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فصل اول :زنان بزرگ عالم
مقامات معنوىحضرت زهرا عليها السالم
اصولًا رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) -طبق رواياتى كه داريم -قبل ازاين عالم ،انوارى
بودهاند در ظل عرش؛ و در انعقاد نطفه و «طينت» از بقيه مردم امتياز داشتهاند ،و مقاماتى
دارند الى ماشاءاللَّه .چنانكهدر «روايات معراج» جبرئيل عرض مىكندَ :لوْ دَنَوْتُ أنْمَُلَةً،
لَاحْتَرقْتُ( .هرگاه كمى نزديكتر مىشدم ،سوخته بودم) .يا اين فرمايش كه إنَّ لَنامَعَالل ََّه
ىٌ مُرْسلٌ( .ما با خدا حاالتى داريم كهنه فرشته مقرب
حاالت ال يَسَعُهُ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ ال نَب َ
آن را مىتواند داشته باشد و نه پيامبر مرسل) .اين جزءاصول مذهب ماست كه ائمه (ع)
چنين مقاماتى دارند ،قبل از آنكهموضوع حكومت در ميان باشد .چنانكه به حسب
روايات اينمقامات معنوى براى حضرت زهرا -سالماللَّه عليها -هم هست .بااينكه آن
حضرت نه حاكم است و نه قاضى و نه خليفه .اين مقاماتسواى وظيفه حكومت است .لذا
وقتى مىگوييم حضرت زهرا -عليهاالسالم -قاضى و خليفه نيست ،الزمهاش اين نيست
كه مثل من و شماست؛ يا بر ما برترى معنوى ندارد .)1 ( .بحاراالنوار؛ ج  ،25ص .103 -101
(  .)2همان؛ ج  ،18ص  «،382تاريخ النبى» «،باب اثبات المعراج» ،ح .85
(  .)3عالمه مجلسى ،محمدباقر؛ االربعين؛ ص  ،177شرح حديث .15

فضايل او همطراز فضايل نبى
فاطمه زهرا -سالماللَّه عليهاست .زنى كه افتخار خاندان وحى [است] و چون خورشيدى
بر تارك اسالم عزيز مىدرخشد .زنى كه فضايل اوهمطراز فضايل بىنهايت پيغمبراكرم و
خاندان عصمت و طهارتبود .زنى كه هر كسى با هر بينش درباره او گفتارى دارد و از
عهدهستايش او بر نيامده -كه احاديثى كه از خاندان وحى رسيده به اندازهفهم مستمعان
بوده -و دريا را در كوزهاى نتوان گنجاند ،و ديگران هرچه گفتهاند به مقدار فهم خود بوده،
نه به اندازه مرتبت او .پس اولى آنكه از اين وادى شگفت در گذريم

يك انسانبه تمام معنا
تمام ابعادى كه براى زن متصور است و براى يك انسان متصور استدر فاطمه
زهرا -سالم اللَّه عليها -جلوه كرده و بوده است .يك زنمعمولى نبوده است؛ يك
زن روحانى ،يك زن ملكوتى ،يك انسان به تمام معنا انسان ،تمام نسخه انسانيت،
تمام حقيقت زن ،تمام حقيقتانسان .او زن معمولى نيست؛ او موجود ملكوتى است
كه در عالم بهصورت انسان ظاهر شده است؛ بلكه موجود الهى جبروتى درصورت
يك زن ظاهر شده است .پس ،فردا روز زن است .تمامهويتهاى كمالى كه در
انسان متصور است و در زن تصور دارد -تمام -در اين زن است .و فردا همچو
زنى متولد مىشود؛ زنى كه تمامخاصههاى انبيا در اوست .زنى كه اگر مرد بود،
نبى بود؛ زنى كه اگرمرد بود ،به جاى رسول اللَّه بود .پس ،فردا روز زن است؛ تمام
حيثيتزن و تمام شخصيت زن فردا موجود شد .معنويات ،جلوههاىملكوتى،
جلوههاى الهى ،جلوههاى جبروتى ،جلوههاى مُلكى وناسوتى -همه -در اين
موجود مجتمع است .انسانى است به تمام معناانسان؛ زنى است به تمام معنا زن .از
براى زن ابعاد مختلفه است؛ چنانچه براى مرد ،و براى انسان .اين صورت طبيعى
نازلترين مرتبهانسان است و نازلترين مرتبه زن است و نازلترين مرتبه مرد است؛
لكن از همين مرتبه نازل ،حركت به سوى كمال است .انسان ،موجودمتحرك است؛
از مرتبه طبيعت تا مرتبه غيب ،تا فنا در الوهيت .براىصديقه طاهره اين مسائل،
اين معانى حاصل است .از مرتبه طبيعتشروع كرده است ،حركت كرده است؛
حركت معنوى؛ با قدرت الهى ،با دست غيبى ،با تربيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه
و آله و سلم -مراحلرا طى كرده است تا رسيده است به مرتبهاى كه دست همه از
او كوتاه است .پس ،فردا تمام جلوه زن تحقق پيدا كرده است؛ و زن به تمام
معنامتحقق است .فردا روز زن است 58 /2 /27 .)1 ( .مصادف با بيستم جمادىالثانى 399
ه .ق.

خيرات و بركاتمعنوى كوثر
قلم و بيان من عاجز است كه مقاومت عظيم و گسترده
ميليونهامسلمان شيفته خدمت و ايثار و شهادت را در اين
كشورصاحبالزمان -ارواحنا فداه -ترسيم نمايد ،و از
حماسهها و رشادتهاو خيرات و بركات فرزندان معنوى كوثر،
حضرت فاطمه زهرا -سالماللَّه عليها -سخن بگويد؛ كه همه
اينها از هنر اسالم و اهل بيت واز بركات پيروى امام عاشورا
سرچشمه گرفته است.
«صحيفه فاطمه» كتاب الهام شده ازجانب خدا
ما مفتخريم كه ادعيه حياتبخش كه او را «قرآن صاعد»
مىخوانند از ائمه معصومين ما است .ما به «مناجات شعبانيه»
امامان و «دعاىعرفات» حسين بن على -عليهما السالم -و
«صحيفه سجاديه» اينزبور آل محمد و «صحيفه فاطميه» كه
كتاب الهام شده از جانبخداوند تعالى به زهراى مرضيه است
از ما است.

نزول جبرئيل برحضرت زهرا عليها السالم
من راجع به حضرت صديقه -سالم اللَّه عليها -خودم را قاصر مىدانمكه ذكرى بكنم ،فقط اكتفا مىكنم به يك روايت كه در كافى شريفهاست و با سند معتبر نقل شده است و
آن روايت اين است كه حضرتصادق -سالماللَّه عليه -مىفرمايد :فاطمه -سالماللَّهعليها بعد ازپدرش  75روز زنده بودند در اين دنيا ،بودند و حزن و شدت برايشانغلبه
داشت و جبرئيل امين مىآمد خدمت ايشان و به ايشان تعزيتعرض مىكرد و مسائلى از آينده نقل مىكرد .ظاهر روايت اين استكه در اين  75روز مراودهاى بوده است؛
يعنى ،رفت و آمد جبرئيل زياد بوده است و گمان ندارم كه غير از طبقه اول از انبياى عظام درباره كسىاين طور وارد شده باشد كه در ظرف  75روز جبرئيل امين رفت و
آمدداشته است و مسائل را در آتيهاى كه واقع مىشده است ،مسائل را ذكركرده است و آنچه كه به ذريه او مىرسيده است در آتيه ،ذكر كردهاست و حضرت امير هم آنها را
نوشته است ،كاتب وحى بوده استحضرت امير ،همان طورى كه كاتب وحى رسول خدا بوده است -والبته آن وحى به معناى آوردن احكام ،تمام شد به رفتن رسولاكرم-
كاتب وحى حضرت صديقه در اين  75روز بوده است .مسألهآمدن جبرئيل براى كسى يك مسأله ساده نيست .خيال نشود كهجبرئيل براى هر كسى مىآيد و امكان دارد
بيايد ،اين يك تناسب الزماست بين روح آن كسى كه جبرئيل مىخواهد بيايد و مقام جبرئيل كهروح اعظم است ،چه ما قائل بشويم به اينكه قضيه تنزيل ،تنزلجبرئيل ،به
واسطه روح اعظم خود اين ولى است يا پيغمبر است .اوتنزيل مىدهد او را و وارد مىكند تا مرتبه پايين يا بگوييم كه خير ،حقتعالى او را مأمور مىكند كه برو و اين مسائل
را بگو .چه آن قسمبگوييم كه بعض اهل نظر مىگويند و چه اين قسم بگوييم كه بعضاهل ظاهر مىگويند ،تا تناسب ما بين روح اين كسى كه جبرئيل مىآيدپيش او و بين
جبرئيل كه روح اعظم است نباشد ،امكان ندارد اين معناو اين تناسب بين جبرئيل كه روح اعظم است و انبياى درجه اول بودهاست مثل رسول خدا و موسى و عيسى و ابراهيم
و امثال اينها ،بينهمه كس نبوده است ،بعد از اين هم بين كسى ديگر نشده است .حتىدرباره ائمه هم من نديدهام كه وارد شده باشد اين طور كه جبرئيل برآنها نازل شده باشد،
فقط اين است كه براى حضرت زهرا -سالم اللَّهعليها -ست كه آنكه من ديدهام كه جبرئيل به طور مكرر در اين  75روز وارد مىشده و مسائل آتيهاى كه بر ذريه او
مىگذشته است ،آن مسائل را مىگفته است و حضرت امير هم ثبت مىكرده است .و شايديكى از مسائلى كه گفته است ،راجع به مسائلى است كه در عهد ذريهبلند پايه او
حضرت صاحب -سالم اللَّه عليه -است ،براى او ذكر كردهاست كه مسائل ايران جزو آن مسائل باشد ،ما نمىدانيم ،ممكن است .در هر صورت من اين شرافت و فضيلت را از
همه فضايلى كه براىحضرت زهرا ذكر كردهاند -با اينكه آنها هم فضايل بزرگى است -اينفضيلت را من باالتر از همه مىدانم كه براى غير انبيا -عليهم السالم -آن هم نه
همه انبيا ،براى طبقه باالى انبيا -عليهم السالم -و بعض ازاوليايى كه در رتبه آنها هست ،براى كس ديگر حاصل نشده .و با اينتعبيرى كه مراوده داشته است جبرئيل در اين
هفتاد و چند روز ،براىهيچ كس تاكنون واقع نشده و اين از فضايلى است كه از مختصاتحضرت صديقه -سالم اللَّه عليها -است .)1 ( .اصول كافى؛ ج  ،2ص .355

خانه حضرت زهرا عليها السالم و بركات آن

عصاره وحى الهى
مكتبى كه مىرفت با كجرويهاى تفاله جاهليت و برنامههاىحساب شده احياى مليگرايى و
ىٌنَزَلْ» محو و نابود شود ،و از حكومت عدل اسالمى
عروبت با شعار «ال خَبَرٌ جا َءَ وَال وَحْ َ
يك رژيمشاهنشاهى بسازد و اسالم و وحى را به انزوا كشاند؛ كه ناگهان شخصيت عظيمى
كه از عصاره وحى الهى تغذيه و در خاندان سيدرُسل محمد مصطفى و سيد اوليا على
مرتضى ،تربيت و در دامنصديقه طاهره ،بزرگ شده بود قيام كرد و با فداكارى بىنظير و
نهضتالهى خود ،واقعه بزرگى را به وجود آورد كه كاخ ستمكاران را فروريخت و مكتب
اسالم را نجات بخشيد .)2 ( .اشاره به بيتى از شعر منسوب به يزيد بن معاويه كه اساس وحى و نبوت را
انكار مىكرد.

سادگى خانهفاطمه عليها السالم
حضرت امير -سالماللَّه عليه -كه خليفه مسلمين بود ،خليفه يكمملكتى كه شايد ده مقابل مملكت ايران بود ،از حجاز تا مصر ،آفريقا،
كذا [و] يك مقدار هم از اروپا ،اين خليفه الهى وقتى توى جمعيت بودمثل همه ما كه نشستهايم با هم ،اين هم زير پايش نبود ،همين
بود كهيك پوست داشتند -به حسب نقل -يك پوست داشتند كه شبخودش و حضرت فاطمه رويش مىخوابيدند ،و روز روى
همينپوست علوفه شترش را مىريخت .پيغمبر هم همين شيوه را داشت .اسالم اين است .)1 ( .اشاره حضرت امام به زيرانداز ساده اقامتگاه
خودشان در قم است.

حجره محقرفاطمه عليها السالم ،پرورشگاه زبدگان
زنى كه در حجرهاى كوچك و محقّر ،انسانهايى تربيت كرد كه نورشاناز بسيط خاك تا آن سوى افالك و از عالم
ملك تا آن سوى ملكوتاعلى مىدرخشد .صلوات و سالم خداوند تعالى بر اين حجره محقركه جلوهگاه نور عظمت
الهى و پرورشگاه زبدگان اوالد آدم است.
بركات كوخفاطمه عليها السالم
ما يك كوخ چهار -پنج نفرى در صدر اسالم داشتيم ،و آن كوخ فاطمهزهرا -سالم اللَّه عليها -است .از اين كوخها هم محقرتر بوده لكن بركات اين چى است؟ بركات اين كوخ
چندنفرى آن قدر است كه عالمرا پر كرده است از نورانيت و بسيار راه دارد تا انسان به آن بركاتبرسد .اين كوخنشينان در كوخ محقر ،در ناحيه معنويات آن قدر درمرتبه باال
بودند كه دست ملكوتيها هم به آن نمىرسد؛ و در جنبههاىتربيتى آن قدر بوده است كه هرچه انسان مىبيند بركات در بالدمسلمين هست و خصوص َاً در مثل بالد ماها ،اينها از
بركتآنهاست .)1 ( .اشاره حضرت امام به خانه و اتاق محقر محل سكونت خودشان است.

سيره حضرت فاطمه عليها السالم
سرمشق گرفتن از خوى فاطمه عليها السالم
ما بايد سرمشق از اين خاندان بگيريم :بانوان ما از بانوانشان و مردانما از مردانشان ،بلكه
همه از همه آنها .آنها زندگى خودشان راوقف كردند از براى طرفدارى مظلومين و احياى
سنت الهى .مابايد تبعيت كنيم و زندگى خود را براى آنها قرار بدهيم .كسى كهتاريخ اسالم
را مىداند ،مىداند كه اين خاندان هر يكىشان مثل يكانسان كامل ،بلكه باالتر ،يك
انسان الهى -روحانى ،براى ملتها ومستضعفين قيام كردند در مقابل كسانى كه مىخواستند
مستضعفين رااز بين ببرند.

اقتدا به حضرتزهرا عليها السالم
اگر شما زنها هم و زنهاى ما هم همه ،كشور ما همه ،پذيرفتند كه امروزروز زن است؛ يعنى
روز تولد حضرت زهرا كه آن كمال و آن وضعيترا دارد ،پذيرفتيد كه روز زن است ،به
عهده شما مسائل بزرگى [خواهد آمد]؛ از قبيل مجاهده ،كه حضرت مجاهده داشته است،
حضرت به اندازه خودش كه در اين ظرف كوتاه مجاهده داشته است ،مخاطبه داشته است
با حكومتهاى وقت ،محاكمه مىكرده استحكومتهاى وقت را ،شما بايد اقتدا به او بكنيد تا
پذيرفته باشيد كه اينروز ،روز زن است؛ يعنى ،روز تولد اين حضرت روز زن است .زهدو
تقوا و همه چيزهايى كه داشته است و عفافى كه او داشته است وهمه چيز ،شما بايد اگر
پذيرا شديد ،آنها را تبعيت كنيد و اگر تبعيتنكرديد ،بدانيد كه شما داخل در روز زن
نيستيد ،هر كس نپذيرفت ،اين در روز زن وارد نشده است و در اين شرافت وارد
نشدهاست.

خطبه حضرتزهرا عليها السالم دربارهامامت
ما براى اينكه وحدت امت اسالم را تأمين كنيم ،براى اينكه وطناسالم را از تصرف و
نفوذ استعمارگران و دولتهاى دست نشانده آنهاخارج و آزاد كنيم ،راهى نداريم جز
اينكه تشكيل حكومت بدهيم .چون به منظور تحقق وحدت و آزادى ملتهاى مسلمان
بايستىحكومتهاى ظالم و دست نشانده را سرنگون كنيم؛ و پس از آنحكومت عادالنه
اسالمى را كه در خدمت مردم است به وجود آوريم .تشكيل حكومت براى حفظ نظام
و وحدت مسلمين است؛ چنانكهحضرت زهرا -سالماللَّه عليها -در خطبه خود
مىفرمايد كه امامتبراى حفظ نظام و تبديل افتراق مسلمين به اتحاد است.
يادگيرى دستوراتاسالم از او و فرزندانش
كوشش كنيد در تهذيب اخالق و در وادار كردن دوستانتان به تهذيباخالق .كوشش
كنيد كه در مقابل آن جناياتى كه بر شما وارد شدعكس العمل نشان بدهيد ،در حفظ
همه حيثياتى كه حيثيت بزرگ زناست ،آن طورى كه زن فريد ،حضرت زهرا سالم اللَّه
عليها -بود .همهبايد به او اقتدا كنيد و كنيم و همه بايد دستورمان را از اسالم به
وسيلهاو و فرزندان او بگيريم ،و همان طورى كه او بوده است ،باشيد .و درعلم و تقوا
كوشش كنيد كه علم به هيچ كس انحصار ندارد ،علم مال همه است ،تقوا مال همه
است .و كوشش براى رسيدن به علم و تقواوظيفه همه ماست و همه شماست24 .
تأسف و تأثر نسبتبه سهلانگارى
با كمال تأسف و تأثر روز گذشته از صداى جمهورى اسالمىمطلبى در مورد الگوى
زن پخش گرديده است كه انسان شرمدارد بازگو نمايد .فردى كه اين مطلب را پخش
كرده است تعزير و اخراج مىگردد ،و دست اندركاران آن تعزير خواهند شد .در
صورتى كه ثابت شود قصد توهين در كار بوده است ،بالشكفرد توهين كننده محكوم
به اعدام است .اگر بار ديگر از اينگونهقضايا تكرار گردد ،موجب تنبيه و توبيخ و
مجازات شديد وجدى مسئولين باالى صدا و سيما خواهد شد .البته در تمامى
زمينههاقوه قضاييه اقدام مىنمايد .)1 ( .هشتم بهمن ماه سال  1367ه .ش.

حضرت خديجه عليها السالم

ايمان آوردن خديجه به پيغمبر
پيغمبر اكرم (ص) وقتى كه به رسالت مبعوث شد ،و شروع به تبليغ كرد ،يك طفل هشت
ساله (حضرت امير «ع») و يك زن چهل ساله (حضرت خديجه) به او ايمان آوردند ،جز
اين دو نفر كسى را نداشت .و همه مىدانند كه چقدر آن حضرت را اذيت كردند و
كارشكنيها ومخالفتها نمودند .ليكن مأيوس نشد ،و نفرمود كسى ندارم .ايستادگىكرد؛ و با
قدرت روحى و عزمى قوى از «هيچ» رسالت را به اينجارسانيد كه امروز هفتصد ميليون
جمعيت تحت لواى او هستند .)1 ( .سال  1348ه .ش.

خديجه ،اولين بانوى مسلمان
رسول اكرم -صلىاللَّه عليه و آله و سلم -اول كه مأمور شد ،خودش -تنها -مأمور شد:
قُمْ فَأَنْذرْ؛ نهضت كن و مردم را دعوت كن .دعوت ،ابتدائاً از خود حضرت شروع شد .آن
روز كه اعالم نبوت فرمود ،يكزن و يك بچه به او ايمان آورد؛ لكن استقامت -كه الزمه
رهبرى انبياىگرام است -به طور كامل در رسول اكرم بودَ :وَ اسْتَقمْ كَما أُمرْتَ؛ نهضت كن
و استقامت كن .)2 ( .مدثر.2 /
(  .)3اشاره به آيه  112سوره هود.

رنجهاى همسرپيامبر
ما همه مىدانيم كه گرانى امروز سرسامآور است ،و يك دستهاى از
آنرنج مىبرند .اما در مقابل آن رنجهايى كه خود پيغمبر و همسر
بزرگعزيزش حضرت خديجه در آن چند سال بردند ،كه مشك را از
قرارىكه نقل مىكنند ،مشك را مىگذاشتند توى آب و مىمكيدند
براىاينكه ،از آن چربى ،مثلًا از آن چيزى كه در مشك هست به آنها
برسد .وقتى كه آنها براى اسالم اينطورى عمل كردند و اينطور
مقاومتكردند در مقابل دشمنهاى اسالم ،شما هم كه ملت و امت
همانبزرگوار هستيد نبايد از اينكه فالن چيز كم است ،آنى كه كم
استارزاق كه نيست ارزاق كه كم نيست ،آنى كه كم است آن وضع
آرايشىاست كه آنها مىخواستند ،يك دسته مىخواستند باشد ،آنها
ديگرانشاءاللَّه نيست و بايد از بين هم برود.

حضرت زينب عليها السالم

ايستادگى در مقابل جباران
فردا روز زن است .روز زنى است كه عالم به او افتخار دارد؛ روز زنىاست كه دخترش در مقابل حكومتهاى جبار ايستاد و آن خطبه راخواند و آن
حرفها را زد كه همه مىدانيد؛ زنى كه در مقابل يك جبارىايستاد -كه اگر مردها نفس مىكشيدند همه را مىكشتند -و نترسيد وايستاد و محكوم كرد
حكومت را ،يزيد را محكوم كرد .به يزيد فرمودتو قابل آدم نيستى ،تو انسان نيستى .زن يك همچو مقامى بايد داشتهباشد .زنهاى عصر ما بحمداللَّه شبيه
به همانها هستند .ايستادند درمقابل جبار با مشت گره كرده؛ بچهها در آغوششان ،و به نهضت كمككردند.

ايستادگى در مقابل يزيد
سيدالشهدا و اصحاب او و اهل بيت او آموختند تكليف را :فداكارىدر ميدان ،تبليغ در خارج ميدان .همان مقدارى كه فداكارى حضرت ارزش پيش خداى تبارك و تعالى دارد و
در پيشبرد نهضت حسين -سالماللَّه عليه -كمك كرده است ،خطبههاى حضرت سجاد وحضرت زينب هم به همان مقدار يا قريب آن مقدار تأثير داشته است .آنها به ما فهماندند
كه در مقابل جائر ،در مقابل حكومت جور ،نبايد زنها بترسند و نبايد مردها بترسند .در مقابل يزيد ،حضرتزينب -سالماللَّه عليها -ايستاد و آن را همچو تحقير كرد كه بنىاميه
درعمرشان همچو تحقيرى نشنيده بودند ،و صحبتهايى كه در بين راه ودر كوفه و در شام و اينها كردند و منبرى كه حضرت سجاد -سالماللَّهعليه -رفت و واضح كرد به اينكه
قضيه ،قضيه مقابله غير حق با حقنيست؛ يعنى ،ما را بد معرفى كردهاند؛ سيدالشهدا را مىخواستندمعرفى كنند كه يك آدمى است كه در مقابل حكومت وقت ،خليفهرسول اللَّه
ايستاده است .حضرت سجاد اين مطلب را در حضور جمعفاش كرد و حضرت زينب هم.
بيان تعبير« :ما جز زيبايى چيزى نديديم»
شما مالحظه كنيد كه بهترين خلقاللَّه در عصر خودش ،حضرتسيدالشهدا -سالماللَّه عليه -و بهترين جوانان بنى هاشم و اصحاب اوشهيد شدند و از اين دنيا رفتند با شهادت،
لكن وقتى كه در آن مجلسپليد يزيد صحبت مىشود ،حضرت زينب -سالماللَّه عليها -قسم مىخورد كه ما رَايْنا الّا جَميلًا؛رفتن يك انسان كامل ،شهادت يك انسانكامل در نظر
اولياى خدا جميل است ،نه براى اينكه جنگ كرده و كشتهشده ،براى اينكه جنگ براى خدا بوده است ،قيام براى خدا بودهاست .)1 ( .آنچه( در كربال) ديديم جز پيشامدى زيبا نبود.
مقاومت حضرتزينب عليها السالم در برابر مصايب
كيفيت مبارزه را ،كيفيت اينكه مبارزه بين يك جمعيت كم با جمعيتزياد بايد چطور باشد ،كيفيت اينكه قيام در مقابل يك حكومتقلدرى كه همه جا را در دست دارد ،با يك
عده معدود بايد چطورباشد ،اينها چيزهايى است كه حضرت سيدالشهدا به ملت آموختهاست و اهل بيت بزرگوار او و فرزند عاليمقدار او هم فهماند كه بعد ازاينكه آن مصيبت
واقع شد ،بايد چه كرد .بايد تسليم شد؟ بايد تخفيفدر مجاهده قائل شد؟ يا بايد همانطورى كه زينب -سالماللَّه عليها -دردنباله آن مصيبت بزرگى كه َتُصَغَّ َرُ عنْدََهُ الْمَصائبُ ،ايستاد
و در مقابل كفر و در مقابل زندقه صحبت كرد و هر جا موقع شد ،مطلب را بيان كرد وحضرت على بن الحسين -سالماللَّه عليه -با آن حال نقاهت ،آنطورىكه شايسته است تبليغ
كرد .)1 ( .مصيبتهاى ديگر در كنار آن كوچكند.

حضرت مريم عليها السالم

مريم عليها السالم ،برگزيده خدا
در قرآن كريم آياتى هست كه داللت كند بر آنكه اشخاصى كه پيغمبرنبودند ،مالئكه بلكه جبرئيل را ديدند و با او سخن گفتند .ما نمونهاىاز آن را اينجا ياد مىكنيم كه رسوايى
ساء الْعالَمينَ -يعنى چون مالئكه گفتند به مريم
َك وَ اصْطَفاك عَلى ن َ
اين ياوهگويان روشن شود .سوره آل عمران (آيه  )42وَ إذْ قالَت الْمَالئكَ َةُ يا مَرْيَمُ إ َنَّ اللَّ َهَ اصْطَفاك وَ طَهَّر َ
كهخدا تو را برگزيده و پاكيزه كرده و فضيلت داده بر زنهاى جهان ،پس ازآن خداى تعالى حكايت مريم را نقل مىكند از (آيه  )40بسيارى ازحاالت عيسى مسيح و معجزات او
را مالئكه براى مريم نقل مىكنند واز غيب به او اخبار مىدهند -و در سوره مريم (آيه  )17مىگويند فَأَرْسَلْنا إلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَويًّا و قضيه مراوده مالئكه و جبرئيل
بامريم در بسيارى از آيات قرآن مذكور است و خبرهايى كه از غيب بهاو دادند خداوند نقل مىكند
مريم عذرا و صديقه حَورا
صلوات و سالم خداى بزرگ بر حضرت عيسى بن مريم روحاللَّه وپيغمبر عظيمالشأن كه
مردگان را احيا و خفتگان را بيدار فرمود! صلوات و سالم خداى بزرگ بر مادر
عظيمالشأنش مريم عذرا وصديقه حَوْرا ،كه با نفخه الهى چنين فرزند بزرگى را به
تشنگانرحمت الهى تسليم نمود.
صايم بودن حضرتمريم عليها السالم
حضرت عيسى -سالم اللَّه عليه -كه اين اشخاصى كه تابع او هستندخيال مىكنند كه
حضرت عيسى فقط يك معنوياتى مىگفته است ،ايشان هم همينطور بوده؛ از اول بنا بوده
بر اينكه معارضه كند .آنوقتى كه متولد شده ،تازه متولد شده است ،مىگويد كه من
كتابآوردم .قرآن اين را نقل مىكند كه تازه متولد شده بود ،وقتى كهمادرش به واسطه آن
تهمتهايى كه مىزدند -يهود بَرش مىزدند -ناراحت بود؛ همچو كه متولد شد ،گفت كه نه،
غصه نخور اگر كسىآمد پيشت باهات صحبت بكند ،تو بگو كه من صايمم -و صايم
بودهالبد -و برويد از آن بچه بپرسيد .اينها آمدند ،حضرت تازه متولد شدهبود .آمدند بنا
كردند به حضرت مريم حرفهاى نامربوط زدن .حضرتمريم هم اشاره كرد به او كه برويد
آنجا .گفتند :ما چهجور با اين [بچه] تكلم كنيم؟ بعد ايشان شروع كرد كه خدا به من كتاب
داده است.

فصل دوم :جايگاه و حقوق زن در نظام اسالمى
مقام و كرامت زن در اسالم
خدمت اسالم به زن
اسالم مىخواهد كه زن و مرد رشد داشته باشند .اسالم زنها را نجاتداده است از آن
چيزهايى كه در جاهليت بود .آنقدرى كه اسالم به زنخدمت كرده ،خدا مىداند به مرد
خدمت نكرده؛ آنقدر كه به زنخدمت كرده .شما نمىدانيد كه در جاهليت زن چه بوده و در
اسالمچه شده.
جايگاه رفيع زندر مكتب تشيع
سؤال[ :تشيع در نظر كشورهاى غربى به عنوان عنصرى محافظهكاردر پيشرفت قلمداد شده است .همچنين ما خواستههاى شيعيان رامبنى بر كنارهگيرى زنان از صحنه زندگى
اجتماعى و نيز بازگشت به قوانين شيعى كه مىخواهد سنت مذهبى مبناى قوانين حكومتى قرارگيرد ،همان طورى كه در قانون اساسى -كه به طور غير قانونى بهصورت از بين
رفته درآمده -نيز ذكر شده است ،شنيدهايم .ما همچنينشنيدهايم كه تشيع سبك زندگى غربى را براى اينكه با سنتهاى مذهبىتوافق ندارد رد مىكند .آيا ممكن است شما نظر خود
را درباره اينمسأله بر اساس مذهب تشيع بيان كنيد؟]
جواب :تشيع كه مكتبى است انقالبى و ادامه اسالم راستينپيامبر (ص) است همچون خود شيعيان ،هميشه مورد حمالت ناجوانمردانه مستبدين و استعمارگران بوده است .تشيع نه
تنها زنان رااز صحنه زندگى اجتماعى طرد نمىكند ،بلكه آنان را در جامعه درجايگاه رفيع انسانى خود قرار مىدهد .ما پيشرفتهاى دنياى غرب رامىپذيريم ،ولى فساد غرب را كه
خود آنان از آن ناله مىكنند نه.
احترام اسالم به زنها
اسالم به شما آنقدر احترام قائل است كه براى مردها نيست .اسالمشما را
مىخواهد نجات بدهد؛ اسالم شما را مىخواهد از اينمَلْعَبهاى كه اينها مىخواهند
شما را ملعبه قرار بدهند نجات بدهد؛ اسالم مىخواهد شما را يك انسان كامل
تربيت كند.

بيرون آوردن زن از مظلوميت
اسالم منت گذاشت بر انسان ،زن را از آن مظلوميتى كه در جاهليتداشت بيرون كشيد.
مرحله جاهليت مرحلهاى بود كه زن را مثلحيوانات -بلكه پايينتر از او [مىشمردند] .زن
در جاهليت مظلومبود .اسالم زن را از آن لجنزار جاهليت بيرون كشيد.

زن ،مبدأ سعادتها
زن انسان است؛ آن هم يك انسان بزرگ .زن مربى جامعه است ،از دامن زن انسانها پيدا
مىشوند .مرحله اول مرد و زن صحيح ،ازدامن زن است .مربى انسانها زن است .سعادت و
شقاوت كشورهابسته به وجود زن است .زن با تربيت صحيح خودش انساندرست مىكند؛
و با تربيت صحيح خودش كشور را آباد مىكند .مبدأهمه سعادتها از دامن زن بلند مىشود.
زن مبدأ همه سعادتها بايد باشد.
انسانسازى ،وظيفه زن
زنها مردان شجاع را در دامن خود بزرگ مىكنند .قرآن كريمانسانساز است ،و زنها نيز
انسانساز .وظيفه زنها انسانسازى است .اگر زنهاى انسانساز از ملتها گرفته بشود ،ملتها
به شكست و انحطاطمبدل خواهند شد ،شكست خواهند خورد ،منحط خواهند شد.
زن ،مظهر تحققآمال بشر
زن مظهر تحقق آمال بشر است .زن پرورش ده زنان و مردان ارجمنداست .از دامن زن مرد به معراج مىرود .دامن زن محل تربيت بزرگزنان و بزرگ مردان است.
اجتناب از فساد
اسالم زن را مثل مرد در همه شئون -در همه شئون -همان طورى كهمرد در همه شئون دخالت دارد زن هم
دخالت دارد .همان طورى كهمرد بايد از فساد اجتناب كند ،زن هم بايد از فساد اجتناب كند .زنهانبايد ملعبه
دست جوانهاى هرزه بشوند .زنها نبايد مقام خودشان رامنحط كنند و خداى ناخواسته بَزَك كرده بيرون بيايند
و در انظار مردمفاسد قرار بگيرند .زنها بايد انسان باشند .زنها بايد تقوا داشته باشند .زنها مقام كرامت دارند.
زنها اختيار دارند؛ همان طورى كه مردهااختيار دارند .خداوند شما را با كرامت خلق كرده است ،آزاد خلق
كردهاست.

حقوق زن در اسالم
تساوى حقوق زن ومرد در نظام اسالمى
سؤال[ :زنان توده عظيمى از مسلمانان را تشكيل مىدهند ،چه نقشى ،چه حقى شما براى
زن در نظامى اسالمى قائل هستيد؟]
جواب :هم اكنون زنان مسلمان ايران ،در مبارزات سياسى وتظاهرات بر ضد شاه شركت
دارند .به من اطالع دادهاند كه درشهرهاى ايران زنان جلسات سياسى دارند .در نظام
اسالمى ،زن همانحقوقى را دارد كه مرد دارد ،حق تحصيل ،حق كار ،حق مالكيت،
حقرأى دادن ،حق رأى گرفتن .در تمام جهاتى كه مرد حق دارد ،زن همحق دارد .لكن
در مرد هم مواردى است كه چيزهايى به دليل پيدايشمفاسد بر او حرام است و هم در زن
مواردى هست كه به دليل اينكهمفسده مىآفريند حرام است .اسالم خواسته است كه زن و
مرد ،حيثيت انسانى شان محفوظ باشد .اسالم خواسته است كه زن ملعبهدست مرد نباشد.
اينكه در خارج منعكس كردهاند كه در اسالم با زنها ،با خشونت رفتار مىشود ،امر غير
صحيحى است و تبليغات باطلىاست كه از مغرضين حاصل شده و الّا مرد و زن هر
دويشان در اسالماختيارات دارند .اگر اختالفاتى هست براى هر دو هست و آن مربوطبه
طبيعت آنان است.

هيچ فرقى بين زن ومرد در اسالم نيست
اسالم زنها را در مقابل مردها قرار داده؛ نسبت با آنها تساوى دارند .البته يك
خاص به مرد است كه مناسب با مرد است؛ يك احكامْخاص به زن است،
َ
احكامْ
مناسب با زن است .اين نه اين است كه اسالمنسبت به زن و مرد فرقى گذاشته
است.
مالحظه حقوق زندر اسالم
همانطورى كه حقوق مردها در اسالم مطرح است ،حقوق زنها [هممطرح است].
اسالم به زنها بيشتر عنايت كرده است تا به مردها .اسالمزنها را بيشتر حقوقشان را
مالحظه كرده است تا مردها .اين هم [آن] معنا كه بعد از اين چه خواهد شد :زنها
حق رأى دارند -از غرب باالتراست اين مسائلى كه براى زنها ما قائل هستيم-
حق رأى دادن دارند ،حق انتخاب دارند ،حق انتخاب شدن دارند .همه اينها هست.
تماممعامالتشان به اختيار خودشان است ،و آزاد هستند .اختيار شغل راآزاد هستند.
البته در شرق براى مردها يك محدوديتهايى هست كه آنمحدوديتها به صالح خود
مردها هست و آن محدوديتها ،يعنى درآنجاهايى كه مَفْسَده هست براى مرد ،از
قماربازى جلوگيرى مىكنداسالم ،از شرابخوارى جلوگيرى مىكند اسالم ،از
هروئين جلوگيرىمىكند اسالم؛ براى اينكه مفسده دارند .براى همه يك
محدوديتهايىهست ،و محدوديتهاى شرعى و الهى .محدوديتهايى است كه بهصالح
خود جامعه است؛ نه اين است كه براى جامعه يك چيزى مثلًانافع بوده است كه
محدوديت برايش ايجاد كردهاند.

حقوق ويژه اسالمبراى زنها
براى آنكه اسالم براى زنها حقوق ويژهاى قائل است ،و سياهپوستان ،كه عمرى را تحت فشار و ظلم امريكا به سر بردهاند ،و شايد به طورالزام به ايران آمده باشند ،نسبت به آنان،
در صورتى كه جاسوسى آنهاثابت نشده باشد ،تخفيف دهيد .دانشجويان عزيز ،سياهپوستان وزنانى كه جاسوسى آنان معلوم نيست ،به وزارت امور خارجه تحويلدهيد ،كه فورًَا
آنها را از ايران خارج نمايند .ملت شريف ايران اجازهآزادى بقيه را نمىدهد .لذا ديگران در بازداشت هستند ،تا دولتامريكا به خواست ملت عمل كند .)1 ( .دانشجويان پيرو خط امام
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قوانين اسالم بهصالح زنان
زنهايى كه مىخواهند ازدواج كنند ،از همان اول مىتوانند اختياراتىبراى خودشان قرار بدهند كه نه مخالف
شرع باشد و نه مخالفحيثيت خودشان .مىتوانند از اول شرط كنند كه اگر چنانچه مرد فساداخالق داشت ،اگر
بد زندگى كرد با زن ،اگر بدخُلقى كرد با زن ،وكيلباشند در طالق ،اسالم براى آنها حق قرار داده است .اسالم
اگرمحدوديتى براى مردان و زنان قايل شده است همه به صالح خودتانبوده است .تمام قوانين اسالم ،چه
آنهايى كه توسعه مىدهد چه آنهايىكه تحديد مىكند ،همه بر صالح خود شماست ،براى خود شماست .همان
طورى كه حق طالق را با مرد قرار داده است ،حق اين را قرارداده است كه شما در وقت ازدواج شرط كنيد با
او كه اگر چه كردى ياچه كردى ،من وكيل باشم در طالق .و اگر اين شرط را كرد ديگرنمىتواند او را معزول
كند .اگر اين  ...شرط در ضمن عقد واقع شدنمىتواند او را ديگر محدود كند ،نمىتواند اخالق بد انجام بدهد .و
اگر مردى با زن خودش بدرفتارى كرد ،در حكومت اسالم او را منعمىكنند؛ اگر قبول نكرد تعزير مىكنند ،حد
مىزنند؛ و [باز] اگر قبولنكرد مجتهد طالق مىدهد.

عدم تفاوت حقوقانسانى بين زن و مرد
سؤال[ :مشخصاً حقوق زنان در جمهورى اسالمى چه خواهد بود؟ تكليف مدارس
مختلط چه مىشود؟ مسأله تنظيم توالد و تناسل وسقط جنين چگونه خواهد شد؟]
جواب :از نظر حقوق انسانى ،تفاوتى بين زن و مرد نيست .زيرا كه هردو انسانند و
زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرددارد .بله در بعضى از موارد
تفاوتهايى بين زن و مرد وجود دارد كه بهحيثيت انسانى آنها ارتباط ندارد .مسائلى
كه منافات با حيثيت وشرافت زن ندارد آزاد است .سقط جنين از نظر اسالم حرام
است.

نقش زنان در بناى جامعه اسالمى
نقش حساس زن در بناى جامعهاسالمى
سؤال[ :از نظر اسالمى ،زنان تا چه حد مجازند در ساختمان بناىحكومت اسالمى شركت نمايند؟]
جواب :زنان از نظر اسالم نقش حساسى در بناى جامعه اسالمى دارندو اسالم زن را تا حدى ارتقا مىدهد كه او
بتواند مقام انسانى خود را درجامعه باز يابد و از حد شىء بودن بيرون بيايد و متناسب با چنينرشدى ،مىتواند در
ساختمان حكومت اسالمى مسئوليتهايى را بهعهده بگيرد.
مشاركت فعال زناندر جامعه
سؤال[ :بازگشت به قوانين قرآن براى زنان ،مردم عامى ،و در موردتفريحات -الكل ،فيلم و غيره -به چه معنى است؟]
جواب :در نظام اسالمى ،زن به عنوان يك انسان مىتواند مشاركتفعال با مردان در بناى جامعه اسالمى داشته باشد ولى نه به صورتيك شىء .نه او حق دارد خود را به چنين
حدى تنزل دهد و نه مردان حق دارند كه به او چنين بينديشند .و در مورد آنچه را كه به نامتفريحات شناخته شده است ،اسالم با هر چيزى كه انسان را به پوچىو از خود بيگانه
شدن مىكشاند ،مبارزه مىكند .شرابخوارى وميگسارى در اسالم ممنوع است .فيلمهاى منحرف كننده از اخالقمتعالى انسانى ،ممنوع است.

حق دخالت زن درمقدرات اساسىمملكت
زن بايد در مقدرات اساسى مملكت دخالت بكند  ...شما همان طورى كه تاكنون در نهضتها دخالت داشتيد و سهيم بوديد در اين نهضت وسهيم بوديد در اين پيروزى ،حاال هم باز
بايد سهيم باشيد؛ و هر وقتاقتضا بكند نهضت كنيد ،قيام كنيد .مملكت از خود شماستان شاءاللَّه  ...شما بايد بسازيد مملكت را.
حق دخالت خانمهادر سياست
خانمها حق دارند در سياست دخالت بكنند؛ تكليفشان است .روحانيون هم حق دارند در سياست دخالت بكنند ،تكليف آنهاست .دين اسالم يك دين سياسى است .يك دينى
است كه همه چيزشسياست است ،حتى عبادتش.
عبرت كشورهاىاسالمى از زنانايران
اميد آن است كه جامعه زنان ،از غفلت و خواب مصنوعى كه ازجانب چپاولگران بر آنان تحميل شده است ،برخيزند و همگاندوش به دوش هم به داد بازى خوردگان برسند .و
زن را به مقامواالى خود ،هدايت كنند .و اميد است كه زنان ساير كشورهاىاسالمى ،از تحول معجزهآسايى كه براى زنان ايران در اثر انقالببزرگ اسالمى حاصل شد ،عبرت
گرفته و بكوشند تا جامعه خودرا اصالح نمايند و كشورهاى خود را به آزادى و استقاللبرسانند.

فعاليتهاى زنان در صحنههاى سياسى و اجتماعى
رأى زنان بهجمهورى اسالمى
همهَشماَبايدَرأىَبدهيد؛َرأىَ«جمهورىَاسالمى»َ،نهَيكَكلمهَكمَنهيكَكلمهَزيادَ.شماَهمَبايدَرأىَبدهيد؛َشماَهمَفرقىَباَسايريننداريدَبلكهَشماَمقدّميدَبر مردها.
شركت در رفراندوم
آنچه الزم است تذكر دهم شركت زنان مبارز و شجاع سراسر ايران دررفراندم است .زنانى كه در كنار مردان بلكه جلوتر از آنان در پيروزىانقالب اسالمى نقش اساسى داشتهاند،
توجه داشته باشند كه با شركتفعاالنه خود ،پيروزى ملت ايران را هر چه بيشتر تضمين كنند .شركتدر اين امر براى مرد و زن از وظايف ملى و اسالمى است.
ورود بانوان بهمسائل سياسى
اين از بركات نهضت است كه شما بانوان ساحلى را و ساير بانوانمحترم ايران را در مسائل
روز ،در مسائل سياسى ،وارد كرده است .دستهاى جنايتكار ،كه مظهرش دست محمدرضا
و پدر او بود ،همهقشرهاى ملت را از امور اجتماعى و سياسى كنار گذاشته بود.
مسائلسياسى در پيش بانوان اصلًا مطرح نبود .و پيش برادرها هم مطرحنبود .يا اگر بعضى
مطرح مىكردند ،روى همان جريان سياستچپاولگرى بود .اگر بعض قشرهاى به اصطالح
«سياسى» هم در آنوقت در مسائل سياسى وارد مىشدهاند ،آن سياستهاى ديكته كرده
ازغرب براى چپاول كردن شرق بود.

شغل صحيح براى زن
البته شغل براى زن ،شغل صحيح براى زن ،هيچ مانعى ندارد؛ لكن نهآنطورى كه آنها
مىخواستند .آنها نظرشان به اين نبود كه زن يكاشتغالى پيدا بكند .نظرشان به اين بود كه
زن را مثل مردها هم ،زنها راو مردها را ،از آن مقامى كه دارند منحط كنند ،نگذارند يك
رشدطبيعى از براى قشر زن پيدا بشود؛ يا يك رشد طبيعى از براى قشرمرد .)1 ( .رژيم
پهلوى.

حق رأى درانتخابات مجلس
من از خداى بزرگ سالمت و سعادت شما را خواهانم و اميدوارم كهدوشادوش
مردان در قضيه مجلس مؤسسان و مجلس شوراى ملىرأى بدهيد تا اينكه
جمهورى اسالمى و قانون جمهورى اسالمى و مجلس شوراى جمهورى اسالمى
تأسيس و ما به آنچه كه خواهان آنهستيم برسيم.

دخالت درسرنوشت خود
امروز است كه همه قشرها در مسائل خودشان ،در مسائل كشورشان ،در مسائل
سياسى دولت ،دخالت مىكنند .امروز است كه تمام ملت ،چه بانوان محترم و چه
برادران ،در سرنوشت خودشان دخالتمىكنند.

ارزش عمل بانوان
زنهاى محترمه و خانمهاى عزيز ،كه بايد در جاهاى چه باشند ،همينها در اين روستاها
رفتهاند و دارند درو مىكنند؛ چه مىكنند .البتهدروگر نيستند به آن معنايى كه رعيت دروگر
[است]؛ اما يكعمل كوچك اينها همچو قدرت مىدهد به اين دروگرها كه اگر يكجريب
زمين را آن وقت درو مىكردند ،حاال دو جريب زمين درومىكنند .وقتى دروگر آمد ديد
كه اين خانمهايى كه بايد زير سايهبنشينند آمدند توى آفتاب و گرفتند دارند جو را درو
مىكنند و جمعمىكنند ،و اينها قدرتى در نفس آنها پيدا مىشود .يك ارزشى داردعمل اينها
كه قدرت به آنها مىدهد ،و آنها كارشان چند برابرمىشود.

انجام وظيفه خانمها
ما همه رأى به جمهورى اسالمى داديم شما هم داديد رأى؛ رأىتنها كافى نيست،
رأى همين قدر است كه رسماً اآلن مملكت ايرانرژيمش جمهورى اسالمى است.
لكن وقتى به حسب واقعجمهورى اسالمى مىشود كه شما خانمها به وظيفهتان عمل
كنيد .واين آقايان هم به وظيفهشان و همه ما خودمان را وظيفهدار و مكلّف بدانيم.

تعليم و تعلم صحيح
من اميدوارم كه انشاءاللَّه اين نهضت به پيروزى منتهى باشد و شماانشاءاللَّه همهتان موفق باشيد و مؤيد و مجالس خود را باز هر چهشكوهمندتر در همه جا توسعه بدهيد كه زنها
بيدار بشوند و آنمسائل سابق [نباشد] ،آن ملعبههايى كه بود و آن آرايشهايى كه بود ،آنمسائلى كه شما مىدانيد چقدر به اقتصاد ما صدمه وارد مىكرد وچقدر به عفت عمومى ضرر
مىرساند .زنها امروز بايد همان طورى كه مردها -يعنى مردهاى درست ،نه مردهايى كه  ...ديدند -در مسائلواردند ،آنها در مسائل وارد باشند و تعليم و تعلم صحيح داشته باشندو
دخالت صحيح در امور بكنند و انشاءاللَّه موفق و مؤيد باشند.
فعاليت اسالمىبانوان
در هر جاى ايران كه انسان نگاه مىكند ،بانوان آنجا مشغول فعاليت اسالمى ،دينى و حتى
فعاليت سياسى هستند ،با حفظ عفافشان ،باحفظ شرفشان .آنها در طول اين مدت كه رها
بودند در بين مردم ،جزفساد ايجاد نكردند .و اين بانوان در اين مدت كم ،آن قدر
فعاليتكردند كه شما نمونهاش را در قم مالحظه مىكنيد ،و از اين نمونه درشهرهاى
ديگرى هم هست .)1 ( .زنان فاسد دوران طاغوت.

نقش بسيار فعالخانمها در انتخابات
شما بايد در همه صحنهها و ميدانها آن قدرى كه اسالم اجازه داده واردباشيد .مثل
انتخابات كه امروز عملى است كه بايد انجام بگيرد وصحبت روز است در ايران ،خانمها
همان طورى كه مردها فعاليتمىكنند براى انتخابات ،خانمها هم بايد فعاليت بكنند براى
اينكهفرقى ما بين شما و ديگران در سرنوشتتان نيست .سرنوشت ايران ،سرنوشت همه
است .يعنى آن قدرى كه اسالم خدمت به شما كرد ،بهمردها آن قدر خدمت نكرد .اسالم،
شما را حفظ كرد و شما متقابلًااسالم را حفظ بكنيد .حفظ اسالم به اين است كه اين
انتخابات كهمىخواهد مجلس دوم را متحقق كند ،بدانيد كه انتخابات از امورىاست كه در
سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد ،وباالترين نقش است ،و اين انتخابات
است كه همه امور كشور را چهدر داخل و چه در خارج بايد بگذراند .ولهذا بايد شما
خانمها يكنقش بسيار فعال داشته باشيد كه خداى نخواسته ،مجلس يك مجلسىنشود كه
به واسطه ورود بعض عناصر غيرصالح بتدريج كشانده بشودبه طرف شرق يا به غرب ،و
همان بشود كه در زمان سابق بود و همانبگذرد بر ما و شما كه در زمان سابق مىگذشت.
حضور در فعاليتهاى اجتماعى
همان طورى كه مردها بايد در امور سياسى دخالت كنند و جامعهخودشان را حفظ كنند،
زنها هم بايد دخالت كنند و جامعه را حفظكنند .زنها هم بايد در فعاليتهاى اجتماعى و
سياسى همدوش مردهاباشند ،البته با حفظ آن چيزى كه اسالم فرموده است ،كه بحمداللَّه
امروز در ايران جارى است.
حضور درصحنههاى فرهنگىو اقتصادى
ما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان و خرد و كالن در صحنههاىفرهنگى و
اقتصادى و نظامى حاضر ،و همدوش مردان يا بهتر از آناندر راه تعالى اسالم و
مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند.

تعليم و تعلم زنان
امكان رسيدن بهرتبه اجتهاد
سؤال[ :آيا زن مىتواند به مقام اجتهاد برسد يا خير؟ لطفاً توضيحدهيد].
جواب :امكان رسيدن به رتبه اجتهاد براى زن هم هست ولىنمىتواند مرجع تقليد براى
ديگران باشد.
برپايى نهضتسوادآموزى
الزم است تمام بيسوادان براى يادگيرى و تمام خواهران وبرادران باسواد براى ياد دادن بپاخيزند ،و وزارت آموزش وپرورش با تمام امكانات بپاخيزد و از قرطاسبازى و تشريفات
ادارىبپرهيزد .برادران و خواهران ايمانى ،براى رفع اين نقيصه درد آوربسيج شويد و ريشه اين نقص را از بُن بر كنيد .تعليم و تعلم ،عبادتى است كه خداوند تبارك و تعالى ما را بر
آن دعوت فرمودهاست .ائمه جماعات شهرستانها و روستاها مردم را دعوت نمايند ودر مساجد و تكايا ،باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران وبرادران خود ياد بدهند و منتظر
اقدامات دولت نباشند ،و در منازلشخصى ،اعضاى بيسواد را تعليم كنند و بيسوادان از اين امر سرپيچىنكنند.
وظيفه آموزشى
تشكيل جمعيتهاىفرهنگى و علمى
يكى از آثار بزرگ اين نهضت اين تحولى است كه حاصل شده استبراى همهتان ،براى زنان شيردل و متعهد ،همدوش مردان عزيز به ساختن ايرانعزيز پرداخته؛ چنانكه به
خانمها ،براى برادرها ،براى خواهرها ،حاصل شده است .و آن احساس وظيفه است كه ما ساختن خود در علم و فرهنگ پرداختهاند .و شما شهر و روستايى را نمىيابيد جز
همه وظيفه داريم ،درمملكتمان وظيفه آموزش داريم؛ آموزش چيزهايى كه به آنكه در آنها جمعيتهايى فرهنگى و علمى از زنهاى متعهد و بانوان اسالمى ارجمند به
دردشانمىخورد در دين و در دنيا.
وجودآمده است.
فعاليت در عرصهتعليم و تربيت
بحمداللَّه امروز آن بندهايى كه به عقايد ما بسته شده بود رها شد .امروز تمام قشرهاى ملت مشغول تربيت و تعليم هستند .بانوانمشغول هستند .اآلن بانوان جزو طالب علوم دينيه
در قم و در جاىديگر هستند ،و خودشان در هر جا هستند مشغول تربيت و تعليمهستند ،و اين يك امرى است كه در اين انقالب تحقق پيدا كرد .آنوقت همچو محصور كرده
بودند كه براى بانوان هيچ حق قائل نبودند كه حتى در يك مجمع ده نفرى وارد بشوند و مسأله علمى بگويند يامسأله عقيدتى بگويند .امروز اينها مىتوانند با همه حفظ
جهاتاسالم در همه جاى كشور تبليغات بكنند ،بلكه در خارج از كشور هم .ما بسيار عقب افتاده بوديم در اين امور ،و امروز بايد تالفى كنيم ،بايدنقيصهها را رفع بكنيم.

آرزوى موفقيتبانوان
من از خداى تبارك و تعالى ،توفيق شما بانوان و خواهران رامىخواهم كه هم در علم
كوشا باشيد ،و هم در عمل و هم در تهذيباخالق .همان طورى كه علم تنها فايده ندارد ،و
تهذيب تنهاكوركورانه فايده ندارد .علم و تهذيب نفس است كه انسان را به مقامانسانيت
مىرساند .و من از خداى تبارك و تعالى خواستارم كه شمابانوان را موفق كند و ساير
خواهران كه در سطح ايران هستند ،و همينطور برادران را موفق كند ،كه اين دوجناح را
كه جناح علم و عملباشد ،توأم با اخالق اسالمىبه پيش ببرد و اسالم در ايران پياده
بشودبه آنطورى كه خداى تبارك وتعالى مىخواهد.
فعاليتَدرَحوزهها
حاالَطورىَشدهَاستَكهَخانمهاَهمدوشَباَسايرَبرادرانَدرَتحصيلعلمَوَعرفانَوَفلسفهَوَتمامَشعبَعلمَوَانشاءاللَّهَصنعتَ،فعاليتمىكنندَ.آنَوقتَمىگفتنددَكدهَنيمدىَازَ
جمعيتَايرانَكهَدرَپردهَهستندديگرَكارىَازشانَنمىآيدَ.نهَاينكهَمىخواستندَكارىَازشانَبيايدَ،براىَاينكهَمردهاَراَهمَآنهاَمحرومَكردندَازكارهاىَفعالَ،بلكه مىخواسدتندَ
كهَاينهاَراَواردَكنندَدرَجامعهَبهَآنَترتيبىَكهَخودَآنهاَورفقاَوَهمراهانَآنهاَبودندَوَبهَفسادَبكشندَجامعهَراَ.وَخداوندخواستَكهَموفقَنشدندَ.وَشماَبانوانَامدروزَموجدبَ
افتخارَهستيدكهَهمانَطورىَكهَبرادرانَشماَدرَحوزهَهاَمشغولَتحصيلَوتدريسَوَسايرَكارهاىَاسالمىَهستندَ،شماهاَهمَباَآنهاَهستيدَواميدوارمَفعالترَباشيدَ.وَالبتدهَبايددَ
شماَتوجهَبكنيدَوَعكسَعملَآنچيزىَكهَدرَرژيمَسابقَگذشتَ،شماَعملَكنيدَ.آنهاَاخالقَاسالمىراَمىخواستندَببرندَوَبهَجاىَاوَاخالقَاروپايىَبنشانند .شماَعكسعمدلَ
اوَراَكنيدَكهَبعضىَازَاينَگولخوردههايىَكهَبازَدرَايرانَممكناستَپيداَبشوندَ،تحتَتأثيرَشماَواقعَبشوندَوَآنهاَهمَبهَطريقهَشماعملَبكنند.
رنج و زحمت بانوان
و شما بحمداللَّه زحمت كشيديد ،رنج برديد و در همه مراحلپايدارى كرديد ،و بانوان ايران
در همه جا فعاليت كردند ،چهفعاليتهاى فرهنگى و چه فعاليتهاى اقتصادى ،كه قشر كثيرى
از آنها دركشاورزى دخالت دارند ،و قشر كثيرى از آنها در صنعت دخالتدارند و قشر
كثيرى در فرهنگ و ادب و علم و هنر .و همه اينها پيشخداى تبارك و تعالى مشكور
است ،و شماها مورد عنايت حق تعالىانشاءاللَّه هستيد ،و مادامىكه به اين تعهد باقى
باشيد ،خداى تبارك وتعالى شما را نصرت مىكند.

آزادى زنان در نظام اسالمى
سؤال[ :شاه شما را مخالف با تمدن قلمداد مىكند؛ شما نيز هميناتهام را به شاه برمىگردانيد و اين
مطلب لزوم َاً قانع كننده نيست .لطفاًممكن است موضع و موقع خود را راجع به سه موضوع اصلى
ايرانبيان بفرماييد :اصالحات ارضى ،صنعتى كردن مملكت ،و زنان]
جواب ... :در خصوص زنان ،اسالم هيچگاه مخالف آزادى آنان نبودهاست ،برعكس اسالم با مفهوم
زن به عنوان شىء مخالفت كرده استو شرافت و حيثيت او را به وى باز داده است .زن مساوى
مرد است .زن مانند مرد آزاد است كه سرنوشت و فعاليتهاى خود را انتخاب كند؛ اما رژيم شاه
است كه با غرق كردن آنها در امور خالف اخالق ،مىكوشد تا مانع آن شود كه زنان آزاد باشند.
اسالم شديداً معترض بهاين امر است .رژيمْ آزادى زن را البته نظير آزادى مرد از ميان برده
وپايمال ساخته است .زنان مانند مردان زندانهاى ايران را پر كردهاند .دراينجاست كه آزادى آنها
در معرض تهديد و در خطر قرار گرفته است .ما مىخواهيم كه زنان را از فساد ،كه آنان را تهديد
مىكند ،آزادسازيم.

موافقت اسالم با آزادى زن
سؤال[ :آيا حكومت اسالمى حكومتى قهقراگرا نيست؟ شاهمىخواهد يك
كشور مدرن برقرار كند؛ كشورهاى عربى نيز به دنبالپيشرفت هستند؛ ولى
اسالم با رفرم و تغييرات اجتماعى مثل آزادىزنان مخالف است .نظر شما در
اين باره چيست؟]
جواب :دولت شاه با رشد اجتماعى ما مخالف بود و تمام آزادى واستقالل
كشور ما را از دست داده بود .دولت اسالمى قهقراگرا نيستو با همه مظاهر
تمدن موافق است مگر آنچه كه به آسايش ملت لطمهوارد آورد و با عفت
عمومى ملت منافات داشته باشد .اسالم با آزادىزن نه تنها موافق است بلكه
خود پايهگذار آزادى زن در تمام ابعادوجودى زن است.

آزادى زنان درجامعه اسالمى
سؤال[ :در مورد مسائل اجتماعى ،حضرت آيتاللَّه حضور زنان را دردانشگاه و يا كار كردن آنان در جامعه چگونه مىبينيد؟ آيا براىآنهاشما محدوديتهايى قائل مىشويد كه اآلن
در جامعه كنونى وجودندارد .و نظرحضرتعالى در مورد كنترل مواليد و تحصيل زنان ومردان در دانشگاه به صورت مخلوط چيست؟]
جواب :زنان در جامعه اسالمى آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه وادارات و مجلسيْن به هيچ وجه جلوگيرى نمىشود .از چيزى كهجلوگيرى مىشود فساد اخالقى است كه زن و
مرد نسبت به آنمساوى هستند و براى هر دو حرام است .راجع به مواليد ،تابع آناست كه حكومت چه تصميمى بگيرد.
آزادى فعاليت زن
زن و مرد همه آزادند در اينكه دانشگاه بروند؛ آزادند در اينكه -عرض مىكنم -رأى بدهند ،رأى بگيرند .آنى كه مخالفند ،اين است كهاينطورى كه اينها زن را مىخواهند بار
بياورند كه يك ملعبهاى دردست مردها باشد ،به قول شاه« :زن خوب است فريبا باشد»! مامىخواهيم اين كلمه را بگيريم ،اين غلط را بگيريم .ما مىخواهيم ز َنْآدم باشد مثل ساير
آدمها ،انسان باشد مثل ساير انسانها ،آزاد باشد مثلساير آزادها .)1 ( .رژيم پهلوى.

اعطاى همهگونهآزادى به زن
سؤال[ :نقش زنان در حكومت اسالمى چگونه خواهد بود؟ آيا مثلًادر امور كشور هم شركت خواهند داشت؟ براى مثال وكيل و وزيرخواهند شد -البته اگر استعداد و لياقتى نشان
دهند؟]
جواب :در مورد اينگونه مسائل ،حكومت اسالمى تكاليف را معينمىكند .و اآلن وقت اظهارنظر در اين زمينهها نيست .زنان همچونمردان در ساختن جامعه اسالمى فردا شركت
دارند .آنان از حق رأىدادن و رأى گرفتن برخوردارند .در مبارزات اخير ايران ،زنان ايراننيز سهمى چون مردان دارند .ما همهگونه آزادى را به زن خواهيم داد .البته جلوى فساد
را مىگيريم و در اين مورد ديگر بين زن و مرد فرقىنيست.
آزادى آرى ،توطئه نه
سؤال[ :حضرت امام ،در نوفل لوشاتو شما وعده كرديد كه نه تنهاآزاديها حفظ مىشوند،
بلكه تعميم نيز مىيابند .در صورتى كه بعد ازپيروزى انقالب ديديم كه تظاهراتى بر ضد
زنان شد و اقليتهاى قومىمثل كردها تحت فشار قرار گرفتند و روزنامهها و احزاب
سياسىممنوع شد .آيا ممكن است اين تناقضهاى ظاهرى را براى ما روشنبفرماييد؟]
جواب ... :زنهايى كه تظاهر كردهاند همان زنهايى بودند كه از تتمه آنمسائل بودند .آنهايى
بودند كه شاه آنها را به عنوان «آزاد زنان» به ميدانآورده بود و آنها را به تباهى كشيده
بود .آنها هم چون از اين وضعى كهآن تباهيها آن آزاديهايى كه آنها مىخواستند،
مىخواستند كه با جوانهاآزاد باشند كه هر كارى مىخواهند بكنند و مىخواستند با
تباهيهاهماغوش باشند .مىخواستند كارهاى برخالف عفت بكنند .ومىديدند كه اسالم با
كارهاى خالف عفت ،با كارهايى كه مملكت را بهتباهى مىكشد و ملت را به عقب مىراند
موافق نيست .آنها بودند كهآمدند در خيابانها و با آن صورتهايى كه مردم ديدند تظاهر
كردند .و الّاجلوى آزادى هرگز گرفته نشده است و نمىشود و مردم آزادند .الّاآنجايى كه
بخواهند تباهى بكنند و بخواهند ملت را به عقببرانند .)1 ( .دهكدهاى در نزديك شهر پاريس كه
حضرت امام در آنجا اقامت داشتند.

آزادى در كارهاىصحيح
سؤال[ :يكى از خبرنگاران زن :چون مرا به عنوان يك زن پذيرفتهايد ،اين
نشاندهنده اين است كه نهضت ما يك نهضت مترقى است؛ اگرچه ديگران سعى
كردند نشان دهند كه عقب مانده است .فكر مىكنيدبه نظر شما آيا زنان ما بايد حتماً
حجاب داشته باشند؟ مثلًا چيزىروى سر داشته باشند يا نه؟]
جواب :اينكه من شما را پذيرفتهام ،من شما را نپذيرفتهام! شماآمدهايد اينجا و من
نمىدانستم كه شما مىخواهيد بياييد اينجا! و اينهم دليل بر اين نيست كه اسالم
مترقى است كه به مجرد اينكه شماآمديد اينجا ،اسالم مترقى است .مترقى هم به اين
معنى نيست كهبعضى زنها يا مردهاى ما خيال كردهاند .ترقى به كماالت انسانى
ونفسانى است ،و با اثر بودن افراد در ملت و مملكت است نه اينكهسينما بروند و
دانس بروند .و اينها ترقياتى است كه براى شما درست كردهاند و شما را به عقب
راندهاند؛ و بايد بعداً جبران كنيم .شما آزاديددر كارهاى صحيح .در دانشگاه برويد و
هر كارى را كه صحيح استبكنيد؛ و همه ملت در اين زمينهها آزادند .اما اگر
بخواهند كارىخالف عفت بكنند و يا مضر به حال ملت -خالف مليت -بكنند،
جلوگيرى مىشود؛ و اين ،دليل بر مترقى بودن است.

حجاب اسالمى
آزادى زن در پوششبا رعايت موازين
سؤال[ :حضرت آيتاللَّه به مدت طوالنى از سياستهاى شاه انتقادكردهاند ،در چه حدودى سياستهاى خود ايشان نسبت به موارد زير ،باسياستهاى شاه فرق خواهد كرد؟
الف) اجتماعى :آيا قوانين اسالمى به مورد اجرا گذارده مىشود؟ و چهفرقى در زندگى روزمره نسبت به قوانين حاضر پيش خواهد آمد؟ درتحت لواى حكومت اسالمى ،آيا
حضرت آيتاللَّه مىتوانند به طوردقيقتر اين مفهوم را شرح دهند كه آيا زنها قادر خواهند بود به طورآزادانه بين حجاب و لباس غربى حق انتخاب داشته باشند؟ آياسينماها
مىتوانند به وجود خود ادامه دهند؟ اگر آرى ،چگونه فيلمهاانتخاب خواهند شد؟ آيا مشروبات الكلى ممنوع خواهد شد؟ در آخرآيا ايران ،يك عربستان سعودى يا ليبى ديگر
خواهد شد؟ ]...
جواب :الف) اجراى حدود در اسالم ،موكول به تحقق شرايط و مقدمات بسيار است و بايد جهات بسيارى را از روى كمال عدالت وتوجه به اينكه اسالم در كليت خود اجرا
گردد ،در نظر گرفت .اگر اينامور در نظر گرفته شوند ،مالحظه خواهد شد كه مقررات اسالمىكمتر از هر مقررات ديگرى خشونتآميز است .زنان در انتخابفعاليت و سرنوشت
و همچنين پوشش خود با رعايت موازين آزادند .و تجربه كنونى فعاليتهاى ضد رژيم شاه نشان داده است كه زنان بيشاز پيش آزادى خود را در پوششى كه اسالم مىگويد
يافتهاند .ما باسينماهايى كه برنامههاى آنها فاسد كننده اخالق جوانان و مخربفرهنگ اسالمى باشد مخالفيم .اما با برنامههايى كه تربيت كننده و بهنفع رشد سالم اخالقى و علمى
جامعه باشد موافق هستيم .مشروباتالكلى و الكليسم و ساير مخدرات كه مضرّ به حال جامعه مىباشند ،جلوگيرى خواهد شد .حكومت جمهورى اسالمى مورد نظر ما،
باهيچيك از رژيمهاى مزبور (عربستان سعودى و ليبى) منطبق نخواهدبود.

رعايت حجابشرعى دروزارتخانهها
در وزارتخانههاى اسالمى نبايد زنهاى لخت بيايند؛ زنها بروند اما باحجاب
باشند .مانعى ندارد بروند؛ اما كار بكنند ،لكن با حجاب شرعىباشند ،با
حفظ جهات شرعى باشند.

مخالفت اسالم با خالف عفت
سؤال[ :برخى از رسوم اسالمى مانند حجاب اجبارى رها شده است .آيا در جمهورى
اسالمى از نو اجبارى خواهد شد؟]
جواب :حجاب به معناى متداول ميان ما ،كه اسمش حجاب اسالمىاست ،با آزادى
مخالفتى ندارد؛ اسالم با آنچه خالف عفت استمخالفت دارد .و ما آنان را دعوت مىكنيم
كه به حجاب اسالمىروآورند .و زنان شجاع ما ديگر از بالهايى كه غرب به عنوان تمدن
بهسرشان آورده است به ستوه آمدهاند و به اسالم پناهنده شدهاند.

انتخاب حجاب از روى اختيار
سؤال[ :اين چادر ،آيا صحيح است كه اين زنها خود را در زير چادرمخفى كنند؟ اين زنها در انقالب شركت كردند .كشته دادند .زندانرفتند .مبارزه كردند ،اين چادر هم يك رسم از
قديم ماندهاى است .حاال ديگر دنيا هم عوض شده .حاال اين صحيح است كه مثلًا اينهاخودشان را مخفى كنند؟]
جواب :اولًا اينكه اين يك اختيارى است براى آنها ،خودشان اختياركردند .شما چه حقى داريد كه اختيار را از دستشان بگيريد؟ ما اعالممىكنيم به زنها كه هر كس چادر مىخواهد
يا هر كس پوشش اسالمى ،بيايد بيرون .از  35ميليون جمعيت ما  33ميليونش بيرون مىآيد .شماچه حقى داريد كه جلو اينها را بگيريد؟ اين چه ديكتاتورى است كهشما نسبت به
زنها داريد؟ و ثانياً اينكه ما يك پوشش خاصى رانمىگوييم .براى حدود زنهايى كه به سن و سال شما رسيدهاند هيچ چيزى نيست .ما زنهاى جوانى كه وقتى ايشان آرايش مىكنند
ومىآيند ،يك فوج را دنبال خودشان مىكشند ،اينها را داريم جلوشانرا مىگيريم .شما هم دلتان نسوزد .)1 ( .خانم اوريانا فاالچى ،خبرنگار معروف ايتاليايى.
ارزش انسانى بانوان
آن ارزشى كه امروز در كشورهاى اسالمى و خصوصاً در كشور ايرانپيدا شده است ،اين
است كه در رژيم سابق شأن و مرتبت؛ عبارت ازآرايش مهوع و لباسهاى كذا و
منزلگاههاى كذا بود؛ و امروز ارزش ،ارزش انسانى است ،ارزش اخالقى است ،ارزش
انسانى است بهواسطه همين تحول در قشر بانوان ،ديگر آنهايى كه با آرايشهاى فاسد و
لباسهاى فاخر مىخواستند فخرفروشى كنند در بين جامعه نسوانما محكوماند و خجالت
زدهاند .آن روز ،بانوان اسالمى ما خجلتمىكشيدند كه با لباس اسالمى و لباسى كه در آن
مراعات شده باشد [ظاهر بشوند] طبقات ضعيف هم اگر اين كار را مىكردند،
خجالتمىكشيدند در بين قشرهاى فاسد و مرفَّه بروند ،امروز امر به عكساست؛ آن
اشخاصى كه داراى آنطور كارهاى فاسد و آرايش فاسد وخودنماييهاى مُفْسد بودند ،آنها
احساس شرم مىكنند در بينشما.

منع تعرض به زنان
[امام خمينى رهبر انقالب و بنيانگذار جمهورى اسالمى ايران درپاسخ
استعالم در مورد تعرض عدهاى از افراد ناآگاه و احياناًضدانقالب ،به
بانوان بىحجاب دستورى به اين شرح صادرفرمودند]:
ممكن است تعرض به زنها در خيابان و كوچه و بازار ،از ناحيهمنحرفين
و مخالفين انقالب باشد .از اين جهت ،كسى حق تعرضندارد و اينگونه
دخالتها براى مسلمانها حرام است ،و بايد پليس وكميتهها از اينگونه
جريانات جلوگيرى كنند.

حجاب جهت حفظ ارزشها
البته بايد توجه داشته باشيد كه حجابى كه اسالم قرار داده است ،براىحفظ آن ارزشهاى شماست .هرچه را كه خدا دستور فرموده است -چه براى زن و چه براى مرد -براى اين
است كه ،آن ارزشهاى واقعىكه اينها دارند و ممكن است به واسطه وسوسه هاى شيطانى يادستهاى فاسد استعمار و عمال استعمار پايمال مىشدند اينها ،اينارزشها زنده بشود.

فصل سوم :نقش خانواده و زناندر تربيت انسانها
توجه جدّى اسالم به همه ابعاد زندگى خانوادگى

تأثيرات مراعاتآداب
و از جمله امورى كه موجب اختالف رغبت مى شود مراعات نمودن آداب نكاح و دستورات همبستر شدن و وقتهايى كه براى هم بسترىاست و نيز دستوراتى كه در دوران حمل
و ايام شيرخوارگى و انتخاب همسر و انتخاب زنى كه مى خواهد پستان در دهان طفل بگذارد؛ وديگر دستورات كه همه اينها در مزاج جسم و روح طفل دخالت كاملدارد همان
گونه كه محيط تربيت و شخص مربى و معلم و رفيق ومعاشر و علومى كه به تحصيل آن مى پردازد؛ و ديگر چيزها كه شمارهكامل آن مشكل و هم موجب تطويل است تأثيرات
عجيب و غريبىاست كه پاره اى از آنها مشهود است.
جامعيت آداباسالمى
اسالم يك صورتش حكومت است؛ يك ورقش باب حكومت استو باب سياسات است ،يك طرف ديگرش باب ساختن اين انسان استاز حيث معنويات كه به خودش كار دارد:
تو بايد در اعتقادات چهباشى ،در اخالق چه باشى ،در آداب عملى چه باشى ،بايد چه باشد .اينطور چيزها را اسالم كار دارد به همه .اينها را ساير دوَل و اجتماعاتكارى به اينها
ندارند .يعنى هيچ دولتى نمىآيد به شما بگويد كه شما توى خانهتان وقتى كه هستيد فالن كار را نبايد بكنيد .به آن كار ندارد .او باطن خانهاش هر كارى مىخواهد بكند .اما اسالم
توى خانه تنهايىشما باشيد با شما كار دارد؛ يعنى مىگويد بايد چه جور باشد .اخالقات چه جور باشد؛ ادراكات عقليت چه جور باشد؛ اعمالت ،خودت با بچهات بايد چه جور
آدابى داشته باشى؛ بچه با پدرش چهجور باشد؛ پدر با فرزندش چه باشد؛ بچه با مادرش چطور باشد؛ مادربا فرزندش چطور باشد؛ برادر با برادرش چطور باشد؛ همه اين عائلهبا
هم چطور باشند؛ اين عائله با عائله ديگر چطور باشند -تمام اينها راآداب دارد اسالم برايش و نظر دارد به آنها.
برنامه كامل شرع
اسالم از قبل از تولد انسان شالوده حيات فردى را ريخته است تا آنوقت كه در عائله
زندگى مىكند ،شالوده اجتماع عائلهاى را ريختهاست و تكليف معين فرموده است تا آن
وقت كه در تعليم واردمىشود ،تا آن وقت كه در اجتماع وارد مىشود ،تا آن وقت
كهروابطش با ساير ممالك و ساير دوَل و ساير ملل هست .تمام اينهابرنامه دارد ،تمام اينها
تكليف دارد در شرع مطهر.

رشد كمال انسانى
ما يك همچو مكتبى مىخواهيم كه انسانها را از اول كه دارد بار مىآورد ،رو به رشد كمال انسانى دارد مىبرد .شما مالحظه كنيد درعالَم
يك همچو مكتبى پيدا مىكنيد كه براى درست كردن يك انساناز قبل از اينكه پدر و مادرش ازدواج بكنند فعاليت بكند ،دستوربدهد؟ تمام
مكاتبى كه در عالَم هست به اين آدمى كه حاال دارد راهمىرود توى [جامعه] و به رشد رسيده ،با آنها كار دارد .اسالم قبل ازاينكه ازدواج
بشود بين دو نفر ،به او مىگويد چه جور آدمى انتخابكن؛ به او مىگويد چه جور شوهرى انتخاب كن .چه جورش را آنجامىگويد .چرا؟
براى اينكه اين شوهر و زن مبدأ يك فرد است يافردها ،اسالم مىخواهد اين فرد را كه به جامعه مىخواهد تحويلبدهد صالح تحويل بدهد.
قبل از اينكه اينها ازدواج كنند زن چه جوربايد باشد ،شوهر چه جور بايد باشد ،اخالقش چه باشد ،اعمالش چهباشد ،او اخالقش چه
باشد ،اعمالش؛ در چه خانوادهاى تربيت شدهباشد .بعد از اينكه ازدواج شد چه جور معامله كنند اين دو نفر با هم؛ بعد از آنكه براى حمل
پيدا شدند چه آدابى هست؛ براى زمان حملچه آدابى هست ،براى زاييدن چه آدابى هست ،براى بچهدارى چهآدابى هست .همه اينها براى
اين است كه اين موجودى كه مىخواهداز اين دو موجود حاصل بشود ،اين يك موجود صالح در اين جمعيتپيدا بشود تا صالحيت در
همه عالَم پيدا بشود .اسالم اين كار استاسالمْ انسان مىخواهد درست كند و از قبل از اينكه ازدواج بشودشروع كرده است؛ از آنجا شروع
كرده است ،دستور داده است كه چهكن ،چه كن ،چه كن؛ تا آنجايى كه بچه به دنيا آمده؛ زمان شير خوردنبايد چه بكند ،بعد در دامن پدر و
مادر بايد با اين چه جور عمل بكنند ،بعد در اين مكتب خانههاى كوچك -در اين دبستانها -چه بايد بكنندبعد در دبيرستانها ،و معلمها چه
جور اشخاصى بايد باشند ،مربىاطفال چه اشخاصى بايد باشند .بعد كه رسيد به آنجايى كه مستقل شد ،خودش با خودش سر و كار دارد كه
چه جور بايد باشى ،چه اعمالىبايد بكنى ،چه اعمالى بايد نكنى .اين براى اين است كه مىخواهد يكافرادى در يك جامعهاى پيدا بشوند
همه صالح باشند ،صحيحباشند.
قوانين اسالم بر حسب ابعادانسانيت
شما وقتى اسالم را مالحظه مىكنيد ،به حسب ابعاد انسانيت [مىبينيد] طرح دارد ،قانون دارد .از قبل از اينكه انسان به اين دنيابيايد ،قبل از اينكه پدر و مادر انسان ازدواج كند،
طرح دارد براى اينكهاين بذر را خوب تربيت كند .طرح دارد اسالم :زن را چه جور انتخابكنيد ،شوهر را چه جور انتخاب كنيد ،در وقتى كه ازدواج مىكنيد چهوضع باشد ،با چه
آداب باشد ،در وقت لقاح چه آداب باشد ،در وقتحمل چه آداب باشد .مثل زارعى كه يك تخم زراعت را مىكارد ومواظبت مىكند كه زمين خوب باشد ،آب سالم باشد ،به موقع
قبل ازدواج پدر و مادر شروع كرده است .زمينرا يك زمين سالم مُطَهَّر مىخواهد
برسد ،ساير تربيتها تربيتهاى نباتى باشد كه درست تربيت بشود ،اسالم [هم] براى تربيت انسان از َ
باشد؛ زوج را يك زوج سالمصحيح انسانْ صفت انتخاب بكند؛ بعد هم آداب ديگر تا وقتى كهمتولد مىشود؛ و آداب رضاع و آداب حمل و رضاع و تربيت در دامنمادر و تربيت
در پيش پدر و تربيتهاى بعدى كه دنبال اين مىآيد .هيچيك از قوانين بشر تكفل اين امر را ندارد؛ اين امر مختصبه قوانينانبياست.

اسالم انسانسازاست
قوانين اسالم آن قبل از اينكه شما ازدواج كنيد ،براى ازدواجتانترتيب درست كرده براى اينكه اين ازدواج طريق اين است كه آدمدرست بشود با آن ،از آنجا شروع كرده است.
شما حاال مىخواهيد ازدواج كنيد ،هيچ قانونى در عالَم كار به اين ندارد كه شما مىخواهيدازدواج كنيد چه جورى بكنيد .شما ثبت كنيد ،در ادارهاى كه بايد آنهاازدواج را ثبت
كنند [ثبت] بكنيد ،باقى آن به خودتان مربوط است .اسالم از قبل از اينكه شما ازدواج كنيد ،تصرف كرده ،توجه كرده ،كهاين ازدواج مبدأ يك بچه است .اين بچه بايد درست بار
بيايد .نظيريك كشاورز بسيار عطوفت دار به اينكه كشاورزىاش خوب بشود ،از اول زمين را يك زمين صالحى درست مىكند؛ آب را يك آبصالحى درست مىكند؛ كشت را و
تخم را يك تخم صالحى درستمىكند .اسالم انسانساز است؛ مىخواهد انسان درست كند .از قبل ازاينكه شما ازدواج كنيد .به زن گفته است چه مردى را انتخاب كن .بهمرد گفته
چه زنى را انتخاب كن؛ چه ادبى داشته باشد ،و همين طورحال ازدواج را؛ بعد از ازدواج را؛ حال عرض مىكنم كه چه را؛ بعد ازآن را؛ حال حمل را؛ بعد از آن را؛ بچهدارى را؛
عرض مىكنم ،همهاينها .براى اينكه اسالم انسان مىخواهد درست كند .از آن اولى كهمىخواهد بناى يك اوالدى بشود ،اسالم در آن تصرف دارد .آنى كههمه ،همه قوانين دنيا از
آن غفلت دارند ،هيچ توجه به آن ندارند ،اسالم به آن توجه دارد .اسالم مىخواهد كارى بكند كه شما در داخلصندوقخانه هم هيچ كارى نكنيد برخالف قوانين عالَم ،قوانين
ديگرچه كار دارند به باطن ،توى خانهات هر كارى مىخواهى بكن .به منچرا ،شما نيا بيرون و نظم را به هم بزن ،هر كارى مىخواهى بكن .اسالم اين جور نيست .اسالم
مىخواهد انسان درست كند .اين انسانرا جورى مىكند كه توى صندوقخانه و پشت در هم ،همان باشد كهتوى خيابان است؛ نه اينكه توى صندوقخانه هر كارى مىخواهدبكند،
توى خيابان نكند .توى صندوقخانه هم اين آدم بايد همان آدمى باشد كه توى خيابان است؛ توى مجامع است .اسالم انسان مىخواهددرست كند؛ انسانى كه در همه حاالتْ انسان
باشد.
هدايت به راه راست
بيايند ببينند كه اسالم چه مىگويد .و از اوّلى كه بشر
مىخواهد ازدواجكند همراهش هست كه اين بچهاى كه
مىخواهد از اين بشر توليدبشود ،يك بچه خوبى باشد ،بعد
هم در دامن مادرش اينطور ،بعد همدر دبستانش اينطور ،باال
و پايين تا آخر .اسالم مىخواهد شما راهدايت كند به يك
راه راستى.

اهميت نقش مادران در تربيت صحيح فرزندان
اعمال صالح
مواظبَباشيدَكهَاعمالتانَاعمالَصالحَباشدَ،قيامتانَبراىَخداَباشدَ،اعمالتانَبراىَخداَ
باشدَ.هرَكدامَبچهَداريدَتربيتَكنيدَ،تربيتَالهىبكنيد.
زن انسان ساز است
مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بيشتر دارند .زنها مردان شجاع رادر دامن خود بزرگ
مىكنند .قرآن كريم انسانساز است ،و زنها نيزانسانساز.
بانوان ،عزيز ملتند
از شماست كه مردان و زنان بزرگ تربيت مىشود .در دامن شما مردانو بانوان بزرگ تربيت مىشود .شماها عزيز ملت هستيد؛ پشتوانه
ملتهستيد .شماها در تحصيل كوشش كنيد كه براى فضايل اخالقى ،فضايل اعمالى مجهز شويد .شما براى آتيه مملكت ما جوانان نيرومندتربيت
كنيد .دامان شما يك مدرسهاى است كه در آن بايد جوانانبزرگ تربيت بشود .شما فضايل تحصيل كنيد تا كودكان شما در دامنشما به تربيت
برسند.
تربيت انسان كامل
اسالم مىخواهد شما را يك انسان كامل تربيت كند كه در دامن شماانسانهاى كامل تربيت بشود.
خدمت بانوان به اسالم
زنان شير در ايران تربيت مىكنيد .دامن شما دامن
شماها به اسالم خدمت كرديد ،و بعد از اين هم انشاءاللَّه خدمت مىكنيد .شماها مردان و َ
عصمت و عفت و عظمت است .شماها موظف هستيد كه اوالدخودتان را خوب تربيت كنيد؛ اسالمى تربيت كنيد ،انسانى تربيتكنيد ،مجاهد تربيت
كنيد .ما با مجاهده شما و همه طبقات ،اين نهضترا تا اينجا پيش برديم و «جمهورى اسالمى» را اعالم كرديم.
قدر دانستن بانوان
مردها در دامن شما بزرگ شدند؛ شما تربيت كننده مردها هستيد .قدرخودتان را بدانيد .اسالم
قدر شما را مىداند.

مسئوليت افعال واعمال بچهها
شما از اول كه اين بچهها در دامان شما بزرگ مىشوند ،مسئول افعال واعمال آنها هم شما هستيد .همان طورى كه اگر يك بچه خوب تربيتكنيد ممكن است كه سعادت يك ملت
را همان يك بچه تأمين كند ،اگريك بچه بد هم -خداى نخواسته -در دامن شما بزرگ بشود ،ممكناست كه يك فساد در جامعه پيدا بشود .گمان نكنيد كه يك بچه است؛ يك
بچه گاهى وقتها در جامعه ،وقتى كه وارد شد ،در رأس جامعه واقعمىشود  ...اين ممكن است كه بعدها يك جامعه را به فساد بكشد.
تأثير افعال مادران بر بچهها
از دامن شما خانمها بايد شروع بشود .از دامن شما بايد اين مطلبشروع بشود كه بچهها را
تربيت كنيد ،يك تربيت صحيح اسالمى .بهاينكه خودتان [وقتى] بچه در دامنتان هست،
همراهتان هست ،همهچشم و گوشش به فعل و قول شماست ،از شما دروغ نشنود
بعددروغگو درآيد از كار .اگر اين ديد مادر دروغ مىگويد ،بعد هم ديدپدر دروغ مىگويد،
اين دروغگو مىشود .اگر ديد مادر آدم صحيحىاست ،پدر آدم صحيحى است ،اين صحيح
بار مىآيد.

دامن مادر ،بهترينمكتب براى اوالد
بانوان محترم! مسئوليد همه؛ مسئوليم همه .شما مسئول تربيت اوالدهستيد؛ شما مسئوليد
كه در دامنهاى خودتان اوالد متقى بار بياوريد ،تربيت كنيد ،به جامعه تحويل بدهيد .همه
مسئول هستيم كه اوالد راتربيت كنيم؛ لكن در دامن شما بهتر تربيت مىشوند .دامن
مادربهترين مكتبى است از براى اوالد.
آشنا كردن بچهها با معنويت
برنامه طويلالمدت ملت ما ،برنامه دراز مدت ملت ما اين استكه بچههاى خودشان را،
اينهايى كه در تحت تربيت آنهاست ،معلمهاى ما ،مادرهاى بچههاى ما ،پدرهاى بچههاى
ما ،معلمهاىبچههاى ما ،استادهاى بچههاى ما ،نويسندگان براى بچههاى ما ،گويندگان
براى بچههاى ما ،اينها معنويات را به اين ملت بفهمانند؛ آشنا كنند آنها را با معنويات.

شريف بودن شغلمادران
شما خانمها به طورى كه حاال خودتان مىگوييد معلم هستيد؛ دوشغل شريف داريد .شما
خانمها دو تا شغل بسيار شريف داريد .يكىشغل تربيت فرزند ،كه اين از همه شغلها باالتر
است .يك فرزندخوب شما اگر به جامعه تحويل بدهيد ،براى شما بهتر است از همهعالَم.
اگر يك انسان شما تربيت كنيد ،براى شما به قدرى شرافت داردكه من نمىتوانم بيان كنم.
پس شما يك شغلتان اين است كه بچههاىخوب تربيت كنيد .دامن مادرها دامنى است كه
«انسان» از آن بايد درست بشود .يعنى اول مرتبه تربيت ،تربيت بچه است در دامن مادر؛
و براى اينكه عالقه بچه به مادر بيشتر از همه عاليق هست و هيچعالقهاى باالتر از عالقه
مادرى و فرزندى نيست .بچهها از مادر بهتر [مسائل] را اخذ مىكنند .آنقدرى كه تحت
تأثير مادر هستند ،تحت تأثير پدر نيستند ،تحت تأثير معلم نيستند ،تحت تأثير
استادنيستند.

توجه به تربيتانسانى
شما خواهران ،آنى كه مُتكفل بچههاست ،توجه كنند كه بچهها
راتربيت انسانى بكنند .و آنكه متكفل يك جمعيتى است ،آن جمعيت
رادعوت به راه خدا و صراط مستقيم بكند .اين راه مستقيم الهى است
كهمىتواند انسان را از نقص رو به كمال ببرد و از ظلمات به
نوربرساند.

دامن مادر ،بزرگترين مدرسه
دامن مادر بزرگترين مدرسهاى است كه بچه در آنجا تربيت مىشود .آنچه كه بچه از مادر
مىشنود غير از آن چيزى است كه از معلممىشنود .بچه از مادر بهتر مىشنود تا از معلم.
در دامن مادر بهترتربيت مىشود تا در جوار پدر؛ تا در جوار معلم[ .اين] يك وظيفهانسانى
است ،يك وظيفه الهى است ،يك امر شريف است؛ انساندرست كردن است.

تحول تربيتطاغوتى به تربيتانسانى
بايد اين تربيتهاى طاغوتى متحول بشود به تربيتهاى انسانى -اسالمى .و اميد است كه از دامن مادرها شروع بشود ،و به دانشگاه و باالتر ختمبشود و مدارس ما هم همينطور.
سعادت يك ملت به اين است كهسران آن ملت ،كسانى كه مقدرات آن ملت به دستشان است ،مزكّىباشند؛ تزكيه شده باشند.

اهميت و شرافت مادرى

بهشت زير قدمهاىمادران
حقوق بسيار مادرها را نمىتوان شمرد و نمىتوان به حق ادا كرد .يك شب مادر نسبت به فرزندش از سالها عمر پدر متعهدارزندهتر است .تجسّم عطوفت و رحمت در ديدگان
نورانى مادر ،بارقه رحمت و عطوفت ربّ العالمين است .خداوند تبارك و تعالى قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبيّت خود آميخته آنگونه كه وصف آن را كس نتوان كرد و
به شناخت كسى جز مادراندرنيايد و اين رحمت اليزال است كه مادران را تحمّلى چون عرشدر مقابل رنجها و زحمتها از حال استقرار نطفه در رحم و طولحمل و وقت زاييدن و
از نوزادى تا به آخر ،مرحمت فرموده؛ رنجهايى كه پدران يك شب آن را تحمّل نكنند و از آن عاجزهستند .اينكه در حديث آمده است كه «بهشت زير قدمهاى مادراناست» يك
حقيقت است و اينكه با اين تعبير لطيف آمده استبراى بزرگى عظمت آن است و هوشيارى به فرزندان است كهسعادت و جنّت را در زير قدم آنان و خاك پاى مبارك آنان
ّللا( ص) «:الجنّة تحت
جستجوكنيد و حرمت آنان را نزديك حرمت حق تعالى نگهداريد و رضا وخشنودى پروردگار سبحان را در رضا و خشنودى مادرانجستجو كنيد .)1 ( .قال رسول َ ه
اقدام اال ّمهات»؛ كنزالع ّ
مال؛ ح .45439

تربيت اطفال براىاسالم
اسالم براى ساختن انسان آمده است .كتاب آسمانى اسالم كه آن قرآنمجيد است ،كتاب تربيت انسان است؛ انسان را به همه ابعادى كه
دارد ،به بُعد روحانى و به بُعد جسمانى ،بُعدهاى سياسى ،اجتماعى ،فرهنگى -همه بُعدها -بُعد نظامى؛ اين اسالم آمده است كه به ما
راهتربيت را نشان بدهد .ما هم بايد به تبع اسالم تربيت كنيم جوانانخودمان را ،تربيت كنيم بانوان خودمان را .بانوان ما تربيت كنند
اطفالخودشان را در دامن خودشان؛ وقتى كه بزرگ شدند ،تربيت كنند آنهارا تا برسند به آن وقتى كه برومند شوند و براى اسالم و براى
انسانيت خدمتگزار باشند.

نقش حساس زن دربناى جامعهاسالمى
زنان از نظر اسالم نقش حساسى در بناى جامعه اسالمى دارند و اسالمزن را تا حدى ارتقا مىدهد كه او بتواند مقام انسانى خود را در جامعهباز يابد و از حد شىء بودن بيرون
بيايد و متناسب با چنين رشدى ،مىتواند در ساختمان حكومت اسالمى مسئوليتهايى را به عهدهبگيرد.
ارزش خانمها درپيشگاه خدا
شما خانمها ارزش داريد در پيشگاه خدا انشاءاللَّه .تهذيب كنيدبچههاى خودتان را؛ تربيت كنيد ،تربيتهاى اسالمى.
مادران مبدأ كار خوب
در مادرىتان بايد بچهها را تهذيب كنيد؛ در معلمىتان هم بايد تهذيبكنيد؛ يك افراد صحيح تحويل جامعه بدهيد ،يك جامعه را صحيحكنيد .و اگر خداى نخواسته عكس اين معنا
باشد ،وزر آنها هم به عهدهشما مىآيد .همان طورى كه هر كار خوبى كه اينها بكنند -چون شمامبدأ اين كار خوب بوديد -براى شما هم خوبى دارد ،اجر و ثواب دارد ،اگر خداى
نخواسته يك قشر فاسدى شما تحويل جامعه بدهيد ،آنهابروند فسادكارى بكنند ،اين دودش به چشم شما هم مىرود.

شرف مادرى
شما خانمها شرف مادرى داريد ،كه در اين شرف از مردها جلوهستيد؛ و مسئوليت تربيت بچه در دامن خودتان داريد .اولمدرسهاى كه بچه دارد ،دامن مادر است .مادر خوب،
بچه خوبتربيت مىكند؛ و خداى نخواسته ،اگر مادر منحرف باشد ،بچه ازهمان توى دامن مادر ،منحرف بيرون مىآيد .و چون بچهها آنعالقهاى كه به مادر دارند به هيچ كس
ندارند ،و در دامن مادر كههستند تمام  ...آرزوهايى كه دارند خالصه مىشود در مادر و همهچيز را در مادر مىبينند ،حرف مادر ،خُلق مادر ،عمل مادر ،در بچههااثر دارد.
المحاله يك بچه در دامن مادر -كه اول كالس است -ايندامن اگر يك دامن طاهر پاكيزه مهذب باشد ،بچه از همين اول كه داردرشد مىكند ،با آن اخالق صحيح و با آن تهذيب
نفس و با آن عملخوب رشد مىكند .بچه وقتى در دامن مادرش هست ،مىبيند مادراخالق خوش دارد ،اعمال صحيح دارد ،گفتار خوش دارد ،اين بچه ازهمان جا اعمالش و
گفتارش به تقليد از مادر -كه از همه تقليدها باالتراست -و به تزريق مادر -كه از همه تزريقها مؤثرتر است -تربيتمىشود.
مادر ،روح آرامش
مادرى كه بچهاش گرفتارى دارد و مىخواهد نجاتش بدهد ،آنقدرىكه الطاف اين
مادر او را آرام مىكند ،مداوا آنقدر در او تأثير ندارد ،ايناآلن احتياج به اين دارد
كه روحش آرام بشود .مادر روح اين را آرامشمىدهد.

به بارآوردنبچههاى مهذب
برنامه طويلالمدت براى شما جوانها ،براى شما خانمها ،براى همه ،اين است كه اگر شماها
يك انسان مذهبى باشيد مقاصد اسالمى راپيش مىبريد .اگر اين خانمها بچههاى مهذب
بار بياورند ،بچههاىاسالمى بار بياورند ،شما هم دينتان و هم دنياتان محفوظ است.
اگرخداى نخواسته در دامن اينها بچه غير مهذب ،بچه غير اسالمى پيدابشود ،و در كفالت
شما جوانها بچههاى غير اسالمى ،بچههاى غير مهذب پيدا بشوند ،و در دبستانهاى ما كه
بچههامان مىروند مهذب ومؤدب به آداب اسالمى نباشند ،در دبيرستانهاى ما كه جوانهاى
مامىروند تهذيب در كار نباشد ،ادب اسالمى در كار نباشد و دردانشگاه ،اسالمى نباشد و
از علوم اسالم و از احكام اسالم خبرىنباشد ،رو به زواليم .يعنى هم اسالم به باد مىرود و
هم كشور.
تربيت علمى و دينىمادران
شما مىتوانيد بچههايى را تربيت كنيد كه حفاظت از انبيا بكنند؛ حفاظت از آمال انبيا بكنند .شما هم خود حافظ بايد
باشيد و همنگهبان درست كنيد .نگهبان ،اوالد شما هستند؛ آنها را تربيت كنيد .خانههاى شما بايد خانه تربيت اوالد
باشد .منزل علماست منزل شما؛ و منزل تربيت علمى ،تربيت دينى ،تهذيب اخالق .توجه به سرنوشتاينها بر عهده
پدران است و بر عهده مادرها.

تربيت دينى
بايد توجه داشته باشيد كه اين بچههايى كه پيش شما تربيت مىشوندتربيت دينى بشوند ،تربيت اخالقى بشوند .اگر يك بچه متدين را شماتحويل جامعه بدهيد ،يكوقت مىبينيد
همين يك بچه متدين متعهديك جامعه را اصالح مىكند .يك فرد ممكن است يك جامعه رااصالح بكند؛ بنابراين ،اگر خداى نخواسته اين بچه از دامن شمادرست از كار در نيايد،
از تحت تربيت شما كه معلم هستيد درست ازكار در نيايد ،ممكن است يك بچه يك جامعه را فاسد بكند ،و شمامسئول باشيد .شما از آن طرف [اگر] يك فرد را تربيت صحيح
بكنيد ،آنقدرشرافت داريد كه همان شرافت انبيا است .از اين طرف ،اگر خداىنخواسته تربيتتان نسبت به بچههايى كه توى دامنتان هست ،يا بعداً كهبچههايى كه تحت تربيت شما
هستند ،اگر خداى نخواسته فاسدتربيت بشوند ،ممكن است كه يك جامعه را فاسد كنند.
تربيت كردن اوالدخوب
شما بانوان كه در اين نهضت شركت داشتيد ،و خداوند شما را حفظكند ،از اين به بعد هم
در اين نهضت شركت كنيد و اين نهضت را بهپيش ببريد .و مهم شما اين است كه اوالدها
را خوب تربيت كنيد .بانوان را آنطور اينها مىخواستند باشند كه بچههايشان از آنها
جداباشد ،بانوان را بكشند به ادارات؛ نه براى اينكه اداره درست بشود؛ يكى اينكه ادارات
را فاسد بكنند ،يكى اينكه بچهها را از دامن مادرجدا بكنند؛ و بچهها از اول كه در دامن
مادر نباشند عقده پيدا مىكنند واكثر مفاسد از اين عقدههايى است كه بچهها پيدا مىكنند.
شمابچههاى خودتان را خوب حفظ كنيد ،بچههاى خودتان را خوب تربيت كنيد .اين
بچهها هستند كه كشورى را نجات مىدهند .در دامنشما اينها اسالمى بار بيايند ،در دامن
شما اينها با فضيلت بار بيايند ،باايمان بار بيايند ،تا در اين مملكت بتوانند خدمت بكنند.
خداوند همهشما را انشاءاللَّه سعادتمند كند؛ و همه شما را براى مملكت خودتانمفيد قرار
بدهد.

دامن مادر ،مدرسهعلمى -ايمانى
انبيا آمدهاند كه انسان درست كنند ،انبيا مأمورند كه افراد را -افرادى كهبشر هستند
و از همين با حيوانات فرق ندارند -آمدهاند كه اينها راانسان كنند؛ تزكيه كنند ،مزكّى
كنند؛ پاكيزه كنند .شغل انبيا همين استو بايد شغل مادرها همين باشد نسبت به
بچههايى كه در دامنشانهست .بچهها را از آن اول كه در دامنشان هست تزكيه
كنند .آنها بااخالق خوب ،با اعمال خوب در آنجا بچهها بهتر تربيت مىشوند.
دردامن مادر ،بچهها بهتر تربيت مىشوند تا در پيش استاد .آن عالقهاىكه بچه به
مادر دارد به هيچ كس ندارد .و آن چيزى كه در بچگى از مادرمىشنود يا مىبيند،
آن نقش مىبندد در قلبش؛ و تا آخر همراهشهست .مادرها بايد توجه به اين معنا
بكنند كه اين بچهها را خوبتربيت كنند ،مزكّى تربيت كنند؛ يك مدرسه علمى-
ايمانى باشد دامنهايشان ،و اين يك مطلب بسيار بزرگى است كه از مادرها مىآيد.
و از كس ديگر نمىآيد .آنقدرى كه بچه از مادر چيز مىشنود از پدرنمىشنود.
آنقدرى كه اخالق مادر تأثير دارد در بچه كوچولوىنورس و به او منتقل مىشود از
ديگران نمىشود.

دامن مادر ،شروعىخوب براى تربيت
چنانچه از دامن مادر كه شروع شد خوب شروع شد ،بچه را خوبتربيت كردند ،آنكه تحويل داد به دبستان دبستان خوب تربيت كرد .آنكه تحويل داد به دبيرستان آنجا هم
همينطور ،آنكه به دانشگاه يا بهمدارس علمى ديگر آنها هم خوب ،يكوقت در يك برهه از زمانمىبينيد كه جوانها همه خوب از كار در مىآيند؛ يك مملكت را بهخوبى مىكشند.

سهم بيشتر بانوان درنهضت انقالب
بانوان ايران در اين نهضت و انقالب سهم بيشترى از مردان دارند وامروز هم كه در پشت
جبههها مشغول فعاليت هستند ،سهم آنها بيشتراز ديگران است و در تربيتى كه اشتغال
دارند ،چه تربيت كودكانشان وچه تربيت خردساالنشان و چه تربيتهايى كه در كالسها و
جاهاىديگر مجالس دارند ،باز سهم بزرگى در اين انقالب دارند.

قرار گرفتن در دژ محكم عفت وعصمت
بانوان محترم ايران ثابت كردند كه دستخوش اينطور توطئههانشدهاند و نمىشوند و ثابت
كردند كه در دژ محكم عفت و عصمتهستند و جوانان صحيح و نيرومند و دختران عفيف
و متعهد به اينكشور تسليم خواهند كرد و هيچ گاه در آن راههايى كه قدرتهاىبزرگ براى
تباه كردن اين كشور پيش پاى آنها گذاشته بود ،نخواهندرفت.

وقف اسالم كردنجان و جوانانشان
بانوان ايران جانشان را ،جوانانشان را ،وقتشان را وقف اسالم كردند واسالم را به اينجا
رساندند .و اميدواريم كه از اين به بعد هم از اين باالتر بشود ،و مطمئن باشيد كه تا شماها
در صحنه هستيد و شماهامتعهد به اسالم هستيد و جوان مىدهيد و جوان تربيت مىكنيد،
ايناسالم به پيش برود.

