززنان-كه
درشكلهاوباهدفهایمختلفكارمیكنند-برعسدهدارند،ايناهتكهباور
غلطیراكهترهنگغربیواروپايیدرايندههاهالاخيردرذهنزنايرانی
واردكردهاهت،بزدايد.البتهباورغلطیهمدرگذشتهبودهاهت؛يعنیگرايش
بهبرخیازشكلهایغلطمصرفوتجّمل،ازگذشتههموجودداشتهاهت.با
ورودترهنگاروپايی،اينمدگرايیونوگرايیدرمصرف،بهشكلعجيبیتشديد
شد.اين،محاهبهشدهوپيشبينیشدهبود.هردمدارانهياهتهایغربی-كهغالبًا
صسيونيستهاواهتعمارگرانبودند-بهقصدیوبانيّتیاينكارراكردند.اين
باورهایغلطرابايدبزداييد؛وايننمیشود،مگرباارايهیبحثهاوكارهای
اهالمی.اگراينكاربشود،ريشهیاينمشكالتیكهگاهیاوقاتمطرحمیشود-
بدحجابیورواجتسادوتحشاواينچيزها-بهخودیخودكندهخواهدشد.اينها

غالباًمعلولند؛علل،همانباورهاوترهنگهاهستندكهبايدرویآنهاكاربشود.2

4/6/8/2- رعایت حجاب براى شخصیت جذاب ومثبت در فیلم ها
گاهیدرتيلمهانقشهایاهتطرادیياحاشيهایتأثيراتخيلیزيادیمیبخشد

1.ديدارگروهیازپرهتاران1373/07/20.
2.بياناتدرديداربااعضایشورایترهنگی،اجتماعيزنان1369/10/16.
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ومثالدريكمجموعهیتلويزيونی،يكزندارایشخصيتجّذابومثبت،
حجابخودرارعايتمیكندومراقبحجابخوداهت.اينيكنقشترعی

وحاشيهایاهت؛اّماخيلیتأثيرمیگذارد.1

4/6/8/3- نهی از منکر درمقابل بی حجابی
توصيهیبندهمعلوماهت:حجابرارعايتكنيدواينالزموواجباهت.
بهبرادرياخواهریكهايننامهرانوشتهاند،میخواهمبگويماينطورهمنيست
كهشمامیگوييدزنهایمابیحجابشدهاند.ممكناهتبعضیبگويندچشم
شمابهخواهرانیاتتادهكههمهحجابدارند؛نه،منگاهیبهخيابانمیرومتا
مخصوصاوضعمردانوزنانراببينم؛البتهبانگاهحاللونهحرام.آنطوركه
بعضیتصويرمیكنند،بهنظرمننمیآيد.البتهچرا،اشكاالتیوجوددارد؛منهم
ازهمهیگوشهوكنارهاباخبرنيستم.هرجاچنينوضعیوجودداشتهباشد،راه

آننسیازمنكراهت.2

4/6/8/4- اصالح رفتار و پوشش زنان در داخل ادارات
منبهخصوصتأكيدمیكنم،نسبتبهرتتارزنومردوپوششزناندر
داخلادارات...بااصالحاينزنانیكهدراداراتمشغولكارند،بخشعمدهای
ازاينموضوع،اصالحمیشود.اينبانوانمسلمانیكهدراداراتند،بايدرتتارشان،

لباسشان،زیّشانومنششانمسلمانیباشد.3

1.بياناتدرديدارمديرانصداوهيما1381/11/15.
2.بياناتدرجلسهیپرهشوپاهخدانشجوياندانشگاهشسيدبسشتی1382/02/22.

3.بياناتدرديداراعضایانجمنهایاهالمیادارات،كارخانههاوبيمارهتانهایهراهركشور1371/6/4.




