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»معرفتهاتـان را بـاال ببریـد. عزیزان من! سـقف معرفـت خودتان را، سـایتهای سیاسـی 
و اوراق روزنامه هـا و پرسـه زدن در سـایتهای گوناگـون قرار ندهید؛ سـقف معرفت شـما 
اینهـا نیسـت... سـطح معرفت دینـی باال بـرود؛ ایـن یكـی از كارهاسـت كه حتمـًا الزم 

اسـت. به نظـر مـن آن كاری كه مهم اسـت انجـام بگیـرد، مطالعات اسـالمی اسـت.«     
                 

)بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 1391/05/16(



اشاره

فراتـر رفتـن از اخبـار و هیاهوهـای رسـانه ای روزمـره و داشـتن برنامـه و سـیر مطالعـات دینـی 
و اجتماعـی از جملـه توصیه هـا و تأکیـدات همیشـگی رهبـر معظـم انقـاب اسـامی در طـول 

سـالیان متمـادی بـوده اسـت.
از جملـه عرصه هایـی کـه می توانـد در مسـیر مطالعـات اسـامی افـراد گوناگـون بـه خصـوص 
فعالیـن فرهنگـی - اجتماعـی و ... مـورد توجـه و اسـتفاده قرار گیـرد اندیشـه های مقـام معظم 

رهبـری بـوده و اصلی تریـن مجـرای ظهـور و بُـروز ایـن افـکار نیـز بیانـات معظم له می باشـد.
پایـگاه اطـاع رسـانی KHAMENEI.IR پیـش از ایـن در جهـت نیل بـه این مهـم و زمینه سـازی 
مناسـب جهـت آشـنایی مناسـب اقشـار گوناگـون بـا ابعـاد مختلـف ایـن اندیشـه  ها، محصول 
»پیشـخوان« را ارائـه داده بـود. پیشـخوان مبتنـی بر فهرسـت بیانـات پایـه و اصلـی رهبری در 
یک موضوع بـود که هـر یـک از بیانات مربـوط به موضـوع نیـز دارای نمایـه ی موضوعـی خاِص 
خـود بود کـه هم اکنـون نیـز آرشـیو ایـن موضوعـات در صفحـه ی پیشـخوان ایـن پایـگاه قابل 

دسترسـی اسـت.
اینـک در جهت تکمیـل این حرکـت مطالعاتـی، جـزوات موضوعی پیشـخوان جهـت دریافت و 
مطالعه ی مخاطبان آماده  شـده اسـت. گفتنی اسـت »جـزوات پیشـخوان« در قالـب PDF آماده 

شـده و شـامل بیانـاِت مختص به هـر موضـوع به صـورت مجزا و مشـخص می باشـد.



زندگی كوتاه از جهاد و تالش انقالبی 
حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(

مقام معنوی بـاالی حضـرت زهرا)سـالم اهلل علیها( 
نسبت به مقام جهادی و انقالبی  ایشان

منطقی برای تحقیر زنان در عصر جاهلیت قدیم و جدید
فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( اسوه زنان عالم

امام)ره( زنان ما را زنده كرد!
اوضاع وخیم زنان در نظام پادشاهی
دنیای غرب زن را به ابتذال كشاند!

نمایـش شـخصیت زن بـا حفـظ متانـت و حجـاب 
اسالمی به بركت انقالب

تمایل بیش از پیش دنیای غرب به حجاب اسالمی
شأن زن مسلمان عزیزتر از عریان شدن و جلب توجه 

جنایت بزرگ غرب نسبت به زن 
ننگی برای زِن انقالبِی مسلماِن ایرانی 

بركات انقالب اسالمی برای زن ایرانی
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بركات انقالب اسالمی برای زن ایرانی *

زندگی كوتاه از جهاد و تالش انقالبی حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(
شـخصیت زهرای اطهـر، در ابعاد سیاسـی و اجتماعـی و جهادی، شـخصیت ممتاز و برجسـته یی اسـت؛ بـه طوری 
که همـه ی زنـان مبـارز و انقابـی و برجسـته و سیاسـِی عالـم می تواننـد از زندگـی کوتـاه و پُرمغـز او درس بگیرند. 
زنی کـه در بیـت انقـاب متولّـد شـد و تمـام دوران کودکـی را در آغوش پـدری گذرانـد که در حـال یک مبـارزه ی 
عظیم جهانِی فراموش نشـدنی بـود. آن خانمـی کـه در دوران کودکی، سـختیهای مبـارزه ی دوران مکه را چشـید، 
به شـعب ابی طالـب برده شـد، گرسـنگی و سـختی و رعب و انـواع و اقسـام شـدتهای دوران مبـارزه ی مکـه را لمس 
نمود و بعد هـم که به مدینـه هجرت کرد، همسـر مردی شـد که تمـام زندگیـش جهاد فی سـبیل اللَّ بـود و در تمام 
قریب به یـازده سـال زندگی مشـترك فاطمـه ی زهـرا و امیرالمؤمنین)علیهماالّسـام(، هیچ سـالی، بلکـه هیچ نیم 
سـالی نگذشـت که این شـوهر، کمر به جهاد فی سـبیل اللَّ نبسـته و به میدان جنـگ نرفته باشـد و ایـن زن بزرگ و 

فداکار، همسـرِی شایسـته ی یـک مرد مجاهـد و یک سـرباز و سـردار دایمـی میدان جنـگ را نکرده باشـد.
پـس، زندگـی فاطمه ی زهرا)سـام الل علیها(، اگر چه کوتاه بود و حدود بیسـت سـال بیشـتر طـول نکشـید؛ اما این 
زندگـی، از جهت جهـاد و مبـارزه و تـاش و کار انقابـی و صبـر انقابـی و درس و فراگیری و آمـوزش به ایـن و آن و 
سـخنرانی و دفاع از نبّوت و امامـت و نظام اسـامی، دریای پهنـاوری از تاش و مبـارزه و کار و در نهایت هم شـهادت 
اسـت. این، زندگـی جهـادی فاطمه ی زهراسـت که بسـیار عظیـم و فوق العـاده و حقیقتـاً بی نظیر اسـت و یقینـاً در 

ذهن بشـر - چـه امروز و چـه در آینـده - یک نقطه ی درخشـان و اسـتثنایی اسـت.

*. بیانات در دیدار با جمع کثیری از بانوان  1368/10/26
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 مقام معنوی باالی حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( نسبت به مقام جهادی و انقالبی  ایشان
اّمـا مقـام معنـوی ایـن بزرگـوار، نسـبت بـه مقـام جهـادی و انقابـی و اجتماعـی او، بـاز بـه مراتـب باالتـر اسـت. 
فاطمه ی زهرا)سـام الل علیها( بـه صـورت، یک بشـر و یـک زن، آن هـم زنی جوان اسـت؛ امـا در معنا، یـک حقیقت 
عظیـم و یـک نـور درخشـان الهـی و یـک بنـده ی صالـح و یـک انسـان ممتـاز و برگزیـده اسـت. کسـی اسـت کـه 
رسـول اکرم بـه امیرالمؤمنیـن )علیهماالّسـام( فرمـود: »یـا علـی ... انت قائـد المؤمنیـن الـی الجّنـة ... و فاطمة قد 
اقبلت یـوم القیامـة ... تقود مؤمنـات اّمتی الـی الجّنـة«1. یعنـی در روز قیامـت، امیرالمؤمنیـن)ع( مردان مؤمـن را و 
فاطمه ی زهرا)سـام الل علیها( زنـان مؤمـن را به بهشـت الهـی راهنمایـی می کننـد. او، ِعـدل و همپایه و همسـنگ 
امیرالمؤمنین اسـت. آن کسـی که وقتـی در محراب عبادت می ایسـتاد، هزاران فرشـته ی مقـّرب خدا، بـه او خطاب 
و سـام می کردند و تهنیـت می گفتند و همـان سـخنی را بیـان می کردند که فرشـتگان، قبـًا به مریـم اطهر گفته 
بودنـد؛ عـرض می کردنـد: »یـا فاطمـة اّن اللَّ اصطفـاك و طّهـرك و اصطفـاك علـی نسـاء العالمیـن«2. ایـن، مقام 
معنوی فاطمـه ی زهراسـت. زنی، آن هـم در سـنین جوانی، از لحـاظ مقام معنـوی به جایی می رسـد کـه بنابر آنچه 
که در بعضی از روایات اسـت، فرشـتگان با او سـخن می گوینـد و حقایق را بـه او ارایـه می دهند. محّدثه اسـت؛ یعنی 
کسـی اسـت که فرشـتگان با او حدیث می کننـد و حـرف می زنند. ایـن مقام معنـوی و میدان وسـیع و قلّـه ی رفیع، 
در مقابل همه ی زنهـای آفرینش و عالم اسـت. فاطمه ی زهرا)سـام الل علیها( در قلّـه ی این بلندای عظیم ایسـتاده و 

به همـه ی زنـان عالم خطـاب می کنـد و آنهـا را بـه پیمـودن ایـن راه دعـوت می نماید.

منطقی برای تحقیر زنان در عصر جاهلیت قدیم و جدید
آنهایـی کـه در طـول تاریـخ - چـه در جاهلیـت قدیـم و چـه در جاهلیـت قـرن بیسـتم - سـعی کرده اند کـه زن را 
تحقیـر و کوچک کننـد و او را دلبسـته بـه همیـن زخـارف و زینتهای ظاهـری معرفـی نماینـد و پایبند ُمـد و لباس 
و آرایش و طـا و زیـور آالت کنند و وسـیله و دسـت مایه یـی بـرای خوشـگذرانیهای زندگی وانمـود نماینـد و عمًا 
در ایـن راه قـدم بردارنـد، منطـق آنها منطقی اسـت کـه مثل بـرف و یـخ، در مقابـل گرمای خورشـیِد مقـام معنوی 

فاطمه ی زهرا)علیهاالّسـام( ذوب می شـود و از بیـن مـی رود.

فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( اسوه زنان عالم
اسـام، فاطمه - آن عنصر برجسـته و ممتـاز ملکوتـی - را به عنوان نمونـه و اسـوه ی زن معرفی می کنـد. آن، زندگی 
ظاهـری و جهاد و مبـارزه و دانـش و سـخنوری و فـداکاری و شـوهرداری و مـادری و همسـری و مهاجـرت و حضور 
در همـه ی میدانهـای سیاسـی و نظامـی و انقابی و برجسـتگی همـه جانبه ی او کـه مردهـای بـزرگ را در مقابلش 
به خضـوع وادار می کرد، ایـن هم مقـام معنـوی و رکوع و سـجود و محـراب عبـادت و دعا و صحیفـه و تضـّرع و ذات 
ملکوتی و درخشـندگی عنصر معنوی و همپایـه و هموزن و همسـنگ امیرالمؤمنیـن و پیامبر بودن اوسـت. زن، این 

اسـت. الگوی زنـی کـه اسـام می خواهد بسـازد، این اسـت.

1. بحاراالنوار، ج 43 ، ص 24
2.  بحاراالنوار، ج 43 ، ص 24
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امام)ره( زنان ما را زنده كرد!
همـه ی مـا، بخصـوص زنهـای ایـن جامعـه، بایـد حقگـزار و قـدردان رسـالت و پیـام آن رهبـر و پیشـوای فقیـد 
عظیم الّشـأنی - یعنی امـام بزرگـوار)ره( - باشـیم که با قیـام و حرکـت خود و بـا مطرح کـردن ارزشـها و عظمتهای 
اسـامی و درخشـندگیهای شـخصیتهای صـدر اسـام - از جملـه فاطمه ی زهرا)علیهاالّسـام( - ما و بیـش از همه 

زنهـای مـا را زنـده کرد.

اوضاع وخیم زنان در نظام پادشاهی
زن، در جامعـه ی خود باختـه ی نظام پلیـد پادشـاهی، حقیقتـاً و از همه ی جوانـب مظلوم بـود. اگر زن می خواسـت 
وارد مقولـه ی علـم بشـود، بایـد قیـد دیـن و تقـوا و عفـاف را مـی زد. مگـر یـک خانـم مسـلمان، در دانشـگاهها و 
محیطهـای آموزشـی و مراکز علمـی و فرهنگی می توانسـت بـه آسـانی حجاب و متانـت و وقـار خود را حفـظ کند؟ 
مگر ممکن بـود؟ مگر می شـد یـک زن مسـلمان، در خیابانهـای تهـران و بعضی از شـهرهای دیگـر، با متانـت و وقار 
اسـامی یا حّتی با حجـاب نیمـه کاره، راحـت راه بـرود و از گزنـد زبـان و حرکـت هـرزگان و دلباختگاِن به فسـاد و 
فحشـای سـوغات غرب، مصون بمانـد؟ کاری کـرده بودند کـه در ایـن مملکت، کسـب علم بـرای زنها غالبـاً ممکن 
نمی شـد. موارد اسـتثنایی را کاری نـدارم. به طور غالـب، رفتن زنـان به وادی علم میسـر نمی شـد؛ مگر با برداشـتن 

حجـاب و منصرف شـدن از تقـوا و وقار اسـامی!
در میـدان سیاسـت و در زمینـه ی فعالیتهـای اجتماعـی هـم همیـن طـور بـود. اگـر زنـی می خواسـت منصبـی از 
مناصـب اجتماعـی و سیاسـی را در ایـراِن دوران پادشـاهی دارا باشـد، باید قید حجـاب و عفـاف و وقـار و متانت زن 
اسـامی را مـی زد. البته، بسـته به این بـود که خـود ایـن زن، جوهـر و اسـتعدادش چگونه باشـد. اگر خیلی سسـت 
عنصر بود، بایـد تا آن اعمـاق می لغزیـد. اگر خوددار و خویشـتندار بـود، تا حـدودی خود را حفـظ می کرد؛ امـا دایماً 

بـا فشـارهای روزافـزون از سـوی محیط اجتماعـی روبـه رو بـود. جامعه ی مـا، این گونـه بود.
اسـام و انقـاب و امـام آمـد و در ایـن کشـور، زن را در مرکـز فعالیتهـای سیاسـی قـرار دادند و پرچـم انقـاب را به 
دسـت زنان سـپرد؛ در حالی که زن در همان حال توانسـت حجـاب و وقـار و متانت اسـامی و عفاف و دیـن و تقوای 

خـود را حفظ کند. کسـی حقـی از ایـن بزرگتر بـر گـردن زن ایرانی و مسـلمان نـدارد.

دنیای غرب زن را به ابتذال كشاند!
خواهران مـن! دنیای غـرب، زن را بـه ابتذال کشـاند. تا شـصت،هفتاد سـال قبل از ایـن، در تمـام اروپا و کشـورهای 
غربی، زن فقـط در سـیطره ی مرد - یـا مرِد خـود و یا یـک مرد دیگـر مثل صاحـب کارخانـه و مزرعه - می توانسـت 
باشـد و هیچ حقی از حقـوق اصلِی یـک انسـان در یک جامعـه ی متمدن را نداشـت. حـق رأی و حـق مالکیت و حق 
معامله نداشـت. بعـد آمدنـد زن را بـه میـدان کار و زندگـی و فعالیـت اجتماعی کشـاندند؛ امـا در همان حـال، تمام 

وسـایل را برای لغـزش زن فراهـم کردنـد و او را در متـن جامعه، رهـا و بی پناه گذاشـتند.
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سـرمایه داران بـزرگ، سیاسـتمداران خبیث و پلیـد و گرداننـدگان دسـتگاههای مخفی، فکـر کردند کـه می توانند 
برای کارهای سیاسـی و اقتصـادی، از ایـن وضعیت بهتر اسـتفاده کننـد و زن را به ابتذال بکشـانند. بلـه، در آن جاها، 
علم و سیاسـت هم هسـت و زنهـا در میـدان علم و سیاسـت هـم جلـو می روند؛ اما بـه چه قیمتـی؟ همیـن حاال هم 
تـوده وعامـه ی زنها - نـه چهار نفـر خانم دکتـر یـا متخصص یـا نویسـنده و برجسـتگان و زبـدگان - در کشـورهای 
اروپایـی و امریکایـی کـه از تمدن غربـی حّظ زیـادی دارنـد، در وضعیـت سـخت و بی رحمانه یـی زندگـی می کنند 
و سـتم همسـران وسـتِم کاری کـه بـر آنـان تحمیـل می شـود و کارهـای سـخت و سـنگینی کـه بـر دوش آنـان 
می گذارنـد، تحمـل می کننـد. بـا ایـن کار، وانمـود می کننـد کـه زن را وارد میـدان اجتمـاع کرده انـد؛ در حالی که 

فرصـت اندیشـیدن و فکـر کـردن و تصمیـم گرفتن هم بـرای آنـان وجود نـدارد.

نمایش شخصیت زن با حفظ متانت و حجاب اسالمی به بركت انقالب
به برکت انقـاب، زن ایرانی در راه بسـیار خوبـی افتاد. امـروز، زن ایرانـی می تواند در میـدان علم وارد بشـود و مدارج 
علمی را طـی کنـد؛ در حالی که دیـن و عفاف و تقـوا و وقـار و متانت و شـخصیت و حرمـت زن مسـلمان را هم حفظ 
کرده باشـد. االن در بین همین جمع شـما، چه قدر دانشـجویان و اسـاتید و دانشـمندان زن وجـود دارند؟ همچنین 
زن می توانـد در میـدان علـوم و آگاهیهـای دینـی وارد بشـود؛ بـدون این کـه هیچ مانعـی بر سـر راهش باشـد. االن 
در بیـن همین جمع شـما، عده ی کثیـری از طـاب و دانشـجویان و مدّرسـان و اسـاتید علـوم دینی هسـتند که در 
میدان فقـه اسـامی و بینش دینـی تحصیل می کننـد. امـام بزرگوارمان هم به این مسـأله بسـیار اهمیـت می دادند 
و به همیـن خاطر دسـتور دادنـد که این مؤسسـه ی قم تأسـیس شـود. امـروز، زن در کشـور مـا می توانـد در میدان 
سیاسـت و فعالیتهـای سیاسـی و اجتماعـی و جهادی و کمـک به مـردم و انقـاب و حضـور در میدانهـای گوناگون، 

شـخصیت خودش را بـا حفظ متانـت و وقـار و حجاب اسـامی نشـان بدهد.

تمایل بیش از پیش دنیای غرب به حجاب اسالمی
تمام دنیـای غـرب و مطبوعـات آنهـا و ایـن نویسـندگان قلم به مـزد و عامـل سـرمایه داران و صهیونیسـتهای بزرگ 
جهانی، دسـت به دسـت هم داده انـد تا جمهـوری اسـامی را هو کننـد. مسـأله ی حجاب را مـورد تهاجـم تبلیغاتی 
قرار دادند تا شـاید مـا را از میدان خـارج کنند. علی رغـم تبلیغات آنهـا، ایران اسـامی و زن مسـلمان، پایبندی خود 
را به مسـأله ی حجـاب و حیثیـت اسـامِی زن مسـلمان و آمـوزش اسـام در مـورد زن، با قـدرت و قاطعیـت و روح 
اعتمـاد و اطمینـان به خـود حفظ کـرد و امـروز دنیـای غرب اسـت کـه تدریجاً به سـمت حجـاب اسـامی متمایل 

می شـود.
می بینیـد کـه زنـان و مسـلمانان در کشـورهای گوناگـون - چه کشـورهای اسـامی کـه در آنهـا خبـری از حجاب 
نبـود و در تعلیمـات غربی غرق شـده بودنـد و چه حّتـی کشـورهای اروپایی - به سـمت حجـاب رو می کننـد. البته، 
اوْل مسـلمانان گرایش خـود را نشـان دادند و ما بعـد از پیـروزی انقـاب دیدیم که کشـورهای دوردسـتی که تحت 



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

11

تأثیـر و مجذوب فرهنـگ غربـی و اروپایی بودند، حجاب به سـبک حجاِب شـما زنـان ایـران را در بین خـود آزمایش 
می کردنـد و بـه آن رو آورده بودنـد و آوردند. این، پیشـرفت شماسـت.

شأن زن مسلمان عزیزتر از عریان شدن و جلب توجه 
زنهـای مؤمن در جامعه ی ما سـعی کنند قـدر زن ایرانِی مسـلمان را بداننـد. ارزش زن اسـامی و مسـلمان را بدانید. 
زنی کـه در اختاط و معاشـرت، با مـرد قاطی نمی شـود و خود را وسـیله یی بـرای جلب چشـم مرد نمی دانـد و خود 
را باالتـر از ایـن می دانـد؛ زنـی که شـأنش را عزیزتـر از ایـن می شـمارد که خـود را عریـان کند و بـا صـورت و موی و 
بدن خود، چشـم رونـدگان را به سـمت خویش جلب کنـد و هوس آنهـا را اشـباع نماید؛ زنی کـه خـود را در دامنه ی 
قله یـی می دانـد کـه در اوج آن، فاطمه ی زهرا)سـام الل علیها( - بزرگتریـن زن تاریـخ بشـر - قـرار دارد؛ آن زن، زن 
مسـلمان ایرانی اسـت. این زن باید دیگـر از این بازیچه هـای فراهم آمـده ی تمدن غربـی و روشـهای توطئه آمیز آن، 

رو بگردانـد و بـه آن بی اعتنایـی کند.

جنایت بزرگ غرب نسبت به زن 
در رژیم گذشـته، بـا این کـه جمـع کثیـری از زنها، هـم بی سـواد بودنـد و هـم از مسـایل اجتماعی چیزی سرشـان 
نمی شـد - یعنـی نمی گذاشـتند چیـزی سرشـان بشـود - و هـم بـه سرنوشـت کشـور بی عاقـه بودنـد و اصـًا 
نمی دانسـتند کـه زن می توانـد در سرنوشـت کشـور دخالـت داشـته باشـد، بـا وجـود اینهـا از لحـاظ ظاهـر، شـبه 
اروپایی و گاهـی هم روی دسـت زنهای غربـی و اروپایـی زده بودند و وقتی کسـی نگاهشـان می کرد، خیـال می کرد 
که ایـن زن االن از یـک کشـور اروپایـی و از یک محیـط غربـی وارد ایران شـده اسـت؛ اما اگـر بـا او دو کلمه صحبت 

می کـردی، می دیـدی کـه یـک خانـم بی سـواد و یـا کم سـوادی اسـت!
زن را وادار می کردنـد کـه بـه وسـیله ی جلوه گـری و جلـب چشـمها به سـمت خـود، بـرای خویش یک شـخصیت 
کاذب درسـت کند. این، بـرای زن انحطـاط بود و پیشـرفت نبود. آیا جنایتـی بزرگتر از این نسـبت بـه زن وجود دارد 
که بیاینـد سـر او را با آرایـش و ُمـد و جلوه گـری و لبـاس و طـا و زیـورآالت بنـد کننـد و از او به عنـوان یک ابـزار و 
وسـیله، در راه مقاصد گوناگون اسـتفاده کننـد و نگذارنـد در میدان سیاسـت و اخاق و تربیـت وارد بشـود؟ این، آن 

کاری اسـت که در رژیـم گذشـته، دقیقـاً و با برنامـه انجـام می گرفت.

ننگی برای زِن انقالبِی مسلماِن ایرانی 
انقاب آمـد و رفتار خانمهـا و جهت حرکـت زنهای کشـور ما را صـد و هشـتاد درجه عوض کـرد؛ یعنی پشـت به آن 
سـمت و رو به سـمت نور و رشـد و فهم علمـی و اخاقی و سیاسـی و حضور در میدانها و رشـد شـخصیتهای بشـری 
و فایده بخشـیدن بـرای جامعـه به معنـای واقعی. مواظـب باشـید از ایـن راه برنگردیـد. زنها مواظب باشـند ایـن راِه 
مبـارك انقاب را گم نکنند. امروز، سـرگرم شـدن بـه زر و زیور، برای زن مسـلمان ایرانـِی انقابی عیب اسـت. امروز، 
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پُر کردن سـر و سـینه و دسـت از زیورآالت و بـت قـرار دادن زیـور و آرایش و ُمـد و لباس، بـرای زن انقابِی مسـلماِن 
ایرانی ننگ اسـت. آن کسـی کـه در پی ایـن گونه چیزهاسـت، ارزشـش پاییـن اسـت. طـا، بـرای زن ارزش آفرین 
نیسـت؛ بی اعتنایی بـه طـا، ارزش آفرین اسـت. ُمـد، بـرای زن ارزش آفرین نیسـت؛ بی اعتنایی نسـبت بـه ُمدهای 

دام گونـه ی سـاخته و پرداخته ی دشـمنان، برای زن ارزش اسـت.
زن مسـلمان، شـخصیت خودش را پیدا کرده اسـت. مواظب باشـید این شـخصیت را گم نکنـد. ازدواجهـا در دوران 
انقاب و به برکت آن آسـان شـد؛ چون تشـریفات و سـختگیریها کم شـد. نگذاریـد دوباره بـه خانـه ی اول برگردیم. 
پدران و مادران، نسـبت بـه مقّدمات غیـر الزِم ازدواج سـختگیری نکنند؛ جوانان که سـختگیری یی ندارنـد. بگذارند 
ازدواج اسـامی انجـام بگیرد. بگذارنـد ازدواج بـرای دختـر مسـلمان و زن جوانی که در محیط اسـامی اسـت، مثل 
ازدواج فاطمـه ی زهرا)سـام الل علیها( باشـد؛ ازدواجـی بـا پیوند عشـقی معنـوی و الهی و جوششـی بی نظیـر میان 
زن و مـرد مؤمـن و مسـلمان و همـکاری و همسـری بـه معنـای واقعی بیـن دو عنصـر الهـی و شـریف، امـا بیگانه از 
همه ی تشـریفات و زر و زیورهای پـوچ و بی محتـوای ظاهری. این اسـت ازدواج درسـت زن مسـلمان و تربیت فرزند 
و اداره ی محیـط خانـه و البتـه اندیشـیدن و پرداختـن بـه همه چیـز جامعـه و دیـن و دانـش و فعالیـت اجتماعی و 

سیاسـی. اسـام، این است.
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هدف از آفرینش زن و مرد 
مثال قرآن از زنان به عنوان انسانهای خوب و بد 
برداشت غلط نسبت به زن و مرد در طول تاریخ

تحت الشعاع بودن مفاهیم انسانی در غرب 
اسالم میخواهد زنان به حد اعلی برسند

حجاب مانع فعالیت های اجتماعی نیست
زنـان  اجتماعـی  توانمندی هـای  بـه  بـاور  عـدم 

محجبه در دوران طاغوت
سربازان خط مقدم انقالب

ضرورت تحصیل زنان در علوم مختلف 
دنیا تشنه پیام اسالم در حوزه زنان

نیازمندی جامعه به خدمات بانوان در عین تعهد دینی

زن ایرانی، حامل پیام جهانی اسالم برای زنان عالم
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 هدف از آفرینش زن و مرد 
در یک جملـه بایـد بگویم کـه ما - کسـانی کـه امروز بـه نام اسـام سـخن می گوییم و رسـالت اسـام را رسـالت 
برتـر می دانیـم - بـه وجـود خانمهایی مثـل شـما افتخـار می کنیم و ایـن از آن جاسـت کـه هـر تبلیـغ و ادعایی، 
هرگاه بـه مرحله ی عمـل و تحقـق نزدیـک شـد، ارزش واقعی خـود را خواهـد یافت. مـا در مـورد مسـأله ی زن از 
یک سـو و مسـأله دانـش و تخصص از سـوی دیگـر و مسـأله ی خدمـت بـه افراد بشـر هـم از جانـب دیگر، بـه نام 

اسـام ادعاهایـی داریـم. ادعاهای مـا، در چارچوب اسـام اسـت.
مـا معتقدیـم زنـان در هـر جامعـه ی سـالم بشـری قادرنـد و می باید فرصـت پیـدا کننـد کـه در حد سـهم خود، 
تـاش و مسـابقه ی خویـش را در پیشـرفتهای علمـی و اجتماعـی و سـازندگی و اداره ی ایـن جهـان بـه عهـده 
بگیرنـد. از ایـن جهـت، میـان زن و مرد هیـچ تفاوتـی نیسـت. هـدف از آفرینش هر فـرد انسـان، عبـارت از همان 
هـدف آفرینـش بشـریت اسـت؛ یعنـی رسـیدن بـه کمـال بشـری و بهـره بـردن از بیشـترین فضایلـی کـه یـک 
انسـان می توانـد بـه آن فضایـل آراسـته بشـود. فرقـی هـم بیـن زن و مـرد نیسـت. نشـانه اش در درجـه ی اول، 

فاطمه ی زهرا)سـام اللَّ علیها( و در درجـه ی بعـد، دیگـر زنـان بـزرگ تاریـخ اسـت.

مثال قرآن از زنان به عنوان انسانهای خوب و بد 
فاطمه ی زهرا)سـام الل علیها( در قلـه ی بشـریت قـرار دارد و کسـی از او باالتـر نیسـت و می بینیم کـه آن بزرگوار 
به عنوان یـک بانـوی مسـلمان، این فرصـت و قـدرت را یافت کـه خـودش را به ایـن اوج برسـاند. پـس، فرقی بین 

*. بیانات در دیدار جمعی از بانوان پزشک سراسر کشور 1368/10/26
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زن و مـرد نیسـت و بخصـوص شـاید از همیـن جهـت هم اسـت کـه خـدای متعـال در قـرآن کریـم، آن وقتی که 
راجع بـه نمونه ی انسـانهای خـوب و نمونـه ی انسـانهای بد مثـال می زنـد، مثـال را در هـر دو مـورد از زن انتخاب 
می کنـد. یـک مـورد زن فرعـون و در مـورد دیگر، همسـر نـوح و لـوط را مثـال می زنـد: »و ضـرب اللَّ مثـا للّذین 
امنـوا امـرات فرعـون«1. در مقابـل هـم در مـورد انسـان بـد و نگونسـار و کج رفتـار و انسـانی کـه در جهـت غلـط 

حرکـت می کنـد، بـه زن نـوح و لـوط مثـال می زند.

برداشت غلط نسبت به زن و مرد در طول تاریخ
این جا، جای سـؤال اسـت که مرد هـم بود، حـاال یکـی را از مـرد و یکـی را از زن مثال مـی زد. نه، در همـه ی قرآن، 
وقتی کـه می گویـد: »ضـرب اللَّ للّذین امنـوا« یـا »ضـرب اللَّ للّذین کفـروا«، در هـر دو مـورد از زن مثـال می زند. 
آیا این بـه معنای آن نیسـت که ما بایـد از دیدگاه اسـام، به برداشـت غلط و متأسـفانه مسـتمر در تاریخ بشـریت 
نسـبت به جایـگاه زن پاسـخی بدهیم؟ اسـام می خواهـد بایسـتد و ایـن برداشـت و روش و فهم غلط از مسـأله ی 

زن را - کـه در طـول تاریخ هم وجود داشـته اسـت - تصحیـح کند.
من تعجـب می کنـم - جـز اسـتثناها - چـرا این گونـه بوده اسـت؟ چـرا بشـریت همـواره دربـاره ی مسـأله ی زن 
و مرد، کـج فکر کـرده اسـت و می خواهـد در مقابـل ایـن بایسـتد. شـما از تعلیمـات انبیا کـه بگذریـد، در همه ی 
برداشـتها و تحلیلهـا و تفکرات بشـری، جایـگاه زن و مرد، جایـگاه غلطی اسـت و نسـبت زن و مرد، نسـبت غلطی 
می باشـد. حّتـی در تمدنهـای خیلـی بلنـد پایه ی دنیـای باسـتان - مثـل تمـدن روم یـا ایـران - برداشـت از زن، 
یک برداشـت غلط اسـت که مـن دیگـر نمی خواهـم جزییـات و تفاصیـل را بیان کنـم و البـد خودتـان می دانید و 

می توانیـد هـم مراجعـه کنید.
امروز هـم وضع دنیـا همیـن گونه اسـت. امروز هـم علی رغم همـه ی ایـن جنجالهـا و هیاهوهـا و ادعاهایـی که در 
حمایـت از زن و موضـع انسـانی او می شـود، متأسـفانه همیـن برداشـت غلـط وجـود دارد و اروپاییها چـون دیرتر 
از کشـورهای اسـامی و کشـورهای غیـر اروپایـی وارد میـدان شـدند، نسـبت بـه مسـأله ی زن دیرتـر تنبـه پیدا 

کردنـد.

تحت الشعاع بودن مفاهیم انسانی در غرب 
می دانیـد کـه تـا دهه هـای دوم این قـرن، هیچ زنـی در هیـچ جـای اروپـا، حـق رأی نداشـت. آن جاهایـی هم که 
دمکراسـی بـود، زن حق صـرف کـردن مـال خـودش را نداشـت. از دهـه ی دوم - یعنـی از سـالهای هـزار و نهصد 
و شـانزده یـا هیجـده بـه بعـد - آرام آرام در کشـورهای اروپایـی، تصمیـم گرفتنـد کـه بـه زن حـق اعمـال نظر و 
تصرف در سـرمایه ی خـود و حقـوق اجتماعِی متسـاوی با مـرد بدهنـد. بنابرایـن، اروپا خیلـی دیر از خـواب بیدار 
شـد و خیلی دیـر مسـأله را فهمیـد. مثل ایـن کـه می خواهد بـا جنجالهـای دروغیـن، از لحـاظ زمان جبـران این 

عقب افتادگـی را بکنـد.

1. تحریم: 11
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البتـه در تاریـخ اروپـا، خانمهایی کـه ملکه می شـدند و یا اشـرافی بودنـد، وجود داشـت؛ امـا حکم یـک زن و زنان 
یک فامیـل یا یـک تیره یـا یک طبقـه، غیـر از مسـأله ی زن اسـت. ایـن تبعیضها همیشـه بـوده اسـت. خانمهایی 
هـم بوده انـد کـه در سـطوح بـاال قـرار می گرفتنـد و مثـًا ملکـه ی کشـوری می شـدند و ایـن امتیـاز، از طریـق 
خانـواده و میـراث به آنهـا داده می شـده اسـت؛ امـا »زن« ایـن طـور نبوده و بـر خـاف دیدگاههـای ادیـان - که 
سـالم و دسـت نخورده اش اسـام اسـت و دیگر ادیان هم یقیناً همیـن دیـدگاه را دارند - بـه هیچ وجـه در جامعه 

از حقوقـی برخـوردار نبوده اسـت.
پـس، می بینیـد امـروز هـم کـه دنیـای تمـدن غـرب می خواهـد آن عقب افتادگـِی بسـیار مامت انگیـز خـود در 
مـورد مسـأله ی زن را جبـران کنـد، طـور دیگـری جبـران می کند. تصـور مـن این اسـت که آنهـا جانـب مفاهیم 
انسـانی در مـورد زن را تحت الشـعاع مسـایل تبلیغاتـی و سیاسـی و اقتصـادی قـرار می دهند؛ کمـا این کـه از اول 
هم در اروپـا همین طـور بوده اسـت و از همـان هنـگام که به زنـان حقوقـی داده شـد، غالباً بـر همیـن مبانی غلط 

اسـتوار بوده اسـت.

اسالم میخواهد زنان به حد اعلی برسند
وقتی که بـه صحنـه ی تفکرات عالـم نـگاه می کنم و بینـش اسـام را مشـاهده می نمایـم، بروشـنی درمی یابم که 
جامعه ی بشـری هنگامی خواهد توانسـت نسـبت به مسـأله ی زن و رابطـه ی زن و مرد، سـامت و کمـال مطلوب 
خـود را پیدا بکنـد کـه دیدگاههای اسـام را بدون کـم و زیاد و بـدون افـراط و تفریـط درك کند و کوشـش نماید 
آنهـا را ارایـه کند. ایـن، ادعای ما نسـبت بـه مسـأله ی زن در عالم اسـت. مـا آن چیـزی را کـه در تمدنهـای ماّدِی 
امروز نسـبت بـه زن عمل می شـود و وجـود دارد، بـه هیچ وجـه قبـول نداریـم و آن را به صرفـه و صـاح زن و کل 

جامعـه نمی شـماریم.
اسـام می خواهد که رشـد فکری و علمـی و اجتماعـی و سیاسـی و - باالتر از همـه - فضیلتـی و معنـوی زنان، به 
حد اعلی  برسـد و وجودشـان برای جامعـه و خانـواده ی بشـری - به عنوان یـک عضو - حد اعـای فایـده و ثمره را 

داشـته باشد. 

حجاب مانع فعالیت های اجتماعی نیست
همـه ی تعالیـم اسـام از جملـه مسـأله ی حجـاب، بـر ایـن اسـاس اسـت. مسـأله ی حجـاب، بـه معنـای منزوی 
کردن زن نیسـت. اگر کسـی چنیـن برداشـتی از حجـاب داشـته باشـد، برداشـتش کامًا غلـط و انحرافی اسـت. 
مسـأله ی حجـاب، بـه معنـای جلوگیـری از اختـاط و آمیـزش بی قیدوشـرط زن و مـرد در جامعـه اسـت. ایـن 

اختـاط، بـه ضـرر جامعـه و به ضـرر زن و مـرد - بخصـوص به ضـرر زن - اسـت.
حجـاب، به هیـچ وجـه مزاحـم و مانـع فعالیتهـای سیاسـی و اجتماعـی و علمی نیسـت؛ دلیـل عینیش هم شـما 
هسـتید. شـاید عده یـی تعجـب می کردنـد و هنـوز هـم تعجـب کنند کـه خانمـی در سـطح بـاالی علمـی در هر 
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رشـته یی وجود داشـته باشـد که خـودش را بـا تعالیم اسـامی و از جملـه با مسـأله ی حجـاب منطبق کنـد. این، 
بـرای بعضـی باورنکردنـی بـود و نمی توانسـتند تصـورش را بکنند.

عدم باور به توانمندی های اجتماعی زنان محجبه در دوران طاغوت
از برخوردهـای لوده و هرزه  ی کسـانی هـم کـه در دوران رژیم طاغـوت، حجاب را مسـخره می کردنـد، می گذریم. 
در آن دوران، افـراد معـدودی از خانمها و دختر خانمها در دانشـگاهها حجاب داشـتند که مورد تمسـخر و اسـتهزا 
بودنـد. آن برخورد، یـک برخورد غیر انسـانِی جلـف و غلطی بـود که انسـان چیزی را که خـودش قبول نـدارد، آن 
را بـه لجن بکشـاند و به باد اسـتهزا بگیـرد؛ کاری کـه امروز رسـانه های غربی عینـاً انجـام می دهنـد. در آن دوران، 
این گونه افـراد کار اجـاف را انجـام می دادنـد که اصـًا محل بحث نیسـت؛ اما کسـانی هم کـه اهل ایـن جافتها 
نبودنـد، بلکـه اهـل فکـر و منطق و بـه میـزان گفتـن و بـه میـزان اندیشـیدن بودنـد، بـاور نمی کردند کـه ممکن 
باشـد خانمی مقید به مسـایل اسـامی - از جملـه مسـأله ی حجاب - باشـد و بتوانـد مـدارج علمی را طـی کند و 
عالم بشـود؛ همچنـان که بـاور نمی کردنـد چنیـن کسـی بتوانـد در زمینه ی مسـایل سیاسـی و اجتماعی کسـی 

بشـود؛ کمـا این کـه فکـر نمی کردنـد بتواند یـک عنصر فعـال انقابی باشـد.

سربازان خط مقدم انقالب
انقاب مـا، همه ی ایـن تصـورات باطـل را تخطئه کـرد و دیدیـم که خانمهـا، سـربازان خط مقـدم انقـاب بودند 
و ایـن بـه معنـای واقعـی کلمـه اسـت و مـن بـه عنـوان یـک مبالغـه نمی گویـم. مـا در جریـان انقـاب شـاهد 
بودیـم کـه زن در کشـور ما، سـرباز خـط مقـدم انقاب شـد. اگـر زنهـا بـا انقـاب سـازگار نبودنـد و ایـن انقاب 
را نمی پذیرفتنـد و بـه آن بـاور نداشـتند، مطمئنـاً ایـن انقـاب واقـع نمی شـد. مـن بـه ایـن معنـا اعتقـاد دارم. 
اوالً، اگـر آنهـا نبودنـد، نیمـی از گـروه انقابیـون مسـتقیماً در میـدان نبودنـد. ثانیـاً، بـه طـور غیرمسـتقیم روی 
فرزندان و شـوهران و بـرادران و محیـط خانـه - کـه زن در محیـط خانـه دارای تأثیر فرهنگـی زیادی اسـت - اثر 
می گذاشـتند. ایـن حضـور آنها بـود که توانسـت سـتون فقـرات دشـمن را بشـکند و مبـارزه را بـه معنـای واقعی 

کلمـه پیـش ببرد.
در میدانهـای سیاسـی نیـز، مـا خانمهایـی را دیده ایـم و می بینیم کـه دارای قـدرت تحلیل و سـخنوری هسـتند 
و بـرای پذیـرش مسـؤولیت در نظـام اسـامی آماده انـد. البته ایـن کار بـاز هم رو به گسـترش اسـت و بایـد پیش 
بـرود. در زمینه های علمـی هم که خود شـما مصـداق و نمونـه اش هسـتید و از قبیل شـما در رشـته های مختلف 

دارند. وجـود 

ضرورت تحصیل زنان در علوم مختلف 
البتـه، مـن ایـن نکتـه را در همیـن جـا بگویـم کـه رشـته ی پزشـکی - نـه فقـط زنـان - بـرای خانمهـا از اولویت 
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برخـوردار اسـت؛ زیرا مـا که بـه وجـود یـک فاصلـه ی ارتباطـی و آمیزشـِی اجتماعـی بیـن زن و مـرد معتقدیم و 
تأکیـد داریـم کـه نبایـد اختـاط بی قیدوشـرط بیـن زن و مـرد باشـد و معتقـد بـه حجـاب - بـه معنـای کامل و 
واقعـی کلمـه - هسـتیم، نمی توانیـم در مسـأله ی پزشـکی بی تفـاوت باشـیم. یعنی بـه همـان تعداد که پزشـک 
مرد داریـم، به همـان تعـداد هـم پزشـک زن الزم داریـم. بگذاریم زنهـا بـرای مراجعات پزشـکی خود، بـه طبیب 
زن مراجعـه کنند و هیـچ لزومی نـدارد که ما ایـن فاصلـه را برنداریم. بایسـتی کاری بکنیم کـه زنهـا بتوانند بدون 

هیـچ گونه مشـکلی، بـه طبیـب مراجعـه کننـد و آن طبیـب هـم طبیب زن باشـد.
بعضـی از خانمهـا خیـال می کردنـد کـه اگـر زن در رشـته ی زنـان درس می خوانـد، بایسـتی فقـط در زمینـه ی 
بیماریهـای ویـژه ی زنـان و مسـأله ی زایمـان درس بخوانـد؛ درحالی کـه این طـور نیسـت و خانمهـا موظفند که 
انـواع و اقسـام رشـته های تخصصـی پزشـکی - مثـل قلـب و داخلـی و اعصـاب و... - را دنبال کننـد. ایـن، فریضه 
اسـت. امروز ایـن تکلیف بـرای زنهـا، بیشـتر از مردهاسـت؛ اگر چـه در جامعـه ی ما، آمـوزش رشـته های مختلف 
علـوم که بـرای سـاختن ایـن جامعـه الزم می باشـد، بـرای همـه فریضـه اسـت. آن کسـانی کـه بتواننـد، حقیقتاً 
امـروز از آن روزهایـی اسـت که کسـب علـم فریضه ی شـرعی اسـت؛ عـاوه بـر ایـن کـه فریضـه ی اجتماعی هم 

اسـت.
کسـب علم فقط یـک امتیاز نیسـت که کسـی بخواهد بـه جایی برسـد و شـغل پُردرآمدی داشـته باشـد؛ مسـأله 
این اسـت کـه کسـانی کـه می تواننـد درس بخوانند، واجـب اسـت کـه درس بخواننـد و تخصصهـا را پیـدا کنند. 
کسـب علـم و تخصـص در رشـته ی پزشـکی - مثل بقیـه ی رشـته ها - بـرای مردهـا واجـب اسـت؛ اما بـرای زنها 
واجبتـر می باشـد؛ چـون زمینـه ی کار در میـان خانمها کمتر اسـت. به نسـبت تعـداد زنـان در جامعه، ما پزشـک 
زن کمتر داریـم. بنابراین از نظر اسـام، این مسـأله یک مسـأله ی حل شـده اسـت و جامعـه ی ما باید پیـش برود.

دنیا تشنه پیام اسالم در حوزه زنان
مـن می خواهـم بگویـم که شـما خانمهـا بـرای دنیـا پیامـی داریـد. ایـن پیـام را دقیق و مسـجل کنیـد و بـه دنیا 
بدهیـد. پیـام هـم فقـط پیـام زبانـی و شـفاهی و کتبـی نیسـت؛ بلکـه بیشـتر پیـام عملـی اسـت. زنهای ایـران، 
بخصـوص کسـانی کـه در رشـته های گوناگـوِن دانـش و در چارچـوب اسـام و احـکام اسـامی و مهمتـر از همه 
مسـأله ی حجـاب توانسـته اند حرکـت بکننـد، بایسـتی بـه زنـان و دختـران و دانشـجویان زن دنیـا عمـًا تفهیم 
کننـد کـه علـم بـه معنـای بی بندوبـاری نیسـت و الزمـه ی تحصیل علـم، بی قیـدی نسـبت بـه موازیـن اخاقی 
در مـورد معاشـرت زن و مـرد نیسـت؛ بلکه می تـوان بـا رعایت کامـل ایـن موازین، علـم را هـم تحصیل کـرد و به 

جاهـای باالیـی رسـید و وجـود شـما می تواند بـه عنـوان یـک نمونـه از پیـام جهانی اسـام نشـان داده بشـود.
بله، مـن هم ایـن را قبـول دارم کـه گفتیـد امروز دنیا تشـنه اسـت تـا ببیند پیـام ادیـان چیسـت. در میـان ادیان 
عالـم، آن دینـی کـه ادعـا می کنـد می توانـد جامعـه را بـه صـورت همـه جانبه بسـازد، اسـام اسـت. مسـیحیِت 
امـروز و بقیـه ی ادیـان به طریـق اولـی، این ادعـا را ندارنـد؛ لیکن اسـام ادعـا می کنـد کـه ارکان بنای یـک نظام 
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اجتماعـی را در اختیـار دارد و می توانـد ایـن پایه ها و رکنها را بنشـاند و بر اسـاس ایـن پایه ها، یک نظـام اجتماعی 
و یک جامعـه ی سـالم و پیشـرفته بنا کنـد. ما بایسـتی در همـه ی بخشـها، از جملـه در مسـأله ی کسـب دانش و 
همچنیـن در پیونـد بـا این مسـأله، مسـأله ی زن و دانـش، نشـان بدهیم کـه این امـکان در اختیار اسـام اسـت.

نیازمندی جامعه به خدمات بانوان در عین تعهد دینی
شـما هر چه بتوانیـد، بخصوص دانشـجویان دختـر را تشـویق و تربیت کنیـد و در رشـته ی علوم پیـش ببرید. این 
کار، انقاب و کشـور را بـه اهداف خـودش نزدیکتـر خواهد کرد. مـردم به خدمـات شـما نیازمندنـد؛ همچنان که 

بـه روش و منش و تعهـد و پایبندی شـما بـه دین هـم نیازمندند.
امیـدوارم کـه ان شـاءاللَّ خداونـد بـه شـما توفیـق بدهـد و همچنـان کـه گفتیـد، فاطمه ی زهرا)سـام اللَّ علیها( 
را الگـوی خودتـان بدانید و قـرار بدهیـد و مشـکات کار تحصیلـی هم از سـر راه زنـان مسـلمان، بیشـتر از پیش 
برطرف بشـود. بعضی از مشـکات هنـوز در بعضی از مراکز آموزشـی شـدیداً وجود دارد. ان شـاءاللَّ این مشـکات 
بـر طـرف بشـود و دخترهـا و زنهـای مسـلمان مـا بتواننـد ایـن جـاده ی تحصیل علـم را هـر چـه بیشـتر و قویتر 
بپیماینـد و مـا به وجـود خانمهایی که بـا حفـظ موازین اسـامی، بـه عالیترین قله هـای اسـتعداد بشـری - چه از 

لحاظ علمـی و چـه از لحـاظ اخاقـی و سیاسـی و اجتماعـی - رسـیده اند، افتخـار کنیم.
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خود آگاهی و احسـاس شـخصیت اجتماعـی زن به 
بركت انقالب

جلوی گیری از تزلزل زن و خانواده توسط انقالب 
زن باید شأن حقیقی خودش را پیدا كند 

ظلمی بزرگ آرمانگرایی زن
دید واقع بینانه اسالم به زن و مرد

مانع آرمانگرایی زنان در اسالم
وظایـف شـورای عالـی زنـان نسـبت بـه مایحتاج 

حركت زنان 
مسـئولیت بـرای زنـان تـا جایی كـه منع شـرعی 

نداشته باشد
ضرورت ریشه كنی باورهای غلط غربی

نگاه جامع و كامل اسالم به زن، 
عالج هر نقص موجود در وضع زنان
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نگاه جامع و كامل اسالم به زن، عالج هر نقص موجود در وضع زنان*

خود آگاهی و احساس شخصیت اجتماعی زن به بركت انقالب
مسـأله ی زن، کـه موضـوع کار جمـع خانمهـای حاضـر اسـت و شـما1 اندکـی از مباحـث مربـوط بـه زن را بیـان 
فرمودید، مسـأله ی بسـیار مهمی اسـت. البتـه بعـد از انقاب در کشـور ما، وضـع زن به عنـوان عضـوی از جامعه و 
همچنین بـه عنوان کسـی که صاحـب وظایـف زنانه اسـت - وظیفه ی مـادری و همسـری و امثـال اینهـا - خیلی 
بهتر از گذشـته اسـت. هر چند در گذشـته، برخـی از زنان کشـور - نـه اکثریـت آنهـا - از جنبه ی شـخصی - نه از 
آن دو جنبه یی که اشـاره کردم - شـاید وضعشـان بـد نبود و زنـان خاصـی، از مقـداری از تنعمات عمومـی جامعه 
برخـوردار بودنـد؛ لیکن مسـأله ی شـخصی بـرای زن، مسـأله ی درجه ی یک نیسـت. اگـر ما بـه ابعـاد زندگی زن 

نـگاه کنیم، واقعـاً مهمتریـن جهـات و حیثیـات وجود او، آن مسـایل شـخصی محض نیسـت.
شـخصیت اجتماعی زن بـه عنوان عضـوی از این مجموعـه ی عظیم، خیلـی حایز اهمیت اسـت. زنان در گذشـته، 
اصًا بـه این بخـش توجهـی نداشـتند و اهمیتـی نمی دادنـد. در مسـؤولیتهای عمومی جامعه، نقشـی بـرای زنان 
فـرض نمی شـد؛ خودشـان هـم نقشـی را فـرض نمی کردنـد؛ بخصـوص در این سـطح وسـیعی کـه امـروز مطرح 
اسـت. االن شـما ماحظه کنیـد، همه ی زنـان روسـتاها و شـهرهای دورافتـاده، بـه عنـوان افـرادی از مجموعه ی 
نگهدارنـده ی این انقـاب و اصحـاب و صاحبـان آن، برای خودشـان شـأن قایلنـد. از این جهـت، هیـچ فرقی بین 
زن و مرد نیسـت؛ بلکـه گاهی زنـان، ایمان پُرشـورتر و دید روشـنتری نسـبت به مسـایل جامعـه دارند و کشـور و 

مسـایل آن را متعلـق بـه خودشـان می دانند.
چـه زمانـی چنیـن احساسـی در بیـن زنـان مـا، آن هـم در چنیـن سـطح وسـیعی از جامعه وجـود داشـت؟ این، 

*. بیانات در دیدار با اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان  
1. خانم گوهرالشریعه دستغیب، رئیس وقت شورای فرهنگی، اجتماعی زنان 
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به برکـت انقاب اسـت. همـان حالـت خودآگاهـی و احسـاس شـخصیت اجتماعی کـه در مـردان به وجـود آمده 
اسـت، می توان گفـت که در زنان با جسـت بیشـتری بـه وجود آمـده اسـت. قبًا هیـچ نبوده؛ ولـی حاال بـه میزان 
خیلی باالیی هسـت. همچنیـن آن جنبه ی مشـاغل و شـؤون خـاص زنانه و قدر مـادر و همسـر بودن را دانسـتن، 

از جملـه چیزهایی اسـت کـه به آن توجه شـده اسـت.

جلوی گیری از تزلزل زن و خانواده توسط انقالب 
در ایـن دو، سـه دهـه ی قبـل از انقـاب، بـه خاطـر ورود فرهنگهـای اروپایـی، بنیـان خانـواده متزلزل شـده بود؛ 
یعنـی حقیقتـاً خانـواده، آن اصالـت و ارزش و عظمتـی را کـه در اسـام و فرهنگ سـنتی مـا دارد، دیگر نداشـت. 
وقتی خانواده هسـت، همسـر و مـادر عضو اصلی اسـت. زن در ایـن مجموعه، جای بسـیار اساسـی و رفیعـی دارد. 
به همیـن خاطـر، وقتی اصـل خانـواده - یعنـی زن - زیـر سـؤال و متزلـزل اسـت، در آن جـا هیچ چیـزی در جای 

خودش قـرار نـدارد. اینهـا بحثهایی اسـت کـه واقعـاً بایـد روی آنها خیلـی تأمـل و تدقیق بشـود.
اسـام، چـه تأمـات صحیـح و چـه راهنماییهـای ارزشـمندی در مـورد ایـن مسـایل دارد. ایـن چیزی اسـت که 
انقـاب بـه زنـان جامعـه ی مـا اعطـا کـرد و آنهـا را در صحنـه ی جهـاد، سیاسـت و تأثیـر در سـازندگی اساسـی 
کشـور - که همـان سـازندگی انقـاب اسـت - وارد نمـود. این، چیـز خیلـی مهمی اسـت و جز بـا صدر اسـام، با 

هیچ وقـت دیگـر قابـل مقایسـه نیسـت.

زن باید شأن حقیقی خودش را پیدا كند 
آنچـه کـه در گذشـته، در فرهنگهـای شـرقی و غربـی و ایرانـی و غیـر ایرانی، بـر زنـان رفته اسـت، لزومـی ندارد 
که من آنهـا را تکـرار کنـم؛ بر همه ی شـما معلوم اسـت. اسـام واقعـاً حیـات دوباره یـی بـه زن بخشـید؛ منتهای 
مراتـب، نکته یی که شـما هـم اخیراً بـه آن اشـاره کردید، نکتـه ی مهمی اسـت و من همیشـه روی آن تکیـه دارم. 
آن نکتـه این اسـت کـه بـا وجـود همـه ی اینهـا، زن در جامعـه ی ایرانی مـا، نـه از لحـاظ حقـوق اجتماعـی، نه از 
لحـاظ تمکن و قـدرت تصـرف فردی، نـه از لحـاظ قوانینـی که بـه اینها ارتبـاط پیـدا می کنـد، هنـوز در آن حد و 

سـطحی که اسـام خواسـته اسـت، قرار نـدارد.
بـر بخشـی از جامعـه ی مـا، اخاق بـدی نسـبت بـه زن حاکم اسـت، کـه البتـه مخصـوص ایران هـم نیسـت. اگر 
آدم نـگاه کنـد، می بیند کـه متأسـفانه در طـول تاریـخ، همواره یـک سـتم تاریخی بـر زن رفته اسـت؛ که بیشـتر 
هم ناشـی از این اسـت کـه قـدر زن و جـای او را ندانسـته اند. البته هرجـای دیگـر چنین بـوده، به هر شـکلی بوده 
و هسـت، به مـا ربطی نـدارد؛ ولـی در جامعه ی ما بایسـتی به آن شـکلی باشـد که اسـام خواسـته اسـت. زن باید 
شـأن حقیقی خـودش را پیـدا کنـد و نبایسـتی به خاطـر زن بـودن، هیـچ سـتم و ظلمی بـه او بشـود. ایـن، چیز 

بسـیار بدی اسـت.
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ظلمی بزرگ به آرمانگرایی زن
چـه سـتمهایی کـه در حـق زن روا داشـته شـده و اسـمش سـتم اسـت، و چـه سـتمهایی کـه اسـمش هم سـتم 
نیسـت، اما در حقیقت سـتم اسـت؛ مثـل همیـن سـوق دادن بـه تجمـل و مصرف گرایـی و آرایشـهای بیهـوده و 
مخـارج سـنگین و تبدیـل شـدن به یـک وسـیله ی مصـرف. ایـن، سـتم بزرگی بـر زن اسـت. شـاید بشـود گفت 
که هیـچ ظلمـی باالتـر از ایـن نیسـت؛ زیـرا کـه او را بکلـی از آرمانهـا و اهـداف تکاملی خـودش غافـل و منصرف 
می کند و بـه چیزهـای خیلـی کوچک و حقیـر سـرگرم می نمایـد. ایـن، کاری بوده کـه در رژیـم ظالم پادشـاهی 
انجام شـده، و حاال بایـد جلـوی آن گرفته می شـد. البتـه در اوایـل انقاب، خیلـی هم خوب بـود؛ لیکـن بعدها باز 

غفلتهایی شـده اسـت، کـه بایـد نسـبت بـه آن، حسـابی برنامه ریـزی کرد.

دید واقع بینانه اسالم به زن و مرد
اسـام نسـبت بـه زن و مـرد و همـه ی خایـق، یـک دیـد واقع بینانـه و متکـی بـر فطـرت و طبیعـت و نیازهـای 
حقیقـی دارد؛ یعنـی از هیچ کس بیـش از تمکنـش و بیـش از آن چیزی کـه به او داده شـده اسـت، توقعـی ندارد. 
اصًا بنـای اسـام بر این اسـت؛ یـک بنـای واقعـی و منطقـی اسـت. در دعـای سـحرهای جمعـه، فقره یی اسـت 
که بیـان می کنـد: »و جعل ما امتـّن به علـی عباده فـی کفـاء لتأدیة حّقـه«2؛ یعنـی آن چیـزی که خـدای متعال 
منـت گذاشـته و بـه کسـی داده، در حـد کفایـت اسـت، بـرای این کـه حقـوق الهـی را ادا کنـد. اصـًا شـناخت 

واقعیـات هر کـس، متناسـب با همـان توقعـی اسـت کـه از او وجـود دارد.
پس، اسـام به نیازهـا و خواهشـها و طبایـع بشـری و غیربشـری اهتمـام ورزیده، اصـًا به آنهـا نظر کـرده و حکم 
الهـی را داده اسـت؛ اما بـه معنای آن نیسـت کـه آرمانی برای انسـانها نـدارد. مـا محکوم و اسـیر زنـدان طبیعتیم 
و در چارچـوب قوانیـن طبیعـت حرکـت می کنیـم؛ امـا آیـا در این چارچـوب که مـا حرکـت می کنیـم، هدفی در 

مقابل مـا نگذاشـته اند کـه بگوینـد باید بـه این سـمت حرکـت بکنید؟

موانع آرمانگرایی زنان در اسالم
آرمانگرایـی در اسـام و گرایـش بـه سـمت قله هـا و اوجهـا و آرمانهـا، یـک چیز قطعـی و حتمـی اسـت. زن مثل 
مـرد و مثـل همـه ی خایـق، بایـد در ایـن سـمت حرکـت کنـد. ایـن، بـا گرایشـهای غلیـظ و در الك چیزهـای 
صددرصـد شـخصی و بـی ارزش رفتـن نمی سـازد. البتـه در نظـام اسـامی، بایسـتی آنهـا ریشـه کن بشـود. ایـن 
گرایـش بـه مصـرف و تجمل گرایـی و امثـال آن، کـه در جوامـع جاهلـی رشـد داده می شـود، بایـد در جامعـه ی 
اسـامی ریشـه کن می شـد، یا الاقـل در حـد متوسـطی قـرار می گرفـت و افراطـی در آن نمی شـد؛ اما متأسـفانه 
االن ماحظه می شـود که قشـرهایی از مردم، باز سـرگرم همان سـرگرمیهای گذشـته اند، کـه باب جوامـع دور از 

اسـام و دور از معنویـت و حقیقـت اسـت. ایـن، غلط اسـت.
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وظایف شورای عالی زنان نسبت به مایحتاج حركت زنان 
آن چیـزی کـه مـن می خواسـتم عـرض بکنـم، این اسـت کـه هـر نقصـی کـه در وضـع زن در جامعه ی مـا وجود 
داشـته باشـد، عاجـی دارد؛ چون اسـام نسـبت بـه زن، دیـد شـامل و کامـل و جامعـی دارد. باید راههـای عاج 
را پیـدا کـرد. آن روزی کـه شـورای فرهنگـی، اجتماعـی زنان تشـکیل می شـد، دقیقـاً به همیـن نکات نظـر بود. 
در آن جمـع، جنـاب آقـای احمـدی و دیگر بـرادران هـم شـرکت داشـتند. ما بایـد امـروز ببینیـم که زنـان برای 
حرکت در آن مسـیر مطلوب اسـام بـرای زن، به چـه ابزار قانونـی احتیـاج دارند، چه تفکـرات و تأماتی بایسـتی 
انجام بگیـرد، چـه راهنماییهایـی باید بشـوند، چـه مراکـز هدایتـی باید به وجـود بیایـد؛ آن را بایسـتی برایشـان 
فراهـم کنیـم و تـدارك ببینیم. البتـه بایسـتی مرکزی باشـد کـه ایـن تدارکهـا و پشـتیبانهای معنـوی را تدبیر و 
اداره و دنبـال کنـد - منظـورم پشـتیبانهای ماّدی نیسـت؛ در پشـتیبانها مـاّدی، همه با هـم شـریکند - آن مرکز، 

همیـن شـورای فرهنگـی، اجتماعی زنـان اسـت که شـما خانمهـا عضو آن هسـتید.
شـما بایسـتی نسـبت به این مسـأله، فکـر و تأمـل کنیـد. بـا مجلـس و دولت هم کـه رابطـه داریـد. بعـاوه، خود 
شـورای عالـی انقـاب فرهنگـی، مصوباتـی را کـه الزم االجراسـت، می گذرانـد. از اوایلـی کـه این شـورا تشـکیل 
شـد، حضـرت امام)رضـوان اللَّ تعالی علیـه( تصریـح فرمودنـد کـه مصوبـات ایـن جلسـه بایـد اجـرا بشـود. اصـًا 
ایـن مجموعه یی کـه شـما خانمهـا تشـکیل داده ایـد، وصل بـه آن مرکـز اسـت؛ باید جـدی فکـر کنیـد و ببینید 
مشـکات زنـان چیسـت. البتـه منظـور، ایـن مشـکات کوچـک عمومـی کـه بایـد در بخشـهای مختلـف اداری 
برطـرف بشـود - مثل مشـکل بیمـه و امثـال آن - نیسـت. اینهـا چیزهایی نیسـت که مجموعـه ی خاصی بـه آنها 

رسـیدگی کنـد.
شـما بایـد ببینیـد، زن بـه جهـت زن بـودن، چـه تکالیفـی دارد و بـرای تحمـل ایـن تکالیـف، احتیـاج بـه چـه 
هدایتهایـی دارد؛ چـه توصیه هایـی بایـد بـه زنـان بشـود و چـه قوانینـی الزم اسـت، بـرای این کـه آنهـا از حقوق 
اجتماعـی و انسـانی خـود برخـوردار بشـوند؛ چـه سـازمانهایی احیانـاً بایـد به وجـود بیایـد کـه بخشـی از کارها 
را بـه عهـده بگیـرد. شـما اینهـا را بررسـی کنیـد؛ آن وقـت بـه دسـتگاههای مختلـف - مثل مجلـس، یا شـورای 
عالی انقـاب فرهنگـی - توصیـه کنید، تـا مصوبـه بگذرانند و ایـن کارهـا انجام بگیـرد. وقتی مـا ایـن مجموعه را 

نداشـتیم، نداشـته ایم؛ ولـی حـاال کـه داریـم، بایسـتی خیلـی کار و حرکـت بکنـد.

مسئولیت برای زنان تا جایی كه منع شرعی نداشته باشد
به نظـر مـن، اهمیت ایـن کاری که امـروز خانمهـا دارنـد، از اهمیـت مشـاغل معمولی آنها در سـطح کشـور کمتر 
نیسـت؛ بلکـه از اغلـب آنها بیشـتر اسـت. بلـه، شـما همیـن سـؤال را مطـرح بکنیـد که چـرا زنـان مسـؤولیتها و 
مدیریتهـای کلیـدی ندارنـد؟ ایـن سـؤال قابـل قبولـی اسـت. چنانچـه صاحیتهـای خوبـی در زنان هسـت - نه 
این که مـا تعصـب بورزیـم و بگوییم بایـد حتمـاً زن در جایـی مسـؤول شـود - آن جاهایی کـه منع اسـامی ندارد 
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- چـون در جاهایی ممکن اسـت منع اسـامی داشـته باشـد - تا سـطوح باال را شـامل می شـود. وقتـی در این نوع 
مـوارد می خواهنـد بررسـی کنند و کسـانی را به عنـوان اصلـح انتخـاب نمایند، زنـان را هـم در کنار مـردان و بین 
ایـن مجموعـه ببیننـد و بـدون هیچ گونـه تعصـب، اصلـح را انتخـاب کننـد. البته ایـن، یک عـرف و یـک فرهنگ 
اسـت. این طـور چیزهـا، دسـتوری هـم نیسـت کـه بخشـنامه صـادر کنیـم. نـه، اینهـا جـزو فرهنـگ و باورهای 

جامعـه اسـت. بایـد این قـدر گفتـه بشـود، این قـدر تکـرار و اسـتدالل بشـود، تا این کـه جـا بیفتد.

ضرورت ریشه كنی باورهای غلط غربی
بـه نظـر مـن، آن چیـزی کـه امـروز مجموعـه ی شـما و هـر مجموعه یـی از زنـان - کـه در شـکلها و بـا هدفهـای 
مختلـف کار می کننـد - برعهـده دارنـد، این اسـت که بـاور غلطـی را که فرهنـگ غربـی و اروپایـی در ایـن دهها 
سـال اخیـر در ذهـن زن ایرانـی وارد کـرده اسـت، بزدایـد. البتـه بـاور غلطی هـم در گذشـته بـوده اسـت؛ یعنی 
گرایش به برخی از شـکلهای غلـط مصرف و تجمل، از گذشـته هم وجود داشـته اسـت. بـا ورود فرهنـگ اروپایی، 
ایـن مدگرایـی و نوگرایـی در مصرف، به شـکل عجیبـی تشـدید شـد. ایـن، محاسبه شـده و پیش بینی شـده بود. 
سـردمداران سیاسـتهای غربـی - که غالبـاً صهیونیسـتها و اسـتعمارگران بودنـد - به قصدی و بـا نیتی ایـن کار را 
کردند. ایـن باورهـای غلـط را بایـد بزداییـد؛ و این نمی شـود، مگر بـا ارایـه ی بحثهـا و کارهـای اسـامی. اگر این 
کار بشـود، ریشـه ی ایـن مشـکاتی کـه گاهـی اوقـات مطـرح می شـود - بدحجابـی و رواج فسـاد و فحشـا و این 
چیزها - بـه خودی خـود کنده خواهد شـد. اینهـا غالبـاً معلولند؛ علـل، همـان باورها و فرهنگها هسـتند کـه باید 

روی آنهـا کار بشـود.
امیدواریـم کـه خداوند ان شـاءاللَّ بـه برکـت هدایت اسـامی و بـه برکـت وجـود فاطمـه ی زهرا)سـام اللَّ علیها( 
این توفیـق را به زنان مـا بدهـد. در بیـن مسـلمین و در فرهنگ اسـامی، زنی بـا این عظمـت وجـود دارد. خدای 
متعـال می توانسـت بزرگتریـن و رفیعتریـن زن را در میـان ملتهـای دیگـر و امتهای سـلف قـرار بدهد - اشـکالی 
هـم نداشـت؛ ایـن کار می شـد - امـا در امت اسـام قـرار داده اسـت. این هـم برای مـا حجـت و تنبیهی اسـت که 
می توان این الگـوی عالـی و واال را در مقابل چشـم قـرار داد و آن را دنبال کرد. ان شـاءاللَّ شـما خواهـران عزیز هم 

موفق باشـید کـه ایـن راه مهـم را باقـدرت و باصابـت بپیماییـد و خداوند به شـما هـم توفیق عنایـت کند.
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تفاوت الگوی زن غربی و الگوی زن ایرانی*

عظمت زینب كبری)سالم اهلل علیها( 
والدت حضـرت زینـب کبری )علیهاسـام( ایجـاب می کنـد که مـا دایره ی بحـث را، بخصـوص در شـرایط کنونی 
بشـریت، وسـیعتر قرار بدهیـم. زینب کبـری  یک زن بـزرگ اسـت. عظمتی کـه این زن بـزرگ در چشـم ملتهای 
اسـامی دارد، از چیسـت؟ نمی شـود گفـت بـه خاطـر ایـن اسـت کـه دختـر علی بن ابی طالب)علیه الّسـام(، یـا 
خواهـر حسـین بن علی و حسن بن علی)علیهماالّسـام( اسـت. نسـبتها هرگـز نمی تواننـد چنین عظمتـی را خلق 

کننـد. همه ی ائمـه ی مـا، دختـران و مـادران و خواهرانـی داشـتند؛ اما کـو یک نفـر مثل زینـب کبری ؟
 ارزش و عظمـت زینـب کبـری ، بـه خاطـر موضـع و حرکـت عظیـم انسـانی و اسـامی او بر اسـاس تکلیـف الهی 
اسـت. کار او، تصمیـم او، نـوع حرکـت او، بـه او این طـور عظمت بخشـید. هر کـس چنیـن کاری بکند، ولـو دختر 
امیرالمؤمنین)علیه الّسـام( هـم نباشـد، عظمـت پیـدا می کنـد. بخـش عمـده ی ایـن عظمـت از این جاسـت که 
اوالً موقعیـت را شـناخت؛ هـم موقعیت قبـل از رفتـن امـام حسین)علیه الّسـام( به کربـا، هم موقعیـت لحظات 
بحرانـی روز عاشـورا، هـم موقعیت حـوادث کشـنده ی بعد از شـهادت امـام حسـین را؛ و ثانیـاً طبق هـر موقعیت، 

یـک انتخاب کـرد. ایـن انتخابهـا زینب را سـاخت.
 قبـل از حرکـت بـه کربـا، بزرگانـی مثـل ابن عبـاس و ابن جعفـر و چهره هـای نامـدار صـدر اسـام، کـه ادعـای 
فقاهـت و شـهامت و ریاسـت و آقازادگـی و امثال اینهـا را داشـتند، گیـج شـدند و نفهمیدند چـه کار بایـد بکنند؛ 
ولـی زینـب کبری  گیـج نشـد و فهمیـد کـه بایـد ایـن راه را بـرود و امـام خـود را تنهـا نگـذارد؛ و رفت. نـه این که 
نمی فهمید راه سـختی اسـت؛ او بهتـر از دیگران حـس می کـرد. او یک زن بـود؛ زنی که بـرای مأموریت، از شـوهر 

*. بیانات در دیدار جمعی از پرستاران  1370/08/22



سئله زن"
ضوع " نگاه انقالب اسالمی به م

شتر درباره مو
مطالعه بی

نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

30

و خانـواده اش جدا می شـود؛ و بـه همین دلیـل هم بـود که بچه هـای خردسـال و نوبـاوگان خـود را هم بـه همراه 
برد؛ حـس می کـرد کـه حادثـه چگونه اسـت.

 در آن سـاعتهای بحرانـی کـه قویتریـن انسـانها نمی تواننـد بفهمنـد چـه بایـد بکننـد، او فهمیـد و امـام خـود را 
پشـتیبانی کـرد و او را برای شـهید شـدن تجهیـز نمود. بعـد از شـهادت حسـین بن علی هم کـه دنیا ظلمانی شـد 
و دلهـا و جانهـا و آفـاق عالم تاریـک گردیـد، این زن بـزرگ یک نوری شـد و درخشـید. زینـب به جایی رسـید که 

فقـط واالتریـن انسـانهای تاریـخ بشـریت - یعنـی پیامبـران - می تواننـد به آن جا برسـند.

الگوخواهی زن امروز دنیا
 مـادر او فاطمـه ی زهرا)سـام اللَّ علیها( زن دیگـری بـود کـه مقامـش از زینـب کبری  هـم باالتر بـود. اینهـا زنان 
الگـو و نمونـه ی اسـامند. زن امـروز دنیـا الگـو می خواهـد. اگـر الگـوی او زینـب و فاطمه ی زهـرا باشـند، کارش 
عبارت اسـت از فهـم درسـت، هوشـیاری در درك موقعیتها و انتخـاب بهتریـن کارها؛ ولو بـا فداکاری و ایسـتادن 
پـای همه چیز بـرای انجـام تکلیـف بزرگی کـه خدا بـردوش انسـانها گذاشـته اسـت، همراه باشـد. زن مسـلمانی 

کـه الگویش فاطمـه ی زهـرا یـا زینـب کبری )علیهماالّسـام( باشـد، این اسـت.
اگـر زن به فکـر تجمات و خوشـگذرانیها و هوسـهای زودگذر و تسـلیم شـدن بـه احساسـات بی بنیاد و بی ریشـه 
باشـد، نمی توانـد آن راه را بـرود؛ بایـد ایـن وابسـتگیها را که مثـل تـار عنکبوت بر پـای یک انسـان رهروسـت، از 
خـود دور کنـد، تـا بتوانـد آن راه را بـرود؛ کمااین کـه زن ایرانـی در دوران انقـاب و در دوران جنگ همیـن کار را 

کرد، و انتظـار این اسـت کـه در همـه ی دوران انقـاب همیـن کار را بکند.

حضرت زینب)سالم اهلل علیها( الگوی زن ایرانی
 امـا الگـوی زن ایرانـی در ایـن راه، همـان اسـت کـه گفتـه شـد؛ زینـب الگوسـت. زینـب زنـی نبـود کـه از علم و 
معرفـت بی بهـره باشـد؛ باالتریـن علمهـا و برتریـن و صافیتریـن معرفتهـا در دسـت او بـود. همـان »سـکینه ی 
کبری «یـی کـه شـما اسـمش را در کربـا شـنیده اید، و دختـر امـام و بـرادرزاده و شـاگرد زینب اسـت - کسـانی 
کـه اهـل تحقیـق و کتابنـد، نـگاه کننـد - او یکـی از مشـعلهای معرفـت عربـی در همـه ی تاریخ اسـام تـا امروز 
اسـت. کسـانی کـه حّتـی زینـب و پـدر زینـب و پـدر سـکینه را قبـول نداشـتند و ندارنـد، اعتـراف می کننـد که 

سکینه)علیهاسـام( یـک مشـعل معرفـت و دانـش اسـت.
رفتن این راه، بـه معنای دور شـدن از دانـش و معرفـت و بینش جهانـی و روشـنفکری و معلومات و آداب نیسـت؛ 
اینهـا ورای آنهاسـت. زن اسـامی، زنی اسـت که راه را درسـت مـی رود؛ هدف را درسـت تشـخیص می دهـد و در 
ایـن راه حاضر به فـداکاری اسـت. و چنیـن زنـی عظمـت می آفریند؛ همچنـان که زنـان ایـران عظمـت آفریدند؛ 

اینهـا تعارف نیسـت.
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نقش اول زنان در انقالب و جنگ 
 اگـر زنـان بـه انقـاب نپیوسـته بودنـد، انقـاب پیـروز نمی شـد؛ جوانـان بـرای پیوسـتن بـه صفـوف انقـاب، از 
خانه هـا بیـرون نمی آمدنـد؛ مادرانشـان نمی گذاشـتند، یـا حداقـل آنهـا را تشـویق نمی کردنـد. اگر زنـان دل در 
گـرو انقـاب نداشـتند، مـردان این طـور آزادنـه در صفـوف انقـاب جانفشـانی نمی کردنـد. نقـش زن در انقاب، 
هم بـه طور مسـتقیم، و هـم به طـور غیرمسـتقیم، یک نقـش برجسـته و مجموعـاً نقـش اول اسـت؛ در جنگ هم 

همین طـور بـود.
 من با خانواده هـای معظم شـهدا دیـدار و نشست وبرخاسـت زیادی داشـته ام. در کمتر خانواده ی شـهیدی اسـت 
که روحیـه ی مـادر از روحیـه ی پـدر باالتـر نباشـد. در اغلـب خانواده هـا، روحیه ی مـادر شـهید از روحیـه ی پدر 
شـهید باالتر اسـت. این، یـک چیـز فوق العـاده اسـت. ایـن، نقش زنـان مؤمـن را در ایـن انقـاب نشـان می دهد؛ 
زنانـی کـه بـرای پیـروزی انقـاب و بـرای پیشـرفت مقاصـد انقـاب ایسـتادند و همـه چیـز را بـرای اهـداف و 

آرمانهـای الهی و اسـامی خـود فـدا کردنـد. بـرای زن، این نقش درسـت اسـت.

حرف اصلی غرب؛ زن وسیله ای برای التذاذ مرد
اما آنچـه کـه الگـوی غربـی و اروپایـی اسـت، نقطـه ی مقابل ایـن اسـت. ایـن دو، با هـم جمع شـدنی نیسـت. در 
الگـوی اروپایـی زن، مسـأله ایـن نیسـت کـه آنهـا می خواهنـد زن عالـم باشـد، امـا اسـام نمی خواهـد زن عالـم 
باشـد؛ آنهـا می خواهنـد زن در مناصـب اجتماعـی و صحنـه ی اجتماعـی باشـد، ولـی اسـام نمی خواهـد؛ قضیه 
این نیسـت. اسـام زنـان عالمـه ی بزرگـی پـرورش داده اسـت. اگـر امـروز هـم در جامعـه ی مـا مشـاهده کنید، 
می بینیـد کـه متخصصـان زن، دانشـمندان زن، پزشـکان زن، محققـان زن و هنرمنـدان بـزرگ زن کم نیسـتند؛ 
انسـانهای ارزش آفریـن و صاحـب فکـر و مکتـب در بیـن آنهـا هسـت. در صحنـه ی سیاسـی و در قـوای مجریه و 
مقننه هـم همین طـور اسـت. در همه ی بخشـهای کشـور، حضور زنـان، حضـور فعالی اسـت. بیـن ما و آنهـا، بین 

تفکـر و ارزشـگذاری اسـامی و غربـی، بحـث بـر سـر اینهـا نیسـت؛ بحث بر سـر چیـز دیگری اسـت.
 الگوی غربـِی امروِز اروپایـی، برخاسـته و زاییـده از الگوی باسـتانی رومـی و یونانی آنهاسـت. آن روز هـم این طور 
بـود کـه زن وسـیله یی بـرای تکیـف و التـذاذ مـرد بـود و همـه چیـز تحت الشـعاع ایـن بـود، امـروز هـم ایـن را 

می خواهنـد؛ حـرف اصلـی غربیهـا ایـن اسـت.

غرب، مروج زن به سبک اروپایی در جامعه
 آنها با چه چیز زن مسـلمان بیشـتر دشـمنند؟ بـا حجـاب او. آنها بـا چادر و حجـاب صحیـح و متقن شـما از همه 
چیز بیشـتر دشـمنند. چرا؟ چـون فرهنـگ آنها ایـن را قبـول نـدارد. اروپاییهـا این طورنـد؛ آنها می گوینـد هرچه 
را که مـا فهمیده ایـم، دنیا بایـد از مـا تقلید کنـد! مایلند کـه جاهلیت خودشـان را بـر معرفـت عالم غلبـه بدهند. 
آنهـا می خواهنـد زن بـه سـبک اروپایـی را در جامعـه رواج بدهنـد؛ کـه عبـارت اسـت از سـبک مـد و مصـرف و 
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آرایـش در انظار عمـوم و ملعبه قرار دادن مسـائل جنسـی بیـن دو جنـس؛ می خواهند ایـن چیزها را به وسـیله ی 
زنـان رواج بدهنـد. هرجا با ایـن هدفگیـری غربیهـا مخالفت بشـود، فریادشـان بلند می شـود! اینهـا کم طاقت هم 

هسـتند! همین مدعیان غربـی، کمتریـن مخالفتـی را بـا مبانـی پذیرفته ی خودشـان تحمـل نمی کنند.
 همـه جـای دنیـا را هـم توانسـته اند تحـت تأثیـر قـرار بدهنـد؛ مگـر محیطهـای اسـامی واقعـی را. شـما اگر به 
دنیـای فقیـر آفریقـا و امریکای التیـن و شـرق آسـیا و هرجا کـه جوامعـی هسـتند، مراجعه کنیـد، خواهیـد دید 
کـه آن جـا هـم توانسـته اند همـان الگوهـای خودشـان - همان طـور آرایـش کـردن، همان طـور مصرف کـردن و 
همان طـور ملعبـه شـدن زن - را رواج بدهند. تنهـا جایی کـه تیر آنها به نشـان نخورد، محیطهای اسـامی اسـت، 

و مظهـر آنهـا جامعـه ی بـزرگ جمهوری اسـامی اسـت؛ لذا بشـدت بـا ایـن مبـارزه می کنند.

نكته اصلی در الگوسازی اسالمی برای زنان 
 امـروز شـما زنـان، سـنگربان ارزشـهای اسـامی در مقابل وضـع جاهلـی دنیای غرب هسـتید. شـما هسـتید که 
دارید از ایـن حصار مسـتحکم فرهنـگ اسـامی محافظت می کنیـد. در علـم، در فرهنـگ، در سیاسـت و در همه 
چیـز، زن باید پرورش اسـامی پیدا کنـد؛ در میدانهـای اجتماعی و اقتصـادی و سیاسـی و همه جا برود و پیشـتاز 

باشـد؛ اما در مسـائل شـهوانی و جنسـی، ملعبه ی دسـت ایـن و آن نشـود؛ این حرف ماسـت.
 در مکتـب اسـام، حفـاظ و حجابـی بیـن زن و مـرد وجـود دارد. ایـن بـه معنـای آن نیسـت کـه زنـان، عالـم 
جداگانه یـی غیـر از عالـم مـردان دارنـد؛ نـه، زنـان و مـردان در جامعـه و در محیـط کار، با هـم زندگـی می کنند؛ 
همه جـا بـا هـم سـر و کار دارنـد؛ مشـکات اجتماعـی را با هـم حـل می کننـد؛ جنـگ را بـا هـم اداره می کنند و 
کردنـد؛ خانـواده را بـا هـم اداره می کننـد و فرزنـدان را پـرورش می دهنـد؛ امـا آن حفـاظ و حجـاب در بیـرون از 
محیط خانـه و خانـواده حتمـاً حفظ می شـود. ایـن، آن نکته ی اصلی در الگوسـازی اسـامی اسـت. اگر ایـن نکته 
رعایـت نشـود، همـان ابتذالی که امـروز غـرب دچار آن اسـت، پیـش می آیـد. اگر ایـن نکتـه رعایت نشـود، زن از 
پیشـتازی در حرکت به سـمت ارزشـها - که در ایران اسـامی دیده شـد - بـاز خواهد مانـد. غربیها مایلنـد با تمام 

تـوان، آن نکتـه را هـم در جایـی بـه نحوی نسـبت بـه هر کسـی رسـوخ دهند.

مدگرایی مانع رسیدن زنان به ارزشهای واقعی
 بـه اعتقـاد مـن، گرایـش بـه سـمت مدگرایـی و تجمل گرایـی و تازه طلبـی و افـراط در کار آرایـش و نمایـش در 
مقابل مـردان، یکـی از بزرگترین عوامـل انحـراف جامعه و انحـراف زنان ماسـت. در مقابـل اینها، خانمها بایسـتی 

کنند. مقاومـت 
 آنها بـرای این کـه از زن، آن چنـان موجودی بـه وجود بیاورنـد که مورد نظر خودشـان اسـت، محتاج این هسـتند 
که دایمـاً مد درسـت کنند و چشـمها و دلهـا و ذهنها را بـه همین چیزهـای ظاهـری و کوته نظرانه مشـغول کنند. 
کسـی که به این چیزها مشـغول شـد، کـی به ارزشـهای واقعـی خواهد رسـید؟ مجـال پیـدا نمی کند برسـد. زنی 
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کـه در فکر باشـد از خـود وسـیله یی بـرای جلب نظـر مردان بسـازد، کـی فرصـت ایـن را پیـدا خواهد کـرد که به 
طهـارت اخاقی فکـر کنـد و بیندیشـد؟ مگـر چنیـن چیزی ممکـن اسـت؟ آنهـا ایـن را می خواهنـد. آنهـا مایل 
نیسـتند که زنـان جوامع دنیـای سـوم، دارای فکـر روشـن و آرمانخواه باشـند؛ خودشـان دنبـال هدفهـای بزرگ 
حرکت کننـد و شـوهر و فرزند خـود را هم حرکـت بدهند. زنان جـوان در جامعـه ی ما بایـد خیلی مراقب باشـند، 
تا این کمنـد ناپیدای بسـیار خطرنـاك فرهنگ و تفکـر غربـی را بشناسـند؛ از آن پرهیز کننـد و جامعـه ی زنان را 

از آن جـدا و برحـذر بدارند.

الزامات تحقق آرمان های اسالمی
 امـروز ایـن راهـی کـه ملـت اسـام، بخصـوص ملـت بـزرگ و شـجاع ایـران در پیـش گرفتـه اسـت - راه تحقق 
آرمانهـای اسـامی - راه نجـات انسـانها، راه دفع ظلـم، راه شکسـتن بتهـای زر و زور قدرت در دنیاسـت؛ بایسـتی 
ایـن راه را درسـت شـناخت و از آن پاسـداری و حراسـت و حفاظـت کرد. بـه اراده هـای قوی، بـه دلهـای محکم و 
ظرفیتهای بـاال احتیاج اسـت؛ و این جز بـا تربیت الهی و اسـامی مـرد و زن مـا امکانپذیر نیسـت. صـاح زنان در 
جامعه، بـه دنبال خـود، صـاح مـردان را هم مـی آورد. نقش زنـان در ایـن مورد، جزو نقشـهای برجسـته و شـاید 

نقش اول اسـت.
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وجـود  بـا  زنـان  حـوزه  در  بشـر  درماندگـی 
پیشرفت های فراوان

نگـرش غلـط دنیـا بـه هندسـه قرارگرفتـن دو 
جنس زن و مرد 

چرایـی مثـال آوردن قـرآن از زنـان بـه عنـوان 
نمونه  انسان های خوب و بد

 فرهنگ رومی، پایه ی تمدن امروز اروپایی
حضـرت  بـه  پیامبـر)ص(  محبـت  ابـراز  علـت 

زهرا)سالم اهلل علیها(
 لـزوم دانشـمند شـدن زنـان در جامعـه بـا حفظ 

حیثیت معنوی
احیـا شـدن مسـائل ارزشـی اسـالم در مقابـل 

فرهنگ غربی
 طلبگاری ما از غرب در مورد

 بحثهایی كـه در مـورد پوشـش زن اسـت متأثر از 
غرب نباشد 

 و...

كوته نظری نسبت به زن در طول تاریخ، 
اولویت های مسائل زنان در ایران



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

كوته نظری نسبت به زن در طول تاریخ، اولویت های مسائل زنان در ایران*

درماندگی بشر در حوزه زنان با وجود پیشرفت های فراوان
دربـاره ی مسـأله ی زن - کـه امـروز همچنـان در دنیـا یـک مسـأله اسـت - حرفهـای فراوانی گفتـه شـده و گفته 
می شـود. وقتی مـا بـه نقشـه ی انسـانی عالـم و جوامع بشـری نـگاه می کنیـم - هـم جوامع اسـامی مثل کشـور 
خودمان و سـایر کشـورهای اسـامی، هم جوامـع غیر اسـامی و از جملـه جوامع به اصطـاح متمدن و پیشـرفته 
- می بینیـم کـه در همـه ی ایـن جوامـع، متأسـفانه مسـأله یی بـه نـام مسـأله ی زن همچنـان وجـود دارد؛ ایـن 
نشـاندهنده ی نوعـی کج بینـی و کجـروی و حاکـی از نوعـی کوته نظـری نسـبت به مسـائل انسـانی اسـت. معلوم 
می شـود کـه بشـر بـا همـه ی ادعاهایـش، بـا همـه ی تاشـهایی کـه مخلصـان و دلسـوزان کرده انـد، بـا همـه ی 
کارهـای فرهنگـِی وسـیعی کـه بخصـوص در مـورد مسـأله ی زن انجـام گرفتـه اسـت، هنـوز نتوانسـته درباره ی 
مسـأله ی دو جنـس و مسـأله ی زن - که به تبـع او، مسـأله ی مرد هـم به شـکل دیگری مطـرح می شـود - به یک 

صـراط مسـتقیم و راه درسـتی دسـت پیـدا کند.
 شـاید در بیـن شـما خانمهـا کسـانی باشـند کـه آثـار ادبـی و هنـری زنـان هنرمنـد دنیـا را - کـه بعضی هـم به 
فارسـی ترجمـه شـده، و بعضـی هـم بـا زبانهـای اصلیـش وجـود دارد - دیـده یـا خوانـده باشـند. همـه ی اینهـا 
حاکـی از همیـن مسـأله یی اسـت کـه عـرض شـد؛ یعنـی هنـوز بشـر نتوانسـته مسـأله ی زن را، و بـه تبـع ایـن 
مسـأله، مسـأله ی دو جنـس - یعنـی زن و مـرد - را، و قهـراً مسـأله ی انسـانیت را، حـل کنـد. بـه عبـارت دیگـر، 
زیاده رویهـا و کجرویهـا و بدفهمیهـا، و بـه تبـع اینهـا، تعدیهـا، ظلمهـا، نارسـاییهای روانـی، مشـکات مربوط به 
خانواده و مشـکات مربـوط به نحـوه ی اختـاط و امتـزاج و ارتباطـات دو جنس، هنوز جزو مسـائل حل نشـده ی 

*. بیانات در دیدار اعضای شورای فرهنگی، اجتماعی زنان 1370/10/04
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بشـریت اسـت. یعنـی بشـری کـه در زمینه هـای مـاّدی، در زمینه هـای اجـرام آسـمانی، در اعمـاق دریاهـا، این 
همه کشـفیات انجـام داده و ایـن همـه دم از ریزه کاریهـای روان شناسـی و روانکاوی و مسـائل اجتماعی و مسـائل 
اقتصـادی و سـایر چیزهـا می زنـد و واقعاً هـم در خیلـی از این رشـته ها پیشـرفت کـرده، در ایـن مسـأله درمانده 
اسـت! اگر مـن بخواهم ایـن نارسـاییها را حّتی فهرسـت وار بیـان کنم، زمـان زیادی می طلبـد و شـما خودتان هم 

واقفیـد.

نگرش غلط دنیا به هندسه قرارگرفتن دو جنس زن و مرد 
 مسـأله ی »خانـواده« کـه امـروز یک مشـکل اساسـی در دنیاسـت، از کجـا ناشـی می شـود؟ از نحوه ی نگـرش به 
مسـأله ی زن، یـا از نگـرش بـه ارتبـاط زن و مـرد ناشـی می شـود. چـرا خانـواده که یـک نهـاد طبیعی و اساسـی 
وجـود بشـری اسـت، االن در دنیـا این قـدر دچـار بحران اسـت؛ به طـوری کـه اگـر کسـی در دنیای بـه اصطاح 
متمـدن غربی امـروز، یک پیـاِم ولو خیلـی رقیقی دربـاره ی اسـتحکام بنیان خانواده داشـته باشـد، از او اسـتقبال 
می کننـد؛ هـم زنـان اسـتقبال می کننـد، هـم مـردان اسـتقبال می کنند، هـم کـودکان اسـتقبال می کننـد؟ اگر 
این یک قلم مسـأله ی خانـواده را شـما در دنیا بررسـی کنیـد و ایـن بحرانی را کـه در مسـأله ی »خانـواده« وجود 
دارد، درسـت مـورد توجـه و کاوش قـرار بدهیـد، می بینیـد کـه ایـن ناشـی از آن اسـت کـه مسـائل مربـوط بـه 
ارتباطـات دو جنـس و همزیسـتی دو جنـس و روابـط دو جنس حل نشـده، یا بـه تعبیـر دیگری، نگـرش، نگرش 
غلطی اسـت. حـاال ما کـه در مجموعـه ی افکاری کـه مـردان آنها را درسـت کرده انـد، قـرار می گیریـم، می گوییم 
نگـرش بـه مسـأله ی زن درسـت نیسـت؛ می تـوان گفـت نگـرش بـه مسـأله ی مـرد درسـت نیسـت - تفاوتـی 

نمی کنـد - یا نگـرش بـه کیفیـت دو جنـس، یعنـی هندسـه ی قـرار گرفتـن دو جنس، نگـرش غلطی اسـت.

چرایی مثال آوردن قرآن از زنان به عنوان نمونه  انسان های خوب و بد
 نارسـاییها زیـاد و مشـکات فراوان اسـت؛ عاج چیسـت؟ عـاج این اسـت که ما سـراغ راه حـل الهی برویـم و آن 
را پیدا کنیـم؛ چـون دربـاره ی مسـأله ی زن و مـرد، پیام وحـی حاوی مسـائل مهمـی اسـت؛ برویـم ببینیم وحی 
دراین بـاره چـه می گوید. وحـی هم فقـط به موعظـه کـردن بسـنده نکـرده، بلکه نمونه سـازی کرده اسـت. شـما 
ببینیـد وقتی کـه خـدای متعـال می خواهد بـرای انسـانهای مؤمـن در طـول تاریـخ نبوتها در قـرآن مثالـی بزند، 
می فرمایـد: »و ضـرب اللَّ مثـا للّذیـن امنـوا امـرأت فرعـون«.1 در زمـان موسـی ، ایـن همـه مؤمـن بودنـد، ایـن 
همـه کسـانی در راه ایمـان تـاش و فـداکاری کردنـد؛ امـا آن نمونـه را اسـم مـی آورد. این ناشـی از چیسـت؟ آیا 
خـدای متعـال خواسـته از زنـان جانبـداری کنـد؛ یـا نـه، مسـأله چیـز دیگری اسـت؟ مسـأله این اسـت کـه این 
زن در اوج حرکـت معنـوی بـه جایی رسـیده که فقـط او را می شـود مثـال زد و الغیـر. حاال ایـن قبـل از فاطمه ی 
زهرا)سـام اللَّ علیها( اسـت؛ ایـن قبـل از مریم کبـری  )سـام اللَّ علیها( اسـت؛ ایـن متعلق بـه آن زمان اسـت. زن 
فرعـون، نـه پیامبر اسـت، نـه پیامبـرزاده اسـت، نه همسـر پیامبـر اسـت، نـه در خانـواده ی هیـچ پیامبـری بوده 
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اسـت. تربیـت معنـوی و رشـد و بالندگـی یـک زن، او را به این جـا می رسـاند. البتـه نقطـه ی مقابلش هم هسـت؛ 
یعنی در فسـاد هم اتفاقـاً همین اسـت. باز بـرای این که خـدای متعـال بدترین انسـانها را مثـال بزنـد، می فرماید: 
»ضـرب اللَّ مثـا للّذیـن کفروا امـرأت نـوح و امـرأت لـوط«.2 بـاز هـم دو زن را مثـال می زند کـه بدترین انسـانها 
بودند. زمـان نـوح و زمان لـوط، این همه کفـار بودنـد، بدها بودنـد، اما قـرآن آنهـا را مثـال نمی زند؛ زن نـوح و زن 

لـوط را مثـال می زنـد.
 این عنایت بـه جنـس زن و توجه بـه اوجهـای گوناگـون و حضیضهـای گوناگون زن، ناشـی از چیسـت؟ شـاید از 
این جهت باشـد که قـرآن می خواهد بـه نگرش غلـط مـردِم آن روز دنیـا - که متأسـفانه امـروز هم همـان نگرش 
غلـط باقی اسـت؛ چـه مـردم جزیرةالعـرب کـه دخترانشـان را زیـر خـاك می کردنـد، و چـه مـردم امپراتوریهای 

بزرگ دنیـا، مثـل روم و ایـران - اشـاره کند.

فرهنگ رومی، پایه ی تمدن امروز اروپا
 پایـه ی تمدن امـروز اروپایـی، همـان فرهنگ رومی اسـت. یعنـی امـروز آنچه که بر سـر تا پـای فرهنـگ اروپایی 
و غربـی و به تبـع آنهـا فرهنـگ امریکایـی و خرده ریزهـای غرب حاکم اسـت، همـان اصـول و خطوطی اسـت که 
در امپراتـوری روم وجـود داشـته؛ همانهاسـت کـه امـروز مـاك و معیار اسـت. آن زمـان هم زنـان را بـه باالترین 
مقـام می رسـاندند، احترامشـان می کردنـد و بـه آرایشـها و زیورهـا تزیینشـان می کردنـد؛ امـا بـرای چـه؟ بـرای 
اشـباع یکـی از خاکی تریـن و ماّدی تریـن خصلتهـای بشـری در مـرد! ایـن، چه قـدر توهیـن و چه قـدر تحقیـر 

نسـبت به انسـان و نسـبت بـه جنس زن اسـت!
 در ایـران هم عینـاً همین طور بـود. از حرمسـراهای پادشـاهان ساسـانی مطالبی شـنیده اید. حرمسـراداری یعنی 
چـه؟ حرمسـراداری یعنی همـان اهانـت بـه زن. یک مـرد چـون قـدرت دارد، به خـودش حـق می دهد کـه هزار 
نفـر زن در حرمسـرای خودش نگهـدارد! اگـر همـه ی ملِت آن پادشـاه هـم همان طـور قدرت داشـتند، هـر کدام 
به قـدر خودشـان هـزار نفـر، پانصـد نفـر، چهارصـد نفر یـا دویسـت نفـر زن نگـه می داشـتند! ایـن حاکـی از چه 

نگرشـی به زن اسـت.

علت ابراز محبت پیامبر)ص( به حضرت زهرا)سالم اهلل علیها(
 آن وقـت در چنیـن دنیایـی، پیامبر اکـرم دختری تربیـت می کند کـه این دختـر، شایسـتگی آن را پیـدا می کند 
کـه پیامبر خـدا بیایـد دسـت او را ببوسـد! بوسـه بر دسـت فاطمـه ی زهـرا از طـرف پیامبـر را، هرگز نبایـد حمل 
بر یـک معنـای عاطفی کـرد. ایـن خیلی غلـط و خیلـی حقیر اسـت اگـر مـا خیال کنیـم که چـون دختـرش بود 
و دوسـتش می داشـت، دسـتش را می بوسـید. مگـر شـخصیتی بـه آن ارجمنـدی، آن هم بـا آن عـدل و حکمتی 
کـه در پیامبـر هسـت و اتکایش بـه وحـی و الهـام الهی اسـت، خـم می شـود و دسـت دختـرش را می بوسـد؟ نه، 
این یـک چیز دیگـر و یـک معنـای دیگری اسـت؛ ایـن حاکی اسـت کـه این دختـر جـوان، این زنـی کـه وقتی از 
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دنیـا رفتـه، بیـن هجده سـال تـا بیسـت وپنج سـال سـن داشـته - هجـده سـال هـم گفته اند، بیسـت وپنج سـال 
هـم گفته انـد - اصـًا در اوج ملکـوت انسـانی قـرار داشـته و یـک شـخص فوق العـاده بـوده اسـت. ایـن، نگـرش 
اسـام به زن اسـت؛ سـراغ این برویـد؛ هم در بررسـیهای مربـوط بـه فرهنگ و مسـائل اجتماعـی و نگرشـها - که 
این خانمهـای عضـو شـورای فرهنگـی، اجتماعی زنـان مسـؤولش هسـتند - و هـم در پـرورش علمی - که شـما 

خانمهـای دانشـمند دنبالش هسـتید - سـراغ ایـن بروید.

لزوم دانشمند شدن زنان در جامعه با حفظ حیثیت معنوی
 دانـش، چیـز بسـیار عزیـزی اسـت و مـن طرفـدار ایـن هسـتم کـه زنـان در جامعـه ی مـا در همـه ی رشـته ها 
دانشـمند بشـوند. البتـه در آن جلسـه ی قبلـی3 - که پارسـال یا پیرارسـال بـود - من رشـته ی پزشـکی را اولویت 
دادم؛ ایـن به خاطر آن اسـت که پزشـکی، ضـرورت نقد و فـوری ماسـت؛ وااّل در همه ی رشـته ها، خانمها بایسـتی 
بـه آن اسـتعدادهای عالی خودشـان پاسـخ بدهنـد. فـرض بفرماییـد در بین ایـن پنجـاه میلیون جمعیت کشـور 
ما، اگـر مثًا سـی میلیـون یا سـی وپنج میلیون انسـانی هسـت که در سـنین متناسـب برای ثمـر رسـاندن به این 
کشـور اسـت، طبیعتاً از این سـی وپنج میلیون، نصفـش زنان هسـتند. مگر می شـود از کنـار این همه اسـتعدادی 
که در اینهـا نهفته، به آسـانی گذشـت؟ مگر می شـود ایـن خزانه های الهـی را در وجـود اینهـا نادیـده بگیریم؟ در 
میـان اینها بایـد دانشـمند باشـد؛ منتها دانـش با همـه ی عظمتـش، در مقابـل آن حیثیـت معنوی یی کـه خدای 

متعـال بـه زن داده، چیزی نیسـت.
 شـما خانمی را فـرض کنیـد که در حـد اعـای دانش باشـد، امـا در مسـائل انسـانی و در ارتباطـات انسـانیش به 
عنـوان یـک جنـس از دو جنس، دچـار ابتذال باشـد؛ شـما خیـال می کنید ایـن فـرد ارزشـی دارد؟ البتـه خانمی 
که دانشـمند باشـد، به یـک شـکل، کمتر دچـار ایـن ابتـذاالت می شـود - یکـی از آفات بی سـوادی همین اسـت 

که زنـان را قـدری بیشـتر از اینهـا بـه ابتـذال می کشـاند - لیکن حـد ابتـذال، یک حـد محدودی نیسـت.
 خانمی باشـد، ولـو در حد بـاالی علمـی، اما اگـر قـدر آن گوهـر انسـانی یی کـه در او عزیـز اسـت - کمااین که در 
مـرد هـم آن گوهـر عزیـز اسـت و زن و مـرد تـاش می کننـد، علـم و حکمـت می آموزنـد، تـا آن را در خودشـان 
متجلـی کننـد - پوشـیده و مغفولٌ عنـه بمانـد و مـورد بی توجهـی و بی احترامـی قـرار بگیرد، چـه ارزشـی دارد؟ 

بایـد گوهـر انسـانی در زن و مرد رشـد پیـدا کنـد؛ این یک مسـأله ی ارزشـی اسـت.

احیا شدن مسائل ارزشی اسالم در مقابل فرهنگ غربی
 بایـد مسـائل ارزشـی اسـام در جامعه ی مـا احیـاء بشـود. مثـًا مسـأله ی حجاب، یک مسـأله ی ارزشـی اسـت. 
مسـأله ی حجـاب، مسـأله یی اسـت کـه اگرچـه مقدمه یـی اسـت بـرای چیزهـای باالتـر، اما خـود یک مسـأله ی 
ارزشـی اسـت. ما که روی حجـاب این قـدر مقیدیـم، به خاطـر این اسـت که حفـظ حجاب بـه زن کمـک می کند 
تـا بتواند بـه آن رتبـه ی معنوی عالـی خود برسـد و دچـار آن لغزشـگاههای بسـیار لغزنده یی که سـر راهـش قرار 

3. بیانات در دیدار با گروهی از زنان پزشک سراسر کشور؛ 1368/10/26. ر. ك: حدیث والیت، ج 3، ص 153
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داده انـد، نشـود. نقطـه ی مقابـل این، درسـت همـان فرهنـگ رومی حاکـم بـر امـروز اروپاسـت. آنها با همـه چیز 
کنـار می آیند، جز بـا دو، سـه چیز؛ یکـی از آنهـا - و شـاید مهمترینـش - حفـظ این حالـت حفاظ منضبـط میان 
دو جنـس زن و مـرد اسـت؛ یعنـی خویشـتنداری در مقابـل چیـزی کـه بـه آن آزادی جنسـی گفته می شـود. در 
مقابـل این، بشـدت سرسـختند؛ هـر کار دیگـری بکننـد، مهـم نیسـت. از نظر آنها کسـی مرتجع اسـت کـه روی 
ایـن مسـأله تکیـه بکنـد. اگـر در کشـوری، زنـان بـا یـک حـدودی از مـردان مجـزا شـدند، ایـن می شـود خاف 
تمـدن! راسـت هـم می گوینـد؛ تمـدن آنهـا کـه بـر ویرانه هـای همـان تمـدن رومـی بنـا شـده، چیـزی جـز این 

نیسـت؛ اما ایـن از لحاظ ارزشـی غلط اسـت؛ عکسـش درسـت اسـت.

طلبگاری ما از غرب نسبت به تحقیر زن
 ما از دنیـای غرب کـه آمدند زن بشـری را در طـول دوره های گذشـته تـا امـروز این قدر مـورد تحقیر قـرار دادند، 
طلبگاریـم. شـما ببینیـد در اروپـا و در کشـورهای غربـی، تـا اندکی پیـش زنان حقـوق مالی مسـتقلی نداشـتند. 
من یک وقـت بدقت آمـارش را اسـتخراج کـردم و در صحبتـی - ظاهـراً در نمـاز جمعه ی چهـار، پنج سـال پیش 
از این بـود4 - آن را مطـرح کـردم. مثًا تـا اوایل قرن بیسـتم، با همـه ی آن ادعاهایی که شـده اسـت، با آن کشـف 
حجـاب عجیـب و غریبی کـه در غـرب روزبـه روز هم بیشـتر شـده، بـا آن اختـاط جنسـی بی نهایـت و بی مهار - 
که خیـال می کنند ایـن احتـرام کـردن و ارزش دادن به زن اسـت - درعین حـال زن غربی حـق نداشـته از ثروتی 
که متعلـق به خـودش بـوده، آزادانـه اسـتفاده کنـد! در مقابل شـوهر، مالـک دارایـی خودش نبـوده اسـت. یعنی 
زنـی کـه ازدواج می کـرد، ثـروت و دارایی و ملکـش متعلـق به شـوهرش بود؛ خـودش حق نداشـت نسـبت به آن 
تصرفـی بکند؛ تـا این کـه بتدریـج حـق مالکیـت و حـق کار، تـا اوایل قـرن بیسـتم به زنـان داده شـد. یعنـی این 
مسـأله یی که جـزو اولي تریـن حقـوق بشـری اسـت، از زن دریغ داشـتند؛ امـا فشـار و تکیـه ی بیشـتر را روی آن 
مسـأله یی گذاشـتند کـه درسـت نقطـه ی مقابل مسـائل ارزشـی واقعی اسـت کـه در اسـام بـه آن اهتمام شـده 

اسـت. این که مـا حـاال در بـاب حجاب ایـن همـه تأکیـد داریـم، علتش این اسـت.

بحثهایی كه در مورد پوشش زن است متأثر از غرب نباشد 
 به نظـر مـا، بحثهایـی کـه دربـاب پوشـش زن می شـود، بحثهـای خوبی اسـت کـه انجـام می گیـرد؛ منتهـا باید 
توجه کنیـد که هیـچ بحثـی در ایـن زمینه هـای مربـوط بـه پوشـش زن، از هجـوم تبلیغاتی غـرب متأثر نباشـد؛ 
اگر متأثـر از آن شـد، خـراب خواهد شـد. مثـًا بیاییم بـا خودمان فکـر کنیم که حجاب داشـته باشـیم، امـا چادر 
نباشـد؛ این فکـر غلطی اسـت. نـه این که مـن بخواهـم بگویم چـادر، نـوع منحصر اسـت؛ نه، مـن می گویـم چادر 
بهتریـن نـوع حجـاب اسـت؛ یـک نشـانه ی ملـی ماسـت؛ هیـچ اشـکالی هـم نـدارد؛ هیـچ منافاتی بـا هیـچ نوع 
تحرکی هـم در زن نـدارد. اگر واقعـاً بنـای تحـرك و کار اجتماعی و کار سیاسـی و کار فکری باشـد، لباس رسـمی 

زن می توانـد چـادر باشـد و - همان طـور کـه عـرض کـردم - چـادر بهترین نـوع حجاب اسـت.
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 البتـه می تـوان محجبـه بـود و چـادر هـم نداشـت؛ منتهـا همین جـا هـم بایسـتی آن مـرز را پیـدا کـرد. بعضیها 
از چـادر فـرار می کننـد، بـه خاطـر این کـه هجـوم تبلیغاتـی غـرب دامنگیرشـان نشـود؛ منتها از چـادر کـه فرار 
می کنند، بـه آن حجـاب واقعی بـدون چـادر هـم رو نمی آورند؛ چـون آن را هم غـرب مـورد تهاجم قـرار می دهد!

 شـما خیال کرده اید کـه اگر مـا چـادر را کنـار گذاشـتیم، فرضـاً آن مقنعـه ی کذایـی و آن لباسـهای »و لیضربن 
بخمرهـّن علـی جیوبهـّن«5و همانهایـی را کـه در قـرآن هسـت، درسـت کردیـم، دسـت از سـر مـا بـر می دارند؟ 
نـه، آنها بـه ایـن چیزهـا قانـع نیسـتند؛ آنهـا می خواهند همـان فرهنـگ منحـوس خودشـان عینـاً این جـا عمل 
بشـود؛ مثل زمان شـاه کـه عمـل می شـد. در آن زمـان، زن اصـًا پوشـش و حجابـی نداشـت؛ حّتـی در این جاها 
وقتـی نوبـت بـه ایـن کارهـا می رسـد، بی بندوبـاری خیلـی بیشـتر هـم می شـود؛ کمااین کـه در زمـان شـاه، 
بی بندوباری یـی کـه در همین شـهر تهـران و بعضـی دیگر از شـهرهای کشـور ما بـود، از معمـول شـهرهای اروپا 
بیشـتر بـود! زن معمولـی در اروپا، لبـاس و پوشـش خودش را داشـت؛ امـا در این جـا آن طـوری نبـود. آن طور که 
دیـده بودیـم و شـنیده بودیـم و می دانسـتیم و مناظری کـه از آن وقـت االن جلـوی نظر من هسـت، انسـان واقعاً 
حیـرت می کنـد کـه چـرا بایسـتی این گونـه بشـود؛ کمااین کـه در خیلـی از کشـورهای متأسـفانه عقب مانـده ی 
مسـلمان و غیرمسـلمان هـم همین طـور اسـت. بنابرایـن، بایـد بدقـت و بـا نهایـت کنجـکاوی و بـدون اغمـاض، 

مسـائل ارزشـی را رعایـت کرد.

خانواده محل رشد و بالندگی عواطف و احساسات
 البتـه مسـأله ی خانـواده خیلی مهـم اسـت. خانم6به طرحهـای شـورای فرهنگـی، اجتماعی زنـان اشـاره کردند. 
همـت مهمتـان در ایـن طرحهـا بایـد ایـن باشـد - و قاعدتـاً هـم هسـت - کـه واقعـاً از کار زن گره گشـایی کنید؛ 
ببینیـد گرههـای عمـده کجاسـت. یکـی از مهمتریـن گرههـا در »خانـواده« اسـت؛ برویـد ببینیـد در خانواده ها 
چـه خبـر اسـت؛ خـود شـماها می دانیـد و می بینیـد. ببینید چـه چیـزی ایـن نابسـامانیها را بـه وجود مـی آورد؛ 

ریشـه های آن را پیـدا کنیـد و طرحهـای بلندمـدت بریزیـد، بـرای این کـه آن نابسـامانیها برطـرف بشـود.
 مسـأله ی مادری، مسـأله ی همسـری، مسـأله ی خانه و خانواده، مسـائل بسیار اساسـی و حیاتی اسـت. در همه ی 
طرحهایـی که مـا داریـم، بایسـتی »خانـواده« مبنـا باشـد. یعنی شـما اگـر بزرگتریـن متخصـص پزشـکی یا هر 
رشـته ی دیگـری بشـوید، چنانچـه زن خانه نباشـید، ایـن برای شـما یک نقـص اسـت. کدبانـوی خانه شـما باید 
باشـید؛ اصًا محـور این اسـت. اگـر بخواهیم تشـبیه ناقصـی بکنیـم، باید بـه ملکـه ی زنبور عسـل تشـبیه کنیم.

 کانون خانـواده، جایی اسـت که عواطـف و احساسـات باید در آن جـا رشـد و بالندگی پیـدا کند؛ بچه هـا محبت و 
نـوازش ببینند؛ شـوهر که مرد اسـت و طبیعـت مـرد، طبیعت خامتری نسـبت بـه زن اسـت و در میـدان خاصی، 
شـکننده تر اسـت و مرهم زخم او، فقـط و فقط نوازش همسـر اسـت - حّتی نه نـوازش مـادر - باید نـوازش ببیند. 
برای یـک مرد بـزرگ، ایـن همسـر کاری را می کند که مـادر برای یـک بچـه ی کوچـک آن کار را می کنـد؛ و زنان 
دقیق و ظریف، بـه این نکته آشـنا هسـتند. اگر ایـن احساسـات و این عواطـِف محتاج وجـود یک محـور اصلی در 

5. نور: 31
6. خانم شجاعی 
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خانـه - کـه آن، خانـم و کدبانوی خانه اسـت - نباشـد، خانواده یک شـکل بـدون معنـا خواهد بود.

در نظر داشتن سهم"خانه" در كنار فعالیتها
 شـما کار هـم داریـد، بیـرون هـم هسـتید، جراحیتـان را هـم می کنیـد، مریضتـان را هـم می بینیـد، فـان کار 
علمـی را هـم می کنیـد، فـان طـرح را هـم می نویسـید، فـان درس را هـم در دانشـگاه می دهیـد - همـه ی 
اینهـا بـه جـای خـود محفـوظ - امـا بایسـتی سـهم »خانـه« را هـم در نظـر داشـته باشـید. البتـه سـهم خانـه، 
مثـل همـه ی چیزهـای دیگـر، می توانـد کمیتـش فـدای کیفیتـش بشـود؛ یعنـی از کمیـت کاسـتن. حضـور 
بیست وچهارسـاعته ی زن در خانـه، یـک معنـا دارد؛ ولـی وقتـی از آن بیسـت وچهار سـاعت کـم کردیـد، امـا 
کیفیتش را بـاال بردیـد، آن وقت یـک معنای دیگـری خواهد داشـت. اگـر دیدیـد آن کارتان بـه این قضیـه ضربه 
می زنـد، بایـد برایـش فکـری بکنیـد. ایـن، مهـم و اساسـی اسـت؛ مگـر در مـوارد اضطـراری. در همـه ی چیزهـا 
ضرورتـی وجـود دارد کـه خـارج از حـد قاعـده اسـت. مـن قاعـده را دارم می گویـم؛ بـه اسـتثناها کاری نـدارم.

 شـنیدم که زمزمـه و صحبت این هسـت که ان شـاءاللَّ دانشـگاهی مخصـوص زنان بـه وجـود بیاید؛ یعنی اسـتاد 
و مدیـر و دانشـجو و حّتـی کادر اداری هـم همه زن باشـند؛ بخصـوص در دانشـگاههای پزشـکی. این، فکر بسـیار 
خوبـی اسـت. مـن همین طـور کـه بـا یـک نظـر دورادور نـگاه می کنـم، بـدون این کـه درسـت جوانـب قضیـه را 
رسـیده باشـم - چون فرصت ایـن کار را نداشـته ام - می بینیـم که اجمـاالً ایـن کار بـا آن هدفهای کلی و ارزشـی 
حرکـت زن در جامعـه ی ما کامـًا متناسـب و خیلی خـوب اسـت. امیـدوارم که ان شـاءاللَّ موفـق و مؤید باشـید.

دو كار بسیار اساسی در رابطه با زنان 
 از جمله ی کارهای بسـیار اساسـی، باسـواد کـردن زنان اسـت. از جملـه ی کارهای بسـیار مهم، کتابخـوان کردن 
زنـان اسـت. یـک شـیوه های ابتـکاری پیـدا کنیـد، بـرای این کـه خانمهـای داخـل خانـه را کتابخـوان کنیـد. 
متأسـفانه زنـان ما بـا کتابخوانـی خیلـی انسـی ندارند. هـزاران کتـاب در بـازار می آیـد و مـی رود، اما اینهـا مطلع 
نمی شـوند. ایـن کتابهـا معارف بشـری اسـت کـه ذهنهـا را بـرای بهتـر فهمیـدن، بهتـر اندیشـیدن، بهتـر ابتکار 

کـردن، و در موضـع بهتـر و صحیحتـری قـرار گرفتـن، آمـاده می کنـد.
 از جملـه ی چیزهـای بسـیار مهـم دیگـر، آموختـن روشـهای صحیـح کاِر داخل خانـه - یعنـی برخورد با همسـر 
و برخـورد بـا فرزنـدان - بـه زنـان اسـت. زنانی هسـتند کـه خیلـی هـم خوبنـد؛ دارای حلـم و صبـر و گذشـت و 
اخاق خوبنـد؛ اما روشـهای برخـورد با همسـر یا بـا فرزندانشـان را درسـت نمی داننـد. این روشـها علمی اسـت؛ 
چیزهایـی اسـت کـه بـا تجربـه ی بشـری روزبـه روز پیشـرفت کـرده و بـه مراحـل خوبی رسـیده اسـت. کسـانی 
هسـتند کـه تجربه هـای خوبـی دارند؛ بایـد روشـهایی پیـدا کنیـد کـه افـرادی کـه می تواننـد، خانمها را بـه این 

مسـائل راهنمایـی کننـد.
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نقش تعیین كننده زن در آینده انقالب 
 امیدواریـم ان شـاءاللَّ ایـن سـدهایی کـه بـه آن اشـاره شـد،7 از جلوی پـای زنـان جامعـه ی ما برداشـته شـود، تا 
بتوانند پیـش برونـد. بحمـداللَّ انقاب کمـک عظیمی بـه جامعـه ی زنان کشـور ما کـرد. مـن خانواده هـا و زنانی 
را دیـدم و می بینـم کـه واقعـاً گذشـت و فـداکاری و دریادلی آنهـا در مقابـل حـوادث، از مردان بیشـتر اسـت. من 
با خانـواده ی شـهدا نشست وبرخاسـت نسـبتاً زیـادی دارم. مکـرر این نکتـه را گفتـه ام کـه در میـان خانواده های 
شـهدا، غالبـاً مادر شـهید، بـرای تحمل ایـن حادثـه ی مهـم، روحیه ی بهتـر و برداشـت بهتـر و ظرفیت بیشـتری 
نسـبت به پـدر شـهید دارد. البته مـوارد عکـس هم هسـت؛ امـا این گونـه مـوارد تقریباً بیشـتر اسـت و مـن آن را 
بیشـتر دیده ام. بـر اثر ایـن حادثه ی عظیـم انقـاب، خانمها خیلـی خیلی پیـش آمدند و رشـد کردند. نقـش زنان 
در انقـاب، یک نقـش تعیین کننـده بـود؛ در جنگ، یـک نقـش تعیین کننـده بـود؛ در دوران آینده هم نقششـان 
ان شـاءاللَّ تعیین کننـده خواهـد بود؛ به شـرطی کـه ما ایـن جهـات ارزشـی را در زن رعایـت کنیم. اینهاسـت که 

تأمین کننـده و تضمین کننـده ی ایـن آینـده اسـت. امیدواریـم کـه خداوند شـماها را تأییـد کند.

تجمل گرایی خطری برای زنان 
یک جملـه را هـم در پایـان صحبتـم عـرض بکنم. ایـن گرایـش بـه تجمل گرایـی که مدتهـا بـود در جامعـه ی ما 
یـواش یواش کـم شـده بـود، یـا در اوایـل انقـاب مثـًا خانمهـا بـه تجمـات و زر و زیورهـا اعتنایـی نمی کردند، 
متأسـفانه باز ایـن چیزهـا - آن طـور کـه شـنیده می شـود - در جامعه ی مـا دارد رشـد می کنـد. زنان اندیشـمند 
و بافکـر و بامعرفـت جامعه ی مـا بایـد ایـن را خطر بداننـد. نبایـد زنان بـه سـمت تجمل گرایی سـوق پیـدا کنند. 
البتـه این خطـر برای مـردان هم هسـت؛ منتهـا در زنـان بیشـتر و امکانـش زیادتر اسـت. وانگهـی در ایـن قضیه، 
در مـوارد بسـیاری، مـردان تحت تأثیـر زنانشـان قـرار می گیرنـد. شـماها واقعـاً باید بـا این قضیـه مبـارزه کنید؛ 

خودتـان هـم مراقبـت نمایید.
 مـن بـا تظاهـر بـه تجمـل و تجمل گرایی در حـد معتـدِل کـِم ناگزیـرش مخالفتـی نمی کنـم؛ لیکـن اگر بنا شـد 
که رونـد افراطـی پیدا کند، چیـز بسـیار مزخرفی اسـت. در لبـاس، در آرایـش، در زر و زیورهـا و طـا و جواهرات، 
خانمهـا بایسـتی خیلـی اهمیـت بدهنـد کـه امسـاك بشـود و بی اعتنایی بـه ایـن چیزهـا انجام بگیـرد، تا شـاید 

ان شـاءاللَّ بـه درخشـندگیها و زیباییهـای واقعی تـر بیشـتر توجه بشـود، تا بـه ایـن زیباییهـای ظاهری.

7. اشاره ی خانم دکتر لبافی نژاد به مشکات و موانع راه رشد و ترقی بانوان 
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فاطمـه  انگیـز  شـگفت  و  آور  تعّجـب  مقـام 
زهرا)سالم اهلل علیها( 

برگزیـده بـودن فاطمـه زهرا)سـالم اهلل علیها( در 
تمام دوران ها

رجوع ائمه به »مصحف فاطمه«
حضــرت  معنــوی  مقــام  بــرای  علــت  دو 

زهرا)سالم اهلل علیها( 
 ابعــاد زندگــی فاطمــه زهرا)ســالم اهلل علیها( 

الگویی برای همه
كالم  در  زهرا)ســالم اهلل علیها(  حضــرت 

امیرالمؤمنین)ع(
شـخصیت جامع االطـراف فاطمه)سـالم اهلل علیها( 

الگوی زن مسلمان
طرفداران امروز حقوق بشر، ستمگران به حقوق زن

 ظلم بی سابقه غرب به زنان
 و...

طلبگاری جمهوری اسالمی از تمدن غرب درباره موضوع زن
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طلبگاری جمهوری اسالمی از تمدن غرب درباره موضوع زن  *

مقام تعّجب آور و شگفت انگیز فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( 
درباره زهـرای اطهر سـام اللَّ علیها، هرچه انسـان بیشـتر فکر کنـد و در حـاالت آن بزرگـوار تدبّر کند، بیشـتر دچار 
شـگفتی خواهدشـد. انسـان نه فقط از این جهت تعّجـب می کند کـه چطور یک انسـان در سـنین جوانـی می تواند 
به این رتبـه از کمـاالت معنـوی و مـاّدی نایل شـود - که البتـه این، خـود، یـک حقیقت شـگفت انگیز اسـت - بلکه 
بیشـتر از این جهت در عجب اسـت که اسـام بـا چه قـدرت عجیبی توانسـته اسـت تربیـت واالی خود را بـه حّدی 
برسـاند که یـک زن جـوان، در آن شـرایط دشـوار، بتواند ایـن منزلـت عالی را کسـب کند! هـم عظمت ایـن موجود 
و ایـن انسـان واال شـگفت انگیز اسـت، هـم عظمـت مکتبـی کـه ایـن موجـود عظیم القـدر و جلیل المنزلـة را پدید 

آورده اسـت، تعّجب آور و شـگفت انگیز اسـت.
تولّد ایـن دختـر بزرگـوار پیغمبـر - بـه طـور مشـهور - در سـال پنجم بعثـت اسـت؛ که بـا ایـن حسـاب، در هنگام 
شـهادت، فاطمه زهرا هجده سـال داشته اسـت. بعضی هـم تولّد ایشـان را در سـال دوم یا سـال اّوِل بعثـت گفته اند؛ 
کـه با ایـن حسـاب، حّداکثـر سـنِ ّ ایـن بزرگـوار در آن هنـگام، بیسـت ودو، سـه سـال می شـود. شـما یـک زن را، با 
همـه محدودیتهایی کـه از جهات مختلف ممکن اسـت بـرای او وجـود داشته باشـد - بخصـوص در آن دورانهـا - در 
نظـر بگیریـد و آن وقت ببینیـد که ایـن بانوی مکـّرم، چـه عظمتـی را در آن شـرایط، در طول ایـن عمر کوتاه نشـان 
داده اسـت.البته مـن از جنبه های معنـوی و روحـی و الهـِی آن بزرگـوار حرفـی نمی توانم بزنـم. من کوچکتـر از این 
هسـتم کـه آن جنبه هـا را درك کنـم. حّتـی اگـر کسـی درك هـم بکنـد، نمی توانـد آن چنان کـه حـقِ ّ آن حضرت 

اسـت، او را توصیـف و بیـان کنـد. آن جنبه های معنـوی، عالـم جداگانه ای اسـت.

*. بیانات در دیدار جمعی از زنان  1371/09/25
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برگزیده بودن فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( در تمام دوران ها
از امام صادق علیه الّصاةوالّسـام روایت شـده اسـت که فرمـود: »اّن فاطمة کانت محّدثـة1؛« آن بزرگـوار »محّدثه« 
بود. یعنی فرشـتگان بـر او فـرود می آمدند، بـا او مأنـوس می شـدند و با او سـخن می گفتند. این، مشـّخصه ای اسـت 
که روایـات متعـّددی دربـاره آن وجـوددارد. »محّدثه« بودن مخصوص شـیعه هم نیسـت. شـیعه و سـّنی معتقدند 
کـه در دوران اسـام، کسـانی بوده انـد یـا می توانسـته اند وجودداشته باشـند کـه فرشـتگان بـا آنهـا سـخن بگویند. 
مصداق ایـن در روایات مـا، فاطمـه زهراسـت. در روایت امام صـادق علیه الّصاةوالّسـام چنین اسـت که فرشـتگان 
الهـی نـزد فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیها می آمدنـد؛ بـا او حـرف می زدنـد و آیـات الهـی را بـر او می خواندنـد؛ همان 
تعبیراتی که نسـبت بـه مریم، علیهاسـام در قـرآن هسـت کـه: »ان اللَّ اصطفیک و طّهـرك و اصطفیک علی نسـاء 
العالمیـن2.« ایـن عبـارات را فرشـتگان به فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیها خطـاب می کردنـد و می گفتند: »یـا فاطمة، 
اّن اللَّ اصطفیـک و طهَّرك؛« خـدا تـو را برگزیـده و پـاك قرارداده اسـت. »و اصطفیک علی النسـاء العالمیـن؛« تو را 
بر زنان عالـم برتـری داده اسـت. بعـد امـام صـادق، علیه الّصاةوالّسـام، در همیـن روایـت می فرماید: یک شـب که 
مائکه بـا آن حضـرت مشـغول صحبـت بودنـد و ایـن تعبیـرات را می کردند، فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیها بـه آنها 
فرمود: »ألیسـت المفّضلة علی نسـاء العالمیـن مریم؟« یعنـی آن زنی کـه خدای متعـال فرموده اسـت »واصطفیک 
علی نسـاء العالمین« آیا مریم نیسـت کـه خـدا او را بر زنـان عالم برگزیـد؟ مائکـه در جواب، بـه فاطمه زهرا سـام 
اللَّ علیهـا عرض کردنـد: »مریم نسـبت به زنـان دوران خـودش برگزیـده بود و تو نسـبت بـه زنان همـه دورانهـا - از 
اّولیـن و آخریـن - برگزیده هسـتی«. این چـه مقـام معنوی واالیی اسـت! انسـان عـاّدی - مثـل مـا - نمی تواند این 

عظمت و رتبـه را بـه درسـتی، حّتی در ذهـن خـود، تصّورکند.

رجوع ائمه به »مصحف فاطمه«
یـا در روایتـی از امیرالمؤمنیـن علیه الّصاةوالّسـام، نقـل شده اسـت کـه فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیهـا بـه ایشـان 
می گویـد: »مائکـه می آینـد و مطالبـی را بـه مـن می گوینـد.« امیرالمؤمنیـن به ایشـان می گویـد: »وقتـی صدای 
ملـک را شـنیدی، به من بگـو تـا آنچـه را می شـنوی بنویسـم.« و امیرالمؤمنین، آنچـه را کـه مائکه به فاطمـه زهرا 
سـام اللَّ علیها امـا می کردند نوشـت و این، کتابی شـد کـه در نزد ائّمـه ما علیهم الّسـام بـود و هسـت و »ُمْصَحُف 

فاطمـة« یـا »َصحیَفـُة فاطمـة« نامیده می شـود.
در روایـات متعـّددی اسـت کـه ائّمـه علیهم الّسـام، بـرای مسـائل گوناگـون خـود، بـه »مصحـف فاطمـه« رجوع 
می کردنـد. بعـد امـام می فرماید: »انـه لیس فیهـا حـال و حـرام«؛ در این کتـاب، احـکام حـال و حرام نیسـت. اما 
»فیها علـم ما یکـون«؛ بلکه همه حـوداث جـاری بشـری در دورانهـای آینـده، در این کتاب هسـت. این، چـه دانش 
واالیی اسـت! این، چـه معرفـت و حکمت بی نظیری اسـت که خـدای متعال بـه یک زن در سـنین جوانی بخشـیده! 

ایـن، مربـوط به مسـائل معنوی اسـت.

1.  بحار االنوار: ج 14، ص 206
2. آل عمران: 42
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دو علت برای مقام معنوی حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( 
 این مسـائل معنـوی تا حـدود زیـادی بـه فضایـل عملـی ارتبـاط پیدامی کنـد. یعنی بـه آنچه کـه از تـاش فاطمه 
زهرا سـام اللَّ علیها ناشـی می شـود. مفت نمی دهنـد و بدون دلیل نمی بخشـند. عمـل انسـان - در حّد باالیـی - در 
احراز فضایـل و مناقـب تأثیـر می کنـد. دختری کـه در کـوره گداخته مبـارزات سـخت پیغمبـر در مکه متولّد شـد 
و در شـعب ابی طالب یـار و غمگسـار پدر بـود. دختـری حدوداً هفت، هشـت سـاله یا دو، سـه سـاله - بنابـر اختاف 
روایات، کمتر و بیشـتر - در شـرایطی که خدیجـه و ابوطالب از دنیا رفتند، آن شـرایط دشـوار را تحّمل کـرد. پیغمبر 
تنهاسـت، بی غمگسـار اسـت، همـه بـه او پنـاه می آورنـد؛ ولـی کیسـت کـه غبـار غـم را از چهـره خـوِد او بزدایـد؟ 
یک وقـت خدیجـه بود، کـه حـاال نیسـت. ابوطالب بـود، کـه حـاال نیسـت. در چنیـن شـرایط دشـواری، در عین آن 
گرسـنگیها و تشـنگیها و سـرما و گرمـای دوران سه سـاله شـعب ابی طالـب کـه از دورانهای سـخت زندگـی پیغمبر 
اسـت و آن حضـرت در دّره ای بـا همـه مسـلمانان معـدود، در حـال تبعیـد اجبـاری زندگـی می کردند؛ ایـن دختر 
مثل یک فرشـته نجـات بـرای پیغمبـر؛ مثل مـادری برای پـدر خـود؛ مثل پرسـتار بزرگـی بـرای آن انسـان بزرگ، 
مشـکات را تحّمل کـرد. غمگسـار پیغمبر شـد، بارها را بـردوش گرفـت، عبادت خـدا را کـرد، ایمان خـود را تقویت 
کـرد، خودسـازی کـرد و راه معرفـت و نـور الهی را بـه قلـب خـود بازکـرد. اینهاسـت آن ویژگیهایـی که آدمـی را به 
کمال می رسـاند. بعد هـم در دوران پـس از هجـرت، در آغاز سـنین تکلیـف، وقتـی فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها، با 
علی بـن ابی طالـب علیه الّصاةوالّسـام، ازدواج می کنـد، آن مهریـه و آن جهیزیـه اوسـت؛ کـه همه شـاید می دانید 

که بـا چه سـادگی و وضـع فقیرانـه ای، دختـر اّول شـخص دنیـای اسـام، ازدواج خـود را برگـزار می کند.

ابعاد زندگی فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( الگویی برای همه
زندگـی فاطمـه زهراسـام اللَّ علیهـا از همه ابعـاد، زندگـی ای همـراه بـا کار و تـاش و تکامـل و تعالـی روحی یک 
انسـان اسـت. شـوهر جـوان او دائمـاً در جبهـه و میدانهـای جنگ اسـت؛ امـا در عیـن مشـکات محیـط و زندگی، 
فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیهـا، مثـل کانونی بـرای مراجعـات مـردم و مسـلمانان اسـت. او دختـِر کارگشـای پیغمبر 
اسـت و در ایـن شـرایط، زندگـی را بـا کمـال سـرافرازی بـه پیـش می بـرد: فرزندانـی تربیـت می کنـد مثل حسـن 
و حسـین و زینـب؛ شـوهری را نگهـداری می کنـد مثـل علـی و رضایـت پـدری را جلـب می کند مثـل پیغمبـر! راه 
فتوحات و غنایـم که باز می شـود، دختر پیغمبـر ذّره ای از لّذتهـای دنیا و تشـریفات و تجّمات و چیزهایـی را که دل 
دختران جـوان و زنهـا متوّجه آنهاسـت، بـه خـود راه نمی دهـد. عبـادت فاطمه زهـرا، سـام اللَّ علیها، یـک عبادت 

اسـت. نمونه 
»حسـن بصـری« کـه یکـی از عّبـاد و زّهـاد معـروف دنیـای اسـام اسـت، دربـاره فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیهـا 
می گویـد: به قـدری دختـر پیغمبـر عبـادت کـرد و در محـراب عبادت ایسـتاد کـه »تورمـت قدماهـا3«. پاهـای آن 
بزرگوار از ایسـتادن در محـراب عبـادت، ورم کـرد! امام حسـن مجتبی علیه الّصاةوالّسـام می گوید: شـبی - شـب 
جمعه ای - مـادرم بـه عبـادت ایسـتاد و تا صبـح عبادت کـرد. »حتـی انفجـرت عمود الصبـح«. تـا وقتی کـه طلوِع 
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3. »مناقب« ابن شهر آشوب: ج 3، ص 341
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فجر شـد. مادر من از سـر شـب تا صبح مشـغول عبادت بـود و دعـا و تضـّرع کرد. امـام حسـن، علیه الّصاةوالّسـام، 
می گوید - طبـق روایت - شـنیدم که دائـم مؤمنیـن و مؤمنات را دعـا کرد؛ مـردم را دعا کـرد؛ برای مسـائل عمومی 
دنیای اسـام دعا کـرد. صبح که شـد گفتم: »یـا اُّمـاه!«؛ »مـادرم!« »لم ال تدعین لنفسـک کمـا تدعیـن لغیرك4؛« 
»یک دعا بـرای خـودت نکردی! یک شـب تا صبـح دعا، همه بـرای دیگـران!؟« در جـواب فرمود: »یـا بنـّی، الّجار ثم 

الـّدار5؛« »اّول دیگـران بعـد خود مـا!« ایـن، آن روحیه واالسـت.
 جهـاد آن بزرگـوار در میدانهـای مختلف، یـک جهاد نمونه اسـت. در دفـاع از اسـام؛ در دفـاع از امامـت و والیت؛ در 

حمایـت از پیغمبـر؛ در نگهـدارِی بزرگترین سـردار اسـام، یعنـی امیرالمؤمنیـن که شـوهر او بود.

حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( در كالم امیرالمؤمنین)ع(
امیرالمؤمنیـن دربـاره فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها فرمـود: »ما اغضبنـی و ال خرج مـن امـری.6« یک بار ایـن زن در 
طول دوران زناشـویی، مـرا به خشـم نیـاورد و یک بار از دسـتور من سـرپیچی نکـرد. فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها با 
آن عظمـت و جالت، در محیـط خانه، یک همسـر و یک زن اسـت؛ آن گونـه که اسـام می گوید. در محیـط علم هم 
یک دانشـمند واالسـت. آن خطبه ای که فاطمـه زهرا سـام اللَّ علیها در مسـجد مدینه، بعـد از رحلت پیغمبـر ایراد 
کرده اسـت، خطبه ای اسـت که به گفته عّامه مجلسـی، »بـزرگان فصحـا و بلغا و دانشـمندان باید بنشـینند کلمات 
و عبـارات آن را معنـا کننـد!« این قـدر پرمغـز اسـت! از لحـاظ زیبایـی هنـری، مثـل زیباتریـن و بلندتریـن کلمات 
نهج الباغه اسـت. فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها می رود در مسـجد مدینـه، در مقابل مردم می ایسـتد و ارتجـاالً حرف 

می زند! شـاید یک سـاعت، بـا بهتریـن و زیباتریـن عبـارات و زبده تریـن و گزیده تریـن معانی صحبت کرده اسـت.

شخصیت جامع االطراف فاطمه)سالم اهلل علیها( الگوی زن مسلمان
آن عبادتـش؛ آن فصاحـت و باغتـش؛ آن فرزانگـی و دانشـش؛ آن معرفـت و حکمتش؛ آن جهـاد و مبـارزه اش؛ آن 
رفتـارش به عنـوان یک دختـر؛ آن رفتـارش به عنـوان یک همسـر؛ آن رفتـارش به عنـوان یک مـادر؛ آن احسـانش 
به مسـتمندان، که وقتـی پیغمبـر پیرمرِد مسـتمندی را بـه دِر خانـه امیرالمؤمنین فرسـتاد کـه »برو حاجتـت را از 
آنها بخـواه«، فاطمه زهـرا سـام اللَّ علیها تختـه پوسـتی را کـه حسـن و حسـین روی آن می خوابیدند و بـه عنوان 
زیرانـداز فرزنـدان خـود در خانـه داشـت و چیزی جـز آن نداشـت، بـه سـائل داد و گفـت »ببر بفـروش و از پـول آن 
اسـتفاده کن!« ایـن، شـخصیت جامع االطـراف فاطمه زهراسـت. ایـن، الگوسـت. الگوی زن مسـلمان این اسـت. زن 
مسـلمان باید در راه فرزانگـی و علم تاش کنـد؛ در راه خودسـازی معنـوی و اخاقـی تاش کند؛ در میـدان جهاد و 
مبارزه - از هر نـوع جهاد و مبارزه ای - پیشـقدم باشـد؛ نسـبت به زخارف دنیـا و تجّمات کـم ارزش، بی اعتنا باشـد؛ 
عّفت و عصمـت و طهارتـش در حّدی باشـد کـه چشـم و نظر هـرزه بیگانـه را به خـودی خود دفـع کنـد؛ در محیط 
خانـه، دالراِم شـوهر و فرزندانـش باشـد؛ مایـه آرامـش زندگی و آسـایش محیـط خانـواده باشـد؛ در دامـن پرمهر و 
پرعطوفـت و با سـخنان پرنکتـه و مهرآمیـزش، فرزنـدان سـالمی را از لحاظ روانـی تربیت کنـد؛ انسـانهای بی عقده، 

4. علل الشرایع: ج 1، ص 173. بحار االنوار: ج 43، ص 81 و 82. محجة البیضاء: ج 4، ص 208
5. همان

6. بحار االنوار: ج 43، ص 134
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انسـانهای خوش روحیه، انسـانهای سـالم از لحاظ روحـی و اعصـاب، در دامـان او پـرورش پیداکنند و مـردان و زنان 
و شـخصیتهای جامعـه را به وجـود آورد. مادر از هر سـازنده ای، سـازنده تر و باارزشـتر اسـت. بزرگترین دانشـمندان، 
ممکن اسـت مثـًا یک ابـزار بسـیار پیچیـده الکترونیکـی را به وجـود آورنـد، موشـکهای قاّره پیما بسـازند، وسـایل 
تسـخیر فضا را اختراع کننـد؛ اما هیچ یـک از اینهـا اهمیت آن را ندارد که کسـی یـک انسـان واال به وجـود آورد. و او، 

مادر اسـت. ایـن، آن الگوی زن اسـامی اسـت.

طرفداران امروز حقوق بشر، ستمگران به حقوق زن
 دنیای اسـتکبارِی سرشـار از جاهلّیت، در اشـتباه اسـت که خیـال می کنـد ارزش و اعتبـار زن به این اسـت که خود 
را در چشـم مردان آرایش کند تا چشـمهای هرزه بـه او نـگاه کننـد و از او تمّتع گیرند و او را تحسـین نمایند. بسـاط 
آن چیـزی کـه امـروز به عنـوان »آزادی زن« در دنیـا و از سـوی فرهنـگ منحـّط غربـی پهن شده اسـت، برپایـه این 
اسـت که زن را در معرض دید مـرد قرار دهند تـا از او تمّتعات جنسـی ببرند. مـردان از آنهـا لّذت ببرند و زنها وسـیله 
التذاذ مردان شـوند. این، آزادی زن اسـت؟ کسـانی کـه در دنیای جاهـل و غافل و گمراه تمـّدن غربـی اّدعا می کنند 
طرفدار حقـوق بشـرند، در حقیقت سـتمگران بـه زن هسـتند. زن را به چشـم یک انسـان واال نـگاه کنید، تـا معلوم 
شـود که تکامـل و حـق او و آزادی او چیسـت. زن را به عنـوان موجـودی که می توانـد مایه ای بـرای صـاح جامعه با 
پرورش انسـانهای واال شـود نگاه کنید، تا معلوم شـود کـه حـّق زن چیسـت و آزادی او چگونه اسـت. زن را به چشـم 
آن عنصـر اصلـی تشـکیل خانـواده در نظـر بگیرید؛ کـه خانـواده اگرچـه از مـرد و زن تشـکیل می شـود و هـر دو در 
تشـکیل خانواده و موجودیـت آن مؤثّرند، اما آسـایش فضـای خانـواده، آرامش و سـکونتی که در فضای خانه اسـت، 
به برکـت زن و طبیعـت زنانه اسـت. با این چشـم بـه زن نگاه کنند تـا معلوم شـود که او چگونـه کمـال پیدامی کند و 

حقوقش در چیسـت.

ظلم بی سابقه غرب به زنان
 از روزی کـه اروپاییهـا، صنایـع جدیـد را به وجـود آوردنـد - در اوایـل قـرن نوزدهـم کـه سـرمایه داران غربـی 
کارخانه هـای بـزرگ را اختـراع کرده بودنـد - و احتیـاج بـه نیـروی کار ارزان و بی توّقع و کم دردسـر داشـتند، زمزمه 
»آزادی زن« را بلنـد کردنـد؛ بـرای این کـه زن را از داخـل خانواده هـا بـه درون کارخانه هـا بکشـانند؛ به عنـوان یک 
کارگـزار ارزان از او اسـتفاده کنند، جیبهـای خودشـان را پرکننـد و زن را از کرامـت و منزلـت خـود بیندازنـد. امروز 
آنچه کـه بـه عنـوان »آزادی زن« در غرب مطرح اسـت، دنبالـه همان داسـتان و همان ماجراسـت. لذا ظلمـی که در 
فرهنگ غربی بـه زن شده اسـت و برداشـت غلطـی کـه از زن در آثـار فرهنـگ و ادبیـات غـرب وجـود دارد، در تمام 
دوران تاریـخ بی سابقه اسـت. در گذشـته هـم در همـه جـا بـه زن ظلـم شده اسـت، امـا ایـن ظلـِم عمومـی و فراگیر 
و همه جانبـه، مخصـوص دوران اخیـر و ناشـی از تمـّدن غـرب اسـت. زن را بـه عنوان وسـیله التـذاذ مـردان معرفی 
کردنـد و اسـمش را »آزادی زن« گذاشـتند! درحالـی که به واقـع آزادی مـردان هرزه بـرای تمّتـع از زن و نـه آزادی 
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زن بـود. نه فقـط در عرصـه کار و فعالیت صنعتـی و امثـال آن، بلکـه در عرصه هنـر و ادبّیات هـم به زن ظلـم کردند. 
شـما امـروز، در داسـتانها، در رمانهـا، در نّقاشـیها، در انـواع کارهـای هنـری نگاه کنیـد، ببینید بـا چه دیـدی به زن 
نگریسته می شـود؟ آیـا جنبه هـای مثبـت و ارزشـهای واالیی کـه در زن هسـت، مـورد توّجه قـرار می گیـرد؟ آیا آن 
عواطف رقیـق، آن مهربانـی و خـوی مهرآمیزی کـه خـدای متعـال در زن به ودیعـه گذاشته اسـت - خـوی مادری، 
روحیـه نگهـداری از فرزنـد و تربیـت فرزند - مـورد توّجه اسـت یا جنبه هـای شـهوانی و به تعبیـر آنها عشـقی؟ )که 
این تعبیـر غلط و نادرسـتی اسـت. این شـهوت اسـت نـه عشـق!( زن را این گونه خواسـتند پـرورش و عـادت دهند: 

به عنـوان یـک موجـود مصرف کننـده. مصـرف کننـده دسـت و دل بـاز و کارگـر کم توّقـع و کم طلـب و ارزان.

منافات نداشتن كار زن با كرامت، ارزش معنوی و انسانی زن 
اسـام اینهـا را بـرای زن ارزش نمی دانـد. اسـام بـا کارکـردن زن موافق اسـت. نه فقـط موافق اسـت، بلکـه کار را تا 
آن جا که مزاحم با شـغل اساسـی و مهمتریـن شـغل او، یعنی تربیـت فرزند و حفـظ خانواده نباشـد، شـاید الزم هم 
می داند. یـک کشـور کـه نمی توانـد از نیـروی کار زنـان در عرصه هـای مختلـف بی نیـاز باشـد! امـا ایـن کار نباید با 
کرامـت و ارزش معنـوی و انسـانی زن منافات داشته باشـد. نبایـد زن را تذلیـل کننـد و او را وادار به تواضـع و خضوع 
نماینـد. تکبر از همـه انسـانها مذموم اسـت، مگـر از زنـان در مقابل مـردان نامحـرم! زن بایـد در مقابل مـرد نامحرم 
متکّبر باشـد. »7 فـا تخضعن بالقـول«؛ در حـرف زدن مقابل مـرد نباید حالـت خضوع داشته باشـد. این، بـرای حفظ 

کرامـت زن اسـت. اسـام ایـن را می خواهـد و این الگوی زن مسـلمان اسـت.

معجزه عظیم در رجوع زن به فطرت و اصل خود
شـما ببینیـد وقتـی زن مسـلمان بـه فطـرت و بـه اصـل خـود برمی گـردد، چـه معجـزه عظیمـی درسـت می کند! 
آن چنان کـه در انقاب مـا و در نظام اسـامی مـا بحمداللَّ مشـاهده شـد و امروز هم مشـاهده می شـود. مـا کجا آن 
قدرت و عظمـت را از زنـان دیده بودیـم که امـروز از مادران شـهدا می بینیـم؟ کجا مـا آن فداکاریهـا را از زنـان جوان 
دیـده بودیـم، که بـا فرسـتادن همسـران محبوبشـان بـه جبهه هـای جنـگ، آنها بـا خاطـر آسـوده در ایـن میدانها 
باشـند؟ این، عظمت اسـام اسـت که در چهره زنـان انقابـی مـا، در دوران انقـاب و امروز، بحمداللَّ آشـکار اسـت. 
تبلیـغ نکننـد که بـا حفظ حجـاب، با حفـظ عّفـت، بـا خانـه داری و بـا تربیـت فرزنـد، انسـان نمی تواند کسـب علم 
کنـد. مـا امـروز بحمـداللَّ چقـدر زنـان دانشـمند و عالـم در رشـته های مختلـف در جامعه مـان داریم: دانشـجویان 
کوشـا و با اسـتعداد و بـا ارزش، فارغ الّتحصیان سـطح باال، پزشـکان ممتاز و طـراز باال! امـروز در جمهوری اسـامی 
رشـته های گوناگـون علمـی در اختیـار خانمهاسـت؛ زنهایـی که عفـاف و عصمتشـان را هم حفـظ کردنـد، طهارت 
زنانـه را هم حفـظ کردنـد، حجـاب را هم - به شـکل کامـل - حفـظ کردند، بـه تربیـت فرزند هم به شـیوه اسـامی 
می رسـند، شـوهرداری را نیـز همان طـوری کـه اسـام گفته اسـت انجـام می دهنـد، فّعالیـت علمی و سیاسـی هم 
می کننـد. االن در بیـن شـما - مجمـوع خانمهایی کـه این جا تشـریف داریـد - عـّده زیادی هسـتند کـه فّعالیتهای 
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سیاسـی و اجتماعی دارند؛ آن هـم فّعالیتهـای ممتاز و برجسـته؛ چه خانمهـای مجّرد، چـه خانمهایی کـه متأّهلند 
و همسـران آنهـا افتخـار می کننـد و بایـد هـم افتخـار کننـد کـه زنهایشـان در میدانهـای گوناگـون پیشـتازند. بـا 
روحیـه اسـامی و در محیـط اسـامی، زن می توانـد بـه کمـال واقعـی خـود برسـد؛ دور از آن هرزگیهـا، دور از آن 

تجّمل گراییهـا و دور از پست شـدن و حقیرشـدن در مقابـل مصـرف.

اسراف الگوی زن مسلمان نیست
من بـه خانمهـای مسـلمان، بـه خانمهای جـوان و بـه خانمهـای خانـه دار عرض می کنـم: سـراغ ایـن مصرف گرایی 
که غرب مثـل خوره به جـان جوامع دنیـا و از جملـه جوامع کشـورهای درحال توسـعه و کشـورهای رو به پیشـرفت 
و از جمله کشـورما انداختـه اسـت، نروید. مصـرف باید در حـّد الزم باشـد، نه در حـّد اسـراف. خانمهای کسـانی که 
همسرانشان یا خودشـان مسـؤولیتهایی در بخشـهای مختلف کشـور دارند، باید از لحاظ دوری از اسـراف، نسبت به 
دیگـران الگو باشـند. باید بـرای دیگران درس باشـند و نشـان دهند کـه شـأِن زن مسـلمان باالتر از این حرفهاسـت 
کـه اسـیر زر و زیـور و جواهـر آالت و از این قبیل شـود. نمی خواهیـم بگوییـم اینها حرام اسـت؛ می خواهیـم بگوییم 
شـأن زن مسـلمان باالتر از این اسـت کـه در دورانی که بسـیاری از مـردم جامعـه ما محتـاج کمکند، کسـانی بروند 
پـول بدهند طا بخرنـد، زینـت آالت بخرند، وسـایل زندگـی رنگارنـگ بخرند و در انواع و اقسـام روشـها و منشـهای 

زندگی، اسـراف کنند. اسـراف، الگوی زن مسـلمان نیسـت.

دفاع فرهنگ منحط غرب در قضیه زن از خود
 ایـن، یکـی از آن میدانهایـی اسـت که مـا در مقابـل دنیـای اسـتکباری مّدعی هسـتیم. مـن بارهـا به گوینـدگان و 
مبلّغیـن قضیـه زن عـرض کـرده ام: این مـا نیسـتیم که بایـد از موضـع خودمـان دفـاع کنیـم؛ این فرهنـگ منحط 
غرب اسـت که بایـد از خـودش دفاع کنـد. آنچـه را که مـا بـرای زن عرضـه می کنیـم، چیزی اسـت که هیچ انسـان 
اندیشـمند بـا انصافـی نمی توانـد منکر شـود کـه »این بـرای زن خـوب اسـت.« مـا زن را بـه عّفـت، به عصمـت، به 
حجاب، به عـدم اختـاط و آمیـزش بی حد و مـرز میـان زن و مـرد، به حفـظ کرامت انسـانی، بـه آرایش نکـردن در 
مقابل مـرد بیگانـه - بـرای آن که چشـم او لـّذت نبـرد - دعـوت می کنیم. ایـن بد اسـت؟ ایـن کرامت زن مسـلمان 
اسـت. ایـن کرامـت زن اسـت. آنهایـی کـه زن را تشـویق می کننـد که خـود را بـه گونـه ای آرایـش دهد کـه مردان 
کوچه و بـازار به او نـگاه کنند و غرایز شـهوانی خودشـان را ارضا کننـد، باید از خودشـان دفـاع کنند که چـرا زن را تا 
این حد پاییـن می آورنـد و تذلیـل می کنند؟! آنهـا باید جـواب بدهند. فرهنگ مـا، فرهنگی اسـت که انسـانهای واال 
و اندیشـمند غرب هـم آن را می پسـندند و رفتارشـان همین طـور اسـت. در آن جا هم خانمهـای عفیف و سـنگین و 
متیـن و زنهایی که برای خودشـان ارزشـی قائلند، حاضرنیسـتند خودشـان را برای ارضـای غرایز شـهوانی بیگانگان 

و هرزه چشـمها وسـیله ای قرار دهنـد. فرهنـگ منحط غربـی، از ایـن قبیل زیـاد دارد.
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طرفداران دروغگو و فریبكار حقوق بشر 
 یکـی از حرفهایـی کـه می زنند، موضـوع »حقـوق بشـر« اسـت. آیا چیـزی کـه غـرب از آن دفـاع می کنـد حقیقتاً 
حقوق بشـر اسـت؟ آنجـا که حقـوق یـک میلیـارد و انـدی مسـلمان، بـا اهانـت بـه مقّدساتشـان تضییع می شـود، 
سـردمداران حقـوق بشـر سـاکتند و بلکه تشـویق هـم می کننـد! می بینیـد امروز همـه دسـتگاههای اسـتکباری و 
نوکران و مـزدوران قلـم به دسـت و جیره خوارشـان، در دفاع از انسـان بی ارزشـی که »آیـات شـیطانی« را در معرض 
دید مـردم قـرارداد، صـف بسـته اند؛ همـان انسـان مرتـّد ملحـد، یعنی سـلمان رشـدی. ایـن، دفـاع از حقوق بشـر 
اسـت!؟ چرا آن جـا که دویسـت میلیـون مسـلمان هندی، حقوقشـان تضییـع می شـود و عبادتگاهشـان به وسـیله 
مشـتی جاهل متعّصـب و با تحریک دشـمنان اسـام و مسـلمین ویـران می شـود، از حقـوق بشـر دم نمی زننـد8 ؟! 
چرا در بوسـنی هرزگویـن که میلیونهـا انسـان در معرض سـخت ترین عقوبتهـای ظالمانه قـرار گرفته انـد و قتل عام 
می شـوند و بچه هـا می میرنـد و زنها نابـود می شـوند و مریضها کشـته می شـوند، از حقـوق بشـر دفـاع نمی کنند، یا 
حداکثـر به یک اظهـار زبانـی اکتفـا می کنند؟! اگـر به راسـتی طرفدار حقوق بشـرند، چـرا این جاهـا مرده انـد؟! چرا 
در فلسـطین کـه یک ملـت را از خانـه خـودش آواره کردنـد؛ زمینـش را غصـب کردنـد و امروز هـم به هر مناسـبتی 
فلسـطینیها و طرفدارانشـان را در لبنـان و اردوگاههـای فلسـطینی رهانمی کننـد و بمبـاران می کننـد، کسـانی که 
طرفدار حقـوق بشـرند، سـاکت می نشـینند؟ اینهـا طرفـدار حقـوق بشـرند، یـا دروغگـو و فریبگرند!؟ حقوق بشـر 
به شـیوه فرهنـگ غربـی، ضّد حقـوق بشـر، و حقـوق سـتمگران بر آحاد بشـر اسـت. ایـن حقوق بشـر، حقوق بشـر 
نیسـت. ما طرفدار حقوق بشـریم و اسـام طرفدار حقوق انسـان اسـت. هیـچ مکتبی به قـدر اسـام، ارزش و کرامت 
انسـان را واال نمی دانـد. یکـی از اصـول اسـامی کـه همیشـه در تعریـف و معرفـی اسـام مطرح شده اسـت، اصـِل 
»تکریم انسـان« اسـت. مـا کـه منتظـر نمی نشـینیم غربیها بیاینـد حقوق بشـر را بـه ما یـاد بدهند یـا مـا را توصیه 
به حفظ حقوق انسـان کننـد! ما خودمـان، اّول طرفدار حقوق انسـان هسـتیم. منتها حقوق انسـان در سـایه اسـام 
قابل دفـاع می شـود و حقـوق انسـان بـه حسـاب می آید. اسـام اسـت کـه بااحـکام خـود - همه گونـه احـکام: چه 
احکام قضایـی و جزایـی، و چه احکام مدنـی و حقوق عمومی و مسـائل سیاسـی - از حقوق انسـانها دفاع کرده اسـت؛ 
نه آنچـه کـه در اختیار آنهاسـت، نـه آنچه کـه آنهـا - به فریـب - حقـوق انسـان به حسـاب آورده انـد و اسـم گذاری 

کرده انـد.

طرفداری از حقوق انسان به خاطر دستورات اسالم
 مـا طرفـدار حقوق بشـریم و حقـوق بشـر را هـم دنبـال خواهیم کـرد. کاری هم بـه گفته فان کمیسـیون سـازمان 
ملـل و فان کمیتـه بین المللـی نداریم. مـا خودمـان، به خاطر دسـتور اسـام، طرفدار حقوق انسـان هسـتیم؛ چون 
از اصول اسـام اسـت. منتها چیـزی را کـه آنها مطـرح می کنند، یـک فریـب و دروغ می دانیـم. آن از طرفداری شـان 
از حقـوق زن، ایـن از طرفداری شـان از حقـوق بشـر! مسـتکبرین و مسـتبّدین و غارتگـران عالـم و بی اعتنایـان بـه 
حقوق ملتهـا و نابودکنندگان منافـع ملتهای ضعیف و اشـغالگران سـرزمینهای کشـورهای ضعیف، امـروز پرچم به 

8. اشاره به تخریب مسجد بابری به وسیله هندوهای متعّصب در تاریخ 71/9/15
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اصطاح دفـاع از حقوق انسـان و حقـوق زن را دردسـت گرفته انـد! معلوم اسـت که ملتهـای مسـلمان نمی توانند به 
اینهـا اعتنـا کنند.

 
مباهات جمهوری اسالمی در حوزه زنان

مهم این اسـت که شـما زنان مسـلمان؛ بخصوص زنان جوان، دختران دانشـجو، خانمهایـی که بـه فّعالیتهای علمی 
و اجتماعی و سیاسـی اشـتغال داریـد، این روش اسـامی را بـا جّدیت و اهتمـام کامل دنبـال کنید. تربیت اسـامی 
و انقابـی زن مسـلمان، مایـه افتخـار و مباهـات جمهـوری اسـامی اسـت. ما بـه زنـان مسـلمان خودمـان افتخار 
می کنیم. در ایـن راهپیماییهـا، وقتـی دوربینها مـی رود روی چهـره خانمهایی کـه با حجـاب کامل، فرزندانشـان را 
هم در بغـل گرفته اند و در شـرایط دشـوار بـه راهپیمایـی آمده اند، یا بـرای اعـام موضع سیاسـی، یا در نمـاز جمعه 
شـرکت کرده اند و یا بـرای کار عبادی، سیاسـی به پـای صندوقهـای رأی رفته انـد، برای مـا افتخار اسـت. خانمهایی 
که در دانشـگاهها مراتـب عالیـه را در راه تحصیل علم به دسـت آورده انـد و یا در کنکورهای سراسـری در رشـته های 
گوناگـون رتبـه اول و دوم شـده اند، وقتـی در جامعـه مـا نمـود پیـدا می کنند، جمهوری اسـامی سـربلند می شـود 
و افتخـار می کنـد. این، افتخاری اسـت بـرای احـکام نورانی اسـام کـه در ایـن دوران، این گونه مشـغول سـازندگی 
اسـت و در جهانی که از همـه طرف امـواج تبلیغات غلـط انحرافـی در جریان اسـت، زن مسـلمان، با این شـجاعت و 

اسـتقال رأی، خـودش را می تواند نشـان دهـد. اینها از برکاِت اسـام اسـت.

تالش خانمهای دانشجو و استاد در محیط دانشگاه
 محیـط دانشـگاهها بسـیار مهـّم اسـت. در محیـط دانشـگاهها، خانمهای دانشـجو و اسـتاد بایـد بکوشـند روحیه و 
فرهنگ اسـامی را ترویج کنند. اجـازه ندهید به کسـانی - اگـر خدای نکرده در دانشـگاههای کشـور هسـتند - که 
نسـبت به حجاب اسـامی یا زنان و دانشـجویان دختـِر مسـلمان بی احترامی کننـد. اجازه ندهیـد که اینهـا بتوانند 
افکار فاسـد را منتشـر کننـد. محیط دانشـگاه بایـد محیط اسـامی باشـد؛ محیطی برای رشـد انسـان طراز اسـام؛ 
انسـانی که الگویـش فاطمـه زهـرا سام اللَّ علیهاسـت. و این، بـرای آینـده کشـور فوق العاده مهـم اسـت. مخصوصاً 
بعضی از دانشـگاهها، مثل دانشـگاه تربیت مـدّرس کـه در حقیقت یک نهاد انقابی اسـت، عنایت بیشـتری داشـته 
باشـند. من همیشـه گفته ام: انتظاری که مـا از دانشـگاه تربیت مـدّرس داریم، حتی از دانشـگاههای دیگر ما بیشـتر 
اسـت. اگر چه امـروز بحمداللَّ همـه دانشـگاهها در زیر سـایه اسـام فعالیت می کننـد؛ اما دانشـگاه تربیـت مدّرس، 
پرورده اسـام و مولود اسـام و انقاب و ساخته شـده با هدف تربیت اسـتادان و مدّرسـین عالی مقام اسـامی اسـت. 
لذا انتظـار از ایـن دانشـگاه، بیشـتر از دانشـگاههای دیگر اسـت. توّجه مسـؤولین بـه این گونـه مراکز هم بایـد توّجه 

شایسـته و بایسـته آنها باشد.
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نگاه انقالب اسالمی 
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فرهنگ اسالمی، فرهنگ عدم اختالط زن و مرد است *

تقسیم بالّسویه مقامات معنوی و درجات انسانی بین زن و مرد در اسالم
خواهـران مـن! موضـوع زن و برخـورد جوامـع بـا او، مسـأله ای اسـت کـه از دیربـاز در میـان جوامـع و تمّدنهـای 
مختلف مطرح بوده اسـت. همیشـه نصـف مردم عالـم، بانوان هسـتند. قـوام زندگـی در عالم، بـه همان انـدازه که 
به مردان وابسـته اسـت، به همان انـدازه هم بـه زنان وابسـته اسـت. زنـان، بزرگترین کارهـای آفرینـش را به طور 
طبیعی برعهـده دارنـد. کارهای اساسـی آفرینـش، ماننـد تولیدمثل و تربیـت کودك، در دسـت زنان اسـت. پس 
مسـأله زنان، مسـأله مهمی اسـت و از دیربـاز، در جوامـع، در بیـن متفّکریـن و در اخاق و عـادات گوناگـون ملتها 
وجـود داشـته اسـت. اسـام یـک موضـع برجسـته را در ایـن بیـن انتخـاب کـرده؛ از افـراط و تفریـط جلوگیری 
نمـوده، و هشـداری به همـه مـردم عالـم داده اسـت. اسـام، مردانـی را کـه به خاطـر قدرتمنـد بودن جسـمی یا 
توانایـی مالـی، زنـان و مـردان را به خدمـت می گرفتنـد و زن را مـورد آزار و احیانـاً تحقیر قـرار می دادند، بـه کلّی 
سـرجای خود نشـاند و زن را در جایـگاه حقیقی خودش قـرار داد و حّتـی از جهاتـی، زن را در ردیف مرد قـرار داد: 
»ان المسـلمین والمسـلمات والمؤمنیـن والمؤمنـات...1« مـرد مسـلمان، زن مسـلمان. مـرد عابـد، زن عابـد. مرد 

متهّجـد، زن متهّجـد.
پس، در اسـام همه ایـن مقامات معنـوی و درجـات انسـانی، بین زن و مرد بالّسـویه تقسـیم شـده اسـت. در این 
موارد، مـرد و زن بـا یکدیگـر مسـاوی و برابرنـد. هر کس کـه برای خـدا کار کنـد، »مـن ذکـٍر او انثی2«؛ چـه مرد 

باشـد و چـه زن، »فلنحییّنه حیاتـاً طیبة3«

*. بیانات در دیدار جمعی از پرستاران 1373/07/20
1. احزاب:35

2. آل عمران:195 نساء:124 نحل:97 غافر:40
3. نحل: 97
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برتری حق زن بر مرد به خاطر تحمل سختی بیشتر 
اسـام در برخی جاها حتـی زن را بر مـرد ترجیح داده اسـت. مثـًا آن جا که مـرد و زن، پـدر و مادری هسـتند که 
فرزندی دارنـد، این فرزنـد اگرچـه فرزند هـر دو نفر اسـت، اما خدمتگـزاری فرزنـد در مقابـل مادر، الزمتر اسـت. 

حّق مادر بـر گـردن فرزند، بیشـتر و وظیفـه فرزند نسـبت به مادر سـنگینتر اسـت.
روایـات فراوانـی در ایـن زمینه هسـت: پیغمبـر اکـرم در جواب کسـی که سـؤال کـرد: »من اَبِـَر؟« )به چه کسـی 
نیکی کنـم؟( فرمـود: »اّمـک.« یعنـی »بـه مـادرت.« دفعـه دوم هـم همیـن را فرمـود؛ دفعه سـوم هـم همین را 
فرمـود. دفعه چهـارم که سـؤال کـرد، فرمـود: »ابـاك.« یعنـی »بـه پـدرت«. پـس، زن در مقیـاس خانـواده و در 
رابطـه بـا فرزنـدان، حـّق سـنگینتری دارد. البتـه این هم نـه از بـاب این اسـت که خـدای متعال خواسـته اسـت 
جمعـی را بـر جمـع دیگـر ترجیح دهـد. بلکـه به ایـن جهت اسـت کـه زنـان زحمـت بیشـتری تحّمـل می کنند.

این هم عـدل الهی اسـت. زحمت بیشـتر اسـت؛ پـس حق هم بیشـتر اسـت. ناراحتـی بیشـتری تحّمـل می کند؛ 
پس ارزشـش باالتر اسـت. همه اینهـا از روی عدالت اسـت. در مسـائل مالـی، مثل حّق خانـواده و حّق سرپرسـتی 
خانـواده در مقابـل وظیفـه اداره خانـواده، روِش اسـام روِش متعـادل اسـت. قانـون اسـامی، در ایـن چیزها هم 
نگذاشـته اسـت کـه ذّره ای بـه زن یا بـه مرد ظلـم شـود. حّقی بـرای مـرد و حّقـی هم بـرای زن قـرار داده اسـت. 
یک وزنـه در کّفه مـرد قـرار داده و یـک وزنه هـم در کّفه زن قـرار داده اسـت. کسـانی که اهـل مداّقه در ایـن امور 
هسـتند، اگـر دّقـت کننـد، اینهـا را می بیننـد. در کتابها هـم نوشـته اند. امـروز خانمهـای اندیشـمند و فاضـل ما، 
بحمـداللَّ ایـن مسـائل را بهتـر از دیگـران و بهتـر از مـردان می داننـد و تبلیـغ و بیـان می کننـد. ایـن هـم درباره 

حقوق مـرد و زن.

ایستادگی اسالم در مقابل زورگویی مردان 
یـک نکته اساسـی هـم وجـود دارد کـه در آن اسـام ایسـتادگی کـرده اسـت و آن این اسـت کـه در طـول زمان، 
چـون اخـاق مـردان خشـن تر و اراده آنـان در برخـورد بـا مشـکات قویتـر و جسمشـان سـنگینتر بـوده اسـت، 
لذا کارهـای مهـم و مسـؤولیتها و قدرتهـای گوناگـون را در دسـت داشـته اند و این، بـه مـردان امکانی برای سـوء 
اسـتفاده کـردن از جنـس مخالـف - بـه نفـع خودشـان - داده اسـت. شـما نـگاه کنیـد ببینیـد کـه کدام یـک از 
سـاطین، ثروتمنـدان و پولـداران و زرمنـدان و زورمنـدان در دربارهـا و دستگاههایشـان، با داشـتن پـول و مقام 
و قـدرت، بـه نحـوی از انحـا، دسـت بـه سـمت تعـّرض و تخّطـی و سوءاسـتفاده از زن دراز نکرده انـد؟! اسـام در 
این جا، بـا کمال قـدرت و قّوت ایسـتاده اسـت و بیـن زن و مـرد در جامعـه، مرزی قـرار داده اسـت. از نظر اسـام، 
هیچ کس حـق ندارد کـه ایـن مـرز را زیر پـا بگـذارد و بشـکند؛ چـون از نظـر اسـام، خانـواده خیلی مهم اسـت. 

تاكید بر حفظ خانواده و عدم اختالط زن و مرد
رابطـه زن و مـرد در محیـط خانـواده به گونـه ای اسـت، و در محیـط جامعـه، به گونـه ای دیگـر اسـت. اگـر آن 
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ضوابطـی که اسـام در محیـط جامعـه به عنـوان حایل بیـن زن و مـرد قـرار داده اسـت، بشـکند، خانـواده خراب 
می شـود. در خانـواده، غالبـاً بـه زن و گاهـی هـم بـه مـرد، ممکـن اسـت ظلـم شـود. فرهنـگ اسـامی، فرهنگ 
عـدم اختـاط زن و مرد اسـت. چنیـن زندگی ای بـا خوشـبختی ادامـه می یابـد و می تواند به درسـتی و بـا رعایت 
موازیـن عقلـی بچرخـد و حرکـت کنـد و بـه پیـش بـرود. در این جا اسـام سـختگیری کـرده اسـت. اگـر آن حّد 
و مـرزی کـه در جامعـه قـرار داده شـده اسـت، چـه از طـرف زن و چـه از طـرف مـرد بشـکند، اسـام در مقابـل 
آن سـختگیری می کنـد؛ درسـت نقطـه مقابـل آنچـه کـه شـهوترانان عالـم می خواسـته اند و عمـل می کرده انـد. 
قدرتمنـدان و زرمنـدان و زورمندان، مردشـان، زنشـان و زیردستهایشـان و کسـانی که با آنهـا و برای آنهـا زندگی 
می کرده انـد، همیشـه عکس ایـن عمـل می کرده انـد. آنهـا مایـل بوده اند کـه این حجـاب بیـن زن و مـرد، از بین 
برود، کـه ایـن، البته بـرای زندگـِی جامعه مضـّر و برای اخـاق جامعه بد اسـت. بـرای حفظ عّفـت جامعـه زیانبار 

و بخصـوص بـرای خانـواده از همـه چیز بدتـر اسـت. ایـن، بنیـان خانـواده را متزلـزل می کند.

مقایسه جایگاه زن در غرب و جمهوری اسالمی
اسـام بـه خانـواده اهمیـت می دهـد. تمـام دعـوای امـروِز بلندگوهـا و بوقهـای تبلیغاتـِی غربـی بـا مسـلمین 
هم بر سـِر همیـن اسـت. شـما ببینیـد کـه در مقابـل »حجـاب« چـه حساسـیتی نشـان می دهنـد! ایـن حجاب 
اگـر در جمهـوری اسـامی باشـد، آن را زشـت می شـمارند. اگـر در دانشـگاههای کشـورهای عربـی باشـد، کـه 
دختـران جواِن دانشـجو، بـا معرفت و آگاهـی و با میـل و اختیار خـود به حجـاب روی آورده اند، حّساسـیت نشـان 
می دهنـد. اگـر در بین احـزاب سیاسـی باشـد، حّساسـیت نشـان می دهنـد. اگـر در مـدارس و حّتی دبسـتانهای 
کشـورهای خودشـان هم باشـد - بـا این که زیردسـت خودشـان اسـت - حّساسـیت نشـان می دهند. پـس، نقطه 
دعـوا در این جاسـت. البتـه در تبلیغاتشـان، دائـم فریـاد می زنند که حـّق زن در اسـام یـا در جمهوری اسـامی، 
پایمال شـده اسـت. خودشـان هم به ایـن قضیـه اعتقـادی ندارنـد و می دانند کـه حـّق زن در جمهوری اسـامی 
تضعیـف نشـده ، بلکـه تقویت شـده اسـت. شـما نـگاه کنیـد و ببینیـد کـه تعـداد محّصلیـن و دانشـجویان زن - 
دختـران تحصیـل کننـده در مراکـز عالـی - امـروز در ایران بیشـتر اسـت یـا در دوران حکومـت طواغیت بیشـتر 
بود؟ می بینید که امروز بیشـتر اسـت. تعداد دانشـجویاِن دختـِر برجسـته و دارای نمـره اّول در تحصیـات، امروز 
بیشـتر اسـت یا در آن زمـان بیشـتر بـود؟ می بینید کـه امروز بیشـتر اسـت. عـده زنانـی کـه در مراکز پزشـکی و 
درمانـی و در مراکـز گوناگون علمـی در این کشـور مشـغول کار و تحقیق هسـتند، امروز بیشـتر اسـت یـا آن روز 
بیشـتر بود؟ می بینید کـه امروز بیشـتر اسـت. عده زنانـی کـه در صحنه سیاسـت کشـور و در عرصه هـای مجامع 
بین المللـی حضـور قدرتمنـد پیـدا می کننـد و در آن جـا از حقـوق و نظـرات ایـن کشـور و ایـن ملت - که کشـور 
خـود و ملـت خودشـان اسـت - دفـاع می کننـد، امـروز بیشـتر اسـت یـا آن روز بیشـتر بـود؟ می بینید کـه امروز 
بیشـتر اسـت. آن روز زنان بـا هیأتهـای مختلـف بـه مسـافرتهای گوناگونـی می رفتنـد؛ اما تشـریفاتی بـود. برای 
هوسـرانی و نشـان دادن سـر و کول خودشـان به ایـن و آن بـود. لکـن زن مسـلمان امـروز، در مجامـع جهانی، در 
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کنفرانسـهای گوناگـون جهانی، در مراکـز علمی و در دانشـگاهها، حضـور علمی یا سیاسـی یا خدماتـی دارد. اینها 
ارزش دارد.آن روز دخترانـی را بـه عنـوان »دختر نمونـه« و »دختر شایسـته«، از آغوش گـرم و عفیـف خانواده ها 
بیـرون می کشـیدند و در منجاب فسـاد فـرو می کردنـد. اما امـروز، چنین چیزی نیسـت. حـّق زن در کجـا ضایع 
می شـود؟ در جایـی که جلـِو تحصیـات زنـان گرفتـه شـود؛ جلـِو اشـتغال زنان بـه کارهـای متناسـب بـا بانوان 
گرفته شـود؛ جلـِو خدمـت رسـانی زنان یـا خدمت رسـانی بـه زنـان گرفتـه شـود و نیـز در جایـی کـه زن تحقیر 
شـود. بروید به جوامـع امریکایی نـگاه کنیـد! خواهید دید کـه در آن جـا زن تحقیر می شـود. زِن خانـواده، از طرف 
شـوهر تحقیـر می شـود. مـادِر خانـواده، از طـرف فرزنـدان تحقیـر می شـود. حـّق مـادری، به ایـن شـکلی که در 

مراکز اسـامی هسـت، در آن جـا معنا نـدارد.

ضرورت حفظ مرز بین زن و مرد 
جمله ای در یک سـخنرانی معـروف در یک مرکـز بین المللـی - کـه نمی خواهـم خصوصّیـات آن را در این جا ذکر 
کنـم - راجع بـه خانواده گفته شـد. گزارشـهایی کـه از آن جـا به ما رسـید، حاکـی از این بـود که مردم آن کشـور، 
نسـبت به همان جمله، به شـّدت عاقـه نشـان داده بودند؛ بـه خاطـر این که وضـع خانـواده در آن کشـورها از هم 
پاشـیده اسـت. آنجا به زنـان ظلـم می شـود؛ اما این جـا، آن مـرز بیـن زن و مـرد وجـود دارد. معنـای آن مـرز هم 
این نیسـت که زنـان و مـردان در یک محیـط تحصیـل نکنند، در یـک محیط عبـادت نکننـد، در یـک محیط کار 
نکننـد و در یک محیـط خرید و فـروش نکنند - کـه این قبیل مـوارد، فراوان اسـت - بلکـه معنایش این اسـت که 

حّد و حـدودی در اخاق معاشـرتی خودشـان قائل باشـند. و این کار بسـیار خوبی اسـت. 

زنانی كه برای نظام اسالمی مایه افتخارند
زن در این جـا حجـاب خـودش را حفظ می کنـد. مردم مـا چـادر را انتخـاب کرده انـد. البته مـا هیچ وقـت نگفتیم 
که »حتمـاً چـادر باشـد، و غیرچـادر نباشـد.« گفتیـم کـه »چـادر بهتـر از حجابهای دیگـر اسـت.« ولی زنـان ما 
می خواهنـد حجـاب خودشـان را حفظ کننـد. چادر را هـم دوسـت دارند. چـادر، لباس ملی ماسـت. چـادر، پیش 

از آن که یـک حجاب اسـامی باشـد، یـک حجـاب ایرانی اسـت. مال مـردم مـا و لباس ملی ماسـت.
خانمهـای باسـواِد مسـلماِن مؤمـِن درسـخوانی کـه یـا مشـغول تحصیلنـد و یـا در دانشـگاهها بهتریـن علـوم را 
درباالتریـن مـدارج تدریس می کننـد، زیادنـد و ایـن برای نظـام اسـامی مایه افتخـار اسـت. خانمهایی هسـتند 
کـه بحمـدللَّ باالتریـن تخّصصهـا را در پزشـکی و در علـوم گوناگـون - در زمینـه علـوم انسـانی، در زمینـه علـوم 
تجربـی و در زمینـه علـوِم گوناگـوِن دیگـر دارنـد. خانمهایی هسـتند کـه در زمینـه علوم دینـی پیشـرفت کرده و 
به مراتـب باال رسـیده اند. یـک روز یـک خانـم بزرگـوار در ایـران - در اصفهـان - بود، بـه نـام »بانـوی اصفهانی4« 
که خانـم بسـیار عالی مقامی بـود. مجتهده و عـارف و فقیه بـود. اما فقـط او بـود. امروز، بحمـداللَّ دختـران جوانی 
کـه در آینده نـه چنـدان دور بـه مقامـات عالی علمـی، فقهـی و فلسـفی می رسـند، بسـیارند. اینهـا افتخـار نظام 

4.  مجتهده فقید »حاجیه نصرت خانم امین«.
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اسـامی هسـتند؛ و پیشـرفت زن یعنـی این.

فرهنگ غرب، فرهنگ برهنگی
غـرب می خواهـد فرهنگ خـود را بـر همه جـا حاکـم کنـد. فرهنـگ غـرب، برهنگی اسـت. البتـه به شـما عرض 
کنم کـه ایـن برهنگی، این فسـاد و بـی بندو بـاری و ایـن شـکل فضاحت آمیزی کـه بعضی از زنـان در بسـیاری از 
کشـورهای غربی دارنـد، بحمـداللَّ در خوِد غـرب نیز همه گیر نیسـت. ایـن، کاری اسـت که بـر اثر تبلیغـاِت غلِط 
خوِد آنهـا، روزبـه روز افزایش پیـدا می کنـد. و ااّل حتی تـا چهل، پنجاه سـال پیـش، در خـوِد کشـورهای غربی، به 
این شـّدت نبـود. آنهـا می خواهند همـان فسـاد و بی بندوبـاری را که خودشـان گرفتارش شـده اند، به کشـورهای 
اسـامی هم صـادر کنند. ولـی مـا ایـن را نمی خواهیـم. این، بـرای زندگـی اجتماعـی مضّر اسـت و بـرای آنها هم 

مضّر اسـت. هـر جا باشـد، مضّر اسـت. 

حضور عالی بانوان ما در میدانهای مختلف 
روش اسـامی برای مـا بهترین اسـت. زنـان ما در طـول حـوادث انقاب و بعـد از انقـاب تا امـروز، نشـان داده اند 
که در آن چیزهایـی که معیـار واقعی زندگی و ارزش و برجسـتگی آنهاسـت، در سـطوح عالـی قرار دارنـد. مادری 
که فرزنـدان خـود را در راه خـدا و در راه هـدف - هدفی که بـرای او مقّدس اسـت و پیـِش خدا هم مقّدس اسـت - 
تقدیـم می کند و خـم به ابرو نمـی آورد، یـک عمل برجسـته انجام داده اسـت و ایـن امر کوچکی نیسـت. ایـن را با 
هـر معیـار و میزانـی اندازه گیری کنیـد، بـا عظمت اسـت. زن جوانـی که حرمـت همسـرش و خـودش را به مدت 
ده، یازده سـال که همسـرش در زندانهای دشـمن اسـیر بوده، باکمال عّفـت و سـربلندی و پاکدامنـی حفظ کرده 

اسـت، آیا کارش ارزش نیسـت؟! اینها ارزشـند.
زنـان ما در میـدان جنـگ حضور پیـدا کردنـد؛ در میـدان بازسـازی حضور پیـدا کردنـد و در میـدان نشـان دادِن 
قدرت روانـی، از همه بیشـتر فّعالیـت کردنـد. بهترین کسـانی که در جـّو تبلیغـات گوناگوِن دشـمنان ایسـتادند، 
بانوان کشـور ما بودنـد. تبلیغات دشـمنان، به شـکلهای مختلـِف انتقـاد، کاهی را کوهـی کردن، مشـکل کوچکی 
را ده برابـر جلـوه دادن و از ایـن رادیـو و آن رادیـو گفتـن اسـت. متأسـفانه بعضـی از قلـم بـه مزدهـای داخلـی 
خودمـان هم که گویـی با انقـاب پدرکشـتگی دارنـد، در فـان مجلّه و فـان نشـریه، این چیزهـا را می نویسـند. 
بعضـی بـا شـبنامه و بعضی بـا نشـریات آشـکار و مجـاز تبلیغـات می کننـد. بـه افـراد پـول می دهند کـه در صف 
فـان جنس یـا در اتوبـوس بایسـتند و بدگویـی کنند. ایـن پولهـا را هـم بـرای شـایعه پراکنی و خراب کـردن جّو 
خـرج می کننـد. بهتریـن کسـانی کـه در چنیـن جـّوی ایسـتادند، بانـوان کشـور مـا بودنـد؛ همیـن زنـان مؤمن 
کـه بحمـداللَّ و به کـوری چشـم دشـمنان، عّده شـان هـم فـراوان و فـراوان اسـت و اکثریـت زنـان ما را تشـکیل 
می دهنـد. ایـن همـان جامعـه زِن زینبـی و فاطمـی اسـت. ایـن همـان تربیـت اسـامی و نظـام اسـامی اسـت. 

ارزش، برجسـتگی و آزادی زن، اینهاینـد. 
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فكر بر روی نقِش زن مسلمان در پیشرفت جامعه
البتـه زنان کشـور مـا بدانند کـه بـرای پیشـرفت و ترّقـی، هنـوز خیلی جـا دارنـد. مـن از بانـوان کشـورمان -چه 
خانمهایی کـه در حال تحصیلنـد؛ چه خانمهایـی کـه فارغ التحصیلند؛ چـه خانمهایی کـه در فّعالیتهای سیاسـی 
و اجتماعـی و خدماتی حضـور دارند؛ چـه خانمهایی که در بخشـهای مختلـف مسـؤولند و مسـؤولیتهایی دارند و 
چه خانمهایـی کـه در خانه ها هسـتند، اما دلشـان به نـور و روحیـه انقاب زنده اسـت و محیـط خانه هـا را محیط 
اسـامی نگه می دارنـد - خواهـش می کنـم که دربـاره نقـِش زن مسـلمان در پیشـرفت جامعـه خودشـان، باز هم 
فکـر کنند. در باره تشـّکلهای سیاسـی، کارهـای علمی، خدمـات ارزشـمند، باالبردن سـطح معرفـت و معلومات و 

ایسـتادگی در مقابل دشـمنان در همـه مراکـز و میدانهایی کـه ایسـتادگی در آنها مؤثّر اسـت، فکـر کنند. 
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ظلم به جامعه زنان، یكی از معضالت دنیای امروز 
نقش برجسته زنان در انقالب و جنگ

سه دیدگاه از بینش اسالمی نسبت به زن
1( عدم تفاوت بین زن و مرد در راه تكامل انسانی 

2( نظـر میانـه در خصـوص فعالیت هـای اجتماعـی، 
سیاسـی و اقتصـادی زنـان

خانواده ها ممانعت از تحصیل دختران نكنند
ــد  ــت بای ــای فّعالی ــه راهه ــی، هم ــدان علم می

برای زنان باز باشد
3( نگاه به زن، به عنوان یک عضو در خانواده

بنیان بسیار سست خانواده در غرب
وظایف بسیار سنگین قانون از زنان خانواده

آگاهی و حضور زن و مرد در میادین مختلف 
افزایش معلومات وظیفه حتمی و مسلم زن و مرد

تكامل معنوی، فعالیت اجتماعی و خانواده؛
 سه بعد اصلی نگرش اسالم به زن



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

تكامل معنوی، فعالیت اجتماعی و خانواده؛ سه بعد اصلی نگرش اسالم به زن *

ظلم به جامعه زنان، یكی از معضالت دنیای امروز 
بـرای مـن، منظـره بسـیار جالـب و زیبایی اسـت کـه مشـاهده می کنـم بانـوان ایـن اسـتان، اجتماعـی را بـا این 
، شـما قشـرهای مختلـف بانوان این اسـتان، از شـهرهای مختلف گـرد آمده اید  عظمت تشـکیل داده اند. بحمداللَّ
و این مجمع بـا شـکوه را تشـکیل داده اید. آنچـه که امـروز مناسـب می دانـم در این مجموعـه بزرگ عـرض کنم، 

دو، سـه مطلـب اساسـی در خصوص مسـائل زنان اسـت:
مطلـب اّول این اسـت کـه امـروز معضـل بزرگـی در ارتبـاط بـا قشـر زن، نـه فقـط در ایراِن مـا، بلکـه در سراسـِر 
جهان وجـود دارد. آن معضل این اسـت که نسـبت بـه حقوق و شـخصیت بانـوان، در بعضـی از بخشـهای زندگی، 

کوتاهـی یـا تعـّرض انجـام می گیـرد. یعنی بـه زنـان ظلم می شـود.
بعضـی تصـّور می کننـد این ویژگـی، مخصـوص کشـورهای شـرقی یا اسـامی اسـت. ایـن تصّور، اشـتباه اسـت. 
ظلـم بـه زنـان، در کشـورهای غربـی - بـا همـه اّدعاهایی کـه نسـبت به زنـان دارنـد - اگـر بیشـتر از کشـورهای 
اسـامی و شـرقی نباشـد، کمتر نیسـت. آمارهایی مبنی بر آزار زنـان در خانواده از طـرف مردان - چه شـوهر، چه 
پدر و چـه بـرادر - وجود دارد کـه من ایـن آمارهـای تکان دهنده را دیـده ام. واقعـاً انسـان را دچار تعّجـب می کند!

پس، معضلی کـه به آن اشـاره شـد، در همه جـای دنیـا وجـود دارد. ایـن معضل، بایـد حل شـود. البته در کشـور 
ما، به هنـگام مقّدمات پیـروزی انقـاب که زنـان در میدانهـای عظیم مبارزه سیاسـی حضـور پیدا کردنـد و نقش 

خودشـان را بـه اثبات رسـاندند، وضـع تا حـدود زیادی عوض شـد.

*. بیانات در جمع زنان شهر ارومیه  1375/06/28
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نقش برجسته زنان در انقالب و جنگ
مـن این جـا در جمـع شـما بانـوان عزیـز و خواهـران و فرزنـدان خـودم، عـرض می کنـم کـه نقـش اجتماعـات 
زنـان در پیـروزی انقـاب، بـه احتمـال زیـاد از اجتماعـات مخصوص مـردان بیشـتر بـود. یعنـی حضور زنـان در 
مبـارزات عمومـی و سیاسـی، یـک نقـش چنـد گانـه داشـت. مرد یـک نفـر بـود و خـودش می آمـد در مبـارزات 
یـا در اجتماعـات و راهپیماییهـا شـرکت می کـرد. همیـن و بـس! امـا وقتـی زِن خانـه، خـود را در مبارزه سـهیم 
می دانسـت و وارد میدان می شـد، در واقع خانـه ای را کـه در آن، مـرد و زن و فرزندان هسـتند، به صحنـه می آورد 
و خانـواده ای را در میـداِن مبـارزه حاضـر می کرد. در جنـگ نیز همیـن طور بـود. یعنی اگـر خانواده های شـهدا - 
مـادران و همسـران - صبـر نمی کردند، جنـگ دچار مشـکات بسـیار بزرگـی می شـد. در آن مقطع، نقـش زنان، 
بسـیار برجسـته بود. انقـاب و جنگ، زنـان مـا را در جامعـه از آگاهی و رشـد سیاسـی برخـوردار کـرد. زن، وقتی 
با سـواد باشـد و از آگاهی سیاسـی برخوردار شـود، کسـی نمی تواند به آسـانی به او زور بگویـد و حّقـش را پایمال 

کنـد. اینهـا غنیمتهایـی بود کـه در انقـاب بـرای زنان پیـش آمد. ایـن، نکتـه اّول.

سه دیدگاه از بینش اسالمی نسبت به زن

1( عدم تفاوت بین زن و مرد در راه تكامل انسانی 
خواهـش می کنـم دختـران جـوان و تحصیلکـرده و بانـوان آگاه و هوشـمند بـه نکتـه ای کـه می خواهـم بگویـم، 
درسـت توّجه کننـد: زن را از سـه دیدگاه می شـود مـورد ماحظه قـرار داد تا بینش اسـامی نسـبت به او آشـکار 
شـود. یکی نقـش زن بـه عنـوان انسـانی در راه تکامـل معنوی و نفسـانی اسـت کـه در ایـن دیـدگاه، زن و مـرد با 
یکدیگـر هیچ تفاوتـی ندارنـد. در تاریـخ، زنان بـزرگ و برجسـته ای حضور داشـته اند؛ همچنـان که مـردان بزرگ 
و برجسـته ای بوده انـد. در قـرآن، وقتی خـدای متعـال می خواهد بـرای مؤمنین مثـال بزنـد، از زن مثـال می زند: 
»و ضـرب اللَّ مثـًا للّذیـن آمنـوا امـرأت فرعـون1.« زن به عنـوان عنصر مؤمـِن برجسـته ای کـه نظیـر او در میان 

انسـانهای آن روز هـم نبود یـا کمیاب بـود، حضـور دارد. ایـن، از دیـدگاه اّول.

2( نظر میانه در خصوص فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان
دیـدگاه دوم، در زمینـه فعالیتهـای اجتماعی، سیاسـی، علمـی و اقتصادی اسـت. از نظر اسـام، میـدان فّعالیت و 
تـاش علمی و اقتصـادی و سیاسـی بـرای زنان، کامـًا باز اسـت. اگر کسـی با اسـتناد بـه بینش اسـامی بخواهد 
زن را از کار علمـی محـروم کنـد، از تاش اقتصـادی بـاز دارد، یا از تـاش سیاسـی و اجتماعی بی نصیب سـازد، به 
خاف حکـم خدا عمـل کرده اسـت. زنان بـه قدری کـه تـوان جسـمی و نیازهـا و ضرورتهایشـان اجـازه می دهد، 
می تواننـد در فّعالیتها شـرکت کننـد. آنها هر چـه می تواننـد، تاش اقتصـادی و سیاسـی و اجتماعی کنند. شـرع 
مقـّدس، مانع نیسـت. البته چـون از لحاظ جسـمانی زن ظریفتـر از مرد اسـت، لـذا ضرورتهایـی دارد. تحمیِل کار 
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سـنگین بـر زن، ظلم بـه زن اسـت. اسـام ایـن را توصیـه نمی کنـد؛ چنـان که منـع هـم نمی کنـد. البتـه از امام 
علی بـن ابی طالـب علیه الّصـاة و الّسـام نقل اسـت کـه فرمـود: »المـرأة ریحانـة و لیسـت بقهرمانـه2.« یعنی زن 
گل اسـت، قهرمانه نیسـت. »قهرمـان« یعنی پیشـکار و خدمتگـزاِر آبرومنـد. خطاب به مـردان می گویـد که زنان 
در خانه هـای شـما مثـل گلـی لطیفند کـه باید نسـبت به آنهـا با کمـال ظرافـت و دّقـت رفتار کـرد. زن، پیشـکار 
شـما و خدمتگزار شـما نیسـت که خیال می کنیـد کارهـای سـنگین را باید بـه او محّول کـرد. این، مسـأله مهّمی 

اسـت.
در گزارشـی که اخیـراً به من دادند، آمده اسـت کـه در بعضـی از مناطـق آذربایجان غربـی، هفتاد درصـد کارهای 
روزمـّره را زنـان و سـی درصد بقیـه را مـردان انجـام می دهنـد! ایـن ظلم اسـت. این بـه خاف نظر اسـام اسـت. 
این کـه بعضـی مـردان وقتـی می خواهنـد ازدواج کننـد، شـرط قائـل می شـوند کـه زن بایـد حتمـاً کار کنـد و 
شـغل و درآمـدی داشـته باشـد، خطاسـت. گرچـه خـاف شـرع نیسـت، اما اسـام بـه چنیـن کاری هـم توصیه 
نمی کنـد. این کـه مـا بگوییـم »زن را از فعالیـت اقتصـادی و اجتماعـی ممنـوع کنیـم«، بـه اسـتناِد نظـِر اسـام، 
غلط اسـت. اسـام چنیـن حرفـی نگفتـه اسـت. امـا از آن طرف، ایـن را هـم کـه زن را مجبـور بـه انجـام کارهای 
سـنگین و تاشـهای دشـوار اقتصادی، اجتماعـی یا سیاسـی کنند، اسـام توصیـه نکرده اسـت. نظر اسـام، یک 
نظر میانه اسـت. یعنـی زن اگـر فرصـت و فراغت داشـته باشـد، بچـه داری مانع او نگـردد، شـوق و عاقـه و نیرو و 
تـوان جسـمانی داشـته باشـد و بخواهـد وارد فعالیتهـای اجتماعی، سیاسـی یا اقتصـادی شـود، مانعی نـدارد. اما 
این کـه او را مجبـور کننـد و بگوینـد باید حتماً شـغلی بپذیـری، روزی فـان قـدر کار کنی تا بـا درآمـد آن بتوانی 
در تأمیـن هزینـه خانـوار، سـهمی به عهـده بگیـری، نه. ایـن را هـم اسـام از زن نخواسـته اسـت. ایـن را هم یک 

نوع تحمیـل بـر زن به حسـاب مـی آورد.
پس، بـه طور خاصـه، در دیـدگاه دوم، نظر اسـام این اسـت کـه در میـدان فّعالیت علمـی، اقتصـادی، اجتماعی 
و سیاسـی، نبایـد بـر زن تحمیـل و اجبـار کـرد؛ چنان کـه به سـد کـردن راه او هـم نبایـد پرداخـت. اگـر خانمها 
می خواهنـد وارد فّعالیتهـای اجتماعی و سیاسـی شـوند، مانعی نیسـت. البته فّعالیـت علمی، خیلی خوب اسـت و 

بـر سـایر فّعالیتها ترجیـح دارد.

خانواده ها ممانعت از تحصیل دختران نكنند
من بـه خانواده هـا توصیـه می کنم کـه اجـازه دهنـد دخترهایشـان درس بخواننـد. مبـادا پـدر و مـادری، از روی 
تعّصـِب دینـی، خیـال کننـد کـه بایـد جلـِو دختـر را بگیرند تـا تحصیـات عالیـه نکنـد! نه؛ دیـن چنیـن چیزی 
نگفتـه اسـت. دین، بـرای تحصیـل علـم، میان دختـر و پسـر فرقـی نمی گـذارد. اگر پسـر شـما تحصیـات عالیه 
می کنـد، بگذاریـد دختر شـما هم بـه تحصیـات عالیه بپـردازد. بگذاریـد دختـران جوان مـا درس بخواننـد، علم 
بیاموزنـد، آگاهـی پیـدا کننـد، به شـأن خودشـان واقـف شـوند و قـدر خـود را بداننـد، تـا بفهمنـد کـه تبلیغات 
اسـتکبار جهانـی در خصـوص زن، چقـدر بی پایه و اسـاس و پوچ اسـت. در سـایه سـواد، می شـود اینهـا را فهمید.
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2. نهج الباغه: نامه 31 )وصیت نامه ای به امام حسن علیه الّسام(
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میدان علمی، همه راههای فّعالیت باید برای زنان باز باشد
امـروز متدیّن تریـن، انقابی تریـن، پاکتریـن و بـا ایمانتریـن دختـران و زنـان جـوان مـا، در میـان قشـرهای 
تحصیلکـرده هسـتند. کسـانی کـه اهـل تجّمـل و چسـبیدن بـه زر و زیـورآالت هسـتند و یـا کورکورانه و چشـم 
بسـته می خواهند از الگوهـای غربی در لبـاس و پوشـاك و وضع زندگـی تقلید کننـد، غالبـاً از سـواد و معلومات و 
معرفـت کافی بهـره ندارند. کسـی کـه معلومـات داشـته باشـد، می تواند رفتـار خـود را کنتـرل کنـد و آن را با هر 
چه حّق و حقیقـت و خوب اسـت، تطبیق دهـد. بنابرایـن، در میدان علمـی، همه راههـای فّعالیت باید بـرای زنان 
باز باشـد. دختـران، حّتـی در روسـتاها هـم درس بخواننـد. توصیه من بـه پـدران و مادران این اسـت کـه بگذارند 
دختـر بچه هایشـاْن بـه مدرسـه برونـد و سـواد بیاموزنـد. اگـر آنهـا اسـتعداد دارنـد و مایلند پـس از طـّی مراحل 
ابتدایـی بـه تحصیـات عالیـه و دانشـگاهی بپردازنـد، ممانعـت نکنیـد. بگذاریـد در جامعه اسـامی مـا آنها جزو 

انسـانهای بـا سـواد و دارای معلومات شـوند. این هـم از دیـدگاه دوم.

3( نگاه به زن، به عنوان یک عضو در خانواده
دیـدگاه سـوم، نـگاه بـه زن، بـه عنـوان یـک عضـو در خانـواده اسـت کـه ایـن از همـه مهمتـر بـه نظر می رسـد. 
عزیـزان مـن! در اسـام بـه مـرد اجـازه داده نشـده اسـت کـه بـه زن زور بگویـد و امـری را بـر او تحمیـل کنـد. 
برای مـرد در خانـواده، حقـوق محـدودی قرار داده شـده اسـت کـه از روی کمـال مصلحـت و حکمت اسـت. این 
حقـوق، بـرای هر کـس گفتـه و تشـریح شـود، مـورد تصدیـق قـرار خواهـد گرفـت. همچنیـن، بـرای زن نیـز در 
خانـواده، حقوقـی معّیـن شـده اسـت کـه آن هـم از روی مصلحت اسـت. مـرد و زن، هـر کـدام طبیعـت، اخاق، 
روحّیـات و غرایـزی دارنـد کـه ویـژه خودشـان اسـت. آنهـا اگـر از ُخلقّیـات ویـژه خود بـه طـور صحیح اسـتفاده 
کننـد، در خانواده، زوجـی کامـل و هماهنگ و مسـاعد تشـکیل می دهند. اگر مـرد زیـاده روی کرد، تعـادل به هم 
می خورد. اگـر زن هـم زیـاده روی کرد، تعـادل به هـم می خـورد. اسـام در داخـل خانـواده، دو جنـس زن و مرد 
را ماننـد دو لنگـه یک در، دو چشـم در چهـره انسـان، دو سنگرنشـین در جبهـه نبرد زندگی و دو کاسـِب شـریک 
در یک باب مغـازه قرار داده اسـت. هر کـدام از ایـن دو، طبیعت، خصوصیـات و خصلتهایـی، هم در جسـم و روح و 
فکر و هـم در غرایـز و عواطـف دارند کـه ویژه خودشـان اسـت. این دو جنـس، اگر بـا همـان حـدود و موازینی که 
اسـام معّین کرده اسـت در کنـار هم زندگـی کنند، خانـواده ای مانـدگار و مهربـان و با برکـت و پرفایـده خواهند 

داشـت.

بنیان بسیار سست خانواده در غرب
امـروز در دنیای غرب، خانـواده، بنیان بسـیار سسـتی دارد. خانواده هـا - بخصوص زنـان - از جدایی و تاشـی رنج 
می برنـد. اگـر خانـواده ای، خدای ناکرده، متاشـی شـود، هـم مـرد و هـم زن، هـر دو، سـرگردان و آواره و ناراحت 
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می شـوند و رنـج می بیننـد. امـا در ایـن میـان، زن بیشـتر رنـج می بینـد. امـروز در دنیـای غـرب، زنان دچـار این 
رنجنـد؛ چـون خانواده هـا به آسـانی بـه هـم می خورنـد، متاشـی می شـوند و از بیـن می رونـد. گاهی خـوِد زنان 

اقـدام بـه فروپاشـی کانـون خانـواده می کنند؛ امـا خود آنهـا هـم، چوبـش را بیشـتر می خورند.

وظایف بسیار سنگین قانون از زنان خانواده
نکتـه مهـّم ایـن اسـت کـه در محیـط خانـواده - همان طـور کـه گفتـم - ایـن دو عنصـر و دو موجـود، ضمـن 
برخـورداری از خصوصیاتشـان، بـا یکدیگـر هماهنگـی و همزیسـتی دارنـد. لکـن زن از لحـاظ جسـمی، ظرافـت 
بیشـتری دارد و مـرد، قویتـر و گردن کلفت تـر اسـت. بـا ایـن حـال، اگـر قانـون از زن دفـاع نکنـد، ممکـن اسـت 
مرد، نسـبت بـه او تعـّرض کنـد. لـذا، قانـون، در حمایـت از بانوانـی کـه خانـواده تشـکیل داده انـد و درون محیط 
خانوادگـی خودشـان هسـتند، وظایـف بسـیار سـنگینی دارد. مطلبی که مـا در کشـورمان بایـد با جدیّـت دنبال 
کنیـم، حمایـت اخاقـی و قانونـی از زن اسـت؛ تـا مـرد در محیـط خانـواده نتوانـد زورگویی کنـد. گرچـه پس از 
انقـاب، اصاحـات زیـادی در قوانیـن ازدواج و حمایـت از خانـواده شـده اسـت، امـا کافی به نظـر نمی رسـد. لذا، 
توصیه مـا به همـه دسـت اندرکاران - چـه آنهایی کـه در مجلسـند، چـه آنهایی کـه در دسـتگاه دولتی هسـتند و 
چـه آنهایی که بـر منابر خطابـه و وعـظ هسـتند - و به خود زنـان، این اسـت که چنیـن مطلبـی را مجّدانـه دنبال 
کنند. ایـن همـان نقطـه اساسـی اسـت کـه اسـام مهمتریـن کار را در این بخـش انجـام داده اسـت. ایـن همان 
نکته ای اسـت کـه در دنیای غـرب، مغفـول مانده و امـروز زنـان دچار مظلومیت شـدیدی هسـتند. بعضی کسـان 
کـه ظاهر بیننـد، به محیـط اجتماعـی در غـرب می نگرنـد و می بینند زنـان بدون هیـچ پروایـی، در جوامـْع ظاهر 
می شـوند. لذا، خیـال می کنند که آنهـا در داخـل خانواده هـم چنیـن بی پروایـی را دارنـد. در حالی که ایـن تصّور 
اشـتباه اسـت و در محیـط خانـواده به زنـان خیلـی ظلم می شـود. امـا اسـام، مانـع از چنیـن ظلمی در حـّق زن 
اسـت. امروز اگـر مـا در جامعه مـان کمبـودی در این زمینـه داریـم، بایـد مرتفع شـود و حمایـت قانونـی از زن، با 
کمال قّوت و شـّدت انجـام گیـرد. البته در محیـط اجتماعـی، خدمات و مشـارکتهایی وجـود دارد که زنـان در آن 

فّعالترنـد. 

آگاهی و حضور زن و مرد در میادین مختلف 
خوب اسـت بـه مناسـبت »روز پرسـتار«، به مسـؤولیت پرسـتاری، کـه از سـابق، زنـان در این مسـؤولیْت بیشـتر 
از مـردان تـاش و فعالیـت می کردنـد و کار بسـیار مهّمـی هم هسـت کـه ارزش واالیـی دارد، اشـاره کنـم: بانوان 
عزیـز و خواهـران گرامی! مسـأله مهـّم این اسـت کـه امروز اسـام بـا قوانیـن و معارف خـود، کمـر بـه حمایت از 
همه قشـرهای جامعـه مـا - اعـم از زن و مـرد، روسـتایی و شـهری، قشـرهای مختلـف و مخصوصاً قشـرهایی که 
ضعیفنـد - بسـته اسـت. از یـک دیـدگاه دیگـر، می تـوان چنین گفـت که نظـام اسـامی و احـکام اسـامی، کمر 
بـه دفـاع از مظلومیـن در همه دنیا بسـته اسـت. بـه خاطـر همین دیدگاه اسـت کـه امـروز اسـتکبار، علیـه نظام 

ه...
واد

خان
ی و 

اع
تم

 اج
ت

الی
، فع

وی
عن

ل م
كام

ت



سئله زن"
ضوع " نگاه انقالب اسالمی به م

شتر درباره مو
مطالعه بی

نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

68

جمهوری اسـامی توطئـه می کند. اکنـون کمتر ماهـی می گذرد که اسـتکبار بـا دسـتگاهها، کمپانیهـا، مغزهای 
مزدور و مؤّسسـات طّراحی اش - کـه دائماً مشـغول طّراحی توطئـه علیه ملتهـا و دولتهای آزاد هسـتند - در صدد 
ضربـه زدن و توطئـه علیه نظـام جمهوری اسـامی نباشـد. ایـن توطئه هـا، حّتی بعضـاً هر هفتـه و هر روز شـکل 
می گیـرد و به طـور مسـتمر ادامـه دارد. اما بـه فضـل پـروردگار و به خاطـر همیـن اجتماعـات، همیـن همدلیها، 
همیـن همبسـتگیها و همیـن آگاهیهایـی کـه بحمـداللَّ زن و مـرد در کشـور مـا از آن برخوردارنـد، همـه تاش 
اسـتکبار علیـه جمهـوری اسـامی، ضایـع و باطـل شـده و در میـدان مقابلـه بـا ایـن ملـت بـزرگ، بارهـا و بارها 
بینـی او به خاك مالیده شـده اسـت. مسـلّماً بیـش از همـه عوامل در ایـن زمینـه، آگاهی مـردم و حضورشـان در 
میدانهای مهـّم اجتماعی و سیاسـی نقش داشـته اسـت و شـما زنان، در ایـن مـورد، تأثیر زیـادی داشـته اید و باز 

دارید. هـم 

افزایش معلومات وظیفه حتمی و مسلم زن و مرد
، در همـه کشـور، دانشـگاه و حـوزه علمیـه وجـود دارد و دختـران جـوان، در بخشـهای مختلف  امـروز، بحمـداللَّ
ایـن دو نهـاد و مرکز علمـی، آگاهی کسـب می کننـد و بـه علم آمـوزی می پردازند. تـا وقتی ایـن روحهـای جوان، 
پرشـور، دارای آگاهـی، بـا اراده وبا محّبـت، در جامعه مـا بحمداللَّ فـراوان اسـت، اسـتکبار، امریکا و دشـمنان ریز 
و درشـت این ملـت، هیـچ غلطی نسـبت بـه ایـن کشـور نمی تواننـد بکننـد. توصیه مـن بـه خواهـران و دختران 
عزیزم این اسـت کـه معلومـات و آگاهیهایتـان را بیشـتر کنیـد. مطالعـه، دّقـت، تحقیـق، درس، ورود به مسـائل 
مـورد ابتـای روز و اهتمـام به کارهـای دینـی، جـزو وظایف حتمی و مسـلّمی اسـت کـه امـروز زنان کشـور باید 
مثل مـردان، خـود را موّظف بـه انجـام آنها بدانند. شـما هسـتید کـه فرزنـدان صالـح می پرورید و همسـران خود 
را بـرای ورود به میدانهـای مثبت، تشـجیع می کنیـد. بسـیاری از زنان، شـوهراِن خودشـان را بهشـتی می کنند و 
آنها را از مشـکات دنیا و آخرت نجـات می دهنـد. کار و تـاش زن و آگاهی و موضعگیـری او، چنین ارزشـی دارد.
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دلیل تجلیل از بانوان اهواز و خوزستان
تكیه بر نیـروی انسـانی زن و مـرد برای بازسـازی 

یک كشور
شأن اسالمی زن را ابتدا خود بانوان باید بشناسند!

سه عرصه برای فعالیت زنان در اسالم
الف( تكامل و رشد معنوی خوِد زن
نمونه های قرآنی در این عرصه

ب( عرصه فعالیت های اجتماعی زن
تحصیـل دختـران در رشـته هایی كـه بـرای آنهـا 

مفید است
حجاب برای امنیت پیداكردن زن

فعالیـت اجتماعـی زنـان، بازگردانـدن نیمـی از 
نیروی فعال به جامعه

مالكیت زن بر ثروت خود در اسالم
ج( نقش زن در خانواده

و...

نقش زن در خانواده



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

نقش زن در خانواده *

دلیل تجلیل از بانوان اهواز و خوزستان
ایـن اجتمـاع باشـکوه و بـزرگ، یکـی از معـدود اجتماعاتـی اسـت کـه در کشـور اسـامی ما بـه معنـای حقیقی 
کلمـه بـرای تجلیـل از بانـوان فـداکار میهـن عزیزمـان تشـکیل شـده اسـت. تشـکیل ایـن مجلـس و ایـن دیدار 
باعظمـِت بانوان اهـواز و خوزسـتان، اّوالً به خاطر این اسـت که مقـام واالی زن ایرانـی، مخصوصاً در ایـن منطقه ی 
خونبـار مورد احتـرام و اهتمـام ویـژه ای قرار گرفتـه باشـد. ثانیاً دربـاره ی مسـأله ی زن ایرانـی و زن مسـلمان، در 
اجتماعی که از خود بانوان تشـکیل شـده اسـت، مطالـب الزم و مهمی مطرح شـود، تـا در تصحیح بینـش عمومی 
ملت عظیم الّشـأن ایـران و همه ی مسـلمانان جهان نسـبت بـه زن مسـلمان و دیـدگاه اسـام دربـاره ی زن، مؤثّر 
واقـع شـود. ثالثـاً ایـن اجتمـاع، نشـان دهنـده ی اسـتقال زن ایرانـی و حضـورش در میـدان سیاسـت و میـدان 

مسـائل انقابـی اسـت و ایـن، نمایش قـدرت ملـت ایـران، مخصوصـاً بانـوان در مقابل چشـم جهانیان اسـت.

تكیه بر نیروی انسانی زن و مرد برای بازسازی یک كشور
آنچه کـه مـن عرایضم را بـا آن شـروع می کنـم، ایـن اسـت کـه در دوران بازسـازی کشـور اسـامی - کـه در این 
دوران، هـم ملت و هـم مسـؤوالن، درصدد آن هسـتند که ایـران بـزرگ را هم از لحـاظ مـاّدی و هم از لحـاظ نظم 
اجتماعـی و هـم از جهات معنـوی، بازسـازی حقیقی کننـد - بیشـترین تکیه بـر نیروی انسـانی اسـت. یعنی یک 
کشـور اگـر می خواهد بـه معنـای واقعـی بازسـازی کنـد، بایـد بیشـترین تکیـه و بیشـترین نـگاه و توّجهـش، به 
انسـان و نیروی انسـانی باشـد. وقتـی که صحبـت از نیـروی انسـانی اسـت، بایـد توّجه کنیـم که نصـف جمعیت 

*. بیانات در اجتماع زنان خوزستان   1375/12/20
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کشـور و نیمی از نیروی انسـانی، بانـوان کشـورند. اگر بینـش غلطی در مورد زن وجود داشـته باشـد، بازسـازی به 
معنای حقیقی و در سـطح وسـیع آن، شـدنی نیسـت. هـم خـوِد بانوان کشـور باید نسـبت بـه موضـوع زن از نظر 
اسـام، دارای آگاهـی کافـی و الزم باشـند، تـا بتوانند بـا اتّکا به نظـر واالی دیـن مقدس اسـام، از حقـوق خود به 
طور کامل دفـع کنند، و هـم همه ی افـراد جامعه و مردان در کشـور اسـامی بایـد بدانند کـه نظر اسـام در مورد 
زن، حضـور زن در عرصه هـای زندگـی، فّعالیت زنـان، تحصیل زنـان، کار و تـاش اجتماعی و سیاسـی و اقتصادی 

و علمـی زنان، نقـش زن در خانـواده و نقـش زن در بیـرون از خانواده چیسـت.

شأن اسالمی زن را ابتدا خود بانوان باید بشناسند!
دربـاره ی همه ی اینها، اسـام یـک نظر روشـن و صریـح دارد که اگـر بخواهیم بـا نظر فرهنگهـای دیگـر، از جمله 
فرهنگ غربـی مقایسـه کنیم، نظر اسـام، هـم مترّقی تر اسـت و هم سـابقه ی بینـش اسـامی، از آنچه کـه امروز 
در مرد هسـت، بیشـتر اسـت و هـم نظر اسـام موجـب آبـادی و صـاح و فـاح کشـور و موجـب اعتـای هر چه 
بیشـتر بانـوان در کشـور می شـود. خواهران عزیـز! توّجـه بفرماییـد؛ مخصوصـاً مـن اصـرار دارم که زنـان جوان و 
کسـانی کـه دارای هّمت و شـور و انگیـزه ی بیشـتری هستند،درسـت توّجـه بفرماینـد، تـا آن قدری کـه اقتضای 

این جلسـه اسـت، دراین بـاره مطالـب کوتاهـی را عـرض کنم.
نظر اسـام در مورد زندگی انسـان و شـأن زنان، در سـه بخش قابل تقسـیم اسـت. مـن بارهـا این مطالـب را بیان 
کـرده ام؛ امـا اصـرار دارم کـه هر چـه بیشـتر ایـن مطلب مهـم در مـورد بانـوان کشـور مطرح شـود. آن کسـی که 
بیشـتر باید در ایـن مـورد فّعال باشـد، خود زنـان جامعـه ی ما هسـتند. خواهـران عزیـز و دختـران مـن! اعتقادم 
این اسـت که اگر در بخشـی از جامعه ی اسـامی - چه در ایـران و چـه در بعضی کشـورهای دیگر - نسـبت به زن 
مسـلمان، کوتاهیهایـی صـورت می گیرد، قـدری تقصیر مـردان و قـدری هم تقصیـر خوِد بانـوان اسـت؛ چون آن 
کسـی که باید شـأن اسـامی زن را بشناسـد و از آن دفـاع کند، در درجـه ی اّول خـوِد بانوان هسـتند. بایـد بدانند 
که خدا و قـرآن و اسـام، دربـاره ی آنهـا چـه قضاوتـی دارد، از آنها چـه می خواهـد، مسـؤولیت آنها را چـه چیزی 
معّین می کنـد و از آنچه که اسـام فرمـوده و خواسـته، دفاع کننـد و بخواهنـد. اگر نخواهند، کسـانی کـه به هیچ 
ارزشـی پایبند نیسـتند، به خود اجـازه خواهند داد کـه به زن سـتم کننـد؛ کمااین که امـروز در دنیای غـرب و در 
زیر سـایه ی نظامهای مـاّدی آن دیـار، با وجـود شـعارهایی که نسـبت بـه زن می دهند، بیشـترین ظلـم را مردان 
غربی بـه زنـان می کنند؛ پدر بـه دخترش، بـرادر بـه خواهرش، شـوهر به زنش. بیشـترین سـتم و تعـّرض و تعّدی 
نسـبت بـه زنـان و همسـران و خواهـران و یـا حّتـی دخترانشـان - طبـق آمارهایی کـه در دنیا هسـت - از سـوی 
مردانی اسـت کـه در نظامهـای غربـی زندگـی می کننـد. یعنی اگـر در نظامـی ارزشـهای معنـوی حاکم نباشـد، 

خـدا در دلها نباشـد، مـرد با تکیـه بر قـدرت جسـمانی، راه خـود را بـرای ظلـم و تعّدی بـه زن بـاز می بیند.
چیزی کـه مانع اسـت، دو چیز اسـت: یکـی ماحظه ی خـدا و قانـون و ایمـان و امثـال اینهـا، و یکی هم خـوِد زن 
که حقوق انسـانی و الهـی خـود را درسـت بشناسـد و از آن دفـاع کند و خـود را بـه معنـای حقیقی کلمـه بطلبد. 
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در ایـن مـورد، اسـام یـک حـّد میانـه و بـدون افـراط و تفریـط را ارائـه می دهد. نـه بـه زن اجـازه ی ظلـم کردن 
می دهـد و نه طبیعـت زن و مـرد را نادیـده می گیـرد. خّط مسـتقیم و صراط مسـتقیم، همان خّط اسـامی اسـت 

که مـن بـه صـورت کوتـاه آن را تشـریح می کنم.

سه عرصه برای فعالیت زنان در اسالم

الف( تكامل و رشد معنوی خوِد زن
در اسـام، برای فّعالیـت زنان، سـه عرصه معّین شـده اسـت. اّول، عرصـه ی تکامل و رشـد معنوی خوِد زن اسـت. 
زن و مرد در ایـن بخش، هیـچ تفاوتـی در میدان رشـد و تکامل معنـوی ندارنـد. یعنی مـرد می تواند بـه عالیترین 
مقامـات از لحـاظ معنوی برسـد؛ زن هـم می تواند بـه باالتریـن مقامـات از لحـاظ معنوی برسـد. مـرد می تواند به 

حـّد علی بن ابی طالـب علیه الّسـام برسـد و زن می توانـد به حـّد فاطمـه ی زهرا سـام اللَّ علیها برسـد.

نمونه های قرآنی در این عرصه
قرآن کریـم، وقتی می خواهـد نمونـه ای برای انسـانهای بـا ایمان ذکـر کنـد، آن را از میان مـردان ذکـر نمی کند؛ 
از میـان زنان ذکـر می کنـد: »و ضـرب الَلّ مثـًا للذین امنـوا امـراة فرعـون«)358(. خدای متعـال در ایـن جا، دو 
زن را به عنـوان دو نمونـه از انسـانهای برجسـته و مؤمن - نـه از زنان برجسـته - ذکـر می کند. یعنـی در صحنه ی 
انسـانیت و تکامـل معنـوی، خـدای متعال وقتـی می خواهـد نمونـه ی ممتـازی بیان کنـد، سـخن از پیامبـران و 
مـردان بـزرگ و شـخصیتهای علمـی و دینـی نمی کنـد؛ بلکـه سـخن از دو زن بـه میـان مـی آورد که یکـی از آن 
دو زن، زن فرعـون اسـت. »أذ قالـت رب ابـن لـی عنـدك بیتـاً فی الجنـة«)359(؛ زنـی در مقـام مبارزه بـا قدرت 
طاغوتـی شـوهرش، زنی بـا اسـتقال کامل که زیـر بـار شـوهر متجـاوز و قدرتمنـد و فرعون صفـت و فرعـون نام 
خود نمـی رود. عظمـت ایـن زن، این جاسـت کـه شـوهر نمی توانـد راه گمراهی را بـر او تحمیـل کنـد؛ اگرچه آن 
شـوهر، شـخصی در حّد فرعون بـا آن قـدرت و با آن شـخصیت باشـد. میلیونهـا مرد، زیر دسـت فرعـون و محکوم 
اراده ی اوینـد؛ اما همسـر خـود این مـرد، در خانـه محکـوم اراده ی او نیسـت؛ آزاد اسـت، به خـدا ایمان مـی آورد، 
راه فرعـون را تـرك می گویـد و راه خـدا و راه حـق را انتخـاب می کنـد. لـذا بـه عنـوان یـک موجـود و یک انسـان 
برجسـته، نه فقـط از میـان زنـان، بلکـه از میـان همـه ی بنی نـوع بشـر انتخـاب می شـود. زِن دیگـر، مریـم مادر 
عیسـی و دختـِر عمران اسـت. »مریـم ابنـة عمـران«)360(. مریـم، زنی جـوان اسـت کـه در مقابل تهمـت و نگاه 
سـوء ظـن آلـوده ی همـه ی مـردم شـهر و منطقـه ی خـود، مثـل کـوه می ایسـتد و کلمـةالَلّ و روح را کـه خدای 
متعال بـا قدرت کاملـه ی خـود در دامان پاك او گذاشـته اسـت، بـر روی دسـت می گیرد و مثـل نورافکنـی فرزند 
خـود را بـر دنیـای تاریـک آن زمـان می افکنـد. ایـن دو زن، دنیـا را نور بـاران می کننـد. این، نشـان دهنـده ی آن 
اسـت که در میدان عظیم و محشـر وسـیعی کـه همـه ی انسـانها، از اّولیـن و آخرین جمع شـده اند؛ وقتـی خدای 
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متعـال می خواهـد دو انسـان را از مجمـوع همه ی انسـانها انتخـاب کند و بـه عنوان مثـل و نمونـه، آنهـا را معرفی 
کنـد، دو زن را انتخـاب می کنـد؛ نـه دو مـرد را و نه یـک مـرد و یـک زن را. در ایـن کار، رازهایی اسـت.

پـس، در عرصـه ی اّول - یعنـی عرصه ی رشـد معنـوی و تعالـی روحی و نفسـانی انسـان - میـان زن و مـرد فرقی 
نیسـت؛ زن مثل مـرد، مـرد هـم مثـل زن هـر دو می توانند مـدارج عالـی معنویّـت و قـرب به خـدا را طـی کنند. 
لذا در قرآن می فرمایـد: »ان المسـلمین والمسـلمات و المؤمنین و المؤمنـات و القانتیـن و القانتـات و الّصادقین و 
الّصادقـات و الّصابرین و الّصابـرات و الخاشـعین و الخاشـعات و المتصّدقین و المتصّدقـات و الّصائمیـن و الّصائمات 
و الحافظیـن فروجهـم و الحافظات و الذاکریـن الَلّ کثیـراً و الذاکـرات«)361(. همه جا، مـرد و زن در کنـار هم قرار 
دارنـد. »اعـدالَلّ لهـم مغفـرة و اجـراً عظیمـاً«)362(. ایـن، صحنـه ی اول اسـت کـه در آن، میـان زن و مـرد هیچ 

نیسـت. تفاوتی 

ب( عرصه فعالیت های اجتماعی زن
عرصـه ی دوم، عرصه ی فّعالیتهـای اجتماعی اسـت؛ اعم از فّعالیـت اقتصادی، فّعالیت سیاسـی، فّعالیـت اجتماعی 
بـه معنـای خـاص، فعالیـت علمـی، درس خوانـدن، درس گفتـن، تـاش کـردن در راه خـدا، مجاهدت کـردن و 
همـه ی میدانهـای زندگـی در صحـن جامعـه. در این جـا هـم میـان مـرد و زن در اجـازه ی فّعالیتهـای متنـّوع در 
همه ی میدانهـا، هیچ تفاوتی از نظر اسـام نیسـت. اگر کسـی بگویـد مـرد می توانـد درس بخوانـد، زن نمی تواند؛ 
مـرد می توانـد درس بگویـد، زن نمی توانـد؛ مـرد می توانـد فعالیـت اقتصـادی انجـام دهـد، زن نمی توانـد؛ مـرد 
می توانـد فّعالیـت سیاسـی کنـد، زن نمی توانـد، منطـق اسـام را بیـان نکـرده و بـر خـاف سـخن اسـام حرف 
زده اسـت. از نظـر اسـام، در همـه ی ایـن فّعالیتهـای مربـوط بـه جامعـه ی بشـری و فّعالیتهـای زندگـی، زن و 
مـرد دارای اجـازه ی مشـترك و همسـان هسـتند. البتـه بعضـی از کارهـا هسـت کـه بـاب زنان نیسـت؛ چـون با 
ترکیـب جسـمانی آنهـا تطبیـق نمی کنـد. بعضـی از کارهـا هـم هسـت کـه بـاب مـردان نیسـت؛ چـون بـا وضع 
اخاقی و جسـمی آنها تطبیـق نمی کنـد. این موضـوع ربطی به ایـن ندارد کـه زن می توانـد در میـدان فّعالیتهای 
اجتماعـی باشـد یـا نـه. تقسـیم کار، بـر حسـب امکانـات و شـوق و زمینه هـای اقتضـای ایـن کار اسـت. اگـر زن 
بخواهد شـوق داشـته باشـد، می توانـد فّعالیتهـای گوناگـون اجتماعـی و آنچه کـه مربوط بـه جامعه اسـت، انجام 

دهـد.
البتـه در عرصـه ی ایـن فّعالیتهـا، اسـام حـدودی را معّیـن کرده اسـت کـه ایـن حـدود، مربـوط بـه زن و اجازه 
داشـتن او بـرای فّعالیـت نیسـت؛ مربـوط بـه اختـاط زن و مـرد اسـت کـه اسـام روی ایـن مسـأله حّساسـیت 
دارد. اسـام معتقد اسـت که مـرد و زن بایـد یـک مرزبندی میـان خودشـان در همـه جـا - در خیابـان، در اداره، 
در تجارتخانـه - داشـته باشـند. میـان زن و مـرد مسـلمان، حجاب و مـرزی معّین شـده اسـت. اختـاط و امتزاج 
زن و مـرد، مثـل اختـاط و امتـزاج مردان بـا هـم و زنان بـا هم نیسـت. ایـن را بایـد رعایـت کننـد. هم مـرد باید 
رعایـت کنـد و هـم زن بایـد رعایت کنـد. اگـر این حّساسـیِت اسـام نسـبت بـه روابـط و نـوع اختاط مـرد و زن 
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رعایت شـود، همـه ی کارهایـی که مـردان می تواننـد در عرصـه ی اجتماعـی انجـام دهند، زنـان هم - اگـر قدرت 
جسـمانی و شـوق و فرصتـش را داشـته باشـند - می تواننـد انجـام دهنـد.

تحصیل دختران در رشته هایی كه برای آنها مفید است
زنـان می توانند تحصیـات عالیـه کنند. بعضیهـا خیـال می کنند کـه دختران نبایـد تحصیـل کنند. این، اشـتباه 
و خطاسـت. دختران بایـد در رشـته هایی که بـرای آنهـا مفید اسـت و به آن عاقـه و شـوق دارند، تحصیـل کنند. 
جامعـه، بـه تحصیـات دختـران هـم نیازمنـد اسـت؛ همچنان کـه بـه تحصیـات پسـران نیازمنـد اسـت. البته 
محیـط تحصیـل باید سـالم باشـد؛ هم بـرای پسـر و هم بـرای دختـر. دانشـگاه باید بـرای فرزنـدان مـردم امنیت 
داشـته باشـد؛ چه دختر و چه پسـر. کوچـه و خیابـان بایـد از لحاظ ناموسـی و اخاقـی امنیت داشـته باشـد؛ چه 
برای دختـران و چه بـرای پسـران؛ فـرق نمی کنـد. در صورتـی که ایـن امنیت حاصـل شـود، آن وقـت در محیط 
امـن، در کوچه و بـازار امـن، در دانشـگاه امـن، در دبیرسـتان امن کـه امنیـت اخاقی و فکری تأمین شـده اسـت 
- و مسـؤوالن و پـدران و مـادران بایـد آن را تأمیـن کننـد - دختـر مسـلمان، پسـر مسـلمان، مـرد مسـلمان، زن 

مسـلمان می تواننـد فّعالیـت خودشـان را بکنند.

حجاب برای امنیت پیداكردن زن
بـرای این کـه آن اختاطـی که قبـًا گفتـم، پیـش نیایـد و حـدود اخاقی حفـظ شـود، اسـام بـرای زن حجاب 
را معّیـن کـرده اسـت. خـوِد ایـن حجـاب، یکـی از وسـایل امنیـت اسـت. بـا حجـاب زِن مسـلمان، هم خـود زِن 
مسـلمان امنیـت پیدا می کنـد و هم مـردان مسـلمان امنیـت پیدا می کننـد. آن جایـی که حجـاب را از زنـان دور 
می کننـد، آن جایی کـه زن را بـه عریانـی و برهنگی نزدیـک می کننـد، در درجـه ی اّول، امنیـت از خـود زن و در 
درجه ی بعـد، از مـردان و جوانان گرفته خواهد شـد. بـرای این کـه محیط سـالم و دارای امنیـت باشـد؛ زن بتواند 
کار خـود را در جامعـه انجام دهـد، مرد هـم بتواند مسـؤولیتهای خود را انجـام دهد، اسـام حجـاب را معّین کرده 
اسـت که این حجـاب، یکی از آن احکام برجسـته ی اسـام اسـت و یکـی از فوایدش همین اسـت که گفتـم. فواید 

فـراوان دیگـری هـم دارد که در بخـش بعـد، اگر به یـادم آمـد و فرصت شـد، اشـاره ای خواهـم کرد.
پـس، در عرصـه ی دوم - که عرصـه ی فّعالیتهـای اجتماعی و سیاسـی و علمـی و فّعالیتهـای گوناگون اسـت - زِن 
مسـلمان مثل مـرِد مسـلمان حـق دارد آنچه را کـه اقتضـای زمان اسـت، آن خألیـی را کـه احسـاس می کند، آن 
وظیفـه ای را که بـر دوش خـود حـس می کند، انجـام دهـد. چنانچـه دختـری مثًا مایل اسـت پزشـک شـود، یا 
فعالیـت اقتصـادی کند، یـا در رشـته های علمـی کار کنـد، یـا در دانشـگاه تدریس کنـد، یـا در کارهای سیاسـی 
وارد شـود، یـا روزنامه نـگار شـود، بـرای او میدانهـا بـاز اسـت. بـه شـرط رعایـت عّفـت و عفـاف و عـدم اختـاط 
و امتـزاج زن و مـرد، در جامعـه ی اسـامی میـدان بـرای زن و مـرد بـاز اسـت. شـاهد بـر ایـن معنـا، همـه ی آثار 
اسـامی اسـت که در این زمینه هـا وجـود دارد و همه ی تکالیف اسـامی اسـت کـه زن و مـرد را به طور یکسـان، 
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از مسـؤولیت اجتماعـی برخـوردار می کنـد. این کـه می فرمایـد: »مـن اصبـح ال یهتـم بامـور المسـلمین فلیـس 
بمسـلم«)363(، مخصـوص مردان نیسـت؛ زنـان هـم باید بـه امـور مسـلمانان و جامعه ی اسـامی و امـور جهان 
اسـام و همـه ی مسـائلی کـه در دنیـا می گـذرد، احسـاس مسـؤولیت کننـد و اهتمـام نماینـد؛ چـون وظیفـه ی 

اسـامی اسـت.

فعالیت اجتماعی زنان، بازگرداندن نیمی از نیروی فعال به جامعه
بر اسـاس آیـه ی شـریفه ی سـوره ی احـزاْب فـرق نمی کنـد؛ چه اسـام، چـه ایمان، چـه قنـوت، چه خشـوع، چه 
تصـّدق، چه صـوم، چه صبـر و اسـتقامت، چـه حفظ نامـوس، چه ذکـر خـدا، زن و مـرد در این بخشـها یکسـانند. 
فّعالیت زنـان در عرصه ی اجتمـاع، فّعالیتـی کامًا مبـاح و روا و مطلوب و ُمجاز اسـت کـه با حفظ حدود اسـامی، 
اینهـا را انجـام دهند و نیمـی از نیـروی فّعـال جامعه را بـه جامعه تقدیـم کننـد. آن وقتی کـه در جامعـه، هم مرد 
تحصیـل می کند و هـم زن، جمعیـت تحصیل کـرده، دو برابـر آن زمانی اسـت که فقط مـردان تحصیـل می کنند. 
آن وقتی کـه زنـان در جامعه تدریـس می کننـد، معلّـم در جامعـه دو برابر تعـداد آن وقتی اسـت که فقـط مردان 
تدریـس می کننـد. در فّعالیـت سـازندگی، در فعالیـت اقتصـادی، در طّراحـی و فکـر کردن و بـرای امور کشـور و 
یک شـهر و یک روسـتا و یک مجموعـه و امور شـخصی خانـواده مطالعـه کردن، میـان زن و مـرد تفاوتی نیسـت. 

همـه مسـؤولند و همه بایـد انجـام دهند.

مالكیت زن بر ثروت خود در اسالم
دختران مسـلمان و زنـان مؤمـن! ایـن را هم بگویـم: اروپایـی که امـروز اّدعـا می کنـد زن در آن جـا آزاد اسـت، تا 
نیم قـرن پیـش بـه زن اجـازه نمـی داد کـه در مال شـخصی خـودش تصـّرف کنـد! یعنـی مثـًا یـک زن اروپایی 
یـا امریکایـی، تـا پنجاه، شـصت سـال قبـل از ایـن، اگـر میلیونها ثـروت داشـت، خـودش حق نداشـت کـه از این 
ثروت، به میـل و اراده ی خـودش اسـتفاده کند؛ بایـد در اختیار شـوهر یا پـدر و یا بـرادرش می گذاشـت و آنها هم 
به میل خودشـان از ثـروت آن خانـم - یـا بـرای او و یا بـرای خودشـان - اسـتفاده می کردنـد! در اسـام، این طور 
نیسـت. در اسـام، زن مالک ثـروت خود اسـت. شـوهرش راضی باشـد، یـا راضی نباشـد؛ پـدرش راضی باشـد، یا 
راضـی نباشـد - فرقـی نمی کنـد - او می توانـد ثـروت و مـال و اندوختـه ی خـود را مصـرف کنـد و ربطـی به کس 
دیگـری نـدارد. نظـر اسـام، ایـن اسـت. در حمایـت از اسـتقال اقتصـادی زنـان، دنیا سـیزده قـرن اسـت که از 
اسـام عقب اسـت. اسـام این را سـیزده قرن قبـل گفته اسـت؛ ولـی در اروپا تـازه چهل، پنجـاه سـال و در بعضی 
از کشـورها کمتـر از این مّدت اسـت که تـازه شـروع کرده اند بـه زن اجـازه دهند کـه در مـال و ملک خـود، دخل 

و تصـّرف کنـد! اسـام، از این جهـت هم جلو اسـت.
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ج( نقش زن در خانواده
بخش سـوم - کـه آن هم بسـیار مهم اسـت - بخش خانواده اسـت. بـه نقـش زن در اعتـای معنوی اشـاره کردیم 
و حکم اسـامِی هر نـوع فّعالیـت اجتماعی را گفتیـم؛ امـا در این بخش، نقـش زن در خانـواده را مطـرح می کنیم؛ 
یعنـی زن بعنوان یک همسـر یا یـک مـادر. این جا واقعـاً احکام اسـام به قـدری درخشـان و افتخارآمیز اسـت که 

انسـان وقتی احکام اسـام را مشـاهده می کنـد، احسـاس اعتـزاز می نماید.
زن بـه عنوان یـک زوجـه و یـک همسـر، در مراحـل مختلـف مـورد توّجـه و عنایـت ویـژه ی اسـامی قـرار دارد. 
در درجـه ی اّول، مسـأله ی انتخـاب همسـر اسـت. بـه نظـر اسـام، زن در انتخـاب همسـر آزاد اسـت و هیچ کس 
نمی توانـد در مـورد انتخـاب همسـر، بـر هیـچ زنـی چیـزی را تحمیل کنـد. یعنـی حتـی بـرادران زن، پـدِر زن - 
خویشـاوندان دورتـر که جـای خـود دارند - اگـر بخواهنـد بـر او تحمیل کننـد که تـو حتمـاً باید با شـخص مورد 

نظـر ازدواج کنـی، نمی تواننـد و چنیـن حّقـی را ندارنـد. ایـن، نظر اسـام اسـت.

كارهای مسلمانان جاهل ربطی به اسالم ندارد
البتـه در جامعـه ی اسـامی، در طـول زمـان، عـادات جاهلـی و غلـط بـوده اسـت؛ االن هـم در بعضی از کشـورها 
هسـت و در کشـوِر خـود مـا هـم در بعضـی از جاهـا - مثـل مناطقـی از شـهرهای مرکـزی کشـور، مناطقـی در 
خوزسـتان و جاهای دیگر - عـادات غلطـی وجـود دارد. فـرض بفرمایید - آن طـوری کـه اّطـاع دارم - در بعضی 
از عشـایر، پسـر عموی هـر دختـری حـق دارد کـه در مـورد ازدواج آن دختـر، اظهـار نظر کنـد! این، غلط اسـت. 
اسـام، چنین اجـازه ای را بـه هیچ کـس نمی دهـد. آنچـه را کـه مسـلماناِن جاهـل انجـام می دهند، کسـی نباید 
به حسـاب اسـام بگـذارد. اینهـا عـادات جاهلی اسـت. مسـلمانان جاهـل، بـا تکیـه بـر آداب و عـادات جاهلیت، 
کارهایـی انجـام می دهند کـه ربطی بـه اسـام و احـکام نورانـی آن نـدارد. اگر کسـی دختـری را مجبـور کند که 
بایـد بـا پسـر عمویـت ازدواج کنـی، کار خـاف کـرده اسـت. اگر کسـی بـه عنـوان این کـه پسـر عمـوی دختری 
اسـت، به خـودش حـق بدهـد کـه او را از ازدواج کـردن نهی کنـد و بگوید چـون بـا مـن ازدواج نکـردی، پس من 
اجـازه ی ازدواج بـه تـو نمی دهـم، این پسـر عمـو و هر کس کـه بـه او کمـک کند، فعـل حـراِم خاف شـرع کرده 

اسـت. اینها، خـاف شـرع بّیـن اسـت و فقهـای اسـام، در این مـورد اختـاف نظـر ندارند.
اگـر فـرض کنیـم کسـی از قبیلـه ای، بـرای این کـه اختافات خـود را بـا قبیلـه ی دیگـر حل کنـد - فـرض کنید 
دعـوا و اختـاف و خونریزی بوده اسـت - حـّل این اختـاف و فصل این نـزاع را بـه این قـرار دهد که دختـری را از 
این قبیله بـه آن قبیلـه بدهند؛ بـدون این کـه از خوِد دختـر اجـازه بگیرند، ایـن کار خاف شـرع اسـت. البته یک 
وقـت از خـوِد دختـر اجـازه می گیرنـد؛ اشـکالی نـدارد. دختری اسـت، خـودش مایل اسـت و حرفـی نـدارد که با 
جوانـی از قبیلـه ی دیگـر ازدواج کند که ضمنـاً با ایـن ازدواج، اختـاف و نزاع هـم از بین بـرود. این، ایـراد و مانعی 
ندارد؛ اهًا و سـهًا. امـا اگـر بخواهند دختـری را به ایـن کار مجبـور کنند، ایـن کار، خاف شـرع و خـاف احکام 

است. اسـامی 
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 احكام اسالم برای تشكیل خانواده، در جهت كمک به زنان
ماحظـه می کنید که احـکام اسـام در انتخـاب همسـر، از اّوِل تشـکیل خانـواده، در جهـت کمک به زنان اسـت. 
چون بعضـی از مردان، نسـبت بـه زنـان زورگویـی و ظلم و تعـّدی می کردنـد، اسـام در مقابـل این ظلـم و تعّدی 
ایسـتاده اسـت. وقتی که عائله تشـکیل می شـود، در داخـل عائلـه، از نظر اسـام، زن و شـوهر دو شـریک زندگی 
هسـتند و باید نسـبت بـه یکدیگر با محبـت رفتـار کنند. مـرد حق نـدارد بـه زن زور بگویـد؛ زن هم حق نـدارد به 
مرد زور بگویـد. احـکام و مقّررات اسـامی، در مـورد ارتباطـات زن و مـرد در داخل عائلـه و خانواده، بسـیار دقیق 
و ظریف اسـت. خـدای متعـال، بـا توّجه بـه طبیعـت زن و مـرد، با توّجـه بـه مصالـح جامعه ی اسـامی، بـا توّجه 
بـه مصالـح زن و مرد، ایـن احـکام را معّیـن کرده اسـت. مـرد فقـط در چند مـورد - کـه من یـک مـورد را تصریح 
می کنـم و یکـی، دو مـورد دیگـر را تصریـح نمی کنـم - حـق دارد بـه زن دسـتور بدهـد و زن موّظـف اسـت کـه 
دسـتور را عمـل کنـد. آن مـوردی کـه تصریح می کنـم، این اسـت کـه مـرد می توانـد از خـروج زن از خانـه بدون 
اجازه ی خـود جلوگیری کنـد؛ به شـرط این که در هنـگام عقـد ازدواج، شـرطی در این مـورد انجام نگرفته باشـد. 
اگـر شـرطی در بین نباشـد، مـرد می توانـد مانع شـود. ایـن، یکـی از آن رازهـای دقیـق احـکام الهی اسـت و این، 
حق فقـط بـه شـوهر داده شـده و حّتی به پـدر هـم داده نشـده اسـت. پـدر نمی توانـد دختر خـود را موّظـف کند 
که اگر خواسـت بیـرون بـرود، از او اجـازه بگیـرد. پدر چنیـن حّقی نـدارد، یا بـرادر چنین حّقی نسـبت بـه خواهر 
نـدارد؛ اما شـوهر ایـن حـق را نسـبت بـه زن دارد. البتـه در هنـگام صیغه ی عقـد، زنـان می تواننـد شـروطی را به 
عنـوان شـرط عقـد ازدواج ذکر کننـد. ایـن شـروط را هـم زن و هم مـرد موّظفنـد که عمـل کننـد. بنابرایـن، اگر 
شـرط کردند، آن بحـث دیگری اسـت؛ امـا در درجـه ی اّول، ایـن طور اسـت. یکـی، دو مـورد دیگر هم هسـت که 

زن موّظـف اسـت در آن مـوارد، از مرد اطاعـت کند.

مصلحت بشر در گرو رعایت روحیات زن و مرد
اینها همـه به خاطـر طبیعـت زن و مرد اسـت. طبیعـت زن و مـرد، هـر کـدام ویژگـی ای دارد. در داخـل خانواده، 
کار و روحّیـات مـرد را نباید از زنـان توّقع کـرد؛ روحیـات زن را هـم در خانـواده نباید کسـی از مرد توّقـع کند. هر 
کـدام یک خصوصیـات طبیعـی و روحی دارند کـه مصلحت بشـر، مصلحـت جامعه، مصلحـت نظـام اجتماعی زن 
و مرد این اسـت که روحّیـات و خصوصیـات مـرد وزن در تعامـل اینهـا در داخل خانـواده دقیقـاً رعایت شـود؛ که 
اگر رعایت شـد، هم این خوشـبخت اسـت و هـم آن. اما کسـی به کسـی حّق ظلـم کـردن، زور گفتن و اسـتخدام 
کردن نـدارد. بعضی از مـردان خیـال می کنند کـه زن وظیفـه دارد همه ی کارهـای مربوط بـه آنها را انجـام دهد. 
البتـه در محیـط خانـواده، زن و مردی که بـه هم عاقـه دارند، بـا کمال میل و شـوق، کارهـا و خدمـات یکدیگر را 
انجـام می دهنـد؛ امـا انجـام دادن از روی میـل، غیـر از این اسـت که کسـی احسـاس کند، یـا این طـور عمل کند 
که گویـا وظیفه ی زن اسـت کـه باید مثل یـک مسـتخدم، خدمت مـرد را به آن شـکل انجـام دهد. چنیـن چیزی 

در اسـام وجود نـدارد.
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مسأله تربیت فرزند، وظیفه زن در خانواده
از جملـه وظایفـی که برعهـده ی زنـان در داخـل خانـه و خانواده اسـت، مسـأله ی تربیـت فرزنـد اسـت. زنانی که 
بـه خاطـر فّعالیتهـای خـارج از خانـواده، از آوردن فرزنـد اسـتنکاف می کننـد، برخاف طبیعـت بشـری و زنانه ی 
خـود اقـدام می کننـد. خداوند بـه این راضی نیسـت. کسـانی کـه فرزنـد و تربیت فرزنـد و شـیردادن به بچـه و در 
آغـوش مهـر و عطوفت بـزرگ کـردن فرزنـد را بـرای کارهایـی که خیلـی متوّقـِف به وجـود آنهـا هم نیسـت، رها 
می کنند، دچـار اشـتباه شـده اند. بهتریـن روش تربیت فرزند انسـان، این اسـت کـه در آغوش مـادر و با اسـتفاده 
از مهـر و محّبـت او پـرورش پیدا کنـد. زنانی کـه فرزنـد خـود را از چنین موهبـت الهی محـروم می کنند، اشـتباه 
می کننـد؛ هم بـه ضـرر فرزندشـان، هم بـه ضـرر خودشـان و هم بـه ضـرر جامعـه اقـدام کرده انـد. اسـام، این را 
اجـازه نمی دهـد. یکـی از وظایف مهـم زن، عبـارت از این اسـت کـه فرزنـد را با عواطـف، بـا تربیت صحیـح، با دل 
دادن و رعایـت و دّقـت، آن چنـان بـار بیاورد کـه ایـن موجود انسـانی - چـه دختـر و چه پسـر - وقتی کـه بزرگ 
شـد، از لحاظ روحی، یک انسـان سـالم، بدون عقـده، بـدون گرفتـاری، بدون احسـاس ذلّـت و بـدون بدبختیها و 
فاکتهـا و بایایی کـه امروز نسـلهای جـوان و نوجـوان غربـی در اروپـا و امریکا بـه آن گرفتارنـد، بار آمده باشـد.

زن غربی قدر خانواده را ندانست
عزیـزان مـن! شـما ببینیـد زنـان غربـی، به خاطـر این کـه بـه خانـواده اهمیـت ندادند، بـه تربیـت فرزنـد اهمیت 
ندادنـد، امـروز کار جوامـع غربـی بـه جایی رسـیده اسـت کـه میلیونهـا نوجـوان تبهـکار و فاسـد در کشـورهای 
اروپایـی و امریکایـی، در زیـر سـایه ی آن تمـّدن مـاّدی، آن کاخهـای سربرافراشـته، آن پایگاههـای اتمـی، آن 
آسمانخراشـهای صدوچنـد طبقـه، آن پیشـرفتهای علمـی و تکنولوژیـک، در سـن ده سـالگی، دوازده سـالگی 
مشـغول تبهکارینـد؛ دزدنـد، قاتلنـد، قاچاقچینـد، معتادنـد، سـیگار می کشـند، حشـیش می کشـند! ایـن، بـه 

خاطر چیسـت؟ بـه خاطـر آن اسـت کـه زن غربـی، قـدر خانـواده را ندانسـت.
در گذشـته، وضـع زنـان غربـی این طـور نبـود. از سـی، چهـل، پنجاه سـال قبـل، وضـع زنـان غربـی - بخصوص 
در امریـکا و بعضـی از کشـورهای اروپایـی - روزبـه روز بدتـر شـد. آن روزی که زنـان غربی ایـن راه غلط را شـروع 
نمودنـد، فکـر نمی کردنـد که سـی سـال دیگـر، چهـل سـال دیگـر، پنجـاه سـال دیگـر، کشـور و جامعـه ی آنها، 
دچار چنین وضعی شـود کـه نوجـوان دوازده سـاله، هفت تیر ببنـدد، یا چاقـوی ضامـن دار در جیب خـود بگذارد 
و بـه هنگام شـب یـا روز، در گوشـه و کنـار خیابانهای نیویـورك یا لنـدن یا بقیـه ی شـهرهای غربی، اگر توانسـت 
کسـی را بُکشـد، بدون هیـچ ماحظه ای بکشـد! وضعشـان بـه این جا رسـیده اسـت. وقتی خانـواده از هم پاشـید، 

وضعیـت ایـن گونه می شـود.

زن عنصر اصلی تشكیل خانواده
در واقع، خانـواده را هـم زن به وجـود مـی آورد و اداره می کنـد؛ ایـن را بدانیـد. آن عنصر اصلـِی تشـکیل خانواده، 
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زن اسـت، نه مرد. بدون مـرد، ممکن اسـت خانواده ای باشـد. یعنـی اگر فـرض کنیم در خانـواده ای، مـرد خانواده 
حضور نداشـته باشـد، یـا از دنیا رفتـه باشـد، زن خانـواده اگر عاقـل و با تدبیـر و خانـه دار باشـد، خانـواده را حفظ 
می کنـد؛ امـا اگـر زن از خانـواده ای گرفته شـد، مـرد نمی توانـد خانـواده را حفـظ کنـد. بنابرایـن، خانـواده را زن 

حفـظ می کنـد.
علّـت این کـه اسـام ایـن قـدر بـه نقـش زن در داخـل خانـواده اهمیـت می دهـد، همیـن اسـت کـه زن اگـر بـه 
خانـواده پایبنـد شـد، عاقـه نشـان داد، بـه تربیـت فرزنـد اهمیـت داد، بـه بچه هـای خـود رسـید، آنهـا را شـیر 
داد، آنهـا را در آغـوش خـود بـزرگ کـرد، بـرای آنهـا آذوقه هـای فرهنگـی - قصـص، احـکام، حکایتهـای قرآنی، 
ماجراهـای آموزنـده - فراهـم کـرد و در هـر فرصتی بـه فرزنـدان خود مثـل غذای جسـمانی چشـانید، نسـلها در 
آن جامعه، بالنـده و رشـید خواهند شـد. این، هنـر زن اسـت و منافاتی هم بـا درس خوانـدن و درس گفتـن و کار 

کـردن و ورود در سیاسـت و امثـال اینهـا نـدارد.

منافات نداشتن فعالیت اجتماعی زن با رسیدگی به خانواده
در صـدر اسـام، زن در میـدان جنـگ، عـاوه بر بسـتن زخـم مجروحـان - کـه این کار بیشـتر بـر عهـده ی زنان 
بـود - حّتـی گاهـی بـا نقـاب، در میـدان جنـگ و رزمهـای دشـوار آن روز، شمشـیر هـم مـی زد! درعین حـال در 
داخـل خانـه، فرزندان خـود را هـم در آغـوش می گرفـت، تربیت اسـامی هم می کـرد، حجـاب خـود را هم حفظ 
می کـرد؛ چون اینهـا منافاتـی با هم نـدارد. اگر کسـی درسـت توّجه کنـد، خواهد دیـد کـه منافاتی نـدارد. بعضی 
افـراط می کننـد، بعضی تفریـط می کننـد. بعضـی می گوینـد چـون فّعالیـت اجتماعـی اجـازه نمی دهد بـه خانه 
و شـوهر و فرزند برسـیم، پـس فّعالیـت اجتماعـی نبایـد بکنیـم. بعضـی می گویند چـون خانـه و شـوهر و فرزند، 
اجـازه نمی دهـد فّعالیـت اجتماعی بکنیـم، پس شـوهر و فرزنـد را باید رهـا کنیم. هـر دو غلط اسـت. نه ایـن را به 

خاطـر آن، نـه آن را به خاطـر ایـن، نباید از دسـت داد.
زن مسـلمان، در عائلـه وظایفـی دارد و آن، همـان رکنّیت اساسـی خانـواده و تربیت فرزنـدان و هدایـت و تقویت 
روحی شـوهر اسـت. در دوران مبـارزات ضّد رژیـم طاغـوت در ایـران، خیلیها در میـدان مبـارزه بودند، ولـی زناِن 
آنها نگذاشـتند کـه آنهـا مبـارزه را ادامـه دهنـد؛ به خاطـر این کـه طاقـت نداشـتند سـختیهای مبـارزه را تحّمل 
کننـد؛ گذشـت هـم نداشـتند. خیلیهـا هـم بـه عکـس، شـوهران خـود را بـه ایسـتادگی در راه مبـارزه تشـویق 
می کردنـد، آنهـا را کمـک می کردند و بـرای آنهـا تقویـت و پشـتیبانی روحـی می آفریدنـد. در سـال 56 و 57، آن 
روزی کـه خیابانهـا و کوچه هـا از اجتماعـات مردم پر شـده بـود، زنـان در بسـیج و فرسـتادن شـوهران و فرزندان 

خودشـان بـه میدانهـای مبـارزه و تظاهـرات، نقـش حیاتی داشـتند.
مـادران در دوران انقـاب و در جنـگ تحمیلـی، فرزنـدان خـود را بـه سـربازان جانبـاز و شـجاع در راه اسـام و 
مسـلمین تبدیـل کردنـد، و همسـران در دوران انقـاب و دوران جنـگ تحمیلـی، شـوهران خـود را به انسـانهای 
مقـاوم و مسـتحکم مبـّدل سـاختند. این اسـت نقـش و تأثیـر زن بـر روی فرزنـد و شـوهر. این، نقشـی اسـت که 
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زن می توانـد در داخـل خانـواده ایفـا کنـد و جـزو بزرگتریـن نقشهاسـت و بـه نظـر مـن از همـه ی کارهـای زن 
مهمتر، همیـن کار اسـت. از همه ی کارهـای زن مهمتـر، تربیت فرزنـدان و تقویت روحی شـوهران بـرای ورود در 
میدانهای بـزرگ اسـت، و خـدا را شـکر می کنیم کـه زن ایرانـی و مسـلمان، در ایـن میدان هـم بیشـترین هنر را 

نشـان داده اسـت.
البته زنان شـجاع و آگاه و مقـاوم و صبـور ایـران، در دوران انقـاب، در دوران جنگ - چه در پشـت جبهـه، چه در 
جبهه، چـه در داخـل خانه هـا - و کًاّ در همـه ی میدانها، حضـوری فّعال داشـتند. امروز هـم در میدان سیاسـت، 
در میـدان فرهنـگ، در میـدان انقـاب، در فّعالیتهای مقابل چشـم دشـمنان جهانی، زنان مـا حضور فّعـال دارند. 
امروز اجتمـاع عظیم شـما در ایـن جا، یـک مفهوم فرهنگـی، یک مفهـوم سیاسـی و یک مفهـوم اجتماعـی دارد. 
آن کسـانی که قضایای کشـور عزیز مـا و نظام جمهـوری اسـامی را تحلیـل می کنند، وقتـی این اجتمـاع عظیم، 
ایـن اراده هـای اسـتوار، ایـن آگاهـی و ایـن شـور و شـوق را از شـما مشـاهده می کنند، نسـبت بـه ایران بـزرگ و 

ملت عظیم الّشـأن ایـران و نظام مقـّدس جمهـوری اسـامی، احسـاس تعظیم و سـتایش خواهنـد کرد.
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فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( سرور همه زنان عالم
تجلیل از زن ایرانی بعداز انقالب

 دو سؤال ضروری در حوزه خانواده
 دو هـدف فرهنگـی و حقوقـی برای رسـیدن زن به 

نقطه مطلوب 
 بـرای دفـاع از زن چـه شـعارها و مطالباتـی بایـد 

داشته باشیم
الزامات حركت اجتماعی 

 تصورات اشتباه برای فعالیت در حوزه زنان
 تكامل انسانی جنسیت بردار نیست!

 اسالم طرفدار عدالت و تعادل در زمینه زن و مرد
 گرفتاری زن غربی در افراط و تفریط

بـالی  بزرگتریـن  خانـواده،  بنیـان  تزلـزل   
گریبان گیر غرب

 احقاق حقوق زنان در جامعه بر مبنای اسالمی نه 
مبنای بی منطق غربی

 و...

هدف انقالب اسالمی از طرح مسأله حقوق زن 
و راهكارهای انقالب برای آن
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هدف انقالب اسالمی از طرح مسأله حقوق زن و راهكارهای انقالب برای آن*

فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( سرور همه زنان عالم
والدت باسـعادت کوثـر نـور و معرفت، حضـرت صّدیقه طاهـره مرضّیـه مطّهـره، فاطمه زهرا سـام اللَّ علیهـا را به 
همـه شـما حّضـار گرامـی و به همـه مـردم مسـلمان، بخصـوص بانـوان کشـور اسـامی تبریـک عـرض می کنم. 
این والدت بـزرگ، یکـی از بزرگتریـن عیدهای اسـامی اسـت؛ چون فاطمـه زهرا سـام اللَّ علیها یک شـخصیت 
برجسـته و بـزرگ و طـراز اّول اسـامی اسـت؛ در حقیقـت یـک شـخصیت طـراز اّول در طول تاریخ بشـر اسـت. 
همچنـان کـه از قـول نبیّ اکـرم علیه وعلی آله الّصاةوالّسـام گفته شـده اسـت که بـه فاطمه زهـرا فرمودنـد: »اما 
ترضی عـن تکونـی سـّیدة نسـاء العالمیـن«1 ؛ تـو سـّیده و بانوی همـه زنـان جهـان در طول تاریـخ هسـتی. خوِد 
فاطمـه زهرا سـام اللَّ علیهـا سـؤال می کنـد: »فکیف مریـم«؛ چگونـه مریم سـّیده نسـاء اسـت، که در قـرآن هم 
تصریح شـده اسـت؟ حضرت می فرماینـد مریم سـّیده زنان زمـان خود بـود و تو سـّیده زنـان همه تاریخ هسـتی.

 اگر شـخصیت فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیها بـرای ذهنهـای سـاده و چشـمهای نزدیک بین ما آشـکار می شـد، ما 
هـم تصدیـق می کردیم کـه فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیها سـرور همه زنـان عالـم اسـت؛ بانویی کـه در سـنین کم 
و در عمـر کوتـاه، بـه مقامـات معنـوی و علمـی و معرفتی و بـه مرتبه ای برسـد کـه برابـر مرتبـه انبیا و اولیاسـت. 
در واقـع فاطمـه زهـرا فجـر درخشـانی اسـت کـه از گریبـان او، خورشـید امامـت و والیـت و نبـّوت درخشـیده 
اسـت؛ آسـمان بلنـد و رفیعی اسـت کـه در آغـوش آن، سـتاره های فـروزان والیـت قـرار گرفته اسـت. همـه ائّمه 
علیهم الّسـام برای مـادر بزرگـوار خـود تکریـم و تجلیلـی قائـل بودند که بـرای کمتر کسـی ایـن همه احتـرام و 

تجلیـل را از آن بزرگـواران می شـود دیـد.

*. بیانات در دیدار جمعی از زنان 1376/07/30
1. امالی شیخ صدوق، ص 248
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 بنابرایـن، ایـن یـک عید اسـامی و یـک عید بشـری اسـت و بخصـوص برای مـردم مـا نکتـه اساسـی تری دارد و 
آن این کـه زنان کشـور مـا، با آشـنایی بـا زندگـی فاطمـه زهـرا سـام اللَّ علیهـا و معرفـت و مبـارزات و سـخنان 
حکمت آمیـز آن بزرگـوار، راهـی را در مقابـل خـود ترسـیم کرده انـد، از آن راه حرکـت کرده انـد و بیشـتر هـم 
بایسـتی پیـش برونـد. لذا مـن امـروز صحبتـی کـه در ایـن مجمع عظیـم شـما بانـوان گرامـی می خواهـم عرض 

کنـم، دربـاره مسـائل بانـوان و مسـأله زن در کشـور مـا و در زمان مـا و در منطق اسـام اسـت.

تجلیل از زن ایرانی بعداز انقالب
 البتـه از بعـد از پیـروزی انقـاب، دربـاره مسـأله زن و تاش بـرای دفـاع از حقـوق زنـان، فّعالیتهای زیادی شـده 
اسـت. در حقیقـت بایـد گفـت کـه بعـد از انقـاب، از زن ایرانـی تجلیـل شـده اسـت. پیشـقراول ایـن تجلیل هم 
امـام بزرگـوار بـود کـه بـا همـه وجـود بـرای زن ایرانـِی مسـلمان ارزش و احتـرام قائـل بـود. همیـن بینـش بود 
کـه موجب شـد زنان کشـور در انقـاب اسـامی سـهم بزرگـی را ایفـا کردند؛ بـه طـوری که اگـر حضور زنـان در 
نهضـت انقابـی ملت ایـران نمی بـود، بـه احتمال زیـاد ایـن انقاب بـه این شـکل پیـروز نمی شـد؛ یا اصـًا پیروز 
نمی شـد، یا مشـکات بزرگـی در سـر راه آن پدید می آمـد. بنابرایـن، حضور زنـان مشکل گشـا بـود. در جنگ هم 
همیـن طـور بـود، در مسـائل دیگـر از اّول انقاب تـا به حال هـم همین گونـه بـوده اسـت. بنابراین، تـاش زیادی 
شـده اسـت؛ لیکن در عین حـال دربـاره مسـأله ی زن، حقـوق زن، رفع سـتم از زنـان و فراهـم کـردن زمینه های 
مناسـب برای زنـان کشـورمان، الزم اسـت کار فرهنگـی بزرگی انجـام گیـرد. من امـروز با ایـن نّیت ایـن بحث را 

می کنـم که بـه ایجـاد ایـن فضـای فرهنگـی کمک شـود.
 اگر فضـای فرهنگـی جامعه در زمینه مسـائل زن، شـّفاف شـود و احـکام اسـامی و نظـرات قرآنی در ایـن زمینه 
روشـن گـردد، راه همـوار خواهد شـد، بـرای این کـه بانوان کشـور مـا بتواننـد بـه آن نقطه ای کـه برای یـک زن، 
آرمانـی و غایت مطلـوب اسـت، برسـند. اگر چه بحث اسـت، سـخن اسـت، گفتن اسـت، امـا در واقع عمل اسـت؛ 

زیرا ایـن گفتن، فضـای فرهنگـی جامعـه را شـّفاف خواهد کـرد و ذهنهـا را روشـن خواهـد نمود.

دو سؤال ضروری در حوزه خانواده
 در ایـن سـالهای اخیـر، در فضـای فکـری و فرهنگـی کشـور و در زمینـه مسـائل زنـان، تـاش قابـل تقدیـری 
را مشـاهده می کنیـم؛ امـا یـک سـؤال اساسـی وجـود دارد: مـا کـه بـرای حقـوق زنـان یـا بـرای فراهـم کـردن 
زمینه های تکامـل و رفع سـتم از زنـان و دربـاره آنان صحبـت می کنیـم، هدفمان چیسـت؟ هدف از این تاشـها، 
از ایـن نوشـتنها و گفتنهـا و فّعالیتهـای قانونـی چیسـت؟ این یک سـؤال اسـت که حتمـاً باید بـه آن جـواب داده 

شـود.
 سـؤال دوم این اسـت: بـرای ایـن کـه در جامعـه، زن بـه جایـگاه حقیقـی خود نائـل شـود، ما چـه شـعارهایی را 
می خواهیـم مطـرح کنیـم و از چـه وسـایلی می خواهیـم اسـتفاده کنیـم؟ چـون امـروز در کشـورهای غربـی و 
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همچنیـن در کشـورهایی کـه با فرهنـگ غربـی و در حـال و هوای کشـورهای غربـی حرکـت و زندگـی می کنند، 
چیزی به نـام نهضت حقـوق زنـان وجـود دارد؛ آن جا هـم زن گرایـی، نهضت بـه اصطـاح فمینیسـم و زن گرایی 
با نّیـت و هدف دفـاع از حقـوق زنان امـروز مطرح اسـت. آیـا آنچه ما امـروز در ایـران اسـامی مشـاهده می کنیم، 
همان اسـت؟ ایـن شـبیه آن اسـت، یا بـا آن متفـاوت اسـت؟ باید سـؤال جـّدی ای نسـبت به این مسـأله بشـود و 
پاسـخی جّدی نیـز بـه آن داده شـود. من امـروز در ایـن زمینـه قدری صحبـت می کنـم و آنچـه را که نظر اسـام 

در ایـن باره اسـت، بـه صـورت خاصـه و مختصر عـرض خواهـم کرد.

دو هدف فرهنگی و حقوقی برای رسیدن زن به نقطه مطلوب 
 بـرای تـاش فرهنگـی و حقوقـی در راه رسـیدن زن بـه نقطـه مطلـوب، از لحـاظ اجتماعـی و از لحاظ فـردی دو 

گونـه هـدف می شـود تصویـر کرد:
 یک هـدف ایـن اسـت کـه مـا بـرای رسـیدن زن بـه کمـال وجـودی خـود تـاش کنیـم، بـه مبـارزه بپردازیم و 
بنویسـیم و بگوییم. یعنـی زن در جامعـه، اّوالً به حـّق انسـانی و حقیقی خود برسـد؛ ثانیاً اسـتعدادهای او شـکوفا 
شـود و رشـد حقیقی و انسـانی پیدا کند و در نهایت به تکامل انسـانی نائـل گـردد. زن در جامعه به صورت انسـان 
کامـل در آیـد؛ انسـانی کـه می تواند بـه پیشـرفت بشـریّت و جامعـه خـود کمـک کنـد و در محـدوده تواناییهای 

خـود، دنیـا را به بهشـت بریـن و زیبایـی مبّدل سـازد.
 یک نـوع هدف دیگـر این اسـت که مـا از ایـن گفتن و تـاش کـردن و احیانـاً بـه مبـارزه پرداختـن بخواهیم یک 
نـوع حالـت تخاصـم و جدایـی و رقابـت خصمانـه میـان دو جنـس زن و مرد بـه وجـود آوریـم و دنیایی بر اسـاس 
رقابـت بسـازیم؛ کانّـُه در جامعـه بشـری، مـردان یک طـرف قـرار دارنـد، زنان هـم در طـرف دیگـر و اینها بر سـر 
دسـتاوردی بـا هـم نـزاع می کننـد و زن می خواهـد در ایـن قسـمت بـر مـرد غالـب و فائـق شـود! آیـا هـدف این 

اسـت؟
 پـس، دو دیـدگاه در مـورد هدف ایـن تـاش و این حرکـت - یا اگـر تعبیـر کنیم ایـن نهضـت - می تواند ترسـیم 
شـود: هدف اّول، هدف اسـامی اسـت؛ هـدف دوم، هـدف کوته بینانه اسـت، کـه در تاشـهایی که در کشـورهای 
غربی می شـود، مـا رّد پـای هـدف دوم را بیشـتر مشـاهده می کنیـم. در خـال صحبت، توضیـح بیشـتری در این 
زمینه داده خواهد شـد. این یک سـؤال اسـت که باید روشـن شـود؛ هـدف از ایـن تاش بـرای زن یا بـرای حقوق 

زنان چیسـت؟

برای دفاع از زن چه شعارها و مطالباتی باید داشته باشیم
 سـؤال دوم - کـه آن هـم بـه همیـن انـدازه دارای اهمیـت اسـت - ایـن اسـت کـه مـا وقتـی بـه نـام زن سـخن 
می گوییـم و بـه دفـاع از زن می پردازیم، چـه شـعارهایی را مطـرح می سـازیم، چـه چیـزی را مطالبـه می کنیم و 
برای چه چیـزی تـاش می نماییـم؟ این هـم خیلی مهـّم اسـت. در این جا هـم روش اسـامی - یعنـی آن چیزی 
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کـه از مباحث اسـامی دربـاره زن و تعاریـف اسـامی و معارف اسـامی می شـود فهمید - بـا آن چیزی کـه امروز 
در غـرب وجـود دارد، متفاوت اسـت.

 آنچـه در غـرب بـا عنـوان شـعار وجـود دارد، در درجـه اّول آزادی زن اسـت. آزادی، معنـای وسـیعی را شـامل 
می شـود؛ هم شـامل آزادی از اسـارت اسـت، هم شـامل آزادی از اخاق اسـت - چـون اخـاق هم یک قیـد و بند 
اسـت - هم آزادی از نفـوذ مبنی بر سـوء اسـتفاده کارفرمایی اسـت کـه زن را بـا مزد کمتـری به کارگاه می کشـد 
و هـم شـامل آزادی از قوانینـی اسـت کـه زن را در مقابـل شـوهر، متعّهـد می کنـد. آزادی، بـه همـه ایـن معانـی 
می توانـد باشـد. کمااین کـه در همین شـعارهایی که نسـبت بـه زن وجـود دارد، طیف وسـیعی از ایـن مطالبات و 

درخواسـتها هسـت، که بعضـی بـا یکدیگـر به کلّـی مناقضنـد. ایـن آزادی معنایش چیسـت؟
 متأسـفانه در دنیـای غـرب، بیشـتر متفاهـم از ایـن آزادی، آزادی بـه معنـای نادرسـت و مضـّر آن اسـت - یعنی 
آزادی از قیـد و بندهـای خانوادگـی، آزادی از نفـوذ مطلـق مـرد، آزادی از حّتی قیـد ازدواج و تشـکیل خانـواده و 
پـرورش فرزنـدان در آن جایی که هـدف شـهوانی زودگـذری در مقابل قـرار گیـرد - نـه آزادی به معنـای صحیح 
آن. لـذا شـما می بینیـد جـزو حرفهایی کـه در دنیـای غـرب زده می شـود، مسـأله آزادی سـقط جنین اسـت، که 
این نکته بسـیار مهّمی اسـت و با ایـن که ظاهرسـاده و کوچکـی دارد، امـا باطن بسـیار خطرناك و سـهمگینی در 
این سـخن مضمـر و مندرج اسـت. ایـن، وسـیله و شـعار و مطالبه ای اسـت که در غـرب غالبـاً مطرح می شـود؛ لذا 
می گوینـد نهضـت آزادی زنـان. در نظام صحیـح، در یـک مطالبه و مبـارزه صحیـح، هـدف نمی تواند ایـن معنای 
وسـیعی باشـد که یک بخـش آن قطعاً مضّر اسـت؛ اگر چـه ممکن اسـت بخشـهای مفیدی هـم در آن باشـد. باید 

به دنبـال شـعارهایی بهتـر، مناسـبتر، صحیحتر و گره گشـاتر گشـت.

الزامات حركت اجتماعی 
 نقطـه اصلی سـخنم به شـما بانوان عزیـز، مخصوصـاً خانمهای جوان اسـت که هـم سـالهای طوالنـی ای را در این 
دنیا زندگـی خواهیـد کرد و هـم بایـد از امکاناتـی کـه خداوند متعـال در ایـن عالم بـرای تکامل انسـان بـه وجود 
آورده اسـت، بهـره ببریـد؛ بایـد آن را درسـت بشناسـید و راه آن را درسـت بدانیـد؛ پـس احتیـاج بـه فکـر کردن 
داریـد. همچنین برای شـما مسـأله مبارزه جهـت رفع سـتم از زنان مطـرح خواهد شـد؛ لذا بایـد بدانید کـه آنچه 
مطرح می شـود چیسـت؟ آنچـه الزم اسـت چیسـت؟ آنچه مضـّر اسـت چیسـت؟ بنابرایـن ایـن نکته برای شـما 

اسـت. مهّم 
 در هـر حرکـت اجتماعـی، آن وقتـی حرکت درسـت خواهـد بود و بـه نتایـج درسـت خواهد رسـید کـه مبنی بر 
خـرد و تأّمـل و تشـخیص و مصلحـت و مبتنی بـر پایه هـای درسـت و عقانـی باشـد. در هـر حرکتی که بـه قصد 
احقـاق حّق زنـان انجـام می گیرد، عینـاً بایـد همین معنـا ماحظه شـود؛ یعنی بایـد هر گونـه حرکتی، بر اسـاس 
یک بینـش خردمندانـه، مبتنی بـر حقایـق هسـتی - شناسـایی طبیعـت و فطـرت زن و طبیعـت و فطـرت مرد، 
مسـؤولیتها و مشـاغل اختصاصـی زن، مسـؤولیتها و مشـاغل اختصاصـی مـرد و آنچـه می توانـد مشـترك بیـن 
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اینها باشـد - انجام گیـرد و از روی انفعـال و تقلید نباشـد. اگـر حرکت، حرکتـی از روی انفعـال و تقلیـد و تصمیم 
کورکورانـه و چشـم بسـته باشـد، حتماً مضـّر خواهـد بود.

تصورات اشتباه برای فعالیت در حوزه زنان
 اگـر در کشـور مـا و جامعـه ایرانـی، کسـانی نـام زن و حقـوق زن را از ایـن جهـت بیاورنـد که مجـّات غربـی، یا 
گزارشـهای غربـی، یا سیاسـیون غربـی، ایـران اسـامی را مّتهم کرده انـد به این کـه به حقـوق زن نمی رسـد، این 
غلط اسـت. با ایـن هـدف نبایـد وارد این میدان شـد؛ چـون بـه انحـراف و اشـتباه خواهـد انجامیـد. اگر ما بـا این 
قصـد، وارد این میـدان دفاع از زن شـویم کـه از غربیهـا عقب نیفتیـم، اشـتباه خواهیم کرد. اگـر به ایـن قصد وارد 
شـویم که آنها بـه ما نظـر بـد و منفـی نداشـته باشـند، اشـتباه خواهیم کـرد. اگر بـا ایـن تصـّور و توّهـم وارد این 
میدان شـویم کـه خیـال کنیم آنهـا در ایـن زمینـه راه صـواب پیموده انـد و راه درسـت را پیـدا کرده اند، به شـّدت 

اشـتباه خواهیم کـرد. بـا این هدفهـا و بـا ایـن نّیتهـا وارد این میـدان نباید شـد؛ چـون مبتنی بر اشـتباه اسـت.
 متأسـفانه امـروز مـن می بینـم بعضـی از مقاالتی که بـه عنـوان دفـاع از زن نوشـته می شـود و بعضی از سـخنانی 
که بـه عنـوان احقـاق حقـوق بانوان بـر زبـان جـاری می گـردد، کامـًا از موضـع انفعال اسـت؛ چـون غربیهـا این 
طـور گفته انـد، چـون اروپاییها ایـن گونـه نوشـته اند، چـون به مـا این طـور نسـبت داده انـد. اگر مـا هـم در مقام 
دفاع حرفی بزنیـم و راهـی را بپیماییم، ایـن کامًا منحـرف کننده و اغواکننده اسـت. مـا باید ببینیـم حقایقی که 

در عالـم وجـود دارد - که بیشـتریِن ایـن حقایق هـم در تعالیم اسـامی نهفته اسـت - چیسـت؟

تكامل انسانی جنسیت بردار نیست!
 اسـام طرفدار تکامل بشـر اسـت. بـرای اسـام، زن و مـرد هیـچ فرقی نـدارد. بـرای اسـام، جنس زن یـا جنس 
مـرد مطرح نیسـت؛ تکامـل انسـانی مطرح اسـت. یک جـا سـخن از مـرد گفته می شـود، یک جـا سـخن از زن. به 
یـک مناسـبت از زن تجلیل می شـود، بـه یـک مناسـبت از مـرد؛ چـون دو حّصه پیکـره بشـرند، دو بخـش وجود 
بشـری هسـتند. از لحاظ جنبه ی بشـری و جنبـه الهـی، هیچ تقاوتـی بـا همدیگر ندارنـد. لـذا در قـرآن آن وقتی 
کـه می خواهد راجـع به انسـانهای خوب یا انسـانهای بـد مثل بزنـد، از زن مثـل مـی آورد: »وضرب اللَّ مثـًا للذین 
کفـروا امرأة نـوح و امـرأة لـوط«2. در مـورد کسـانی هم کـه مؤمن هسـتند، مثـال می زنـد؛ »امـرأة فرعـون«3. در 
هـر دو جـا، مثـال و نمونـه کامـل راه خطـا و راه صـواب را از زن ذکر می کنـد؛ یک جـا هم راجـع به مردان سـخن 

می گویـد.

اسالم طرفدار عدالت و تعادل در زمینه زن و مرد
 برای اسـام، جنـس - زن بـودن و مرد بـودن - مطرح نیسـت؛ تعالـی بشـری مطرح اسـت، اخاق بشـری مطرح 
اسـت، بروز اسـتعدادها مطرح اسـت، انجـام وظایفـی که به هر کسـی یـا هر جنسـی از جنسـهای بشـری متوّجه 

ن...
ق ز

قو
ه ح

سأل
ح م

طر
 از 

می
سال

ب ا
قال

ف ان
هد

2. تحریم: 10
3. تحریم: 11



سئله زن"
ضوع " نگاه انقالب اسالمی به م

شتر درباره مو
مطالعه بی

نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

88

اسـت، مطرح اسـت، کـه بـرای ایـن بایـد طبعـاً طبیعتهـا را شـناخت. اسـام، طبیعـت زن و طبیعـت مـرد را هم 
به خوبـی می شناسـد. در اسـام آنچـه کـه مطـرح اسـت، عبـارت اسـت از تعـادل؛ یعنـی رعایـت عدالـت محض 
میان افـراد بشـر، از جملـه میـان جنـس زن و جنس مـرد. برابـری در حقـوق مطرح اسـت، امـا در جایـی ممکن 
اسـت احکام زن با احـکام مرد متفـاوت باشـد؛ همچنان کـه طبیعت زن بـا طبیعت مـرد در بعضـی از خصوصیات 
متفاوت اسـت. بنابراین، بیشـترین حقایـق و بیشـترین واقعیتهای فطـرت و طینت بشـری در مـورد زن و مرد، در 

معارف اسـامی اسـت.
 اگر مـا امـروز بخواهیـم بـرای زنان کشـورمان، یـک حرکـت حقیقـی و اساسـی بکنیم، تـا زنـان بتوانند بـه وضع 
مطلـوب خودشـان برسـند، باید بـه احـکام اسـامی نظـر داشـته باشـیم و از آن الهـام بگیریم. بـرای مـا، روش را 
احکام اسـام معّیـن می کنـد. هـر روش خردمندانه عقایـی را هم اسـام می پسـندد و قبـول دارد. اگـر تجربه ای 
در جایی باشـد، مـورد قبول اسـت؛ امـا تقلیـد نـه. اسـتفاده خردمندانـه از تجربّیـات دیگران درسـت؛ امـا تقلید، 
غلـط. لـذا امـروز کسـانی کـه بـرای حقـوق زن و بـرای رشـد و شـکوفایی اسـتعدادهای زنان در کشـور مـا تاش 
می کننـد - کـه البتـه هـم بایـد ایـن تـاش انجـام بگیـرد - بایـد بداننـد چـه هدفـی را دنبـال می کننـد و چـه 

شـعارهایی را بایـد مطـرح نمایند.

گرفتاری زن غربی در افراط و تفریط
 اّول مـن نکتـه ای را در مـورد گرفتاریهـای غربیـان و فرهنگ غربـی در این زمینـه عرض کنـم، بعد به نظر اسـام 
اشـاره نمایـم. غربیهـا در زمینـه شـناخت طبیعـت زن و چگونگـی برخـورد بـا جنـس زن، دچـار افـراط و تفریط 
بوده انـد. اساسـاً نگـرش غربـی نسـبت بـه زن، یـک نگـرش مبنی بـر عـدم برابـری و عـدم تعادل اسـت. شـما به 
شـعارهایی کـه در غرب داده می شـود، نـگاه نکنیـد؛ این شـعارها پـوچ اسـت و حاکـی از واقعیت نیسـت. فرهنگ 
غربـی را از این شـعارها نمی شـود فهمیـد. فرهنـگ غربـی را بایـد در ادبّیـات غربی جسـتجو کـرد. کسـانی که با 
ادبّیـات اروپایـی، با شـعر اروپایـی، بـا رمـان و داسـتان و نمایشـنامه های اروپایی آشـنا هسـتند، می داننـد که در 
چشـم فرهنـگ اروپایـی، از دوران قـرون وسـطی  و بعـد از آن تا اواسـط قـرن فعلـی، زن موجـود درجـه دوم بوده 
اسـت! هر چه بر خـاف ایـن اّدعا کننـد، خـاف می گویند. شـما بـه نمایشـنامه های معروف شکسـپیر انگلیسـی 
نگاه کنیـد، ببینید بـا چه نفسـی و با چـه زبانی و بـا چه دیـدی در ایـن نمایشـنامه ها و سـایر ادبّیات غربـی به زن 
نگاه می شـود! مرد در ادبیـات غربی، سـرور و اربـاب زن و اختیاردار اوسـت، کـه بعضـی از نمونه های ایـن فرهنگ 

و آثـار آن، امـروز هم باقی اسـت.
 امـروز هم وقتـی زنی بـا مـردی ازدواج می کنـد و به خانه شـوهر مـی رود، حّتـی نـام خانوادگی او عوض می شـود 
و نـام خانوادگی مـرد را بر خـود می گـذارد. زن تا وقتـی نـام خانوادگی خـود را دارد که شـوهر نکرده اسـت؛ وقتی 
شـوهر کرد، نـام خانوادگـی زن به نـام خانوادگـی مـرد تبدیل می شـود. ایـن رسـم غربیهاسـت؛ در کشـورما این 
طور نبـوده، هنوز هـم نیسـت. زن هویّـت خانوادگی خـودش را با خـودش حفظ می کنـد؛ ولـو بعـد از ازدواج. آن، 
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نشـانه همان فرهنـگ قدیمـی غربی اسـت که مرد سـرور زن اسـت.
 در فرهنـگ اروپایـی، وقتـی زن بـا همـه موجـودی و امـاك خـود ازدواج می کـرد و بـه خانـه شـوهر می رفـت، 
نـه فقـط جسـم او در اختیار شـوهر قـرار می گرفـت، بلکـه تمـام امـوال و امـاك و داراییهـای او هـم کـه از پدر و 
خانـواده اش به او رسـیده بـود، متعلّـق به شـوهر می شـد! این حقیقتـی اسـت کـه غربیهـا نمی تواننـد آن را انکار 
کنند. ایـن در فرهنـگ غربـی بـود. در فرهنگ غربـی، زن وقتـی به خانه شـوهر می رفـت، شـوهر در واقـع اختیار 
جـان او را هم داشـت! لذا شـما در داسـتانهای غربـی و در اشـعار اروپایی بسـیار می بینید که شـوهر بـه خاطر یک 
اختـاف اخاقی، همسـر خـود را می کشـد و کسـی هـم او را مامـت نمی کند! دختـر در خانـه پدر هم حـّق هیچ 

گونه گزینشـی را نداشـت.
 البتـه در همـان زمـان هـم در میـان غربیهـا معاشـرتهای زن و مـرد تـا حـدودی آزاد بـود، ولـی اختیـار ازدواج و 
اختیـار انتخاب شـوهر، یکسـره بـه دسـت پـدر بـود. در همـان نمایشـنامه هایی که اشـاره کـردم، آنچه که شـما 
می بینیـد، همین اسـت: دختری اسـت کـه مجبور بـه ازدواج شـده اسـت؛ زنی اسـت که از طرف شـوهر خـود به 
قتل رسـیده اسـت؛ خانواده ای اسـت کـه زن در آن در نهایت فشـار اسـت. آنچـه که هسـت، از همین قبیل اسـت. 
ایـن، ادبّیـات غربـی اسـت. تا اواسـط قـرن فعلـی، همیـن فرهنـگ ادامـه داشـته؛ اگرچـه از اواخـر قـرن نوزدهم 

میـادی، حرکتهایـی به نـام آزادی زنان شـروع شـده اسـت.
 بانـوان گرامـی؛ بخصـوص زنان جـوان کـه می خواهنـد در ایـن زمینه هـا فکـر بیندیشـند، درسـت توّجـه کنند. 
نکتـه مهـم این اسـت کـه حّتـی وقتـی در اروپـا بـرای زن حـّق مالکیـت معّین شـد - طبـق بررسـی موشـکافانه 
جامعه شناسـان خـوِد اروپا - بـه خاطر ایـن بود کـه کارخانه هـا که تازه بسـاط فنـاوری مـدرن و صنعـت در غرب 
را گسـترده بودنـد، احتیـاج بـه کارگـر داشـتند؛ امـا کارگـر کـم بـود و احتیاج بـه کارگـِر زیاد احسـاس می شـد. 
لذا بـرای این کـه زنـان را بـه کارخانجـات بکشـانند و از نیروی کارشـان اسـتفاده کننـد - کـه البته مـزد کمتری 
هم همیشـه بـه زنـان می دادنـد - اعـان شـد کـه زن دارای حـّق مالکیـت اسـت! در اوایـل قرن بیسـتم بـود که 
اروپاییان حـّق مالکیـت را بـه زن دادنـد. ایـن، آن نگـرش افراطـی و غلـط و ظالمانه نسـبت بـه زن در غـرب و در 

اروپاسـت.
 یک افـراِط این چنیـن، در مقابل تفریـط هـم دارد. وقتی نهضتـی به نفع زنـان در چنـان فضایی به وجـود می آید، 
طبعـاً دچـار تفریطهایی از طـرف مقابـل می شـود. لـذا شـما می بینید در طـول چنـد ده سـال، آن چنان فسـاد و 
بی بنـد و بـاری در غـرب بـه وسـیله آزادی زنـان بـه راه افتـاد و رواج پیـدا کرد کـه خـود متفّکـران غربـی را دچار 
وحشـت کـرد! امـروز دلسـوزان و مصلحـان، انسـانهای خردمنـد و باانگیـزه در کشـورهای غربـی، از آنچـه پیـش 
آمـده اسـت، متوّحـش و ناراحتنـد و البتـه نمی تواننـد هـم جلـِو آن را بگیرنـد. به عنـوان ایـن کـه می خواهند به 
زن خدمـت کننـد، بزرگترین ضربـه را بـه زندگـی او وارد آوردند. چـرا؟ به خاطر ایـن که بـا بی بندوباری، با اشـاعه 
فسـاد و فحشـا و بـا آزادی بی قید و شـرِط معاشـرت زن و مـرد، بنیـان خانواده متاشـی شـد. مردی کـه می تواند 
آزادانـه در جامعـه اطفـای شـهوت کنـد و زنـی کـه می توانـد بـدون هیـچ ایـراد و اشـکالی در جامعـه بـا مـردان 
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گوناگون تماس داشـته باشـد، هرگـز در خانواده، همسـران خـوب و شایسـته ای نخواهند بـود. لذا بسـاط خانواده 
شد. متاشـی 

تزلزل بنیان خانواده، بزرگترین بالی گریبان گیر غرب
 امروز یکـی از بزرگتریـن باهایی کـه گریبان کشـورهای غربـی را به شـّدت گرفته و آنهـا را به وضعیـت نامطلوب 
شـدیدی دچار کـرده، مسـأله خانواده اسـت. لـذا هر مـردی که شـعار خانـواده بدهـد، از نظـر غربیهـا و بخصوص 
از نظـر زنـان در غـرب، یـک فـرد مطلـوب و یـک مـرد محبـوب اسـت. چـرا؟ چـون از تزلـزل بنیـاد خانـواده رنج 
می برنـد؛ به خاطـر این کـه متأسـفانه غـرب، خانـواده؛ یعنـی کانونی را کـه بـرای مـرد و زن و بخصوص بـرای زن 
محیـط امـن و آرامـش اسـت، از دسـت داده اسـت. بسـیاری از خانواده هـا متاشـی شـده اند. بسـیاری از زنـان تا 
آخر عمر تنهـا زندگـی می کنند. بسـیاری از مـردان، زِن مـورد عاقـه و مورد نظـر خـود را نمی یابند و بسـیاری از 

ازدواجهـا در اّولیـن سـالهای پیدایـش از بیـن می رود.
 خانواده هـا آن ریشـه ها و پایه هـای عمیـق را کـه در کشـورهای مـا وجـود دارد، امـروز کمتـر در غـرب دارند. آن 
خانـواده ای کـه پدربـزرگ، مادربـزرگ، نوه هـا، خویشـاوندان، پسـرعموها، دخترعموهـا و سـایر شـعبش بـا هـم 
باشـند، هـم را بشناسـند و با هـم ارتباط داشـته باشـند، امـروز در غرب بسـیار بسـیار کمیاب اسـت. زن و شـوهر 
هم بـا یکدیگـر صمیمّیـت الزم را ندارند. ایـن بایی اسـت که بـا کارهای غلط، بـا حرکـت افراطـی از آن طرف که 

در مقابـل افراطهـای قبلـی انجام گرفـت، بـر جامعه بشـری نازل شـد و بیشـتر از همـه بر سـِر زن غربـی آمد.

 احقاق حقوق زنان در جامعه بر مبنای اسالمی نه مبنای بی منطق غربی
 در حقیقـت، نهضـت دفـاع از زنـان در غرب، یـک حرکت دسـتپاچه، یـک حرکت بی منطـق، یک حرکـت مبتنی 
بر جهالت، بـدون تکیـه به سـّنتهای الهـی و بـدون تکیه به فطـرت و طینـت زن و مـرد بود کـه در نهایـت به ضرر 
همه تمـام شـد؛ هم بـه ضـرر زنان، هـم بـه ضـرر مـردان، و بیشـتر به ضـرر زنـان. ایـن قابـل تقلیـد نیسـت. این 
فرهنگی نیسـت که در کشـور اسـامی کسـی به آن نگاه کند و بخواهـد از آن چیـزی یاد بگیـرد؛ ایـن را باید طرد 

کـرد.
 آری؛ حرکـت در جهـت احقاق حقـوق زنـان در جوامع اسـامی و در جامعـه ما حتمـاً باید انجـام گیـرد؛ منتها بر 
مبنـای اسـامی و با هـدف اسـامی. یـک عـّده نگویند کـه این چـه نهضتی اسـت، ایـن چـه حرکتی اسـت؛ مگر 
زن در جامعـه مـا چـه کـم دارد؟ متأسـفانه ممکن اسـت بعضـی این گونه فکـر کننـد. ایـن، ظاهربینی اسـت. زن 
در همـه جوامـع - از جملـه در جامعه مـا - گرفتار سـتم و دچـار کمبودهایی اسـت که بـر او تحمیل می شـود؛ اما 
این کمبـود، کمبـود آزادی بـه معنـای بی بندوباری نیسـت؛ ایـن کمبـود، کمبـود میدانهـا و فرصتها بـرای علم و 
معرفـت و تربیت و اخـاق و پیشـرفت و شـکوفایی استعدادهاسـت. این را بایـد تأمین و جسـتجو کـرد. این همان 

چیزی اسـت کـه اسـام بـر روی آن تکیه کرده اسـت.
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پرورش زنان با عظمتی كه دنیا و تاریخ را تحت تأثیر خود قرار دهند
 اگر جامعـه اسـامی بتواند زنـان را بـا الگوی اسـامی تربیـت کند - یعنـی الگـوی زهرایـی، الگوی زینبـی، زنان 
بـزرگ، زنان باعظمـت، زنانی کـه می تواننـد دنیـا و تاریخی را تحـت تأثیر خود قـرار دهنـد - آن وقـت زن به مقام 
شـامِخ حقیقی خـود نائل آمده اسـت. اگـر زن در جامعـه بتواند بـه علـم و معرفت و کمـاالت معنـوی و اخاقی ای 
که خـدای متعـال و آییـن الهـی برای همـه انسـانها - چه مـرد و چـه زن - بـه طـور یکسـان در نظر گرفته اسـت، 
برسـد، تربیـت فرزنـدان بهتـر خواهـد شـد، محیـط خانـواده گرمتـر و بـا صفاتـر خواهـد شـد، جامعه پیشـرفت 
بیشـتری خواهد کـرد و گره هـای زندگی آسـانتر بـاز خواهد شـد؛ یعنـی زن و مرد خوشـبخت خواهند شـد. برای 
این بایـد تاش کـرد؛ هدف ایـن اسـت. هـدف، صف آرایـی زن در مقابـل مرد نیسـت. هـدف، رقابـت خصمانه زن 
و مرد نیسـت. هدف این اسـت کـه زنان و دختـران بتواننـد همان سـیر و همـان حرکتـی را انجام دهند کـه وقتی 
مـردان آن حرکـت را انجـام دهند، به صـورت یک انسـان بـزرگ در خواهنـد آمد؛ زنـان انسـان بزرگ شـوند. این 

ممکن اسـت و در اسـام تجربه شـده اسـت.
 خواهـران مـن! دختـران مـن! بانـوان کشـور اسـامی! بدانیـد، در هـر زمانـی، در هـر محیـط کوچکـی و در هـر 
خانـواده ای که زنـی با ایـن تربیت توانسـت رشـد کند، همـان عظمـت را پیدا کـرد. مخصـوِص صدر اسـام نبود؛ 
حّتـی در دوران اختنـاق، حّتـی در دوران حاکمیـت کفـر هـم این ممکن اسـت. اگـر خانـواده ای توانسـتند دختر 
خودشـان را درسـت تربیت کننـد، این دختر یک انسـان بزرگ شـد. مـا در ایـران هم داشـتیم، در زمـان خودمان 
هم داشـتیم، در خـارج از ایران هـم داشـتیم. در همیـن زمان مـا، یک زن جـواِن شـجاِع عالـِم متفّکـِر هنرمندی 
به نـام خانـم »بنت الهـدی « - خواهر شـهید صـدر - توانسـت تاریخـی را تحت تأثیـر خود قـرار دهد، توانسـت در 
عراِق مظلـوم نقش ایفـا کنـد؛ البته به شـهادت هـم رسـید. عظمت زنـی مثـل بنت الهـدی، از هیچیـک از مردان 
شـجاع و بزرگ کمتـر نیسـت. حرکـت او، حرکتی زنانه بـود؛ حرکـت آن مـردان، حرکتی مردانه اسـت؛ امـا هر دو 
حرکـت، حرکت تکاملـی و حاکی از عظمت شـخصیت و درخشـش جوهر و ذات انسـان اسـت. این گونـه زنهایی را 

بایـد تربیت کـرد و پـرورش داد.
 در جامعـه خودمـان هـم از این قبیـل زنـان زیـاد داشـتیم. در دوران اختنـاق هـم کم وبیـش داشـتیم. در دوران 
مبـارزات، بعـد در دوران نظـام اسـامی، زنـان بزرگ؛ ایـن زنانـی که توانسـتند شـهیدانی را پـرورش دهنـد؛ این 
زنانی که توانسـتند شـوهران یـا فرزندان خـود را بـه صـورت انسـانهای فـداکاری درآورند کـه بروند و از کشـور و 
انقـاب دفاع کننـد؛ از هسـتی ملـت و از آبروی ملـت دفاع کننـد. اینهـا زنان بزرگـی هسـتند. این زنـان بودند که 

توانسـتند ایـن کار بـزرگ را بکننـد، و من مـوارد متعـّددی را شـاهد بود.

نتیجه نسخه غلط غربی برای زن و مرد
 خیلـی از کسـانی کـه امروز بـه اصطـاح سـنگ حقـوق زن را بـه سـینه می زننـد، در واقـع سـنگ آزادی غربی و 
بی بندوبـاری را به سـینه می زننـد و از غربیهـا تقلیـد می کننـد؛ همینهایی کـه گاهـی چیزهایی هم می نویسـند. 
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اینهـا از آن افتخـارات سـهمی نداشـتند؛ از آن عظمتی کـه زن ایرانـی در این هجده سـاله بعـد از پیـروزی انقاب 
نشـان داده و آفریده اسـت، سـهمی نداشـتند و کار بزرگی نکردند. خیلـی از اینها بـه فکر جیب خـود، درآمد خود، 
کیف خـود و وسـایل آرایـش و زینت خـود بودند. اینهـا هیچ عظمتـی ندارند. آن نسـخه، نسـخه غلطی اسـت. اگر 
نسـخه غربی در مـورد زن درسـت بـود، غربیها مجبـور نمی شـدند دوبـاره بعد از هفتاد، هشـتاد سـال، صد سـال، 

مجّدداً یـک نهضـت حقـوق زنـان راه بیندازند. مقصـود، نهضتی اسـت که سـالهای اخیـر بـه راه انداختند.
 االن ده، بیسـت سـال اسـت که مجّدداً نهضتهای دیگری به عنوان نهضـت دفاع از حقـوق زن و دفـاع از آزادی زن 
بـه راه انداخته انـد. چرا؟ اگـر آزادی غربـی برنامـه موّفقی بود، اگـر دفاع از حقـوق زن حقیقـی بود، احتیـاج به این 
نبـود که بعـد از صد سـال دوبـاره عـّده ای بیاینـد نهضـت بـه راه بیندازنـد و جنجـال کنند. پـس، آن نسـخه غلط 
بود؛ نسـخه فعلیشـان هم غلط اسـت و جز بـه بدبختـی و مشکلتراشـی بـرای زن و مـرد - بخصوص بـرای زن - به 

چیـزی نخواهـد انجامید 

سكون و آرامش مهمترین هدف زوجیت در طبیعت بشر
 امـا روش اسـامی این نیسـت. هـدف اسـام در دفـاع از حقـوق زنـان - همان طور کـه گفته شـد - این اسـت که 
زن تحت سـتم نباشـد و مرْد خـود را حاکـم بر زن ندانـد. در خانـواده، حـدود و حقوقی هسـت. مرد حقوقـی دارد، 
زن هم حقوقـی دارد و ایـن حقوق به شـّدت عادالنـه و متوازن ترتیب داده شـده اسـت. آنچه به نام اسـام اسـت و 
غلط اسـت، آنهـا را نمی گوییـم و از آنهـا دفـاع نمی کنیم. آنچـه متعلّق به اسـام اسـت، بّینات اسـام و مسـلّمات 

اسـام اسـت. اینها چیزهایی اسـت کـه میان حقـوق زن و مـرد در داخـل خانـواده توازن قائل اسـت.
 شـما بینید این آیـه ی شـریفه در مـورد زن و مـرد - عمدتـاً در داخل خانـواده - چـه می فرمایـد. »و مـن آیاته ان 
خلق لکـم من انفسـکم ازواجـا«4. یعنـی از جمله ی نشـانه های قـدرت الهی یکی این اسـت که برای شـما انسـانها 
،از نوع خودتـان و از جنس خودتان همسـرانی قـرار داد؛ برای شـما مردان، زنـان را و برای شـما زنان، مـردان را. از 
خودتان هسـتند؛ »من انفسـکم«، جنس جداگانـه ای نیسـتند، در دو رتبه جداگانه نیسـتند؛ همه یـک حقیقتند، 
یک جوهـر و یک ذاتنـد. البتـه در بعضی از خصوصیـات، با هـم تفاوتهایـی دارند؛ چون وظایفشـان دو تاسـت. بعد 
می فرماید: »لتسـکنوا الیهـا«5. یعنی زوجّیـت و دو جنسـی در طبیعت بشـر، برای هـدف بزرگی اسـت. آن هدف، 
عبارت اسـت از سـکون و آرامش، تا شـما در کنار جنس مخالف خودتـان در درون خانـواده - مرد در کنـار زن، زن 
در کنـار مـرد - آرامـش پیدا کنیـد. برای مـرد هم آمـدن به داخـل خانـه، یافتن محیـط امـن خانـه، زن مهربان و 
دوسـتدار و امین در کنـار او، وسـیله آرامش اسـت؛ بـرای زن هم داشـتن مـرد و تکیه گاهی کـه به او عشـق بورزد 
و بـرای او مانند حصـن مسـتحکمی باشـد - چون مـرد جسـماً قویتـر از زن اسـت - یک خوشـبختی اسـت؛ مایه 
آرامـش و سـعادت اسـت. خانـواده ایـن را برای هـر دو تأمیـن می کنـد. مرد بـرای پیـدا کـردن آرامش، بـه زن در 
محیط خانـواده احتیـاج دارد؛ زن هـم برای یافتـن آرامش، به مـرد در محیـط خانواده نیازمند اسـت - »لتسـکنوا 

الیها« - هـر دو بـرای سـکون و آرامش، به هـم احتیـاج دارند.

4. روم: 21
5. روم: 21
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 مهمتریـن چیـزی کـه بشـر بـه آن احتیـاج دارد، آرامـش اسـت. سـعادت انسـان در ایـن اسـت کـه از تاطـم و 
اضطـراب روحـی در امـان و آرامش روحی داشـته باشـد. ایـن را خانـواده بـه انسـان می دهد؛ هـم بـه زن و هم به 
مـرد. جمله بعـدی بسـیار جالـب و زیباسـت. می فرمایـد: »و جعـل بینکـم مـوّدة و رحمـة«6. رابطه درسـت زن و 
مرد این اسـت: مـوّدت و رحمـت، رابطه دوسـتی، رابطـه مهربانـی؛ هـم یکدیگـر را دوسـت بدارند و به هم عشـق 
بورزنـد و هـم بـا یکدیگر مهربـان باشـند. عشـق ورزیـدن همراه با خشـونت مـورد قبـول نیسـت؛ مهربانـی بدون 

محّبـت هـم مـورد قبول نیسـت.

جلوگیری جامعه اسالمی از انواع ظلم ها به زن
 طبیعـت الهـِی زن و مـرد در محیـط خانـواده، طبیعتـی اسـت کـه بـرای زن و بـرای مـرد رابطـه ای فیمابیـن به 
وجود مـی آورد کـه آن رابطـه، رابطـه عشـق و مهربانی اسـت: »مـوّدة و رحمـة«. اگر ایـن رابطـه تغییر پیـدا کرد، 
اگر مـرد در خانـه احسـاس مالکیـت کرد، اگـر به چشـم اسـتخدام و اسـتثمار بـه زن نـگاه کـرد، این ظلم اسـت، 
کـه متأسـفانه خیلـی از مـردان ایـن ظلـم را می کننـد. در محیط بیـرون خانـواده نیـز همین طـور اسـت. اگر زن 
محیط امن و تـوأم بـا امنیتی بـرای درس خواندن، بـرای کار کـردن، بـرای احیاناً کسـب درآمد و برای اسـتراحت 
نداشـته باشـد، این ظلم و سـتمکاری اسـت. هر کـس که موجـب این ظلم شـود، بایـد قانـون و جامعه اسـامی با 

او مقابلـه کند.
 چنانچـه نگذارنـد زن بـه تحصیـات صحیـح و بـه علـم و معرفت دسـت پیدا کنـد، ایـن ظلم اسـت. اگر شـرایط 
طوری باشـد کـه زن فرصت پیـدا نکند بـه خاطـر زیـادی کار و فشـار کارهای گوناگـون، به اخـاق خـود، به دین 
خـود و به معرفـت خود برسـد، ایـن ظلم اسـت. اگـر زن امکان پیـدا نکنـد کـه از مایملک خـود به طور مسـتقل و 
با اراده خود اسـتفاده کنـد، این ظلم اسـت. اگـر بـه زن در هنـگام ازدواج، شـوهری تحمیل شـود - یعنـی خود او 
در انتخاب شـوهر نقشـی نداشـته باشـد و اراده و میـل او مورد اعتنـا قرار نگیـرد - این ظلم اسـت. اگـر زن، چه آن 
وقتی کـه داخل خانـه با خانـواده زندگـی می کنـد و چـه در صورتی کـه از شـوهر جـدا می شـود، نتوانـد از فرزند 
خـود بهره عاطفـی الزم را ببـرد، ایـن ظلم اسـت. اگـر زن اسـتعدادی دارد - مثًا اسـتعداد علمـی دارد، اسـتعداد 
بـرای اختراعات و اکتشـافات دارد، اسـتعداد سیاسـی دارد، اسـتعداد کارهـای اجتماعـی دارد - امـا نمی گذراند از 

ایـن اسـتعداد اسـتفاده کند و این اسـتعداد شـکوفا شـود، ظلم اسـت.
 ممکـن اسـت انـواع ظلمهـا در جامعه وجود داشـته باشـد، کـه بایـد این ظلمهـا برداشـته شـود؛ امـا درعین حال 
بـه مسـؤولیت زن و مسـؤولیت مرد کـه در قبال هـم هر دو مسـؤولیتی بـه عنوان تشـکیل خانـواده دارنـد، باید به 
چشـم اهمیت نگریسـته شـود؛ چون خوشـبختی زن و خوشـبختی مرد در این اسـت. بعضـی خیـال می کنند زن 
کمبودش این اسـت کـه مشـاغل بـزرگ و سـروصدادار نـدارد! خیـر؛ مشـکل زن ایـن نیسـت. حّتـی آن زنی هم 
که شـغل بزرگـی دارد، بـه محیط امنـی در خانـواده، بـه یک شـوهر مهربـاِن بامحّبـت، به یـک تکیـه گاه مطمئن 
عاطفـی و روحـی - که شـوهر و مـرد اوسـت - نیازمند اسـت. طبیعـت و نیاز عاطفـی و روحـی زن این اسـت؛ باید 
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این نیـاز برآورده شـود.

مسأله ای مهمتر از شغل برای زن
 مسـأله شـغل هـم مسـأله دیگـری اسـت؛ البتـه مسـأله درجـه اّولـی نیسـت. اگرچـه اسـام مانـع مشـاغل و 
مسـؤولیتهای زنـان نیسـت - مگـر در مـوارد اسـتثنایی، کـه بعضـی مـورد اتّفـاق بیـن فقهاسـت، بعضـی هـم 
مختلٌف فیـه اسـت، و در ایـن زمینه هـا هـم البتـه بایـد کار شـود - لیکـن مسـأله اصلـی زن ایـن نیسـت کـه آیـا 
شـغلی دارد یا ندارد. مسـأله اصلی زن، آن مسـأله اساسـی اسـت که امـروز در غـرب متأسـفانه از بین رفته اسـت، 
و آن همـان احسـاس آرامـش و احسـاس امنیـت و احسـاس امکان بـروز اسـتعداد و مـورد سـتم قـرار نگرفتن در 
جامعـه و در خانـواده و در خانه شـوهر و در خانه پدر و امثال اینهاسـت. کسـانی کـه در خصوص مسـأله زن تاش 

می کننـد، بایـد در ایـن زمینه هـا تـاش کننـد.

چند نكته اساسی برای كسانی كه در حوزه زنان فعالیت میكنند: 

1( اهمیت به رشد معنوی بانوان توسط خودشان
حال چند نکته اساسی را که باید مورد توّجه باشد، عرض می کنم:

 اّوالً فکـر رشـد زنـان از لحـاظ معنـوی و اخاقی، بایسـتی یـک فکر رایـج در میـان خـوِد زنان باشـد. خـوِد بانوان 
باید بیشـتر به این مسـأله بیندیشـند. خوِد آنهـا به معـارف، به معلومـات، بـه مطالعه و به مسـائل اساسـی زندگی 
رو کننـد. همـان تربیت غلـط غربی موجـب شـد کـه در دوران حکومت طاغـوت در ایـن کشـور، زنان بـه آرایش، 
تجّمات، زینتهـای بیخـودی، تبـّرج و خودنمایی تمایل پیـدا کنند، که این هم از نشـانه های مردسـاالری اسـت. 
یکـی از نشـانه های مردسـاالرِی غربیهـا همین اسـت کـه زن را بـرای مـرد می خواهند؛ لـذا می گوینـد زن آرایش 
کنـد، تـا مـرد التـذاذ ببـرد! ایـن مردسـاالری اسـت، ایـن آزادی زن نیسـت؛ ایـن در حقیقـت آزادی مرد اسـت. 
می خواهنـد مرد آزاد باشـد، حّتی بـرای التذاذ بصـری؛ لذا زن را به کشـف حجـاب و آرایـش و تبـّرج در مقابل مرد 
تشـویق می کننـد! البته ایـن خودخواهـی را بسـیاری از مـردان در جوامعـی که از دیـن خـدا بهره منـد نبودند، از 
دورانهـای قدیم هم داشـتند، امـروز هـم دارنـد؛ غربیها هم مظهـر اعـای این بودنـد. پس، این مسـأله کـه زن به 
سـمت معرفت، علـم، مطالعه، آگاهـی، کسـب معلومات و معـارف حرکـت کند، بایـد در میان خـوِد بانـوان خیلی 

جـّدی گرفته شـود و بـه آن اهمیـت بدهند.

2( اصالح قوانین
 دوم، اصـاح قوانین اسـت. بعضـی از قوانیـن در برخـورد بـا زن و با مـرد احتیاج بـه اصـاح دارد. باید کسـانی که 

اهـل این کارهـا هسـتند، مطالعـه کنند، بررسـی کننـد و آن قوانیـن را درسـت کنند.
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3( تبیین نظر اسالم در مورد حقوق زن و مرد
 یـک مسـأله دیگـر کـه بـاز از کارهـای الزم اسـت، این اسـت کـه نظـر اسـام در مـورد حقـوق زن و حقـوق مرد 
بایـد تبیین شـود. خـوِد بانوان هـم در ایـن زمینه بایـد کار کننـد؛ اما بیشـتر باید کسـانی کـه در معارف اسـامی 
آگاهی دارنـد، تـاش کننـد و بتواننـد نظـر اسـام را در آن جاهایی کـه حقـوق زن و مرد متفاوت اسـت، درسـت 
تبییـن نمایند، تـا هر کسـی تصدیق کند کـه ایـن دقیقاً براسـاس طبیعـت و فطـرت انسـانی زن و مـرد و بر طبق 
مصالـح جامعه اسـت. البتـه کارهای خوبی هم شـده اسـت؛ امـروز هـم باید بـا زبان امـروز ایـن کار بشـود، وااّل در 
گذشـته هم در ایـن زمینه کارهـای خوبـی انجام گرفته اسـت و اگر کسـی مطالعـه و توّجـه کند، به همیـن اذعان 

و تصدیـق هـم خواهد رسـید.

4( اجتناب از بحث های انحرافی
 نکته بعدی این اسـت کـه از بحثهـای انحرافـی در ایـن زمینه ها بایـد اجتناب شـود. بعضی کسـان به عنـوان این 
که از زن دفـاع می کنند، بـه بحثهـای انحرافی کشـانده می شـوند و بعضی از مسـائل از قبیل دیـه و امثـال اینها را 
مطـرح می کنند؛ در حالـی که اینهـا بحثهای انحرافی اسـت. نظر اسـام در مـورد زن و مرد واضح و روشـن اسـت. 
همان طور کـه بیان شـد، نظر اسـام در مـورد خانـواده کامًا روشـن اسـت. این که کسـی بیایـد این طور مسـائل 
را مطـرح کنـد، جـز دور کـردن راه و منحرف کـردن ذهنهـا هیچ فایـده ای نـدارد و کار صحیـح و منطقی نیسـت. 

بحثهـای انحرافـی نبایـد مطرح شـود. این بـه نفع حرکـت صحیـح دراین باره نیسـت.

5( دفاع اخالقی و قانونی از زن
 یـک نکته دیگـر که بایـد مـورد توّجـه باشـد، دفـاع اخاقـی و قانونـی از زن، بخصـوص در داخـل خانواده اسـت. 
دفـاع قانونـی بـا اصـاح قوانیـن - همان طور کـه گفتـه شـد - و ایجـاد قوانیـن الزم و دفـاع اخاقـی با طـرح این 
مسـأله و مواجهـه بـا کسـانی کـه ایـن را درسـت نمی فهمنـد و زن را در خانـه، مسـتخدِم مورد سـتِم مـرد، بدون 
تمّکـن از خودسـازی معنـوی تلّقـی و این گونه هم عمـل می کننـد. باید بـا این فکر بـا قّوت و شـدت مقابله شـود؛ 

البته بـه شـکل کامـًا منطقـی و عقانی.

6( اهمیت دادن به عفاف در زن
 مسـأله بعـد، مسـأله اهمیـت دادن بـه عفـاف در زن اسـت. هـر حرکتی کـه بـرای دفـاع از زنـان انجـام می گیرد، 
بایـد رکن اصلـی آن رعایـت عفـاف زن باشـد. همان طور که عـرض کـردم، در غرب بـه خاطـر این که به ایـن نکته 
توّجه نشـد - یعنی مسـأله عفت زنـان مـورد اهتمام قـرار نگرفـت و بـه آن اعتنایـی نکردنـد - کار به ایـن بی بندو 
باریها کشـید. نبایـد بگذارنـد عّفت زن - کـه مهمتریـن عنصر برای شـخصیت زن اسـت - مـورد بی اعتنایـی قرار 
گیـرد. عّفت در زن، وسـیله ای بـرای تعالـی و تکریم شـخصیت زن در چشـم دیگران، حّتی در چشـم خـوِد مردان 
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شـهوتران و بی بندوبار اسـت. عّفـت زن، مایه احترام و شـخصیت اوسـت. این مسـأله حجـاب و َمحـرم و ناَمحرم و 
نـگاه کردن و نـگاه نکـردن، همه بـه خاطر این اسـت کـه قضیـه عفاف در این بین سـالم نگهداشـته شـود. اسـام 
به مسـأله عفاف زن اهمیـت می دهـد. البته عفاف مـرد هم مهّم اسـت. عفـاف مخصوص زنان نیسـت؛ مـردان هم 
باید عفیـف باشـند. منتها چـون در جامعـه، مرد بـه خاطر قـدرت جسـمانی و برتـری جسـمانی، می توانـد به زن 

ظلم کنـد و برخـاف تمایـل زن رفتـار نمایـد، روی عّفت زن بیشـتر تکیه و احتیاط شـده اسـت.

یكی از آمارهای وحشت انگیز زنان در آمریكا
 شـما امروز هم کـه در دنیـا نـگاه کنیـد، می بینید یکـی از مشـکات زنـان در دنیـای غـرب، بخصوص در کشـور 
ایـاالت مّتحـده امریـکا، همین اسـت کـه مردان بـا تکیـه بـه زورمنـدی خودشـان، بـه عّفـت زن تعـّدی و تجاوز 
می کنند. آمار منتشـر شـده از سـوی مقامات رسـمی خـود امریـکا را مـن دیدم کـه یکی مربـوط به دادگسـتری 
امریـکا و یکی هـم مربـوط به یـک مقام دیگـری بـود. آمارهـا واقعـاً وحشـت انگیز اسـت. در هر شـش ثانیـه، یک 
تجـاوز به عنـف در کشـور امریـکا صـورت می گیـرد! ببینیـد چقدر مسـأله عّفـت مهـّم اسـت و وقتـی بی اعتنایی 
کردنـد، قضیه بـه کجا می رسـد. هر شـش ثانیـه، یـک تجاوز بـه عنـف! برخـاف تمایـل زن، مـرِد زورگـو، ظالم، 
بی بندوبـار و بی عّفـت بتوانـد بـه حریـم عّفـت زن تعـّدی و تجاوز کنـد. اسـام اینهـا را ماحظـه می کند. مسـأله 
حجـاب که ایـن همه مورد توّجه اسـام اسـت، بـه خاطر اینهاسـت. پـس، مسـأله حفظ عفـاف و اهمیـت دادن به 

حجـاب و عفاف هـم مسـأله دیگری اسـت.

7( تعلیم و تربیت عنصر برای بانوان
 یک مسـأله هـم مسـأله تعلیـم و تربیت بانوان اسـت. مـن بر ایـن همیشـه تأکید کـرده ام. خوشـبختانه امـروز در 
جامعه مـا، تعلیـم و تربیت زنـان رایج اسـت؛اما در عیـن حـال هنـوز خانواده هایی هسـتند که دختران خودشـان 
را از تحصیـل منـع می کننـد. اگـر یـک روز محیطهـای تحصیلـی، محیطهـای ناسـالمی بود، امـروز بحمـداللَّ در 
دوران اسـامی آن گونه نیسـت. بایـد اجازه بدهنـد که دختـران درس بخواننـد، مطالعه کننـد، کتـاب بخوانند، با 
معـارف دینی و بـا معارف انسـانی آشـنا شـوند و ذهن و مغزشـان قـّوت و قدرت پیـدا کند. ایـن، کاِر بسـیار الزمی 

اسـت که بایـد انجـام گیرد.

8(  برخورد سخت با هرگونه ستم و تعدی به زن
 نکته آخـر این کـه جامعه، هـم از لحـاظ قانونـی و هـم از لحاظ اخاقـی، بایـد با کسـانی که تعـّدی بـه زن را حّق 
خودشـان می داننـد، برخـورد سـخت بکنـد؛ قانـون هـم بایـد در ایـن زمینـه مجازاتهـای سـختی را پیش بینـی 
کنـد. بـاز همیـن جـا مـن عـرض کنـم، در کشـورهای غربـی علی رغـم ایـن همـه شـعاری کـه می دهنـد، هنوز 
نتوانسـته اند ایـن را تأمیـن کنند. یعنـی در داخـل خانواده هـا، زنانـی که از دسـت شوهرانشـان کتـک می خورند 



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

97

و دخترانـی کـه از دسـت پدرانشـان صدمـه می بیننـد و مجـروح می شـوند، فراواننـد. آمارهـای تکان دهنـده 
و وحشـت آوری هـم در ایـن زمینـه وجـود دارد. منتهـا در آن جـا یـک چیـز دیگـر هـم هسـت و آن قتـِل نفـس 
اسـت. راحـت خـون می ریزنـد، راحـت می ُکشـند. ُکشـتن، آن قبحـی را کـه در محیـط اسـامی دارد، در آن 
محیطهایی کـه از معـارف الهی بویـی نبرده انـد - متأسـفانه - ندارد. کشـتن زنـان، یکی از بلّیه های بسـیار زشـت 
و نفرت انگیزی اسـت کـه در کشـورهای غربـی - به ویـژه امریـکا - رایج اسـت. ایـن کارها خوشـبختانه در کشـور 
ما به آن شـّدت نیسـت و جـز مـوارد اسـتثنایی، دیده نمی شـود؛ امـا به هر حـال هـر گونه سـتم و هرگونـه تعّدی 
جسـمانی ای نسـبت به زن، بایـد با برخـورد بسـیار سـختی مواجه شـود، تـا در ایـن زمینه جامعـه اسـامی ما به 

آن سـطحی که اسـام خواسـته اسـت، برسـد.

پیشرفت چند برابری در میدانهایی كه زنان حضور پیدا میكنند
 اگـر کشـور بتواند جامعـه زنان را بـا تکیه بـر تعلیمات اسـامی، با همان معارفی که اسـام خواسـته اسـت، آشـنا 
کند، مـن تردیدی نـدارم کـه پیشـرفت و ترّقـی و تعالی کشـور مضاعـف و چند برابـر خواهد شـد. در هـر میدانی 
کـه بانـوان مسـؤوالنه وارد شـوند، پیشـرفت در آن میـدان چند برابـر خواهد شـد. خصوصیـت حضـور خانمها در 
میدانهـای مختلف این اسـت کـه وقتـی زن خانـواده وارد میدان می شـود، یعنی همسـر و فرزنـدان او هـم واردند. 
حضور مـرد به ایـن معنا نیسـت، اما حضـور زن به ایـن معناسـت. در هر میدانی کـه زن وارد شـود - زنـی که خانم 
و کدبانـوی یک خانـه اسـت - درحقیقـت همـه آن خانـه را در آن میـدان وارد می کند. حضـور زنان در بخشـهای 

مختلف بسـیار مهّم اسـت.
 امیدواریم کـه خداوند متعال به مسـؤوالن کشـور، بـه قانونگـذاران، بـه برنامه ریزان مسـائل زنان و به کسـانی که 
در زمینـه مسـائل زنـان فّعالیت می کننـد، کمک کنـد و توفیـق دهد، تـا بتواننـد راه درسـت اسـامی و صحیح را 
بدون تمایـل و انعطـاف به روشـهای غلـِط بیگانـه و تحمیلـی بیابنـد و ان شـاءاللَّ در آن راه حرکت کننـد، و بانوان 
کشـور ما بتواننـد بـه آن وضع و سـطحی کـه اسـام بـرای آنها خواسـته اسـت - که شـامل خوشـبختی مـاّدی و 

معنـوی و خوشـبختی دنیا و آخرت اسـت - برسـند.
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لـزوم بازیابـی هویـت زن مسـلمان بـا تأمـل در 
مفاهیم اسالمی

زنان، پیشگامان حركت معنوی انسانیت
عقـب افتادگـی غـرب از اسـالم در زمینـه حضور 

سیاسی- اجتماعی زنان
مراقبت از زن در خانه توسط مرد مانند گل

طراوت بخشی به جامعه با همراهی زنان در انقالب
بدهكاری غرب به دنیا در خصوص زنان 

وظیفه امروز زنان مسلمان 
علت گرایش زنان كشورهای غیراسالمی به حجاب

زن ایرانی باید هویت واالی زن مسلمان را 
در پیش چشم دنیا زنده كند



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

زن ایرانی باید هویت واالی زن مسلمان را در پیش چشم دنیا زنده كند *

لزوم بازیابی هویت زن مسلمان با تأمل در مفاهیم اسالمی
فرصـت یادبـود والدت فاطمه زهرا سـام اللَّ علیها فرصـت مغتنمی برای زنان مسـلمان اسـت تا هویّت زن مسـلمان 
و ارزش واالی زنـان در نظـر اسـام و در پرتـو نظام اسـامی مـورد توجـه و مداّقه قـرار گیـرد. مثل همـه موضوعات 
دیگر، موضوع زن هم دسـتمایه ای در دسـت سـوداگران همه ارزشـهای انسـانی شـده اسـت. در دنیا و در رسانه های 
جمعـی عالـم، در طـول سـالهای متمـادی، کسـانی که نـه بـرای زن، نه بـرای جنـس انسـان و نـه بـرای کرامتهای 
انسـانی، جز در محاسـبه بـا پول ارزشـی قائل نیسـتند - کـه متأّسـفانه در تمـدن کنونی مغـرب، نقش مهمـی را در 
همـه عرصه ها ایفـا می کنند - مسـأله زن را هـم برای خودشـان در میدانهـای مختلف به صـورت یک سـرمایه و یک 
وسـیله سـوداگری درآوردنـد؛ روی آن بحـث می کننـد، فرهنگ سـازی می کننـد، تبلیـغ می کننـد و ذهنهـای مرد 
و زن همـه دنیـا را در سـر دو راهِی یـک وسوسـه و گمراهِی بـزرگ قـرار می دهنـد. در چنین شـرایطی، جـا دارد زن 
مسـلمان با تأّمـل در مفاهیم اسـامی و ارزشـگذاریهای اسـامی و بـا دّقـت در خطوطی کـه در نظام اسـامی برای 
پیشـرفت زنان و مـردان پیش بینی شـده اسـت، هویّـت خـود را بازیابی کنـد و قامـت رسـای اسـتدالل را در مقابل 

سفسـطه ها و وسوسـه های عوامـل صهیونیسـم و سـرمایه گذاری و زراندوزی بـه نمایـش درآورد.

زنان، پیشگامان حركت معنوی انسانیت
اسـام در مقابـل جاهلیتـی که بـه زن ظلـم می کـرد، ایسـتادگی کـرد؛ هـم در میـدان معنویـت و فکر و ارزشـهای 
انسـانی، هـم در میدان حضـور سیاسـی و هم از همـه باالتـر در عرصـه خانـواده. زن و مـرد، ناگزیر اجتمـاع کوچکی 

*. بیانات در دیدار جمع کثیری از بانوان  به مناسبت میاد حضرت زهرا)سام الل علیها( 
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به نـام خانـواده دارنـد کـه اگـر در جامعـه ای ارزشـگذارِی درسـت صـورت نگیـرد، اّولیـن نقطـه ای که به زن سـتم 
می شـود، داخـل خانـواده اسـت. در هـر سـه عرصـه، اسـام ارزشـگذاری کرده اسـت.

در زمینه مسـائل معنوی، زنان جزو پیشـگامان حرکت معنوی انسـان به سـوی پیشـرفتها هسـتند. در قـرآن وقتی 
می خواهد برای انسـانهای مؤمـن مثال بزنـد، می فرماید: »و ضـرب اللَّ مثـا للذین امنوا أمـرأة فرعـون«؛1 از یک زن 
مثال می زند. آن جایـی که بحث ایمان و اسـام و صبـر و صدق و مجاهدت در راه به دسـت آوردن ارزشـهای انسـانی 
و اسـامی و معنوی اسـت، می فرمایـد: »اّن المسـلمین والسـلمات و المؤمنیـن و المؤمنـات و القانتیـن و القانتات و 
الصادقین و الصادقـات و الصابریـن و الصابـرات«.2 در این آیه ده عنوان برای ارزشـهای معنوی ذکر می شـود؛ اسـام، 
ایمـان، قنـوت، صدق، صبـر، خشـوع و دیگـر چیزهـا. زن و مـرد در ایـن میـدان، دوش بـه دوش حرکـت می کنند و 
پیش می رونـد؛ هـر دو را ذکر می کنـد. این بـِت مردگرایـی را کـه در جاهلّیتها همیشـه به وسـیله مـردان و حتی به 
وسـیله زنان پرسـتیده می شـد، اسـام در این آیات می شـکند. در میدان مسـائل سیاسـی و اجتماعی، بیعـت زن را 

یک امـر الزم و یک مسـأله زنـده معرفـی می کند.

عقب افتادگی غرب از اسالم در زمینه حضور سیاسی- اجتماعی زنان
شـما ماحظه کنیـد کـه در دنیـای غـرب و همیـن کشـورهای اروپایی کـه این همـه مّدعـی دفـاع از حقـوق زنان 
هسـتند - کـه تقریبـاً همه اش هـم دروغ اسـت - تـا دهه هـای اّول ایـن قرنی کـه تمام شـد، زنان نـه فقط حـقِ ّ رأی 
نداشـتند، نه فقط حـقِ ّ گفتن و انتخـاب کردن نداشـتند، حقِ ّ مالکیت هم نداشـتند. یعنـی زن مالک امـوال موروثی 
خودش هم نبـود؛ امـوال او در اختیار شـوهر بـود! در اسـام بیعـت زن، مالکیـت زن، حضـور زن در ایـن عرصه های 
«.3 زنها  اساسـی سیاسـی و اجتماعی، تثبیت شـده اسـت: »اذا جائـک المؤمنـات یبایعنک علـی ان ال یشـرکن بـاللَّ
می آمدنـد با پیغمبـر بیعـت می کردنـد. پیغمبر اسـام نفرمود کـه مردهـا بیایند بیعـت کنند و بـه تبع آنهـا، هرچه 
کـه آنهـا رأی دادنـد، هرچـه کـه آنهـا پذیرفتنـد، زنها هـم مجبور باشـند قبـول کننـد؛ نـه. گفتنـد زنها هـم بیعت 
می کنند؛ آنهـا هم در قبـول ایـن حکومـت، در قبول ایـن نظم اجتماعـی و سیاسـی شـرکت می کنند. غربیهـا هزار 
و سـیصد سـال در ایـن زمینـه از اسـام عقبنـد و ایـن اّدعاهـا را می کننـد! در زمینـه مالکیت نیـز همین طـور؛ و در 

زمینه هـای دیگـری کـه مربوط بـه مسـائل اجتماعی و سیاسـی اسـت.
خـوِد الگـوء فاطمـه ی زهـرا سـام اللَّ علیها کـه در دوران کودکـی، در بعـد از هجـرت پیغمبـر بـه مدینـه، در داخل 
مدینـه و در همـه ی قضایـای عمومـی آن روز پـدرش - کـه مرکـز همـه حـوادث سیاسـی اجتماعـی بـود - حضور 
داشـت، نشـان دهنده نقش زن در نظام اسـامی اسـت. البته فاطمه زهرا سـام اللَّ علیها قلّـه این فضائل اسـت. زنان 
برجسـته دیگری هم در صـدر اسـام بودند؛ بامعرفـت، باخـرد، باعلم، حاضـر در میدانها، حتـی حاضـر در میدانهای 
جنگ؛ حتی تعـدادی که نیـروی بدنی داشـتند، حاضـر در میـدان دالوری در جنگ؛ شمشـیرزنی و سـربازی. البته 
این را اسـام بـرای بانوان واجب نکـرده و از دوش آنها برداشـته اسـت؛ چـون با طبیعت جسـمی و نیز بـا عواطف آنها 

نیست. سـازگار 

1. تحریم: 11
2. احزاب: 35

3. ممتحنه: 12
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مراقبت مرد از زن در خانه مانند گل
در داخـل خانـواده هـم، از نظر اسـام مـرد موّظف اسـت کـه زن را ماننـد گلـی مراقبـت کنـد. می فرمایـد: »المرأة 
ریحانة«؛4 زن گل اسـت. این مربـوط به میدانهای سیاسـی و اجتماعی و تحصیـل علم و مبـارزات گوناگون اجتماعی 
و سیاسـی نیسـت؛ این مربـوط بـه داخـل خانـواده اسـت. »المـرأة ریحانـة و لیسـت بقهرمانـة«؛5 این چشـم و دید 
خطابینـی را کـه گمـان می کـرد زن در داخـل خانـه موّظف بـه انجـام خدمـات اسـت، پیغمبر بـا این بیـان تخطئه 
کرده اسـت. زن ماننـد گلی اسـت کـه بایـد او را مراقبـت کرد. بـا این چشـم بایـد بـه ایـن موجـود دارای لطافتهای 
روحی و جسـمی نـگاه کرد. این نظر اسـام اسـت. هـم خصوصیـت زنانگی زن کـه همه احساسـات و خواسـتهای او 
بر اسـاس ایـن خصوصیـت زنانگی اسـت، حفظ شـده اسـت، بر او تحمیل نشـده اسـت، از او خواسـته نشـده اسـت، 
که در حالی کـه زن اسـت، مثل مرد فکـر کند، مثـل مرد کار کنـد، مثل مـرد بخواهـد - یعنی خصوصیـت زن بودن 
که یـک خصوصیت طبیعـی و فطـری و محور همه احساسـات و تاشـهای زنانه اسـت، در دید اسـامی حفظ شـده 
- هم درعین حـال، میـدان علم، میـدان معنویـت، میـدان تقوا، میـدان سیاسـی، بـر روی او باز شـده اسـت و او، هم 
به کسـب علم تشـویق شـده اسـت، هم به حضـور در میدانهـای گوناگـون اجتماعـی و سیاسـی. آن وقـت در داخل 
خانـواده هم بـه مرد گفته انـد که حـّق تکلیف، تحمیـل، زیـاده روی، اعمـال قدرتهـای جاهانـه و غیر قانونـی ندارد. 

ایـن، آن نگاه اسـامی اسـت.

طراوت بخشی به جامعه با همراهی زنان در انقالب
با همین نـگاه بـود که وقتـی نهضت اسـامی بـه مرحلـه انقاب اسـامی رسـید و زنـان با همـان برداشـت طبیعی 
کـه از اسـام در جامعـه زنانـه بـود، جلـو افتادنـد؛ امـام فرمودنـد - و درسـت هـم فرمودند - کـه: اگـر زنـان در این 
نهضـت همـکاری نمی کردنـد، انقاب هـم پیـروز نمی شـد. یقینـاً اگـر زنهـا در داخـل خیابانهـا و در راهپیماییهای 
عظیم حضـور پیـدا نمی کردنـد - آن حضـور عظیـم و باشـکوه زنـان در دوران انقـاب - انقـاب پیروز نمی شـد. در 
جنگ تحمیلـی اگر امثـال همین مادر گرامی سـه شـهید و مادران شـهیدان و همسـران شـهیدان - که مـن افتخار 
داشـته ام با هزارها نفِر اینها از نزدیک نشسـت و برخاسـت و گفتگو کنـم و خصوصیات آنها را مشـاهده کنـم - ایمان 
خود، صبر خود، ایسـتادگی خـود، معرفت خود و روشـن بینی خـود در قبـال ضایعات جنـگ و فداکاریهـای جوانان 
و مـردان را نشـان نمی دادنـد، جنـگ پیـروز نمی شـد. اگـر مـادران و همسـران شـهدا بی صبـری نشـان می دادنـد، 
شـوق جهـاد در راه خـدا و شـهادت در دل مردهـا می خشـکید؛ این گونـه نمی جوشـید؛ این گونـه به جامعـه طراوت 
نمـی داد. در میدان جنگ هـم زنان نقشـهای درجـه اّول را ایفـا کردند. اگـر در طول انقـاب، وفاداری زنـان، عواطف 
زنان، حضـور زنـان در میدانهای مختلـف، در راهپیماییهـا و در انتخاباتهـا نمی بود، یقینـاً این حرکـت عظیم مردمی 

نمی توانسـت این گونـه شـکل پیدا کنـد و ادامـه یابـد. این نظر اسـام اسـت، ایـن نظر نظام اسـامی اسـت.
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بدهكاری غرب به دنیا در خصوص زنان 
غربیهـا دربـاره جنـس زن باید پاسـخگو باشـند؛ چـون آنها بـه زن خیانـت کردنـد. تمـّدن غربی بـه زن هیـچ نداده 
اسـت. اگـر پیشـرفت علمـی، سیاسـی و فکـرای هـم در زنان دیـده می شـود، مـال خـود زنهاسـت. در هر کشـوری 
چنیـن پیشـزفتهایی نصیب زنـان شـود - کـه در ایـران اسـامی و در کشـورهای دیگر هم شـده اسـت - مـال خود 
زنهاسـت. آنچه که غربیهـا بـه آن دامن زدنـد و تمـّدن غربی پایه گذار خشـت کـج و بنای کجـش بـود، بی بندوباری 
و ابتـذال زنانـه اسـت. زن را به ابتـذال کشـانده اند و داخـل خانـواده او را هـم اصـاح نکرده انـد. مکـّرر در مطبوعات 
امریکایـی و اروپایی، میـزان بـاالی زن آزاریها و شـکنجه ها و بی مهریها منتشـر شـده اسـت. فرهنگ غربـی در مورد 
زن و بی بندوبـاری و بـه ابتذال کشـاندن زنـان آن مناطق، موجب شـده اسـت که بنیـان خانـواده، ُسسـت و متزلزل 
گردد و خیانـت زن و مـرد به یکدیگـر، در داخل خانـواده چندان مهم شـمرده نشـود. این گناه نیسـت؟ ایـن خیانت 
به جنس زن نیسـت؟ بـا این فرهنـگ، از همـه دنیا هـم طلبکارنـد؛ در حالی کـه باید بدهکار باشـند! فرهنـگ غربی 
در مورد زنـان بایـد در موضـع مدافع قـرار گیـرد؛ بایـد از خودش دفـاع کنـد؛ باید توضیـح بدهـد؛ اما غلبه و سـلطه 
سـرمایه داری و رسـانه های مسـتکبِر جّباِر غربـی قضیـه را بعکـس می کنند؛ آنها می شـوند طلبـکار؛ آنها می شـوند 
مدافع حقوق زن به قول خودشـان و بـه اصطاح خودشـان! در حالی کـه چنین چیزی نیسـت. البتـه در بین غربیها 
هم مسـلّماً متفّکرانی، فاسـفه ای و انسـانهای صادق و صالحی هسـتند که صادقانه فکـر می کنند و حـرف می زنند. 

آنچـه که مـن می گویـم، گرایش عمومـی فرهنـگ و تمـّدن غربی بـه زیـان زن و علیه زن اسـت.

وظیفه امروز زنان مسلمان 
زن ایرانی در ایران اسـامی، باید کوششـش این باشـد کـه هویّـت واالی زن اسـامی را آن چنان زنده کند که چشـم 
دنیا را بـه خود جلـب کنـد. این امـروز وظیفه یی اسـت بـر دوش زنـان مسـلمان؛ بخصـوص زنـان جـوان و دختران 

دانش آمـوز و دانشـجو.
هویّت اسـامی این اسـت کـه زن در عیـن این که هویّـت و خصوصیـت زنانه خـود را حفـظ می کند - کـه طبیعت و 
فطرت اسـت و برای هر جنسـی خصوصیات آن جنس ارزش اسـت - یعنی آن احساسـات رقیق را، عواطف جوشـان 
را، آن مهر و محبـت را، آن رّقـت را، آن صفـا و درخشـندگی زنانه را بـرای خود حفظ می کنـد، درعین حـال، هم باید 
در میـدان ارزشـهای معنـوی - مثـل علـم، مثل عبـادت، مثـل تقّرب بـه خـدا، مثل معرفـت الهـی و سـیر وادیهای 
عرفان - پیشـروی کند، هـم در عرصه مسـائل اجتماعی و سیاسـی و ایسـتادگی و صبـر و مقاومت و حضور سیاسـی 
و خواسـت سیاسـی و درك و هوش سیاسـی، شـناخت کشـور خود، شـناخت آینده خود، شـناخت هدفهـای ملی و 
بـزرگ و اهداف اسـامی مربوط به کشـورهای اسـامی و ملتهای اسـامی، شـناخت توطئه های دشـمن، شـناخت 
دشـمن، شـناخت روشـهای دشـمن باید روزبـه روز پیشـرفت کنـد و هـم در زمینه ایجـاد عـدل و انصـاف و محیط 
آرامـش و سـکونت در داخل خانواده باید پیشـرفت داشـته باشـد. اگـر قوانینـی الزم اسـت، اگر تصحیـح و اصاحی 
در مسـائلی که بـه این جا منتهـی می شـود، الزم اسـت، زنان، زنـان باسـواد، زنـان آگاه، زنـان بامعرفـت، در همه این 
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میدانها بایسـتی پیشـروی کننـد؛ الگوی زن را نشـان بدهنـد؛ بگویند زن مسـلمان زنی اسـت کـه هم دین خـود را، 
حجاب خـود را، زنانگی خـود را، ظرافتهـا و رّقتها و لطافتهـای خود را حفـظ می کند؛ هـم از حق خود دفـاع می کند؛ 
هم در میـدان معنویـت و علـم و تحقیـق و تقـّرب به خـدا پیشـروی می کنـد و شـخصیتهای برجسـته ای را نشـان 

می دهد و هـم در میـدان سیاسـی حضـور دارد. ایـن می شـود الگویی بـرای زنان.

علت گرایش زنان كشورهای غیراسالمی به حجاب
شـما بدانید زنـان مسـلمان در بسـیاری از نقاط دنیـا امـروز به شـما نـگاه می کنند و از شـما یـاد می گیرنـد. این که 
می بینید در بعضـی از کشـورهای غربی، در بعضی از کشـورهای مسـلمان امـا با حکومتهـای غیر اسـامی، این طور 
حجـاب اسـامی مـورد تهاجم دشـمنان دیـن قـرار می گیـرد، ایـن نشـان دهنـده گرایـش زنان بـه حجاب اسـت. 
در کشـورهای همسـایه مـا، آن جاهایی کـه به حجـاب اهتمام نمی شـد؛ در کشـورهای اسـامی کـه بنده خـودم از 
نزدیـک بعضـی جاهـا را دیـدم کـه هرگـز اسـمی از حجـاب در آن جـا آورده نمی شـد؛ در مدت بیسـت سـاله بعد از 
انقاب، زنـان؛ بخصـوص زنان روشـنفکر و بخصـوص دختران دانشـجو، به حجـاب گرایش پیـدا کردنـد؛ عاقه پیدا 
کردند؛ رو آوردنـد و حجـاب را حفظ کردند؛ کـه نمونه هایـش عاوه بر اینها در کشـورهای غربی هم مشـاهده شـده 

اسـت. شـما الگوییـد، شـما نمونه اید.
بدانیـد امـروز در هیـچ جای دنیـا زنانـی که مثـل این مـادران شـهدای مـا، مـادر دو شـهید، مادر سـه شـهید، مادر 
چهار شـهید باشـند، نیسـتند. در جامعـه مـا، مادرانی بـا ایـن خصوصیـات کـه از پدرهـا بهتـر و قویتـر و آگاهانه تر 
ایسـتادند، در ایـن میـدان بسـیارند. ایـن همـان تربیت اسـامی اسـت؛ ایـن همـان دامـان پـاك و مطّهـر و نورانی 
فاطمه زهرا سام اللَّ علیهاسـت. شـما دختـراِن فاطمه هسـتید؛ فرزنـدان فاطمـه زهرا هسـتید؛ دنبالـه روان فاطمه 

هسـتید. زهرا 
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آوردن زن بـه شـكل متبـرج بـه وسـط میـدان 
بزرگترین خیانت به او

خدمت حقیقی به مجموعه ی زنان در همه ی عالم
نشانه نگاه موفقیت آمیز نظام اسالمی به زن

رشد فكری و عملی زن، نتیجه محدودیتهای 
اسالمی بر طبق فطرت او

بازی نكـردن با احـكام اسـالمی بـرای هماهنگی با 
كنوانسیون های جهانِی زن 

اهمیـت بـاالی نقـش زن خانـه دار در مقابل سـایر 
مسئولیت ها

كپی دوم مرد، افتخاری برای زن نیست! 
جلوگیری از مظلومیت زنان در سایه تهذیب مردان

داشتن نگاه جامع به زن در اسالم
لزوم توجـه به اخـالق اسـالمی در روابـط زن و مرد 

در خانواده
 و...

موفقیت نگاه نظام اسالمی به زن
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آوردن زن به شكل متبرج به وسط میدان بزرگترین خیانت به او
همانطـور کـه بارهـا مـن اشـاره کـرده ام، در مسـأله ی زن از دنیـا طلبگاریـم؛ ما مدعـی دنیائیـم. حاال مؤسسـات 
وابسـته بـه سـازمان ملـل یـا غیـر آنهـا یـا فـان مجموعـه ی روزنامه نـگار بیایند بـه اسـم حقـوق بشـر، موضوع 
حجاب و بعضـی از ایـن قبیل چیزهـا را زیر سـؤال بکشـند و اظهـار طلبگاری کننـد، ایـن واقعیت قضیـه را عوض 
نمیکنـد. ما از دنیـا طلبگاریـم. دنیا که عـرض میکنـم، یعنی دنیـای غرب. ما هسـتیم که بـه دنیا خطـاب میکنیم 
و میگوئیم: شـما به بشـریت عمومـاً و بـه زن خصوصـاً خیانـت کرده اید؛ بـا کشـاندن زن و مـرد بـه وادی ابتائات 
جنسـی و برافروختـن و دامـن زدن به آتـش زیاده روی هـای جنسـِی بی قانـون و بی نظـم در جامعه، بـا آوردن زن 
به شـکل متبرج به وسـط میـدان. معلوم اسـت کـه زن، آن بخـش زیبـای آفرینش بشـر اسـت. این بخـش زیبا به 
طـور طبیعی بـا اندکـی در پرده بـودن همـراه اسـت؛ این خاصیـت این بخـش زیبـا و لطیف وجود انسـانی اسـت. 
این پـرده را دریـدن و آنچـه را که باید بـا نظـم و قانون پیگیـری شـود - آن نیـاز غریزی انسـانی، چـه در زن و چه 
در مـرد - بی قانـون و بی نظـم در جامعـه رواج دادن، بزرگتریـن خیانتـی اسـت کـه در درجـه ی اول بـه زن و در 
درجـه ی بعد بـه همه ی بشـریت - زن و مـرد - انجـام گرفتـه؛ ایـن کار را سیاسـتهای غربـی کرده اند. البتـه اولین 
ضـرر و بزرگترین ضـرر را هم خودشـان برده انـد. االن مسـأله ی همجنس گرائـی در دنیای غـرب یکـی از ابتائات 
اسـت. البته بـه رو نمی آورنـد؛ اما حقیقـت قضیه این اسـت کـه امروز بـرای اندیشـمندان و آنهـا یکـی از دردهای 
بزرگ و غیرقابل عاج شـده اسـت؛ چـاره ای هم ندارنـد. آنطور حرکـت کـردن، آنطور ادبیـاِت پرده درانـه و عریان 
در زمینـه ی مسـائل جنسـی و ارتبـاط زن و مـردم را بـه میـان آوردن، آنطـور جنـس زن را - یعنـی همـان بخش 

*. بیانات در دیدار بانوان نخبه  در آستانه ی سالروز میاد حضرت زهرا)سام الل علیها(  1386/04/13
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زیبـا و لطیف و مسـتور و در پـرده ی وجود بشـر را - برای شـغل، بـرای تبلیغات، بـرای کار، بـه میدان کشـاندن، از 
لبخنـد او، از زیبائی هـای او، از جسـم او، از چهـره ی او بـرای ترویج فـان جنس بی ارزش و پسـت، برای به دسـت 
آوردن پـول اسـتفاده کـردن، ایـن چیزهـا را هـم دنبـال خـودش دارد؛ طبیعی اسـت. ایـن کارهـا را دنیـای غرب 
کـرده، ایـن کارهـا را سیاسـتهای غربـی کرده اند؛ مربـوط بـه ادیان هم نیسـت، مربـوط بـه مسـیحیت و یهودیت 
هم نیسـت؛ مربوط بـه سیاسـتهای جدیدی اسـت کـه از حدود صـد و پنجاه سـال پیـش - حـاال دقیـق نمیتوانم 

عـرض کنـم - در دنیا رایج شـده.
شـما ادبیـات کشـورهای اروپائـی را در قرون هجـده و نـوزده و نگاهشـان بـه زن را ببینیـد؛ مطلقـاً تفـاوت دارد با 
آنچـه کـه در قـرن بیسـتم و در نوشـته ها و ادبیـات قـرن بیسـتم، انسـان می بینـد نسـبت بـه زن، آنهـا پیگیـری 
کرده انـد. آن روز نگاهشـان، نـگاه نجیبانه تـر، شـرم آلودتر و متناسـب تر بـا طبیعـت زن و مـرد بود. معلوم میشـود 
ایـن کار سیاسـی حـاال از طـرف صهیونیسـت ها بـوده، از طـرف دسـتگاه های اسـتعمارگر بـوده؛ اینها احتیـاج به 
تحقیـق و کار دارد. ایـن همین طـور بتدریج روزبه روز شـدت پیـدا کرده تا بـه وضعی کـه امروز ماحظـه میکنید، 
رسـیده. بنابرایـن دنیای غـرب بایـد پاسـخگو باشـد؛ چون بـه زن ضربـه زده انـد؛ بـه حقـوق زن تجـاوز کرده اند؛ 

ارزش زن را تنـزل داده انـد؛ بـه اسـم طرفـداری، بـه او خیانـت کرده انـد. ایـن مطلبی اسـت که مـا داریم.

خدمت حقیقی به مجموعه ی زنان در همه ی عالم
در زمینـه ی حقـوق اسـامی، خانمهـا بعضـی اظهاراتـی کردنـد، کـه درسـت هـم هسـت؛ جـا بـرای کار و بیان و 
تبییـن فراوانـی دارد. مـن تصدیق میکنـم مطالبـی را کـه بعضـی از خانمها بیـان کردنـد و گفتنـد مـا در تقابل با 
تبلیغـات معـارض - از جمله تبلیغـات فمینیسـتی - آنچنان کـه بایـد، کار درسـتی، کار قـوی ای، کار پُرحجمی و 
با کیفیتهـای بـاال نکرده ایـم. مـن از همین جـا بـه دسـتگاه های تحقیقاتـی، بـه پژوهشـگاه ها، بـه دانشـگاه ها، به 
حوزه هـای علمیه و بـه صاحب نظـران توصیه میکنـم و از آنهـا مطالبه میکنم کـه در ایـن زمینه کار کنند. مسـأله، 
مسـأله ی مهمی اسـت. ما اگر در مسـأله ی زن در کشـوِر خودمان خـوب کار کنیم، ایـن خدمت به جامعـه ی زنان 
در همـه ی دنیاسـت؛ خدمت حقیقی اسـت بـه مجموعه ی زنـان در همـه ی عالم. حاال ممکن اسـت بعضـی ارزش 
ایـن خدمت را امـروز بفهمنـد، ممکن اسـت بعضی سـالها بعـد بفهمند؛ لیکـن اگر خـوب کار کردیم، ایـن خدمت 

آنهاسـت. به 
آنچه کـه مـن میخواهم عـرض کنـم، دو سـه نکتـه ی کوتاه اسـت کـه یادداشـت کـردم بگویـم؛ همانهـا را عرض 

میکنـم.

نشانه نگاه موفقیت آمیز نظام اسالمی به زن
یکـی اینکه نفـس وجود ایـن مجموعـه ی بانـوان نخبـه در رشـته های مختلـف - که همـه ی بانـوان نخبـه هم در 
این جمع خاصه نمیشـود؛ شـما نمونـه ای از نخبـگان زن در سرتاسـر کشـور هسـتید - نشـان دهنده ی موفقیت 
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نگاه نظام اسـامی و نگاه اسـام به زن اسـت. مـا این همـه زن نخبـه در دوره ی حاکمیـت طاغوت نداشـتیم. این، 
حرف من اسـت و بر ایـن اصـرار دارم. امـروز عـدد مطلـق و نسـبی محققیـن زن، اسـاتید زن، دانشـمندان زن در 
رشـته های مختلـف، متفکریـن و نویسـندگان زن که در رشـته های گوناگـون فکر می کننـد، صاحب نظرنـد و قلم 
میزننـد، ادبـای زن، شـعرای زن، هنرمنـدان زن - قصه نویس هـا، شـاعرها، نقاش هـا - بمراتـب بیشـتر از دوره ی 
طاغوت اسـت؛ یعنـی آن دوره ای کـه به نـام طرفـداری از زن، حجـاب و عفـاف و وجود فاصلـه ی بیـن زن و مرد را 
بکلـی از بین بـرده بودنـد و روزبـه روز هـم ایـن بی بندوبـاری را ترویـج میکردند؛ حّتـی در مـواردی از کشـورهای 
اروپائی هم بدتـر و تندتـر عمل میکردنـد. امروز مـا در نظـام جمهوری اسـامی و زیر پوشـش حجاب، زیـر چادر، 
زیـر مقنعه، ایـن تعـداد عظیـم نخبه ی فکـری، علمـی، عملـی، فعـال سیاسـی، صاحب نظـران فرهنگـی و هنری 
داریـم. آن روز بخشـی از بخشـها و بعضی از ابعـاض ایـن مجموعه را هـم ما نداشـتیم؛ بسـیار محدود بودنـد. این، 
یک نظریـه ای درسـت عکـس آن چیـزی را که درصـدد بودنـد القـاء کننـد، احیـاء میکنـد و او اینکـه آن کیفیت 
ترویـج بی بندوباری نـه فقط بـه معنـای رشـد دادن بـه زن، بـه معنویـات زن، بـه اسـتعدادهای زن نیسـت، بلکه 
سـرگرم کردن زن به آنچه کـه لـوازم آن، کیفیـت زندگی اسـت - آرایشـهای گوناگـون و گرفتاری هـای گوناگوِن 

جنبـی ای که ایـن کارهـا دارد - خـودش مانـع حرکت بـه سـمت کمـال و تعالی زنان اسـت.

رشد فكری و عملی زن، نتیجه محدودیتهای اسالمی بر طبق فطرت او
در نظـام اسـامی محدودیتـی کـه به وجـود می آیـد، کـه ایـن محدودیت بـر طبـق فطـرت انسـانِی زنانه اسـت؛ 
هم بـرای مردها محدودیت اسـت، بـه یـک کیفیتی؛ هم بـرای زنهـا به کیفیـت دیگـری محدودیت اسـت، کمک 
کننده ی به این اسـت کـه نیروهـای آنها هـرز نـرود و حتی المقـدور در جهت درسـتی بـه کار بیفتد؛ کـه آن وقت 
نتیجه اش میشـود رشـد فکری و علمی و عملـی در جامعه ی زنـان، که امروز شـاهدش هسـتیم. این نکتـه ی اول. 
اینکـه گفتـه میشـد - و البتـه هنوز هـم بعضی هـا بـا غفلـِت تمـام میگویند - مگـر میشـود با حجـاب و بـا رعایت 
حـدود شـرعی و اسـامی، جامعـه ی زنـان رشـد کنـد، تکلیـف مسـأله ی زن در نظام اسـامی چـه میشـود، این 
جواب عملـی اش، جـواب عینی اش، همیـن وجـود مجموعه ی عظیـم نخبـگان زن در جامعـه ی ماسـت، که هیچ 
وقـت مـا در کشـور چنیـن وضعـی را نداشـتیم؛ در دوره ی طاغـوت هـم نبـوده، قبـل از آن هم کـه وضـع تعلیم و 
تربیـت از جهـت دیگری اشـکال داشـته. امـروز در نظـام اسـامی بحمـداللَّ این فراهم اسـت. حـاال تعداد بیشـتر 
برگزیـدگان دختـر در دانشـگاه ها و امثـال آن، اینها مسـائل درجـه ی دو اسـت؛ مسـأله ی درجه ی یک این اسـت 

کـه همیـن مجموعه ی زنـان نخبـه توانسـته اند در نظـام جمهـوری اسـامی در بخشـهای مختلف بدرخشـند.

بازی نكردن با احكام اسالمی برای هماهنگی با كنوانسیون های جهانِی زن 
نکتـه ی دیگـر این اسـت که مـا در کشـورمان شـاهد هسـتیم کـه بعضـی از فعـاالن زن و بعضـی از مردهـا تاش 
میکننـد بـرای هماهنـگ شـدن بـا کنوانسـیون های جهانـِی مرتبط بـا زن، و بـا احـکام اسـامی َور برونـد و بازی 
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کنند و کـم و زیـاد کننـد؛ ایـن غلط اسـت. مـن نمیخواهـم بگویـم همـه ی آنچه کـه در فقـه مـا در مـورد احکام 
مربـوط به زنـان مطرح شـده اسـت، حتماً سـخن آخر اسـت؛ نـه، ممکن اسـت با یـک تحقیقـی در یـک زمینه ای 
که بـه وسـیله ی فقیه ماهـر و مسـلطی انجام بگیـرد، فان حکـم فقهی کـه امـروز در مـورد زن وجـود دارد، دچار 
تغییر شـود؛ این اشـکالی ندارد؛ این ممکن اسـت و اتفـاق هم افتـاده. در همیـن مسـأله ی ارث زن از زمیـن و غیر 
منقـول - کـه خانـم اشـاره کردند - نظـر فقهـی بعضـی از بـزرگان قدیـم و امـروز نظـر فقهی خـود ما هـم همین 
اسـت که آنچـه منـع از میـراث شـده، عیـن قیمـت آن زمیـن باشـک حـق همسـر و زوجـه اسـت و ارث میبرد؛ 
اشـکالی هم نـدارد. بنابرایـن در مسـائل فقهی چنیـن چیزی امـکان دارد کـه ما بگوئیـم ایـن تغییر پیـدا میکند؛ 
لیکن آنچـه کـه بایـد در زمینـه ی مسـائل فقهـی انجـام بگیـرد، کار فقهـی بـه وسـیله ی فقیه ماهـر و مسـلط به 
مبانـی فقهـی اسـت؛ آن هـم بـا نـگاه بـه متـد فقـه، بـه شـیوه ی اسـتفاده ی فقاهتـی؛ نـه اینکـه کسـی بـر طبق 
میـل خـودش، بـرای انطبـاق بـا آنهـا، بـرای اینکـه خـودش را هماهنـگ کند بـا فـان معاهـده ی جهانـی، فان 
کنوانسـیون جهانـی - کـه فراهـم آورندگانش بـا مردمی کـه در این سـرزمین بـا مبانی اسـامی زندگـی میکنند 
و اعتقـاد بـه مبانـی اسـامی دارنـد، اصـًا از لحـاظ مبانـی فکـری متفاوتنـد - بیایـد از گوشـه ی احکام اسـامی 
بسـاید و بُبّرد؛ ایـن کامًا غلط اسـت؛ اصـًا قابل دفاع نیسـت. بـدون تردید آنچـه که در احـکام اسـامی و در فقه 
اسـامی مطابق مصلحـت آمـده اسـت، همین هاسـت، و همین درسـت اسـت؛ کـه با یـک مداقـه و در بخشـهای 

مختلـف، ایـن معلوم میشـود.
خواهـران عزیز، کسـانی کـه در زمینه ی مسـائل زنـان فعالند و فکـر میکننـد و کمبودهائـی را ماحظـه میکنند، 
راه عـاج را ایـن نبینند کـه ما در احـکام فقهـِی اسـامی تصرف کنیـم؛ نـه، احکام فقهـِی اسـامی آنجائـی که با 
تحقیـق اسـتنباط شـده و منطبق بـا مبانـی اسـامی اسـت، کامـًا درسـت و مطابق بـا مصلحـت اسـت. نباید ما 
به خاطـر اینکـه در فـان مجمـع جهانـی، در فـان اجـاس بین المللی، فـان چیـز تصمیم گیـری شـده و فان 
کنوانسـیوِن مثـًا جهانـی به وجـود آمـده، مـا بیائیـم بـا نـگاه تنگ نظرانـه و آمیخته ی بـا رعـب و مرعوبیـت، در 

تفکـرات خودمـان و فقـه خودمـان تصرف کنیـم؛ ایـن هم بـه نظر من درسـت نیسـت.

اهمیت باالی نقش زن خانه دار در مقابل سایر مسئولیت ها
نکتـه ی دیگـری کـه در بیانـات خواهـران هم تکـرار شـد، ایـن اسـت کـه در مسـأله ی زن آنچـه کـه در درجه ی 
اول اهمیـت قـرار دارد، مسـأله ی »خانواده« اسـت؛ نقـش زن به عنـوان عضـوی از خانواده. بـه نظر مـن از همه ی 
نقشـهائی کـه زن میتوانـد ایفـاء کنـد، ایـن اهمیتـش بیشـتر اسـت. البتـه بعضی هـا اینطـور حرفهـا را در همان 
نظر اول بـا شـدت رد میکننـد و میگوینـد آقـا شـما میخواهیـد زن را تـوی خانه اسـیر کنیـد، محبوس کنیـد، از 
حضـور در صحنه هـای زندگـی و فعالیـت بـاز بداریـد؛ نـه، بـه هیـچ وجـه قصد مـا این نیسـت؛ اسـام هـم این را 
نخواسـته. اسـام وقتی کـه میگویـد: »والمؤمنـون و المؤمنـات بعضهـم اولیاء بعـض یأمـرون بالمعـروف و ینهون 
عن المنکـر«،1 یعنـی مؤمنیـن و مؤمنـات در حفـظ مجموعـه ی نظـام اجتماعی و امـر به معـروف و نهـی از منکر 
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همه سـهیم و شـریکند؛ زن را اسـتثناء نکرده. ما هـم نمیتوانیم زن را اسـتثناء کنیـم. مسـئولیت اداره ی جامعه ی 
اسـامی و پیشـرفت جامعه ی اسـامی بـر دوش همه اسـت؛ بـر دوش زن، بـر دوش مرد؛ هـر کدامی بـه نحوی بر 
حسـب توانائی هـای خودشـان. بحث سـر این نیسـت کـه زن آیـا میتوانـد مسـئولیتی در بیـرون از منزل داشـته 
باشـد یا نـه - البته کـه میتوانـد، شـکی در این نیسـت؛ نـگاه اسـامی مطلقـاً این را نفـی نمیکنـد - بحـث در این 
اسـت که آیا زن حق دارد بـه خاطر همـه ی چیزهای مطلـوب و جالب و شـیرینی که در بیـرون از محیـط خانواده 
برای او ممکن اسـت تصور شـود، نقـش خـود را در خانـواده از بین ببـرد؟ نقش مـادری را، نقش همسـری را؟ حق 
دارد یـا نه؟ مـا روی ایـن نقش تکیـه میکنیـم. مـن میگویـم مهمترین نقشـی که یـک زن در هـر سـطحی از علم 
و سـواد و معلومـات و تحقیـق و معنویـت میتوانـد ایفاء کند، آن نقشـی اسـت که بـه عنوان یـک مادر و بـه عنوان 
یک همسـر میتوانـد ایفاء کنـد؛ این از همـه ی کارهـای دیگر او مهمتر اسـت؛ ایـن، آن کاری اسـت که غیـر از زن، 
کس دیگـری نمیتوانـد آن را انجـام دهد. گیـرم این زن مسـئولیت مهم دیگری هم داشـته باشـد - داشـته باشـد 
- اما ایـن مسـئولیت را بایـد مسـئولیت اول و مسـئولیت اصلـی خـودش بداند. بقـای نوع بشـر و رشـد و بالندگی 
اسـتعدادهای درونـی انسـان به این وابسـته اسـت؛ حفـظ سـامت روحی جامعـه به این وابسـته اسـت؛ َسـکن و 
آرامـش و طمأنینـه در مقابـل بیقراری هـا و بی تابی هـا و تاطم هـا بـه ایـن وابسـته اسـت؛ ایـن را نبایـد فراموش 

کنیـم.

كپی دوم مرد، افتخاری برای زن نیست! 
این هنری نیسـت کـه زن کار مردانـه را تقلیـد کند؛ نـه، زن یـک کار زنانـه دارد کـه ارزش آن از هـر کار مردانه ای 
بیشـتر اسـت. امروز دسـتهای بشـدت مشـکوك موج ضـد ارزشـی را در دنیـا بـه راه انداخته انـد - کـه در همه جا 
هسـت، در کشـور ما هم متأسـفانه در گوشـه و کنـار دیـده میشـود - اینهـا میخواهنـد زن را وادار کنند بـه اینکه 
بشـود یک مـرد! ایـن را کسـر شـأن زن میدانند کـه چـرا فـان کارهـا را مـرد میکنـد، زن نکند! این کسـر شـأن 
اسـت؟ نگاه بـه این مسـأله، نـگاه غلطی اسـت. ایـن را عیـب میگیرند که چـرا شـما میگوئیـد زن، زن اسـت؛ مرد، 
مرد اسـت. خوب، مگر اینطور نیسـت؟ شـما دلتـان میخواهـد که مـا بیائیـم بگوئیم زن، یـک مرد اسـت؛ آن وقت 
یک مـرد مصنوعی؛ کپـی دوم مـرد! ایـن چه افتخـاری اسـت بـرای زن؟ افتخـار بـرای زن این اسـت کـه یک زن 
باشـد؛ یـک زن کامـل، یـک مؤنـث کامـل. در مقـام ارزشـگذاری های واال اگـر نـگاه کنیـم، ایـن ارزش - یک زن 
کامل بـودن - از یک مـرد کامل بـودن کمتر که نیسـت، در مـواردی قطعـاً باالتر و بیشـتر هم هسـت. ما چـرا این 

را از دسـت بدهیم؟
البتـه مسـئولیتهائی هسـت که مشـترك اسـت. همانطـور کـه گفتیـم، مسـئولیت حضـور در جامعـه و فهمیدن 
دردهای عمومـی جامعه و سـعی در عـاج دردهای عمومـی جامعه، مخصـوص مـرد و مخصوص زن نیسـت؛ زنها 
هـم نمیتوانند شانه شـان را از ایـن مسـئولیت خالی کننـد. اگر زنهـا باید در ایـن زمینـه کاری انجام بدهنـد، البته 
باید انجـام بدهنـد - محدودیتی هم وجـود نـدارد - امـا مسـئولیتهای اختصاصی هـم، یعنـی آن کاری که خدای 
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متعـال به حسـب طبیعت بـه عهـده ی زن قـرار داده، مهم اسـت.

جلوگیری از مظلومیت زنان در سایه تهذیب مردان
بـه هـر حـال شـما زنـان نخبـه ی کشـورید؛ چـه آنهائـی کـه در اول کار و اول راه هسـتید - یـا دانشـجوئید، یا در 
دوره هـای اول کار هسـتید - چـه آنهائـی کـه چندیـن سـال کار کردیـد، زحمـت کشـیدید. بدانیـد امـروز زنـان 
کشـور مـا مسئولیتشـان سـنگین اسـت. مسـئولیت مضاعفـی که امـروز شـما داریـد، همین اسـت که نـگاه غلط 
به مسـأله ی زن و مـرد را تصحیـح کنیـد. نگاهی که امـروز دنیای غرب سـعی میکنـد در مسـأله ی زن و مـرد القاء 
کند، نـگاه غلطی اسـت، نـگاه باطلی اسـت؛ ایـن بـه پایمـال شـدن ارزشـهای بسـیاری در جوامع بشـری منتهی 
خواهـد شـد، کـه االن دارد گوشـه هائی از آن نشـان داده میشـود، دیـده میشـود، و در جوامـع مـا به طریـق اولی. 
ایـن نـگاه را بایـد تصحیـح کنیـد. البته ایـن را هـم عـرض بکنیـم؛ شـعارها و بافته هـای ذهنـی غربی هـا در مورد 
زن، هیـچ نتوانسـته جلـوی ظلمی را کـه در خانـواده و بیـرون خانـواده در طول تاریـخ به زنها میشـده - کـه هنوز 
هم میشـود - بگیـرد. اگر فـرض کنیـم بشـود در جامعـه ای از مظلومیـت زنان - کـه ایـن مظلومیت هـم یک علل 
طبیعـی و قهـری دارد - جلوگیـری کـرد، فقـط در سـایه ی اخـاق و قانـون و تهذیـب و تهذب مـردان اسـت. اما 
امروز در غـرب مطلقـاً از این خبری نیسـت. آزار زنان، فشـارهای گوناگـون جسـمانی و آزارهای روحی بـر زنان در 
غـرب، آمارهائی کـه االن دارند میدهنـد، بمراتب از کشـور خـود مـا و از جاهائی که ما اطاع داریم، بیشـتر اسـت. 

بنابرایـن جلـوی آن مشـکل را هـم نتوانسـتند بگیرنـد، از این طـرف هم ایـن همه ضایعـه ایجـاد کردند.

داشتن نگاه جامع به زن در اسالم
ما باید در مورد مسـأله ی زن نگاه جامع داشـته باشـیم، و این نگاه جامع در اسـام هسـت. مسـأله ی ارزشـگذاری 
بـه اصالـت زن، زن بـودن، برای زن یـک ارزش واالسـت؛ یـک اصل اسـت. به هیچ وجه تشـبه بـه مردان بـرای زن 
ارزش بـه حسـاب نمی آیـد؛ همچنان که بـرای مردها تشـبه بـه زنـان ارزش به حسـاب نمی آیـد. هر کدام نقشـی 
دارند، هر کـدام جائـی دارنـد، جایگاهی دارنـد و طبیعتـی دارنـد و مقصـودی از وضعیت خـاص آنهـا در آفرینش 

حکیمانـه ی الهی مـورد نظر بـوده کـه این مقصـود باید بـرآورده شـود؛ این مسـأله مهم اسـت.

لزوم توجه به اخالق اسالمی در روابط زن و مرد در خانواده
امروز شـما خانمها میتوانیـد در ایـن زمینه نقش ایفـاء کنید؛ هـم تحقیق کنیـد، هم بنویسـید، هم ترویـج کنید، 
هـم عمـًا نشـان بدهیـد. البتـه ایـن را مـن بارهـا گفتـه ام، االن هـم میگویـم؛ در جوامع مـا هـم - یعنـی جوامع 
اسـامی و جامعـه ی ایرانـِی خود مـا - متأسـفانه مثل جوامـع غربـی یـک بی عدالتـی در ارتباطـات خانوادگی زن 
و مرد وجـود داشـته؛ عمده هـم مربوط بـه داخل خانـواده اسـت؛ این بایـد جلویـش گرفته شـود. یک مقـداری با 
نصیحـت امکان پذیر اسـت؛ یک مقـداری اش هم بـا نصیحـت ممکن نیسـت، بـا ضـرب و زور قانون بایـد جلویش 
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گرفته شـود. زنـان، مظلوم واقع میشـوند. مـرد چون از لحـاظ جسـمانی و برخـی از خصوصیات دیگـر توانائی های 
بیشـتری دارد، در مـواردی از ایـن توانائی هـا سـوء اسـتفاده میکنـد و زورگوئـی میکند؛ ایـن باید جلویـش گرفته 
شـود. ایـن کار بـا قانـون امکان پذیـر اسـت؛ البتـه همانطـور کـه عـرض کردیم، بـا تهذیـب و اخـاق مـردان هم 

امکان پذیـر اسـت.
تصویـر کیفیـت برخـورد زن و مـرد در اخـاق اسـامی و قانـون اسـامی هـم بـه نظر مـا بایسـتی بیشـتر رویش 
کار شـود. بعضـی متدین هم هسـتند، امـا چون بـا مفاهیم اسـامی درسـت آشـنا نیسـتند و اخاقیـات مرتبط با 
روابـط زن و مـرد را در اسـام درسـت نمیداننـد، تدینشـان موجب نمیشـود کـه از غلظتشـان کم شـود، از تحکم 
و زورگوئی شـان بکاهـد؛ نـه، هـم متدیننـد، هـم آن تحکمهـا و زورگوئی هـا را دارنـد؛ ایـن هـم باید اصاح شـود. 
اخاق اسـامی در روابـط زن و مـرد - بخصوص در داخـل خانـواده - باید مـورد توجه قـرار بگیرد. البته مسـأله ی 
حجـاب خیلـی مهـم اسـت. مـن مسـأله ی حجـاب را واقعـاً مهـم میدانـم. اهمیـت مسـأله ی حجـاب در جاهای 

باواسـطه ای خودش را نشـان میدهـد؛ از جملـه در مسـأله ی خانـواده خـودش را نشـان میدهد.
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بركـت  بـه  ایـران،  در  زنـان  چشـمگیر  حضـور 
حاكمیت اسالم

شخصیت بخشی به زنان در اسالم
نگاه ابزاری به زن در فرهنگ غرب

احتـراِم بـه زن یعنـی دادن فرصـت شـكوفایی 
استعدادهای ذاتی به او

احتراِم به زن یعنی
 ایجاد فرصت بروز استعدادهای عظیم آن در سطوح مختلف
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احتراِم به زن یعنی ایجاد فرصت بروز استعدادهای عظیم آن در سطوح * 
مختلف

حضور چشمگیر زنان در ایران، به بركت حاكمیت اسالم
دو مطلب من عـرض میکنم: یـک مطلب، اصـل این حرکت زنانه ی بسـیار برجسـته و پرشـکوه در کشـور مـا و در 
جمهوری اسـامی اسـت. مطلـب دوم هم دربـاره ی مسـائل مربـوط به قرآن اسـت. بـه نظـرم اینجور میرسـد که 
اصل توجِه بانـوان کشـور ما به قـرآن و حضورشـان در صحنـه ی قـرآن، پدیده ای اسـت که بایـد به عنـوان توفیق 
بزرگ نظام جمهوری اسـامی در مقابل چشـم بیننـدگان و جوینـدگان و منتقـدان و دوسـتداران و مخالفان قرار 

بگیـرد؛ همـه ببینند.
اوالً خـوِد ورود بانـوان در مسـائل تحقیقـی و علمی - که ایـن دیگر مخصـوص مباحث قرآنـی نیسـت - قابل توجه 
اسـت. بنده معمـوالً مجاتی را که در کشـور منتشـر میشـود - مجات علمـی؛ علمـی، تحقیقی؛ علمـی، ترویجی 
- نـگاه میکنـم؛ مـرور میکنـم و در همـه ی رشـته هائی که مجـات مـا - کـه حـاوی مطالب جدیـد هسـتند - بر 
گـرد آنهـا مطلـب مینویسـند، انسـان می بینـد شـمار نویسـندگان و پژوهشـگران زن در آنها، شـمار برجسـته ی 
قابل توجهی اسـت. در علوم حـوزوی، در فقه، در فلسـفه، در مسـائل دانشـگاهی، در علوم انسـانی، علـوم طبیعی، 
حضـور زنـان در کشـور مـا حضـور بـارز و برجسـته ای در همـه ی بخشـهای علمـی اسـت. دانشـگاه ها را دختران 
دانشـجوی ما پـر کرده انـد؛ محیطهـای علمـی را حضـور زنان بـه شـکل شـگفت آوری واضح و آشـکار کـرده. این 
چیسـت؟ ایـن چـه پدیـده ای اسـت؟ این چـه حقیقتـی اسـت؟ ِکـی مـا در کشـور این همـه عنصـر پژوهشـگر و 
محقـق و عالـم و باسـواد و اهـل تبلیـغ و اهـل ترویـج از زنـان داشـتیم؟ در گذشـته ی تاریـخ مـا هرگـز چنیـن 
چیزی وجـود نداشـته. بله، تـک و توکـی، دانشـمندانی از زنـان، برجسـتگانی بوده اند، لیکـن نه به معنـای حضور 

*. بیانات در دیدار جمعی از بانوان قرآن پژوه کشور  1388/07/28
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چشـمگیر و غالـب در همـه ی جامعـه. ایـن مخصـوص دوران جمهوری اسـامی اسـت؛ این بـه برکـت حاکمیت 
اسـام در ایـن کشـور اسـت کـه زنـان در عرصـه ی حضـور علمـی، اینجـور خودشـان را دارنـد نشـان میدهند و 
ایـن برجسـتگی ها را پیـدا میکننـد. ایـن جـزو افتخـارات نظـام جمهـوری اسـامی اسـت. اینـی کـه مـن مکرر 
در جمعهـای دانشـجوئی و در جمعهـای جـوان گفتـم کـه در قضیـه ی زن، مـا در مقابـل ادعاهـای غربی هـا دفاع 

نمیکنیـم، مـا حملـه میکنیـم و غـرب بایـد از خـود در قضیـه ی زن دفـاع کند، نه اسـام، بـرای این اسـت.

شخصیت بخشی به زنان در اسالم
اسـام برخاف آنجـوری که همیشـه در نظامهـای طاغوتی وجود داشـته اسـت کـه با چشـم دیگری اصـًا به زن 
نگاه میکردنـد، به زن شـخصیت میدهد. در اسـام وقتـی برای مؤمـن نمونه میخواهند مشـخص بکننـد، نمونه ی 
زن معیـن میکننـد. »و ضرب اللَّ مثـا للّذیـن امنوا امـرأت فرعـون«؛1 این نفـر اول، »و مریـم ابنت عمـران«،2 نفر 
دوم؛ نمونـه بـرای للذیـن آمنـوا، دو زن. نمونـه بـرای للذیـن کفـروا هـم دو زن: »امـرأت نوح و امـرأت لـوط کانتا 
تحت عبدیـن مـن عبادنـا ... فخانتاهمـا«.3 یعنـی زن را نه فقـط محـور و عبـرت و آئینه ای بـرای زنان، بلکـه برای 
کل جامعه قـرار میدهد. میشـد یک مـرد انتخـاب بکنند. نـه، ایـن در مقابله ی بـا آن نـگاه انحرافی و غلطی اسـت 

که نسـبت به زنـان وجود داشـته. ایـن نـگاه، همیشـه هـم تحقیرآمیز نبـوده؛ اما همیشـه غلـط بوده.

نگاه ابزاری به زن در فرهنگ غرب
همیشـه به شـکل غلطـی در نظامهـای طاغوتـی بـه زن نـگاه شـده؛ امـروز در غرب هـم همین جـور اسـت. حاال 
عـده ای از زنان - مثـل خیلی از مـردان - در همیـن نظامهـای غربی شـخصیتهای برجسـته و محتـرم و پاکیزه ای 
ممکن اسـت در بیاینـد، لیکن نـگاه عمومـی به زن کـه در فرهنـگ غربـی نهادینه شـده، نـگاه غلطی اسـت؛ نگاه 
ابـزاری اسـت، نـگاه اهانت آمیـز اسـت. از نظـر غـرب، علـت اینکـه شـما نباید تـوی چـادر باشـید، نبایـد حجاب 
داشـته باشـید، این نیسـت که آزاد باشـید. شـما داریـد میگوئیـد من بـا حجـاب هـم آزادی دارم. او چیـز دیگری 
مورد نظرش اسـت؛ زن را بـرای نوازش چشـم مرد، بـرای بهره وری نامشـروع مـرد، میخواهند به شـکل خاصی در 
جامعه ظاهر بشـود. ایـن، بزرگترین اهانـت به زن اسـت؛ حاال ولو بـا چندین لّفـاف تعارف آمیـز این را بپوشـانند و 

اسـمهای دیگـری رویـش بگذارند.

احتراِم به زن یعنی دادن فرصت شكوفایی استعدادهای ذاتی به او
احتـراِم بـه زن این اسـت کـه بـه زن فرصـت داده بشـود تـا آن نیروهـا و اسـتعدادهای برجسـته و عظیمـی را که 
در درون هر انسـانی خـدای متعـال به ودیعـه نهاده اسـت - از جملـه زن و اسـتعدادهائی کـه فقـط در درون زنان 
وجـود دارد - ایـن اسـتعدادها در سـطوح مختلـف بـروز کنـد؛ در سـطح خانـواده، در سـطح جامعـه، در سـطح 
بین المللـی، بـرای علـم، بـرای دانـش و معرفـت و تحقیـق، بـرای تربیـت و سـازندگی. احتـرام بـه زن این اسـت. 

1. تحریم: 11
2. تحریم: 12
3. تحریم: 10
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من می بینـم ایـن در جامعـه ی ما بـه توفیـق الهی، بـه فضـل الهـی دارد خـودش را کامـًا نشـان میدهـد. خوب، 
این مربـوط بـه اسـاِس کاری که امـروز بحمـداللَّ بانوان کشـور ما دارنـد که خیلی ارزشـمند اسـت کـه در همه ی 
عرصه هـای علمـی حضـور دارنـد، آن هـم حضـور فعـال و تحسـین برانگیز؛ و بخصـوص حضـور در مجموعـه ی 

قرآنـی و کار قرآنـی کـه بسـیار چیز باارزشـی اسـت.
من گمـان نمیکنم در هیـچ نقطـه ای از جهان اسـام، ایـن کمیت عظیم بـا ایـن انگیزه و شـور در کارهـای قرآنی 
فعال باشـند. البتـه اطـاع دقیق نـدارم، بررسـی نکـردم؛ اما آن طـور کـه از اطاعـات عمومی انسـان میشـنود - 
»لـوکان لبـان«؛ اگـر بـود مـا میدانسـتیم؛ میفهمیدیـم - چنین چیـزی نیسـت و مـن گمـان نمیکنـم در دنیای 
اسـام وجود داشـته باشـد. این، فقط هنر شماسـت. این همه خانمهـای قرآن پژوه در مسـائل گوناگـون قرآنی؛ از 
مسـائل صرفاً علمـی تا مسـائل تبلیغی، تا مسـائل تربیتـی، تـا کار هنری؛ ایـن همه خیلی بـه نظرم باارزش اسـت. 
البته اگر آن طوری که پیشـنهاد شـد - حاال بررسـی بشـود، جوانبش سـنجیده بشـود - این مسـئله ی مسـابقات 
بین المللـی اگـر عملی باشـد و اقـدام بشـود، آنوقـت ارج کار زن ایرانـی در زمینـه ی قرآن معلـوم و روشـن خواهد 
شـد. و این یـک افتخار اسـت؛ هـم بـرای زن ایرانی، هـم بـرای جمهوری اسـامی کـه بتوانـد در مسـئله ی قرآن، 

این چنیـن فعالیت چشـمگیری داشـته باشـد.
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زینب)ســالم اهلل علیها( مظهــر تبدیــل عفــاف 
زنانه به عزت مجاهدانه

زینـــب  حركـــت  عظمـــت  نشـــانه های 
كبری)سالم اهلل علیها( 

زینـب كبری)سـالم اهلل علیها( الگـوی بـرای زنان و 
مردان بزرگ عالم 

در آمیختن عفاف زنانه با عزت مؤمنانه، عظمت زن
 انقالب ما انقالب زینبی است!

انقالب ما انقالب زینبی است!
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انقالب ما انقالب زینبی است! *

زینب)سالم اهلل علیها( مظهر تبدیل عفاف زنانه به عزت مجاهدانه
در جمهـوری اسـامی روز پرسـتار را بـا والدت حضـرت زینب کبـری  )سـام اللَّ علیهـا( برابر قـرار داده انـد؛ این 
هـم معنـای بزرگـی دارد. زینب کبـری  یـک نمونـه ی برجسـته ی تاریخ اسـت کـه عظمت حضـور یـک زن را در 
یکـی از مهمتریـن مسـائل تاریـخ نشـان میدهـد. اینکـه گفتـه میشـود در عاشـورا، در حادثـه ی کربـا، خـون بر 
شمشـیر پیروز شـد - کـه واقعاً پیـروز شـد - عامـل این پیـروزی، حضـرت زینـب بـود؛ وااّل خـون در کربـا تمام 
شـد. حادثـه ی نظامی با شکسـت ظاهـری نیروهای حـق در عرصـه ی عاشـورا به پایـان رسـید؛ امـا آن چیزی که 
موجب شـد ایـن شکسـت نظامـِی ظاهـری، تبدیـل به یـک پیـروزی قطعـِی دائمـی شـود، عبـارت بـود از منش 
زینـب کبری ؛ نقشـی کـه حضـرت زینب بـر عهـده گرفت؛ ایـن خیلـی چیز مهمـی اسـت. ایـن حادثه نشـان داد 
که زن در حاشـیه ی تاریـخ نیسـت؛ زن در متن حـوادث مهم تاریخـی قـرار دارد. قرآن هـم در مـوارد متعددی به 
ایـن نکته ناطـق اسـت؛ لیکن ایـن مربوط بـه تاریـخ نزدیک اسـت، مربـوط به امم گذشـته نیسـت؛ یـک حادثه ی 
زنده و ملموس اسـت که انسـان زینـب کبری  را مشـاهده میکنـد که با یـک عظمـت خیره کننده و درخشـنده ای 
در عرصـه ظاهـر میشـود؛ کاری میکنـد کـه دشـمنی کـه بـه حسـب ظاهـر در کارزار نظامی پیروز شـده اسـت و 
مخالفین خـود را قلع و قمع کرده اسـت و بـر تخت پیـروزی تکیه زده اسـت، در مقر قـدرت خود، در کاخ ریاسـت 
خود، تحقیـر و ذلیل شـود؛ داغ ننگ ابـدی را به پیشـانی او میزنـد و پیـروزی او را تبدیـل میکند به یک شکسـت؛ 
ایـن کاِر زینب کبری  اسـت. زینـب )سـام اللَّ علیهـا( نشـان داد که میتـوان حجـب و عفـاف زنانـه را تبدیل کرد 

بـه عـزت مجاهدانـه، به یـک جهـاد بزرگ.

*. بیانات در دیدار گروه کثیری از پرستاران نمونه کشور  1389/02/10
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شانه های عظمت حركت زینب كبری)سالم اهلل علیها( 
آنچـه کـه از بیانات زینـب کبری  باقـی مانده اسـت و امـروز در دسـترس ماسـت، عظمت حرکـت زینـب کبری  را 
نشـان میدهد. خطبه ی فراموش نشـدنی زینـب کبری  در بـازار کوفه یـک حـرف زدن معمولی نیسـت، اظهارنظر 
معمولی یـک شـخصیت بـزرگ نیسـت؛ یـک تحلیـل عظیـم از وضـع جامعـه ی اسـامی در آن دوره اسـت که با 
زیباترین کلمـات و بـا عمیق ترین و غنی ترین مفاهیم در آن شـرائط بیان شـده اسـت. قـّوت شـخصیت را ببینید؛ 
چقدر این شـخصیت قوی اسـت. دو روز قبل در یـک بیابان، بـرادر او را، امـام او را، رهبـر او را با این همـه عزیزان و 
جوانـان و فرزنـدان و اینها از بیـن برده انـد، این جمع چنـد ده نفـره ی زنان و کـودکان را اسـیر کرده انـد، آورده اند 
در مقابل چشـم مـردم، روی شـتر اسـارت، مـردم آمده اند دارنـد تماشـا میکننـد، بعضی هلهلـه میکننـد، بعضی 
هم گریـه میکننـد؛ در یـک چنیـن شـرائط بحرانـی، ناگهان ایـن خورشـید عظمـت طلوع میکنـد؛ همـان لحنی 
را بـه کار میبـرد کـه پـدرش امیرالمؤمنین بـر روی منبر خافـت در مقابـل امت خـود بـه کار میبرد؛ همـان جور 
حـرف میزنـد؛ با همـان جـور کلمـات، بـا همـان فصاحـت و باغت، بـا همـان بلنـدی مضمـون و معنـا: »یـا اهل 
الکوفه، یـا اهـل الغـدر و الختـل«؛ ای خدعه گرهـا، ای کسـانی که تظاهـر کردید! شـاید خودتـان باور هـم کردید 
که دنبالـه رو اسـام و اهل بیت هسـتید؛ امـا در امتحـان اینجور کـم آوردیـد، در فتنه اینجـور کوری نشـان دادید. 
»هل فیکـم ااّل الّصلـف و العجب و الّشـنف و الکـذب و ملق االمـاء و غمز االعداء«؛ شـما رفتارتـان، زبانتـان با دلتان 
یکسـان نبود. بـه خودتـان مغرور شـدید، خیـال کردیـد ایمـان دارید، خیـال کردیـد همچنـان انقابی هسـتید، 
خیـال کردید همچنـان پیـرو امیرالمؤمنیـن هسـتید؛ در حالی کـه واقـع قضیه ایـن نبـود. نتوانسـتید از عهده ی 
مقابله ی بـا فتنـه بربیائیـد، نتوانسـتید خودتـان را نجات دهیـد. »مثلکـم کمثل الّتـی نقضـت غزلها من بعـد قّوة 
انکاثا«؛ مثل آن کسـی ُشـدید که پشـم را میریسـد، تبدیل بـه نخ میکنـد، بعد نخهـا را دوبـاره باز میکنـد، تبدیل 
میکند بـه همان پشـم یا پنبـه ی نریسـیده. بـا بی بصیرتـی، با نشـناختن فضـا، با تشـخیص نـدادن حـق و باطل، 
کرده هـای خودتـان را، گذشـته ی خودتـان را باطل کردیـد. ظاهر، ظاهـر ایمـان، دهان پـر از ادعـای انقابیگری؛ 

اما باطـن، باطـن پـوك، باطـن بی مقاومـت در مقابل بادهـای مخالـف. این، آسیب شناسـی اسـت.

زینب كبری)سالم اهلل علیها( الگوی برای زنان و مردان بزرگ عالم 
با ایـن بیان قـوی، بـا این کلمـات رسـا، آن هـم در آن شـرائط دشـوار، اینگونـه صحبـت میکـرد. اینجور نبـود که 
یک عده مسـتمع جلـوی حضـرت زینب نشسـته باشـند، گـوش فـرا داده باشـند، او هم مثـل یک خطیبـی برای 
اینهـا خطبـه بخوانـد؛ نـه، یـک عـده دشـمن، نیـزه داران دشـمن دور و برشـان را گرفته انـد؛ یـک عده هـم مردم 
مختلف الحـال حضـور داشـتند؛ همانهائـی که مسـلم را بـه دسـت ابن زیـاد دادنـد، همانهائی کـه به امام حسـین 
نامـه نوشـتند و تخلـف کردنـد، همانهائـی کـه آن روزی کـه بایـد بـا ابن زیـاد در می افتادند، تـوی خانه هایشـان 
مخفـی شـدند - اینهـا بودنـد تـوی بـازار کوفـه - یـک عـده هـم کسـانی بودنـد کـه ضعـف نفـس نشـان دادند، 
حـاال هـم نـگاه میکننـد، دختـر امیرالمؤمنیـن را می بینند، گریـه میکننـد. حضـرت زینب کبـری  با ایـن عده ی 
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ناهمگـون و غیر قابـل اعتمـاد مواجه اسـت، امـا اینجـور محکـم حـرف میزنـد. او زن تاریخ اسـت؛ ایـن زن، دیگر 
ضعیفـه نیسـت. نمیشـود زن را ضعیفه دانسـت. ایـن جوهـر زنانه ی مؤمـن، اینجـور خودش را در شـرائط دشـوار 
نشـان میدهـد. این زن اسـت کـه الگوسـت؛ الگـو بـرای همه ی مـردان بـزرگ عالـم و زنـان بـزرگ عالـم. انقاب 
نبـوی و انقـاب علـوی را آسیب شناسـی میکنـد؛ میگویـد شـماها نتوانسـتید در فتنه، حـق را تشـخیص بدهید؛ 
نتوانسـتید بـه وظیفه تـان عمـل کنیـد؛ نتیجـه ایـن شـد کـه جگرگوشـه ی پیغمبـر سـرش بـر روی نیـزه رفت. 

عظمـت زینـب را اینجـا میشـود فهمید.

در آمیختن عفاف زنانه با عزت مؤمنانه، عظمت زن
 روز پرسـتار، سـالروز والدت حضـرت زینـب اسـت؛ ایـن هشـدار بـه زنـان ماسـت: نقـش خودتـان را پیـدا کنید. 
عظمـت زن بـودن را در آمیختـن حجـب و حیـا و عفـاف زنانـه بـا عـزت مسـلمانانه و مؤمنانـه، درك کنیـد. زن 

مسـلمان مـا اینجـور اسـت.
 دنیای فاسـد غرب خواسـتند بـروز زن را، شـخصیت زن را در روشـهای غلط و انحرافـی که همراه بـا تحقیر جنس 
زن اسـت، به زور بـه ذهن دنیا فـرو کنند: زن بـرای اینکه شـخصیت خودش را نشـان بدهد، بایسـتی بـرای مردان 
چشـم نواز باشـد. این شـد شـخصیت برای یـک زن؟! بایسـتی حجـاب و عفـاف را کنـار بگـذارد، جلوه گـری کند 
تـا مردهـا خوششـان بیاید. ایـن تعظیـم زن اسـت یا تحقیـر زن؟ ایـن غـرب مسـِت دیوانـه ی از همه جـا بی خبر، 
تحـت تأثیر دسـتهای صهیونیسـتی، ایـن را به عنـوان تجلیـل از زن َعلـم کرد؛ یـک عده هم بـاور کردنـد. عظمت 
زن بـه این نیسـت که بتواند چشـم مردهـا را، هـوس هوسـرانان را به خودش جلـب کند؛ ایـن افتخاری بـرای یک 
زن نیسـت؛ ایـن تجلیل زن نیسـت؛ ایـن تحقیـر زن اسـت. عظمت زن آن اسـت کـه بتواند حجـب و حیـا و عفاف 
زنانه را کـه خـدا در جبلّـت زن ودیعـه نهاده اسـت، حفظ کنـد؛ ایـن را بیامیـزد با عـزت مؤمنانـه؛ ایـن را بیامیزد 
با احسـاس تکلیف و وظیفـه؛ آن لطافـت را در جـای خود بـه کار ببـرد،آن تیـزی و بُرندگـی ایمان را هـم در جای 
خـود بـه کار ببـرد. این ترکیـب ظریـف فقط مـال زنهاسـت؛ ایـن آمیـزه ی ظریـف لطافـت و بُرندگـی، مخصوص 
زنهاسـت؛ ایـن امتیازی اسـت که خـدای متعـال بـه زن داده اسـت؛ لـذا در قـرآن به عنـوان نمونـه ی ایمـان - نه 
نمونـه ی ایمان زنـان، نمونـه ی ایمـان همـه ی بشـر؛ زن و مـرد - دو زن را مثال میزنـد: »و ضـرب اللَّ مثـا للّذین 
امنـوا امـرأت فرعـون«1 و »مریـم ابنت عمـران«؛2 یکـی زن فرعـون اسـت، دومی هـم حضـرت مریم اسـت. اینها 

اشـاره ها و نشـانه هائی اسـت کـه منطـق اسـام را نشـان میدهد.

انقالب ما انقالب زینبی است!
 انقاب ما انقـاب زینبـی اسـت. از اول انقاب، زنـان یکی از برجسـته ترین نقشـها را در ایـن انقاب ایفـاء کردند. 
هم در خـود حادثـه ی بـزرگ انقـاب، هـم در حادثه ی بسـیار بزرگ هشـت سـال دفـاع مقـدس، نقش مـادران، 
نقـش همسـران، از نقش مجاهـدان اگـر سـنگین تر و دردناك تـر و تحمل طلب تر نبـود، یقینـاً کمتر نبـود. مادری 
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1. تحریم: 11
2. تحریم: 12
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کـه جـوان خـودش را، عزیـز خـودش را، دسـته ی گل خـودش را هجـده سـال، بیسـت سـال - کمتـر، بیشـتر - 
پـرورش داده، بـا آن محبـت مادرانـه او را به ثمـر رسـانده، حـاال او را به طرف میـدان جنگ میفرسـتد، کـه معلوم 
نیسـت حّتی جسـد او هم برخواهد گشـت یـا نه. ایـن کجـا، رفتن خود ایـن جوان کجـا؟ که خـوب، این جـوان، با 
شـور و هیجان جوانی، همـراه با ایمـان و روحیـه ی انقابیگـری، حرکت میکنـد و میـرود. کار این مـادر، از کار آن 
جوان اگـر بزرگتـر نباشـد، کوچکتر نیسـت. بعد هـم کـه جسـد او را برمیگرداننـد، افتخـار میکند کـه بچه ی من 

شـهید شـده. اینها چیـز کمی اسـت؟ ایـن، حرکـت زنانـه، حرکـت زینب گـون در انقاب مـا بود.
 عزیـزان مـن، خواهـران، بـرادران! انقـاب مـا اینجـوری پیـش رفـت. قـدرت و عظمـت ایـن انقـاب بـه ایـن 
چیزهاسـت؛ بـه دل دادن بـه معنویـت، مجـذوب شـدن در مقابل لطـف الهی. وقتـی که دشـمن میخواهـد زینب 
کبـری  را به آنچـه کـه برایش پیـش آمده، شـماتت کنـد، میفرمایـد: »مـا رأیـت ااّل جمیا«؛ جـز زیبائـی، چیزی 
ندیـدم. برادرانـش، فرزندانـش، عزیزانـش، نزدیکتریـن یارانـش، اینهـا در مقابل چشـمش قطعه قطعه شـدند، به 
خاك و خـون تپیدند، خونشـان ریخته اسـت، سرهایشـان باالی نیـزه رفته اسـت؛ میگویـد جمیل، زیبـا! این چه 
جـور زیبائی ای اسـت؟ ایـن زیبائـی را همـراه کنیـد بـا آنچه که نقل شـده اسـت کـه زینب کبـری  حّتی در شـب 
یازدهم نمـاز شـبش تـرك نشـد. در طـول دوران اسـارت، انقطـاع الـی اللَّ اش، دلبسـتگی اش بـه خـدای متعال، 

رابطـه اش بـا خـدای متعال سسـت نشـد، کم نشـد، بلکه بیشـتر شـد. ایـن زن، الگوسـت.
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مسئله ی زن، یكی از اساسی ترین مسائل هر تمدن 
دو مشكل اساسی در باره مسئله زن در جامعه ما

 1( نگاه غلط به جایگاه زن در جامعه
2( بد فهمیدن و بد عمل كردن مسئله خانواده

 بزرگترین اهانت به زن  
 سیاسـت راهبـردِی اساسـِی بنیانی غرب بـر هرزه 

شدن زن
 مشكالت ناشی از نگاه غلط به زن

ما در مسئله ی زن، از غرب طلبگاریم
خانـواده،  مـورد  در  اسـالم  خواسـته ی  تحقـق   

مستلزم پشتوانه ی قانونی و اجرائی
 حفظ خانواده، وظیفه اساسی زن

 مثالهای قرآنی ناظر به اهمیت زن و خانواده 
حضور بانـوان در همـه عرصه هـای انقالب، نشـان 

دهنده موفقیت جمهوری اسالمی!
و...

موفقیت نظام جمهوری اسالمی 
در پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

موفقیت نظام جمهوری اسالمی در پرورش زنان فرزانه و صاحب اندیشه *

مسئله ی زن، یكی از اساسی ترین مسائل هر تمدن 
خب، حـاال تـا همیـن جـای قضیـه اگـر بخواهیـم یـک قضاوتـی را مطـرح کنیـم، آن قضـاوت ایـن خواهد بـود که 
نظـام جمهوری اسـامی توانسـته اسـت به یک قلـه ای دسـت پیدا کنـد که عبـارت اسـت از پـرورش زنـان فرزانه و 
صاحب اندیشـه و صاحب رأی و نظـر در ظریفترین و حساسـترین مسـائل یک جامعه، کـه حاال عـرض خواهم کرد. 
مسـئله ی زن - که امـروز در دنیا باید به عنـوان »بحـران زن« آن را نامیـد - یکی از اساسـی ترین مسـائل هر تمدنی، 
هر جامعـه ای و هر کشـوری اسـت. در این مـورد، شـما توانسـته اید بـه ریزه کاری هائی، بـه دقتهائی، به سـرفصلهای 
مهمی دسـت پیدا کنیـد و دربـاره ی این مسـئله بیندیشـید. بنابراین آن قضـاوت این شـد که جمهوری اسـامی به 

یک قله ای دسـت یافته اسـت کـه ای بسـا بسـیاری از کشـورهای عالم بـه آن دسـت نیافته اند.

دو مشكل اساسی در باره مسئله زن در جامعه ما
 یـک مطلـب را من اینجـا عـرض بکنـم. مسـئله ی زن و خانـواده، بـا همـه ی کاری که شـده اسـت - شـما کرده اید، 
دیگـران کرده انـد - همچنان یک مسـئله ی مهـم و قابـل بحـث و قابل توّسـع در اندیشـه ورزی اسـت. ایـن موضوِع 
یکـی از نشسـتهای اندیشـه های راهبـردی اسـت کـه ان شـاءاللَّ در آینـده آن را خواهیـم داشـت. نشسـتهای 
اندیشـه های راهبـردی کـه تاکنـون دو نشسـت آن انجـام گرفتـه و کارهـای آن از لحـاظ فکـری و ان شـاءاللَّ بعـداً 
برنامه ریـزی و عمل دنبال خواهد شـد، متکفـل بررسـی اساسـی ترین و راهبردی ترین مسـائل فکری جامعه اسـت. 
یکی از ایـن مسـائل، مسـئله ی زن و خانواده اسـت که در فهرسـت ایـن مسـائل پیش بینی شـده و در آینـده برگزار 

*. بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه  1390/03/10
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خواهـد شـد. مـن همیـن جـا از بانـوان محتـرم، اندیشـه ورزان زن - کـه امـروز نمونه هائـی از آن را بحمـداللَّ اینجا 
دیدیم - درخواسـت میکنـم که در ایـن کار مشـارکت جدی بکنیـد؛ بحث کنیـد، فکر کنیـد، مطالعه کنیـد؛ فصول 
مربوط بـه مسـئله ی زن را به طـور جداگانـه، به طـور تخصصی، به شـکل علمی، بـا تکیه ی بـه منابع اسـامی و فکر 
ناب انقابـی - که خوشـبختانه در شـما هسـت - در نشسـِت مربـوط به ایـن موضـوع بررسـی کنید؛ مطرح بشـود، 

بحـث بشـود و ان شـاءاللَّ بـرای برنامه ریـزی و عمـل دنبال گیـری شـود.

1( نگاه غلط به جایگاه زن در جامعه
درباره ی مسـئله ی زن در جامعه، اسـاس مشـکل، دو چیز اسـت؛ دو نقطه ی اساسـی اسـت کـه اگر دربـاره ی این دو 
نقطه بشـود فکری کرد، طرحی نـو در انداخـت و کار پیگیر و مسـتمری انجـام داد، میتـوان امیدوار بود کـه در طول 
زمـان - میان مـدت یـا بلندمـدت - آن چیـزی کـه امـروز میتـوان آن را بحـران مسـئله ی زن در دنیـا دانسـت، حل 
شـود. آن دو چیز، یکی عبارت اسـت از نگاه غلـط و بد فهمیـدن جایـگاه زن و شـأن زن در جامعه؛ که این نـگاه و این 
بدفهمی از غرب شـروع شـده و خیلی هم قدیمی و ریشـه دار نیسـت. آن کسـانی که مدعی شـدند که در پروتکلهای 
اندیشـمندان صهیونیسـت این مسـئله وجود داشـته، میشـود حدس زد که این، خاف واقع نیسـت. یعنـی اگر نگاه 
کنیـم، می بینیـم این نـگاه غلـط، ایـن کج فهمـی و بدفهمـی در زمینـه ی شـأن زن در جامعه، شـاید در حـدود صد 
سـال، صد و پنجاه سـال بیشـتر در غرب سـابقه ندارد و از غرب سـرریز شـده اسـت به جوامع دیگر، از جملـه جوامع 

اسـامی. ایـن یک نقطه اسـت.

2( بد فهمیدن و بد عمل كردن مسئله خانواده
 نقطه ی دوم که اسـاس مشـکل اسـت، بد فهمیدن مسـئله ی خانواده و بـد عمل کـردن در رفتارهای داخـل خانواده 
اسـت. این دو تا مشـکل اسـت که به نظر ما بحـران مسـئله ی زن را - که امروز یک مشـکل اساسـی در دنیاسـت - به 
وجـود آورده. شـاید تعبیـر »بحـران زن«، تعبیـر تعجب آوری باشـد. امـروز مسـئله ی بحـران آب و هوا، بحـران آب، 
بحـران انـرژی، بحران گـرم شـدن زمین، بـه عنـوان مسـائل اصلی بشـریت مطـرح میشـود؛ امـا هیچکـدام از اینها 
مسـائل اصلی بشـریت نیسـت. بیشـتِر آن چیزهائـی که مشـکات اصلی بشـریت اسـت، برمیگـردد به مسـائلی که 
ارتبـاط پیدا میکنـد بـا معنویت انسـان، بـا اخاق انسـان، بـا رفتـار اجتماعـی انسـانها بـا یکدیگر؛ کـه یکـی از آنها 
مسـئله ی زن و مرد، جایـگاه زن، مسـئله ی زن و شـأن زن در جامعه اسـت؛ که این حقیقتـاً یک بحران اسـت، منتها 
بـه رو نمی آورنـد، مطـرح نمیکننـد و سیاسـتهای مسـلط در دنیا به صرفـه ی خودشـان نمیداننـد و شـاید برخاف 

راهبردهـای اصلـی خودشـان میدانند کـه این مسـئله را مطـرح کنند.

بزرگترین اهانت به زن  
 در مـورد مسـئله ی اول، کـه جایـگاه زن در زندگـی و در جامعه اسـت - با هـر تعبیری کـه میخواهید مطـرح کنید، 
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میشـود از آن اسـم برد - اشـکال اینجاسـت که یـک نامعادلـه ای را بتدریـج به وجـود آورده انـد؛ یک طـرف ذی نفع، 
یک طرف مـورد انتفاع؛ بشـریت را اینجـوری تقسـیم کرده اند. طـرِف ذی نفع مرد اسـت، طـرِف مورد انتفـاع عبارت 
اسـت از زن. این به طـور آرام، بـا تدریج، با شـیوه های گوناگـون، با تبلیغـات مختلف، در طول ده ها سـال - که شـاید 
به صد سـال، صد و پنجاه سـال برسـد، که من دقیـق نمیتوانم بگویـم و این مسـئله قابل تحقیـق اسـت - در جوامع 
غربـی در درجـه ی اول، و بعد در جوامـع دیگر جـا افتاده. شـأن اجتماعـی زن را اینجـوری معرفی کردنـد، اینجوری 
تعریـف کردنـد: زن به عنـوان یـک موجودی کـه مـورد انتفاع مـرد بایـد قرار بگیـرد. لـذا در فرهنـگ غربـی اگر زن 
بخواهـد در جامعـه نمود پیدا کنـد، شـخصیت پیدا کنـد، حتماً بایـد از جذابیتهای جنسـِی خـودش چیـزی را ارائه 
بدهد. حّتـی در مجالس رسـمی، نوع پوشـش زن بایـد جوری باشـد که بـرای طرف ذی نفـع و منتفـع - یعنی طرف 

مرد - چشـم نواز باشـد.
 به نظـر مـن بزرگترین ضربـه، بزرگتریـن اهانـت، بزرگترین حق کشـی کـه در زمینه ی مسـئله ی زن انجـام گرفته، 
همیـن اسـت. در محیـط اجتماعـی، فرهنگـی شـکل بگیـرد کـه زن بـه عنـوان یـک طـرِف مـورد انتفـاع، بـرای 
اسـتفاده ی یک طـرِف ذی نفع مطرح شـود؛ این متأسـفانه امـروز در فرهنـگ غربـی وجـود دارد. دیگران هـم از آنها 
تقلیـد کردنـد، در راهش کوشـش کردنـد، تـاش کردند و ایـن در دنیـا جا افتـاده. اگر کسـی خـاف ایـن را بگوید، 
علیـه او جنجـال میکنند. فـرض کنیـم اگر در یـک جامعـه ای مسـئله ی آرایـش زنـان و تبـّرج زنـان در محیطهای 
عمومـی محکوم شـود، جنجـال بلنـد خواهد شـد. اگر نقطـه ی مقابـل آن انجـام بگیـرد -  یعنـی در یـک جامعه ای 
عریانـی زنان مطرح شـود - هیچ سـر و صدائـی در دنیا بلنـد نمیشـود. اما وقتی پوشـش زن، عـدم تبـّرج زن، آرایش 
نکـردن زن در جامعـه مطـرح شـود، دسـتگاه های مسـلط تبلیغاتـی دنیا سـر بلنـد میکنند، جنجـال میکننـد؛ این 
نشـان دهنده ی این اسـت که یـک فرهنگی، یـک سیاسـتی، یک راهبـردی وجـود دارد که سـالهای متمادی اسـت 
دنبال میشـود و پایه اش این اسـت کـه این جایـگاه، این شـأن، ایـن موقعیت غلـط و اهانت آمیـز را بـرای زن تثبیت 

کننـد؛ و متأسـفانه کردند.

سیاست راهبردِی اساسِی بنیانی غرب بر هرزه شدن زن
 لـذا شـما می بینیـد در غـرب بـا حجـاب تدریجـاً بـه صـورت علنـی دارد مخالفـت میشـود. عنوانـی کـه بـرای این 
مخالفت ذکـر میکنند، این اسـت کـه میگویند حجـاب نماد یـک حرکت مذهبی اسـت؛ مـا نمیخواهیـم در جوامع 
ما - کـه جوامـع الئیک هسـتند - نمادهـای مذهبی مطرح شـوند. بـه نظر من ایـن دروغ اسـت؛ بحث مذهـب و غیر 
مذهب نیسـت؛ بحِث این اسـت که سیاسـت راهبردِی اساسـِی بنیانی غرب بر عرضه شـدن و هرزه شـدن زن اسـت 
و حجاب مخالف آن اسـت. حّتـی اگر چنانچه حجاب ناشـی از یـک انگیـزه و ایمان دینی هم نباشـد، بـا آن مخالفت 
میکنند؛ مشـکل اساسـی این اسـت.  این مسـئله آن وقـت دنباله هـای خـودش را، تبعات بسـیار جانکاه خـودش را 
در جوامـع بشـری بـه وجـود آورده: مسـئله ی سسـت شـدن بنیـان خانـواده - گزارشـهای تکان دهنـده ای که یک 

نمونه اش را یکـی از خانمهـای محترم اینجـا اشـاره کردند - مسـئله ی آمـار گریه آور و تأسـفبار تجـارت زنان.
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مشكالت ناشی از نگاه غلط به زن
 امـروز در دنیـا طبق گزارشـی که داده شـده اسـت - که ایـن گزارش بـه نظرم گـزارش سـازمان ملل اسـت؛ گزارش 
یک مرکـز رسـمی اسـت - سریع الرشـدترین تجارتهـای دنیا، تجـارت زنـان و قاچـاق زنان اسـت. بدترین کشـورها 
هم در این زمینـه، چند تـا کشـورند؛ از جمله رژیم صهیونیسـتی اسـت. زنان و دختـران را بـا عنوان پیدا کـردن کار 
و عنـوان ازدواج و این حرفها، از کشـورهای فقیـر، از آمریکای التین، از برخی کشـورهای آسـیا، از برخی کشـورهای 
فقیـر اروپا جمع میکنند و میبرند آنها را در شـرائط بسـیار سـختی تحویـل مراکزی میدهنـد که انسـان از تصور آنها 
و نام آنهـا تنش میلـرزد. همه ی اینها مبتنی اسـت بر این نـگاه غلط، ایـن نامعادله ی ظالمانـه در مورد جایـگاه زن در 
جامعه. پدیده ی کودکان نامشـروع - کـه باالترین آمار کودکان نامشـروع هم در آمریکاسـت - پدیـده ی زندگی های 
مشـترکی که بـدون ازدواج انجام میگیـرد؛ یعنـی در حقیقت نابـود کردن کانـون خانـواده و محیط گـرم و صمیمی 
خانـواده و بـرکات خانواده، محـروم کردن بشـر از این بـرکات، اینها همه ناشـی از مشـکل اول اسـت؛ باید بـرای این، 

یک فکری کـرد. بایـد جایـگاه زن را تعریف کـرد و در مقابـل منطق هوچیگرانـه ی غربی بجد ایسـتاد.

ما در مسئله ی زن، از غرب طلبگاریم
 من یـک وقتـی گفتـم؛ از من سـؤال کردند کـه شـما در مقابـل آنچه کـه غربی ها دربـاره ی مسـئله ی زن در کشـور 
میگویند، چـه دفاعی داریـد؟ من گفتـم: ما دفـاع نداریم، مـا هجـوم داریم! مـا در مسـئله ی زن، از غـرب طلبگاریم؛ 
ما مدعی غربیـم؛ آنها هسـتند که دارند بـه زن ظلـم میکننـد، زن را تحقیر میکننـد، جایـگاه زن را پائیـن می آورند؛ 
به اسـم آزادی، به اسـم اشـتغال، به اسـم مسـئولیت دادن، آنهـا را مـورد فشـارهای روحی، روانـی، عاطفـی و اهانت 
شـخصیتی و شـأنی قرار میدهند؛ آنها بایـد جـواب بدهند. جمهـوری اسـامی در این زمینـه یک مسـئولیتی دارد. 
جمهوری اسـامی در مسـئله ی زن باید به طور صریـح و بدون هیـچ مجامله، حرف خـودش را - که عمدتـاً اعتراض 
به نگاه غربـی و ایـن نامعادلـه ی ظالمانه ی غربـی اسـت - بگوید. بـا این نـگاه، آن وقت مسـئله ی حجاب، مسـئله ی 

نوع ارتبـاط زن و مـرد، همـه معنا پیـدا میکند. این یک مسـئله اسـت.

تحقق خواسته ی اسالم در مورد خانواده، مستلزم پشتوانه ی قانونی و اجرائی
 مسـئله ی بعدی - کـه در قضیه ی زن مشـکل دومی اسـت - مسـئله ی خانواده اسـت. نظر اسـام در باب خانـواده و 
جایـگاه زن در خانواده، نظر خیلی روشـنی اسـت. »المرأة سـّیدة بیتها«؛1بزرگ خانه، زن خانه اسـت؛ ایـن از پیغمبر 
اکـرم اسـت. جایـگاه زن در خانـواده، همانی اسـت کـه در گفتارهای گوناگـون ائمـه )علیهم الّسـام( آمـده: »المرأة 
ریحانة و لیسـت بقهرمانة«.2 در تعبیرات عربـی، قهرمان یعنـی کارگزار، پادو، یـک خدمتگزار محتـرم. میفرماید: در 
داخل خانـه، زن قهرمانه نیسـت؛ ریحانه اسـت، گِل خانه اسـت. خطـاب به مـردان میفرماید: بهترین شـما کسـانی 
هسـتند که بهترین رفتارهـا را با همسرانشـان دارنـد. اینهـا نظرات اسـام اسـت و از این قبیـل الی ماشـاءاللَّ وجود 
دارد. ولـی در عین حـال تحقق خواسـته ی اسـام در خانواده، یـک امری اسـت که با ایـن بیانات تمام نمیشـود، حل 

1. نهج الفصاحة، ص 614
2. نهج الباغه، نامه ی 31
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نمیشـود؛ احتیاج به پشـتوانه ی قانونی، پشـتوانه ی اجرائـی و ضمانت اجرائـی دارد؛ و ایـن کار باید انجـام بگیرد. این 
کار در طـول سـالهای متمادِی گذشـته انجـام نگرفته اسـت. خانواده هائـی که متدیـن بودنـد، مردانی کـه از اخاِق 
خـوب برخـوردار بودنـد و پایبندی های شـرعی داشـتند، ماحظاتـی کردنـد؛ امـا در مـواردی که ایـن خصوصیات 

نبوده، ایـن ماحظات نشـده؛ بـه زن در داخـل خانواده ظلم شـده.
 البتـه اینجور نیسـت که مـا فکر کنیـم غربی هـا در این زمینـه از مـا جلویند؛ ابـداً. بنـده آمارهـای زیـادی دارم، این 
خانـم محتـرم هـم آمارهائـی را ذکـر کردنـد؛ وضـع داخلـی خانواده هـای غربـی از لحـاظ مظلومیـت زن و از لحاظ 
عدم رعایـت حقـوق زن، از وضـع خانواده هـای اسـامی و ایرانی و شـرقی یقینـاً بدتر اسـت؛ بهتر نیسـت، اگـر بدتر 
نباشـد؛ در مواردی حتماً بدتر اسـت. مـا به آنها کـه نگاه نمیکنیـم، آنها که الگـوی ما نیسـتند. ما در محیـط خانواده 
کمبودهای زیـادی داریـم؛ احتیـاج دارد به پشـتوانه ی قانونـی، به تضمیـن قانونی، بـه تضمیـن اجرائی؛ و ایـن باید 
تحقـق پیـدا کنـد. ایـن مسـئله از جملـه ی عرصه هـا و میدانهائی اسـت کـه در داخل کشـور در ایـن زمینه کـم کار 

شـده و باید کار شـود.

حفظ خانواده، وظیفه اساسی زن
 از لحاظ نظـر اسـام و متون اسـامی هـم در این بخش از مسـئله هیـچ کمبودی وجـود نـدارد. ما می بینیـم گاهی 
اوقات کسـانی که منتقد تفکرات اسـامی هسـتند، سـر قضیه ی ارث و دیـه و این چیزها اشـکال میکننـد، در حالی 
که اشـکالها وارد نیسـت؛ آنها پاسـخهای منطقی و قـوی دارد. امـا در زمینـه ی رفتارهای داخـل خانواده، متأسـفانه 
غالباً به غفلـت گذرانـده میشـود؛ در حالی که نظـر اسـام، نظر کامًا روشـنی اسـت. محیط خانـواده بـرای زن باید 
محیط امـن، محیط عـزت و محیـط آرامش خاطر باشـد تـا زن بتوانـد آن وظیفـه ی اساسـی خـودش را - که همین 

حفـظ خانواده اسـت - بـه بهتریـن وجهی انجـام دهد.

مثالهای قرآنی ناظر به اهمیت زن و خانواده 
در مـورد نـگاه اسـام بـه زن بحثهای زیـادی شـده اسـت، ما هـم بارهـا گفتیم. مـن مکـرراً عرض کـردم کـه نمونه 
بـرای انسـان مؤمـن و مرضـی الهـی، و انسـان کافـر و مـردود درگاه پـروردگار در قـرآن، زن مطرح شـده؛ ایـن چیز 
جالبی اسـت. قرآن وقتـی میخواهد برای انسـان خوب و انسـان بد نمونه ذکـر کند، هـر دو را از زنان انتخـاب میکند: 
»ضرب اللَّ مثـا للّذین کفروا امـرأة نـوح و امرأة لـوط«.3 قـرآن دو زن را به عنـوان »مثل«، یعنـی نمونه و نمـاد زناِن 
بد معرفی میکند؛ همسـر نوح و همسـر لوط. بعـد نقطه ی مقابـل: »و ضـرب اللَّ مثا للّذین امنـوا امرأة فرعـون«.4 به 
عنوان نمـاد زن خـوب، زن برتـر و زن مؤمـن، دو نفر را معرفـی میکند: یکی همسـر فرعون اسـت، یکـی هم حضرت 
مریـم اسـت؛ »و مریم ابنـت عمـران الّتی احصنـت فرجهـا«.5 جالـب این اسـت که هر چهـار تـای این زنهـا خوبی و 
بدی شـان مربوط بـه محیط خانـواده اسـت. در مـورد آن دو زن بـد - »امـرأة نوح و امـرأة لـوط« - میفرمایـد: »کانتا 
تحت عبدین من عبادنـا صالحیـن فخانتاهما«؛6 ایـن دو زن به همسرانشـان - کـه دو پیغمبر عالی شـأن و عالی مقام 
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بودنـد - خیانت کردند. مسـئله، مسـئله ی خانواده اسـت. موضـوع آن دو زن دیگر هم مربـوط به خانواده اسـت؛ اّولی 
کـه زن فرعـون اسـت، ارزش و اهمیت او این اسـت که یـک پیغمبـر اولوالعـزم را، یک موسـای کلیـم اللَّ را در آغوش 
خود پـرورش میدهد و بـه او ایمان مـی آورد و بـه او کمک میکنـد؛ لذا فرعـون از او انتقام میگیرد. مسـئله، مسـئله ی 
درون خانـواده اسـت با ایـن تأثیر و شـعاع عظیم کاری کـه او کرده اسـت، که یـک موسـائی را تربیت کـرده. در مورد 
حضرت مریم هم همیـن جور اسـت: »الّتی احصنـت فرجهـا«؛ ناموس خـود را حفظ کـرد، عفت خـود را حفظ کرد. 
ایـن نشـان دهنده ی این اسـت کـه در محیـط زندگـی حضـرت مریـم )سـام اللَّ علیهـا( عواملـی وجود داشـته که 
میتوانسـته اسـت تهدیدکننده ی عفـت و ناموس یـک زن عفیف باشـد و او توانسـته مبارزه کنـد. بنابرایـن همه اش 
ناظر به همیـن جنبه هـای مهمی اسـت که عرض شـد؛ جنبـه ی خانـواده و مسـئله ی شـأن زن در جامعـه. بنابراین 

مسـئله، مسـئله ی مهمی است.

حضور بانوان در همه عرصه های انقالب، نشان دهنده موفقیت جمهوری اسالمی!
 البته مـا در جمهوری اسـامی پیشـرفت داشـتیم. نگاه من، نگاه خوشـبینانه اسـت. مـا قبـل از انقـاب را از نزدیک 
دیدیـم. وضعی کـه آن روز کشـور مـا و جامعـه ی ما و زنـان ما بـه سـمت آن میتاختنـد، وضعیـت بسـیار هولناك و 
خطرناکی بـود. به خاطر خاصیـت تقلیدی بـودن کار در اینجـا، گاهی وضعیـت ظاهر زنـان از آنچه که ما در عکسـها 
و نقلهـا و گزارشـها از زنهـای اروپائـی میدیدیـم یـا میخواندیم هـم بدتر بـود! یک چنیـن وضعـی را داشـتند ترویج 
میکردند. البتـه زن ایرانی بـه خاطر گوهـر ایمان کـه در او نهادینه بـود، توانسـت بر این مـوج مخرب فائـق بیاید؛ در 
انقاب مشـارکت اساسـی داشـته باشـد؛ هم بـا حضور خـود، هم بـا تشـویق مـردان؛ و یک پایـه ی اساسـی پیروزی 

انقـاب بشـود. بعـد از انقاب هـم که حرکـت زنـان، حرکـت فوق العاده ای اسـت.

همسران مجاهدان راه حق، آیتی از صبر و مقاومت 
من الزم اسـت عـرض بکنم؛ ایـن همسـران مجاهـدان راه حـق و مبـارزان و سـرداران و مـادران آنهـا حقیقتـاً آیتی 
هسـتند از صبـر و مقاومت. شـرح حـال اینهـا را کـه انسـان نـگاه میکنـد و میخوانـد، رنجهای اینهـا را کـه ماحظه 
میکند - البتـه بانوانی کـه قبل از انقـاب همسـر مبارزینی بودنـد که سـختی هائی را تحمـل میکردنـد، نمونه هائی 
هـم در آنجـا دیـده میشـد؛ لیکـن نمونه هـای کامـل در دوره ی دفـاع مقـدس بـود - می بینـد ایـن همسـران چـه 
کشـیدند، این مـادران چـه کشـیدند. اینهـا فرزنـدان را فرسـتادند جبهه هـا؛ بسـیاری از آنها شـهید شـدند، جانباز 
شـدند و ایـن اسـوه های صبـر و مقاومت مثـل کـوه، اسـتوار ایسـتادند. ایـن در عرصه ی مسـائل معنـوی و انسـانی. 
در عرصـه ی مسـائل سیاسـی و در عرصـه ی مسـائل علمـی هـم کشـور بحمـداللَّ پیشـرفت فوق العـاده ای داشـته 
اسـت. این همه زنان دانشـمند، اسـتاد در رشـته های مختلـف علمـی، در علوم حـوزوی، در علـوم دانشـگاهی - که 
نمونه ای از آنها خوشـبختانه شـما حضار محترم هسـتید که در اینجـا حضور داریـد - همه نشـان دهنده ی موفقیت 

جمهوری اسـامی اسـت. 
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شرط پیروزی بر فرهنگ غلط غربی 
نگاه من، این نگاه اسـت. ایـن نـگاه، دل را به آینـده امیدوار میکنـد. ما با همیـن حرکت و با همین شـتاب ان شـاءاللَّ 
پیـش برویم، قطعـاً خواهیم توانسـت بـر فرهنگ غلـط غربی و رائـج در دنیـا فائق بیائیـم. بایـد کار کـرد، باید تاش 
کـرد، بایـد دنبال گیری کـرد. نـگاه، نگاه خوشـبینانه اسـت؛ منتهـا این نـگاه خوشـبینانه نباید مانـع بشـود از اینکه 
ضعفهـا را ببینیـم. مـا درجاتی پیـش رفتیم، امـا ای بسـا ده برابر ایـن ممکن بـود پیش برویـم. آنچه که موجب شـد 
نتوانیـم در آن حد جلـو برویم، همیـن ضعفها و مشـکاتی اسـت که وجود داشـته؛ که شـما به بعضـی از آنها اشـاره 

کردیـد، و مشـکات دیگری هـم وجود داشـته کـه باید برطرف شـود.
 آنچه کـه من میخواهـم در پایـان عرایضم عـرض کنم، این اسـت کـه عمـده ی کار را خود بانـوان باید انجـام بدهند. 
شـما هسـتید که میتوانید فکـر کنید، اندیشـه ورزی کنیـد، مطالعـه کنید، معضـات را در مقـام نظر و اندیشـه حل 
کنیـد و در مقـام عمل راهـکار اجرائـی ارائـه بدهیـد. ایـن، کار را بسـیار آسـان و نزدیـک خواهد کـرد. البتـه در این 
جلسـه بانوان محتـرم پیشـنهادهائی هم دادنـد؛ بعضـی از اینها کامًا عملی اسـت و دم دسـت اسـت و میشـود اجرا 

کرد، اقـدام کـرد، بـرای بعضی هـم میتـوان زمینه سـازی کرد.
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دو دلیل برای اهمیت مسئله زن و خانواده در كشور 
1( نقش فوق العاده و ممتاز  زنان در نظام

 امام؛ اول كسی كه نقش عظیم زنان را فهمید
 احتیـاج آینـده بـه حضـور زنانـه در مجموعـه ی 

حضور ملی
 2( مسئله خانواده پایه و سلول اصلی جامعه

نمود هرچه بیشتر ویرانی خانواده در غرب
3( اعتراضات جبهه دشمن به مسئله زن در اسالم

  خانواده، نقطه ی ضعف غرب
دو كار مهم در حوزه زنان:

1( گفتمان سازی و پركردن خألهای نظری 
2( بررسی و نقد بدون انفعال نظریه های رائج دنیا 

صهیونیسـم،  پروتكلهـای  و  غربـی  سیاسـتهای 
بزرگترین ضربه و اهانت به كرامت زن 

نظریـه پـردازی در حـوزه زنـان بـا اسـتفاده از 
دارائی های علمی اسالم

و...

ضرورت كار  علمی - كارشناسی در حوزه زن و خانواده
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ضرورت كار  علمی - كارشناسی در حوزه زن و خانواده

دو دلیل برای اهمیت مسئله زن و خانواده در كشور 

1( نقش فوق العاده و ممتاز  زنان در نظام
مسـئله ی زن و خانواده برای کشـور، جزو مسـائل درجه ی یک اسـت. دوسـتان، خانمهـا و آقایانی کـه آمدند صحبت 
کردنـد، این معنـا را ثابـت کردنـد. هیچ لزومـی ندارد کـه ما بیـش از آنچه شـما گفتیـد و خیلی وسـیع و خـوب بیان 
کردیـد، چیزی بگوئیـم. خود ایـن بیانات نشـان داد که مسـئله بسـیار مهـم اسـت. اوالً نقش و سـهم بانـوان در نظام، 
یک نقـش فوق العـاده و ممتاز اسـت؛ همچنـان کـه در اصـل انقاب، نقـش بانـوان ممتاز بـود. حـاال شـاید جوانهای 
عزیزی که در جلسـه هسـتند و در دوران مبارزات نبودند یـا در دوران انقاب نبودنـد، نمیدانند آنجا چـه اتفاقی افتاد؛ 
جـز از طریق گزارشـهائی کـه همه اش هـم متأسـفانه ناقص اسـت. همـه ی گزارشـهائی کـه از دوران مبـارزه و دوران 
انقاب بیرون آمـده، گزارشـهای ناقص و یکجانبـه و کوتاه اسـت. یک کار بزرگـی هم در ایـن زمینه داریـم، که اگرچه 

جزو اندیشـه های راهبردی نیسـت، امـا جـزو کارهای راهبـردی اسـت و ان شـاءالل باید دنبال شـود. 
آن کسـانی که سـابقه دارند، میداننـد که زنـان، هـم در دوران مبـارزه نقش داشـتند، هم بخصـوص در همـان دوران 
انقـاب - یعنی آن یـک سـال و نیمی که حرکـت انقابِی عمومی شـروع شـد - نقـش داشـتند. زنان یک نقـش مؤثر 
و بی جایگزیـن داشـتند؛ که اگـر نبودنـد زنان تـوی ایـن اجتماعات، باشـک ایـن اجتماعات عظیـم و ایـن تظاهرات 
عظیـم، آن اثر را نمیبخشـید؛ عاوه بـر اینکـه در بعضی جاها مثل مشـهد ما، اصًا شـروع ایـن تظاهرات، از زنان شـد. 
یعنی اولیـن حرکت عمومـِی مردمی، یـک حرکـت زنانه بـود. البته مـورد تعرض پلیـس هم قـرار گرفتند. بعـد از آن 
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بود که حرکتهـای مردانـه راه افتاد. هـم در مبـارزات اینجور بود، هـم در ایفـای نقش در تشـکیل نظام، هـم در دوران 
بسـرعت پدید آمده ی بعـد از تشـکیل نظـام؛ یعنـی دوران جنـگ، دوران محنـت، دوران امتحـان سـخت؛ »حّتی اذا 
ضاقت علیهـم األرض بمـا رحبت«.1 اوضـاع و احوال در دوران جنگ سـخت شـد. حـاال بعضی ها جنـگ را از تلویزیون 
و رادیـو و اینهـا میشـنفتند، بعضی ها با جسـم و جـان و تِن خودشـان تـوی میدان جنـگ بودنـد. این گزارشـهای پر 
از حماسـه و شـور کـه از جنـگ داده میشـود، همه اش هم درسـت اسـت - مـن چون خیلـی از ایـن کتابهـای مربوط 
بـه خاطـرات رزمنـدگان را میخوانـم، میدانم همه ی اینها درسـت اسـت - آن شـور و شـوق و آن عشـق بـه مجاهدت 
و شـوق به شـهادت و عـدم بیـم از مـرگ و اینهـا، همـه اش همینی اسـت که توی گزارشـها هسـت و درسـت اسـت؛ 
لیکن نـگاه کان به جنـگ، یک نـگاه کامًا محنت بـار بـود. خـب، آن گردانی که جلـو بـا شـوق و ذوق دارد میجنگد، 
او کـه نمیداند تـوی قـرارگاه اصلی نسـبت بـه مجموعه ی جبهـه چه حالتـی وجـود دارد، چـه ضعفهائی هسـت، چه 
نگرانی هـا و دغدغه های جدی ای هسـت؛ و پشـت سـر قـرارگاه اصلـی، در سـطح کان، در کشـور، چـه کمبودهائی، 
چه دلهره هائـی وجـود دارد. دوران سـختی بـود. در ایـن دوران سـخت، نقش زنـان، یک نقـش فوق العاده بـود؛ نقش 
مادران شـهدا، نقش همسـران شـهدا، نقش زنان مباشـر در میـدان جنـگ، در کارهای پشـتیبانی و بعضاً بنـدرت در 
کارهای عملیاتـی و نظامـی - که مـن بخش کارهـای پشـتیبانی اش را خـودم از نزدیـک در اهـواز دیـدم - یک نقش 
فوق العـاده بـود. زنها حّتـی در بخشـهای نظامی هم فعـال بودند؛ همیـن نوشـته ی خانم حسـینی - دا - این را نشـان 
میدهد. اینها یـک مجموعه ی کاری اسـت که واقعـاً با هیچ معیـاری، با هیـچ ترازوئی قابـل اندازه گیری نیسـت. مادر، 
مادر شـهید، مادر دو شـهید، مادر سـه شـهید، مادر چهار شـهید؛ شـوخی نیسـت؛ اینها به زبان آسـان می آید. بچه ی 
انسـان سـرما میخورد، دو تا سـرفه میکند، چقـدر نگران میشـویم؟ یک بچه ی انسـان برود کشـته بشـود، دومی برود 
کشـته بشـود، سـومی برود کشـته بشـود؛ شـوخی اسـت؟ و این مادر با همان احساسـات مادرانه ی سـالم و جوشـان 
و پرفـوران، آنچنـان نقشـی ایفاء کنـد که صـد تا مـادر دیگر تشـویق بشـوند بچه هاشـان را بفرسـتند میـدان جنگ. 
اگـر ایـن مادرهـا آن وقتی کـه جنـازه ی بچه هاشـان می آمـد یـا حّتـی نمی آمـد، آه و نالـه میکردنـد، گلـه میکردند، 
یقه چاك میزدنـد، اعتراض به امـام و اعتـراض به جنگ میکردنـد، مطمئناً جنـگ در همـان سـالهای اول و در همان 

مراحـل اول زمینگیـر میشـد. نقش مادران شـهدا این اسـت.
 همسـران صبور شـهدا، زنهای جوان، شـوهران جـواِن خودشـان را در آغـاز زندگی شـیرین خانوادگـِی مـورد آرزو از 
دسـت بدهند. اوالً راضی بشـوند این شـوهر جوان بلند شـود بـرود جائی که ممکن اسـت برنگـردد؛ بعد هم شـهادت 
او را تحمـل کنند؛ بعـد هم افتخـار کننـد، سرشـان را باال بگیرنـد. اینهـا آن نقشـهای بی بدیل اسـت. بعد آنچـه که تا 
امـروز ادامـه دارد، همسـری با جانبـازان اسـت. خانمهائـی رفتند همسـر جانبـازان شـدند. یک مـرد ناقـِص معیوِب 
احیانـاً بداخـاِق به خاطـر وضع جسـمی یا اختـاالت ناشـی از موج گرفتگـی و غیره را انسـان بـه عنوان یـک متعهد 
و یـک مسـئول، داوطلبانه و بـدون هیـچ اجباری بـرود پذیرائـی اش را بـه عهده بگیـرد، خیلی فـداکاری کرده اسـت. 
یک وقت شـما میگوئید مـن می آیم روزی دو سـاعت از شـما پذیرائـی میکنم. خـب، هر روزی که شـما میرویـد، او از 
شـما تشـکر میکند. یک وقت هسـت که نخیر، شـما خودتان را بـه عنوان همسـر او توی خانـه ی او میگذارید؛ شـدید 

1. توبه: 118
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بدهـکار! یعنـی طبیعت کار این اسـت کـه باید شـما ایـن کار را بکنیـد. اینهـا ایـن فـداکاری را کردند. اصًا نمیشـود 
نقش زنـان را محاسـبه کرد.

امام؛ اول كسی كه نقش عظیم زنان را فهمید
 و مـن اقـرار کنـم، اعتـراف کنـم؛ اول کسـی که ایـن نقـش را فهمیـد، امـام بزرگـوار ما بـود - مثـل خیلـی چیزهای 
دیگری کـه اول او فهمیـد، در حالـی که هیچکـدام از ماهـا نمیفهمیدیـم - همچنان کـه امام نقـش مـردم را فهمید. 
امام تأثیـر حضـور مـردم را درك کـرد، آن وقتـی که هیـچ کـس درك نمیکـرد. بزرگانـی با یـک تعبیرات زشـتی به 
ما میگفتند که شـما فکـر میکنید با همیـن مـردم میشـود کار بزرگـی انجـام داد؟! آنچنان بـا تحقیر حـرف میزدند، 
کأنه اصًا انسـان نیسـت آن کسـی که بـه او اشـاره میکننـد! امـام نه؛ امـام قدر مـردم را دانسـت، مـردم را شـناخت، 
توانائی هـای آنهـا را درك کرد، کشـف کـرد، فراخـوان داد. امـام چون صـادق بود، چـون سـخن از آن دل پـاِك بزرِگ 
نورانی بیـرون می آمـد، اثر گذاشـت؛ لذا همـه آمدنـد تـوی میـدان. آن روزی که روز تشـکیل کمیتـه بـود، از همه ی 
قشـرها آمدند تـوی کمیتـه؛ دانشـجو آمد، اسـتاد آمـد، طلبه آمـد، عالم طـراز بـاال آمد، مـردم کوچـه و بـازار آمدند؛ 
آمدند عضـو کمیته شـدند. آن روزی که نوبت جنگ شـد، همه به دسـتور امـام رفتند داخـل میدان جنگ شـدند. آن 
روزی که امـام در اواخـر عمرش فرمـود باید بروید، بسـازید، درسـت کنید - اسـتغناء - آمدنـد وارد میدان سـازندگی 
شـدند. آن راهگشـائی ها تـا امروز هـم ادامـه دارد. بـه نظر مـن االن هـم هرچه مـا داریم پیـش میرویم، ضرب دسـت 
امام اسـت. ایشـان آنچنـان این گـوی را محکـم پرتاب کـرده، که حـاال حاالهـا امثال بنـده بایـد دنبالش بدویـم. این 
مردم حرکت کردند. نسـل به نسـل هم دارد دسـت به دسـت میشـود.  امـام در زمینه ی زن هـم همین جور بـود. امام 
نقش زنـان را فهمیـد؛ وااّل بودنـد بزرگانـی از علما که مـا با اینهـا بگومگو داشـتیم، که اصـًا زنها در تظاهرات شـرکت 
بکنند یا نکننـد! آنهـا میگفتنـد زنهـا در تظاهرات شـرکت نکننـد. آن حصـار محکمی که انسـان بـه او تکیـه میداد، 
خاطرجمع میشـد، تا بتوانـد در مقابل اینجـور نظراتی کـه از مراکز مهمی هم ارائه میشـد، بایسـتد، حصـار رأی امام و 

فکر امـام و عـزم امام بـود. رحمت خـدای متعـال تـا ابداآلبدیـن بر این مـرد بـزرگ باد.

احتیاج آینده به حضور زنانه در مجموعه ی حضور ملی
 به هـر حال نقـش زنان، یـک نقـش بی بدیلی اسـت. پس خـود این نقـش، اقتضـاء میکند؛ چـون آینـده دارد. تـازه از 
عمر انقاب، سـی و دو سـال گذشـته. سـی دو سـال بـرای یک انسـان هـم عمـر جوانی اسـت، چه برسـد بـرای یک 
تاریخ. ایـن نظام الهـی بایـد صدها سـال عمر کنـد. مـا هنـوز در اول جوانی اش هسـتیم. آینـده احتیـاج دارد بـه این 
حضـور زنانه در مجموعـه ی حضور ملی. پس بایسـتی مـا راجع به مسـئله ی زن و حفظ ایـن ظرفیت کـه در جامعه ی 

ما وجـود دارد، تـاش کنیم. ایـن دلیل اول اسـت بـرای اینکـه باید بـه مسـئله ی زن بپردازیم.
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2( مسئله خانواده پایه و سلول اصلی جامعه
 دلیـل دوم، مسـئله ی خانـواده اسـت. گوینـدگان محترِم امشـب دربـاره ی خانـواده بسـیار بحثهـای خوبـی کردند. 
حقیقتـاً بحثهـا خوب بـود. مـن اگـر بخواهـم داوری کنـم، خواهـم گفـت که متوسـِط بحثهـا از سـطح خـوب باالتر 
بود؛ حرفهـای درسـت، آمارهای خـوب، اسـتنباطهای خوب، اسـتنتاجهای خـوب، از زوایـای مختلف. یـک قضیه ی 
چندبعـدی را، از هر بعدی، یـک صاحب نظری، یک اندیشـمندی بررسـی کرد. نورافکنهـا را انداختید بـه پیکره ی این 

موضوع حسـاس و مهـم. انسـان میتواند ایـن زوایـا را ببیند. مـا واقعـاً اسـتفاده کردیم.
 بنابرایـن مسـئله ی خانواده، مسـئله ی بسـیار مهمـی اسـت؛ پایه ی اصلـی در جامعه اسـت، سـلول اصلـی در جامعه 
اسـت. نه اینکه اگر این سـلول سـالم شـد، سـامت به دیگرهـا سـرایت میکند؛ یـا اگر ناسـالم شـد، عدم سـامت به 
دیگرها سـرایت میکند؛ بلکه به این معناسـت که اگر سـالم شـد، یعنی بدن سـالم اسـت. بدن کـه غیر از سـلولها چیز 
دیگری نیسـت. هر جهـازی، مجموعه ی سلولهاسـت. اگر ما توانسـتیم سـلولها را سـالم کنیم، پس سـامت آن جهاز 
را داریم. مسـئله اینقـدر اهمیت دارد. جامعه ی اسـامی، بـدون بهره مندی کشـور از نهاد خانواده ی سـالم، سـرزنده و 
بانشـاط، اصًا امـکان ندارد پیشـرفت کنـد. بالخصـوص در زمینه های فرهنگـی و البتـه در زمینه های غیـر فرهنگی، 

بـدون خانواده هـای خوب، امکان پیشـرفت نیسـت. پـس خانواده الزم اسـت. 

نمود هرچه بیشتر ویرانی خانواده در غرب
حاال نقض نشـود که شـما میگوئید در غـرب خانواده نیسـت، پیشـرفت هم هسـت. آنچـه که امـروز در ویرانـی بنیاد 
خانـواده در غـرب روزبـه روز بیشـتر دارد نمودارهایـش ظاهر میشـود، اینها اثـرش را خواهد بخشـید؛ هیـچ عجله ای 
نباید داشـت. حوادث جهانی و حـوادث تاریخی اینجور نیسـت کـه زودبـازده و زوداثر باشـد؛ اینها بتدریـج اثر خواهد 
گذاشـت؛ کمااینکه تـا حاال هـم اثـر گذاشـته. آن روزی کـه غرب بـه این پیشـرفتها دسـت پیدا کـرد، در آنجـا هنوز 
خانـواده سـر جای خـودش بـود؛ حّتی مسـئله ی جنسـیت با همـان رعایتهـای اخاقـِی جنسـی - البته نه به شـکل 
اسـامی، بلکه به شـکل خاص خودش - وجود داشـت. اگر کسـی با معارف غربی آشـنا باشـد، هـم در اروپا و هـم بعداً 
در آمریـکا این را می بیند و مشـاهده میکنـد. این مسـئله ی رعایتهای اخاقِی دو جنس نسـبت به یکدیگر، مسـئله ی 
حیا، پرهیـز از تهمت، اینهـا چیزهائی بـود کـه آن روز وجـود داشـت. ایـن بی بندوباری هـا و اباحیگری هـا بتدریج در 
آنجـا بـه وجـود آمـده. آن روز یـک زمینه هائـی فراهم شـد و بـه اینجـا رسـید. وضع امـروز هـم فـردای بسـیار تلخ و 

سـختی را بـرای آنها رقـم میزند. ایـن هم جهـت دوم.

3( اعتراضات جبهه دشمن به مسئله زن در اسالم
 جهـت سـوم هـم ایـن اسـت کـه در ایـن سـی و دو سـال، مسـئله ی زن از نظـر جبهـه ی دشـمنان مـا، در یکـی از 
باالنشـینهای جدول اعتراضهـا بـه ماسـت. از اول انقـاب روی مسـئله ی زن تکیه کردنـد، به مـا اعتـراض کردند، در 
ردیـف تروریسـم و در ردیـف نقـض حقـوق بشـر قلمـداد کردند. هنـوز هیـچ خبری هـم نبـود. معلـوم هم نبـود که 
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جامعـه ی اسـامی با جنـس زن چـه کار خواهـد کـرد. آنها شـروع کردنـد که: اسـام علیـه زن اسـت، اسـام چنین 
اسـت. البته این مسـئله تا امـروز هـم ادامـه دارد. خب، مـا در این زمینـه بایسـتی مواجهه کنیـم، مقابله کنیـم. افکار 
عمومی جهـان را نمیشـود دسـت کم گرفـت. همه کـه مغرض نیسـتند، همـه که خباثـت ندارنـد؛ خباثت مـال یک 
عده ی خاص اسـت، مـال سیاسـتگران و سیاست سـازان و برنامه ریزان و اینهاسـت؛ ما نبایـد اجازه بدهیـم که عامه ی 

مردم دچـار ایـن اغوای بـزرگ قـرار بگیرنـد؛ لذا بایـد وارد شـویم.

 خانواده، نقطه ی ضعف غرب
البته ایـن را هم بگوئیـم؛ غـرب رندانـه از زیر بار طـرح مسـئله ی خانـواده در میـرود. توی همـه ی بحثهائی کـه اینها 
میکنند، بحث زن هسـت، اما اصًا بحـث خانواده نیسـت. خانـواده، نقطه ی ضعف غرب اسـت. مسـئله ی زن را مطرح 
میکنند، امـا اصًا اسـم خانـواده را نمی آورنـد؛ بـا اینکـه زن از خانواده جـدا نیسـت. بنابراین رسـیدن به این مسـئله، 

الزم اسـت.

دو كار مهم در حوزه زنان:
1( گفتمان سازی و پركردن خألهای نظری

 خب، این جلسـه هم کـه خیلی خوب بـود. آنچه کـه ما در این جلسـه فهمیدیـم، عاوه بر اسـتفاده ای کـه از محتوای 
مطالب دوسـتان کردیم، مهم این بود کـه فهمیدیم در حـوزه ی زن و خانـواده، از لحاظ علمی  -  کارشناسـی، کارهای 
برزمین مانـده الی ماشـاءالل داریـم. اینقدر کار بـر زمین مانـده داریم کـه بعضی از همین پیشـنهادهائی که دوسـتان 
کردنـد - کـه مرکـِز چنینی تشـکیل شـود، مرکـِز چنانی تشـکیل شـود - همه اش درسـت اسـت؛ بایـد واقعاً بشـود. 
البته ما قبًا با دوسـتانی کـه در دفتر هسـتند، آقای واعظـزاده و دیگـران، دربـاره ی ادامـه ی کار این نشسـت در مورد 
مسـئله ی زن و خانـواده صحبـت کردیـم؛ کارهائـی در ذهـن دارند. هـم در زمینـه ی مسـائل نظریه پـردازی کارهای 
مهمی ان شـاءالل انجام خواهـد گرفت، هم در زمینـه ی گفتمان سـازی، و هم در زمینـه ی نزدیک کـردن این گفتمان 
به اجـرا؛ کـه البته اگر بـه صورت گفتمـان در آمـد، اجـرای آن دیگر کار دشـواری نیسـت. یعنـی همان اشـکاالتی که 
به مجلس و شـورای نگهبان و دولـت و غیـره دارند، همـه ی آنها برطرف میشـود. گفتمـان یک جامعه مثل هواسـت، 
همه تنفسـش میکننـد؛ چه بداننـد، چه نداننـد؛ چه بخواهنـد، چـه نخواهند. بایـد این گفتمان سـازی انجـام بگیرد؛ 
که البتـه نقش رسـانه ها و بالخصوص نقـش روحانیون و نقـش بزرگان و اسـاتید دانشـگاهی حتماً نقش بـارز و مهمی 

. ست ا
 خب، ما بایـد در این زمینـه، خألهای نظـری را پر کنیـم. نتیجه این خواهد شـد که سـرمایه گذاری پژوهشـی در حد 
طاقت الزم اسـت؛ این را مـا تصدیق میکنیـم. ما بـا مراجعه ی بـه مقاله های دوسـتان - که چکیـده ی مقاله هـا و خود 
مقاله هـا را قبـًا به مـن دادند، من هـم یک مـروری کـرده ام - به ایـن نتیجه میرسـیم که بایسـتی مجموعـه ی نظام، 

سـرمایه گذاری مهمی در حـد طاقـت و امکانات خـود در زمینه ی پژوهـش در این مسـئله بکند.
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2( بررسی و نقد بدون انفعال نظریه های رائج دنیا 
 دوم: بررسـی و نقـد نظریه هـای رائج دنیـا، بدون انفعـال. این مسـئله ی بـدون انفعال، خیلی مسـئله ی مهمی اسـت. 
البته مـن امشـب از اولین سـخنران که مطالبـی را بیـان کردند، تـا آخر، ایـن روح را دیـدم؛ دیدم نـگاه، نـگاه انتقادی 

اسـت به وضعی کـه در غـرب در مـورد زن و بخصـوص در مورد خانـواده وجـود دارد.

سیاستهای غربی و پروتكلهای صهیونیسم، بزرگترین ضربه و اهانت به كرامت زن 
 البته انتقادهائی که شـما به غـرب کردید، بیشـتر در زمینـه ی خانواده بـود؛ اما عقیده ی من این اسـت که بیشـترین 
جریمه ی غرب در مسـئله ی زن و خانـواده، در نگاهش به زن اسـت؛ و این را بـا یک جمله و دو جمله نمیشـود توصیف 
کـرد. بزرگتریـن ضربـه و اهانـت بـه کرامـت زن را همین سیاسـت غربـی دارد انجـام میدهـد. همین فمینیسـتهای 
افراطـی هم - کـه خـب، الیه هـای متعـددی دارند - مـن حیث الیشـعر دارنـد بـه زن ضربه میزننـد. حـاال من حیث 
الیشـعر که میگوئیم، نگاه خوشـبینانه اسـت - یعنـی اینهائی کـه دسـت اندرکارند، ظاهـراً نمیفهمند چـه کار دارند 
میکننـد - احتمـال دارد سیاسـتگذارانی، برنامه ریزانـی در پشـت صحنـه هسـتند کـه آنها میفهمنـد دارنـد چه کار 
میکننـد؛ کمااینکه این احتمـال در همـان پروتکلهای صهیونیسـم کامًا پیش بینی شـده. یعنی ضایـع کردن جنس 
زن و او را مظهـری برای اسـتفاده ی شـهوانی مرد قـراردادن، در مواد آن پروتکلها هسـت. حاال ممکن اسـت کسـی در 
اعتبار و صحت سـند آن پروتکل خدشـه کند، لیکن وقتی آدم دسـتگاه صهیونیسـم و شـبکه ی تبلیغاتی صهیونیسم 
را ماحظـه میکند، می بیند عمـًا همیـن کار را میکنند؛ حـاال اگر هم برایشـان واجب نشـده، به نحو مسـتحب دارند 
انجام میدهنـد؛ ملتزمند ایـن کار را بکنند، و دارنـد میکننـد. زن را ضایع میکنند. یعنی آنچنان رسـم و عـرف و عادِت 
الیتخلف شـده که کسـانی جـرأت نمیکنند برخـاف آن رفتار کننـد. در یک مجلس رسـمی، یـک مرد بایـد با لباس 
رسـمی بیاید؛ پاپیـون بزند، یقه اش بسـته باشـد، آسـتینش هم تا سـر مچ باشـد؛ نه اجـازه دارد شـلوارك بپوشـد، نه 
اجـازه دارد تی شـرت بپوشـد؛ امـا یک خانـم در همان جلسـه ی رسـمی، حتمـاً بایسـتی بخشـهای مهمـی از بدنش 
عریـان باشـد؛ اگر پوشـیده ی کامـل بیاید، محل اشـکال اسـت؛ اگـر بـدون جذابیتهـا بیاید، محل اشـکال اسـت؛ اگر 
آرایش نکـرده بیایـد، محل اشـکال اسـت! این شـده عـرف. افتخار هـم میکننـد. در غـرب، بخصـوص در آمریـکا و در 
شـمال اروپـا - کشـورهای اسـکاندیناوی - مراکز مهمـی وجـود دارد کـه اصًا بنـای کارش بـر عرضه ی جنسـی زن 
در مقابـل مـرد اسـت؛ در روزنامه هـا و مجات هـم تبلیغ میشـود، هیچ کـس هم اعتـراض نمیکنـد! این شـده عرف، 
این شـده عادت. چـه ضربـه ای بـرای زن از این باالتـر؟ الگو درسـت کردن بـرای زنـان به این شـکل - زناِن خودشـان 
را میگویم، و کشـورهائی کـه دنبالـه رو آنهایند، نه زنـان ما را - یکـی از بزرگتریـن ضربه هائی اسـت که دارنـد میزنند. 
بنابراین نبایـد در مقابل این فرهنگ غلـط انفعال داشـت. غرب در قضیـه ی زن و خانـواده، در یک گمراهـی و ضالت 
عمیقی به سـر میبرد. فقـط خانواده نیسـت؛ بلکه در مـورد شـخصیت زن، هویت زن، غـرب در یـک گمراهی عجیبی 

اسـت.
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نظریه پردازی در حوزه زنان با استفاده از دارائی های علمی اسالم
 مـا بایـد در ایـن بررسـی ها، از دارائی هـای علمـی خودمـان - کـه کـم هـم نیسـت - اسـتفاده کنیـم. ده هـا نظریه و 
الگـوی مترقی در همیـن زمینـه ی زن و خانواده میشـود اسـتخراج کـرد. اینهـا نظریه پردازی بشـود، تئوریزه بشـود، 
با جوانبـش، با اجزایـش، تدوین بشـود و ارائـه بشـود. اینها کارهـای میان مـدت و بلندمدتی اسـت که حتماً بایسـتی 

انجـام بگیـرد. تعالیم نـاب و مترقی اسـام در قـرآن و حدیـث باید مـورد اسـتفاده قـرار بگیرد.

عمده ی مشكالت بانوان، مربوط به داخل خانواده
 البتـه من یـک چند تـا یادداشـت اینجـا نوشـته ام، اما هـم وقت کم اسـت، هـم خیلـی از حرفها همیـن جا زده شـد؛ 
بنابرایـن نیازی نیسـت کـه حاال بنـده هـم آنهـا را تکـرار کنـم. از مجمـوع ایـن چیزهائی کـه مـن نوشـتم، آنچه که 
مایلـم اینجـا عـرض کنـم، این اسـت کـه فی الجملـه نـگاه اسـام بـه زن - بـه حیـث جنـس - یـک نـگاه فوق العاده 
متعالی اسـت. به نظر مـن خیلـی از این مشـکات مربوط به بانوان، ناشـی اسـت از مشـکات حیات جمعـی خانواده، 
بـه حیثـی کـه زن در آن محور اسـت. مـا خألهـای قانونـی و عادتـی و سـنتِی عجیـب و فراوانی داریـم. گاهـی اوقات 
خانمهائـی با مـا تماس میگیرنـد - یـا از مجلس، یـا از حـوزه، یـا از مراجعـات گوناگون مردمـی، یـا از مراکز دیگـر - و 
مشکاتشـان را میگویند؛ این مشـکات عمدتـاً مربوط میشـود به مشـکات داخل خانـواده. اگـر زن داخـل خانواده 
امنیت روانی داشـته باشـد، امنیت اخاقی داشـته باشـد، آسـایش داشـته باشد، َسـَکن داشـته باشـد، حقیقتاً شوهر 
برای او لباس محسـوب شـود - همچنـان که او لباس شـوهر اسـت - و همچنان کـه قرآن خواسـته، مـوّدت و رحمت 
بین اینها باشـد، و اگر »و لهّن مثـل الّذی علیهـن«2 در خانواده رعایت شـود - ایـن چیزهائی که اصول کلی و اساسـی 
اسـت - آنگاه مشـکات بیـرون خانـواده بـرای زن قابـل تحمـل خواهد شـد؛ اصًا بـر اینهـا فائق می آیـد. اگـر زن در 
آسایشـگاه خود، در سـنگر اصلی خـود، بتواند مشـکات خـودش را کاهش بدهـد، باشـک در عرصـه ی اجتماع هم 

توانسـت. خواهد 

نگاه اسالم به جنسیت، یک نگاه درجه ی دو 
 هم در مسـئله ی خـود زن، هم در مسـئله ی خانـواده، اسـام حرفهای جالـب، برجسـته و مهـم دارد. اوالً نگاه اسـام 
به جنسـیت، یک نـگاه درجـه ی دو اسـت؛ نـگاه اول و درجه ی یک، حیث انسـانیت اسـت؛ کـه در آن، جنسـیت اصًا 
نقشـی ندارد. خطاب، انسـان اسـت. البته »یا ایّهـا الّذین ءامنوا« اسـت، »یـا ایّها الّذیـن ءامّن« نیسـت؛ یعنی صیغه ی 
ءامنـوا، صیغه ی مردانه اسـت، نـه صیغه ی زنانـه؛ اما ایـن به هیچ وجـه به معنای این نیسـت کـه در این خطـاب، مرد 
بر زن ترجیـح دارد؛ ایـن ناشـی از عوامل دیگـر اسـت؛ آن عوامل هم برای ما روشـن اسـت. حـاال نمیخواهیـم وارد آن 
بشـویم که چرا مـا مثـًا در زبان فارسـی جمعیـت را میگوئیم مـردم؛ از مـرد میگیریـم، نمیگوئیـم زنُم؛ در انگلیسـی 
»HUMAN«، چـرا »MAN«؟ این نشـانه ی این نیسـت که غلبـه ی فرهنگ مردانـه این را بـه وجـود آورده و در لغت 
یک چنین تصرفی کـرده؛ نه، این یـک عوامل دیگـری دارد. باالخـره در داخـل خانواده، مـرد نمای بیرونی اسـت، زن 
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نمای داخلـی اسـت. بخواهید یک خـرده ذوقی تـر بگوئید، مرد پوسـت بـادام اسـت، زن مغز بـادام اسـت. از این قبیل 
تعبیرات میشـود کرد. مـرد ظاهرتر اسـت، سـاختمان او اینجوری اسـت؛ خـدای متعـال او را بـرای این کار سـاخته و 
پرداختـه، زن را بـرای یک کار دیگـری؛ بنابرایـن بروز و ظهـور و نمایش و نمودداشـتن در مرد بیشـتر اسـت؛ به خاطر 
همین خصوصیـات، نه بـه خاطـر ترجیـح. امـا در زمینه ی مسـائل اصلـی انسـان - که مربـوط به انسـان اسـت - زن 
و مرد هیـچ فرقـی ندارنـد. خب، شـما ببینیـد در تقـرب الی الل، یـک زنـی مثل حضـرت زهـرا، مثل حضـرت زینب، 
مثل حضـرت مریم هسـتند؛ رتبه شـان، رتبه هـای فوق تصـور امثـال ماهاسـت. در آیه ی شـریفه ی سـوره ی احزاب، 
زن و مـرد هیچ فرقـی با هـم ندارند؛ شـاید اصـًا این هـم به خاطـر همین اسـت کـه خواسـتند آن تصـورات جاهلی 
مربـوط بـه زن را بکوبنـد: »اّن المسـلمین و المسـلمات و المؤمنیـن و المؤمنـات و القانتیـن و القانتـات و الّصادقین و 
الّصادقـات و الّصابریـن و الّصابـرات و الخاشـعین و الخاشـعات و المتصّدقیـن و المتصّدقـات و الّصائمیـن و الّصائمات و 
الحافظیـن فروجهم و الحافظـات و الّذاکرین الل کثیـرا و الّذاکرات«. از اسـام تا ذکر، یک فاصله ای اسـت. یک سلسـله 
مـدارك متدّرجـی هـم وجـود دارد. آدم در این تعبیـرات دقت کنـد، ایـن را پیدا میکنـد. »اعـّدالل لهم مغفـرة و اجرا 

عظیما«.3همـه جا مـرد، زن: مـرِد خاشـع، زِن خاشـع؛ مرِد متصـدق، زن متصـدق؛ با هـم هیچ فرقـی ندارند.
 در سـوره ی مبارکـه ی آل عمـران، بعـد از آن »ربّنا«هـا میگویـد: »فاسـتجاب لهـم ربّهـم انّـی ال اضیـع عمـل عامـل 
منکم مـن ذکـر او انثـی بعضکم مـن بعـض«4. مـرد و زن هیـچ تفاوتـی ندارنـد. حّتی یـک جا بـرای کوبیـدن همین 
اندیشـه های جاهلی کـه عـرض کـردم، زن را از مـرد باال میکشـد؛ کـه یک چنیـن حالتـی را جـز در مورد اشـخاص، 
انسـان در قرآن دیگر پیدا نمیکنـد: »ضرب الل مثـا للّذین کفـروا امرأت نـوح و امرأت لـوط«.5 نمودار کفـار، این دو تا 
زنند: »امـرأت نوح و امرأت لـوط«. نه نمـودار برای زنها؛ نـه، بـرای زن و مرد. »کانتـا تحت عبدین مـن عبادنا صالحین 
فخانتاهمـا«6 تا آخـر. »و ضـرب الل مثا للّذیـن ءامنوا امـرأت فرعـون«؛ خدای متعـال اینجا هـم برای مؤمنیـن دو تا 
زن را اسـم می آورد. حاال شـما ببینیـد از اول تاریخ تـا آخر دنیا، چـه تعداد مؤمـن، اعم از بـزرگان، صلحا، اولیـاء، انبیاء 
آمدنـد و رفتند. وقتـی میخواهد بـرای اینهـا یک نمـودار، یک مجسـمه، یک نمـاد معرفـی کنـد، دو تـا زن را معرفی 
میکند: یکی »امـرأت فرعـون« - اذ قالـت رّب ابن لی عنـدك بیتا فـی الجّنة و نّجنـی من فرعـون  و عمله«7 تـا آخر - 
دوم »و مریم ابنت عمـران الّتی احصنـت فرجها فنفخنـا فیه من روحنـا و صّدقت بکلمـات ربّها«.8 اصـًا چیز عجیبی 
اسـت. بنابراین جنسـیت یک امر ثانوی اسـت، یک امـر عارضـی اسـت؛ در کارکردهای زندگـی معنا پیـدا میکند، در 

سـیر اصلی بشـر هیچ تأثیری نـدارد و معنائی پیـدا نمیکنـد. حّتی کارهایشـان بـا هم متفاوت اسـت. 

شوهرداری شعبه ای از جهاد اكبر
»جهـاد المرأة حسـن الّتبّعـل«؛9 یعنـی ثـواب مجاهـدت آن جوانـی را کـه رفته تـوی میدان جنـگ و جـان خودش 
را کـف دسـتش گرفته، بـه خاطـر ایـن کار، بـه ایـن زن میدهنـد؛ چـون ایـن کار هم زحمتـش کمتـر از آن نیسـت. 
البته شـوهرداری خیلی سـخت اسـت. با توقعاتشـان، بـا انتظاراتشـان، بـا بداخاقی هاشـان، با صـدای کلفتشـان، با 
قد بلندترشـان؛ خـب، زنـی بتواند با ایـن شـرائط، محیط خانـه را گـرم و گیـرا و صمیمـی و دارای سـکینه و آرامش - 

3( احزاب: 35
4( آل عمران: 195

5( تحریم: 10

6( تحریم: 10
7( تحریم: 11
8( تحریم: 12

9( کافی، ج 5، ص 9
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َسـَکن - قرار بدهـد، خیلی هنـر بزرگی اسـت؛ ایـن واقعاً جهاد اسـت؛ ایـن شـعبه ای از همان جهـاد اکبری اسـت که 
فرموده انـد؛ جهـاد بـا نفس اسـت.

نقش بسیار مهم همسری در زنان
 حاال در مـورد خانواده، حرف خیلی زیاد اسـت. مسـئله ی همسـری، مسـئله ی مـادری، اینهـا همـه اش باید تفکیک 
شـود. زن در خانـواده یـک نقـش همسـری دارد؛ این نقـش همسـری، فوق العـاده اسـت؛ ولو اصـًا مـادری ای وجود 
نداشـته باشـد. فرض کنید زنی اسـت؛ یا مایل نیسـت به زایمـان، یا بـه هر دلیلی امـکان زایمـان برایش وجـود ندارد؛ 
اما همسـر اسـت. نقش همسـری را نباید دسـت کم گرفت. ما اگـر میخواهیم ایـن مـرد در داخل جامعه یـک موجود 

مفیدی باشـد، بایـد ایـن زن در داخل خانه همسـر خوبی باشـد؛ وااّل نمیشـود.
 مـا در دوران مبـارزه و بعـد از دوران مبـارزه، دوران پیـروزی انقـاب، آزمایـش کردیـم؛ مردانـی که همسـران همراه 
داشـتند، هـم در مبـارزه توانسـتند پایـدار بمانند، هـم بعـد از انقـاب توانسـتند خط درسـت را ادامـه بدهنـد. البته 
عکسـش هم بود. من گاهی به این دخترها و پسـرهائی کـه می آمدند خطبـه ی عقدشـان را میخوانـدم - آن وقتهائی 
که میخوانـدم؛ حاال که توفیـق نـدارم - میگفتم خیلـی از خانمها هسـتند کـه شوهرهاشـان را اهل بهشـت میکنند؛ 
خیلی خانمهـا هم هسـتند کـه شوهرانشـان را اهل جهنـم میکننـد؛ دسـت آنهاسـت. البته مردهـا هم عینـاً همین 
نقش را دارنـد. در باب خانـواده، نقش مردها را هم بایسـتی نادیـده نگرفت. بنابراین نقش همسـری، یک نقش بسـیار 

مهمی اسـت. بعد هـم نقش مـادری اسـت؛ که خـب، اینجـا مفصل بیاناتـی کردنـد و خیلـی بحث زیاد اسـت.

مشاركت اجتماعی بانوان به شرط تحت الشعاع نرفتن كار اساسی در خانواده
 از جمله ی مسـائلی که مطرح میشـود، مسـئله ی اشـتغال بانـوان اسـت. اشـتغال بانـوان از جمله ی چیزهائی اسـت 
که ما بـا آن موافقیـم. بنده بـا انـواع مشـارکتهای اجتماعی موافقـم؛ حاال چـه از نوع اشـتغال اقتصـادی باشـد، چه از 
نوع اشـتغاالت سیاسـی و اجتماعی و فعالیتهـای خیرخواهانـه و از این قبیل باشـد؛ اینها هـم خوب اسـت. زنها نصف 
جامعه انـد و خیلـی خوب اسـت کـه اگر مـا بتوانیـم از ایـن نیـِم جامعـه در زمینـه ی اینگونه مسـائل اسـتفاده کنیم؛ 
منتها دو سـه تـا اصـل را بایـد ندیده نگرفـت. یـک اصل ایـن اسـت کـه ایـن کار اساسـی را - کـه کارِ خانـه و خانواده 
و همسـر و کدبانوئـی و مادری اسـت - تحت الشـعاع قـرار ندهد. میشـود هـم. به نظرم میرسـد مـواردی داشـتیم که 
خانمهائی اینطور عمـل میکردند. البتـه یک قدری به آنها سـخت میگـذرد؛ هـم درس خواندند، هـم درس دادند، هم 
خانه داری کردنـد، بچه آوردند، بـزرگ کردند، تربیـت کردند. پس ما با آن اشـتغال و مشـارکتی کامًا موافق هسـتیم 
که به ایـن قضیه ی اصلـی ضربه و صدمه نزنـد؛ چون ایـن جایگزین ندارد.  شـما اگر بچـه ی خودتـان را در خانه تربیت 
نکردید، یـا اگر بچـه نیاوردید، یـا اگر تارهـای فوق العـاده ظریـف عواطـف او را - که از نخهای ابریشـم ظریف تر اسـت 
- با سرانگشـتان خودتان بـاز نکردید تا دچـار عقده ی ]عاطفی[ نشـود، هیـچ کس دیگر نمیتوانـد ایـن کار را بکند؛ نه 
پـدرش، و نه به طریـق اولـی  دیگران؛ فقـط کار مادر اسـت. ایـن کارهـا، کار مادر اسـت؛ اما آن شـغلی که شـما بیرون 
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دارید، اگر شـما نکردیـد، ده نفر دیگـر آنجـا ایسـتاده اند و آن کار را انجـام خواهنـد داد. بنابرایـن اولویت بـا این کاری 
اسـت که بدیل نـدارد؛ تعّیـن با این اسـت.

وظیفه دولت نسبت به زنان شاغل
 آن وقت همیـن جا وظیفـه ای بـر دوش دولت اسـت. بایـد بـه آن خانمهائی کـه حاال بـه هر دلیلـی، به هـر جهتی، با 
هـر ضرورتـی، کار تمام وقـت یـا نیمه وقـت را قبـول کرده انـد، کمک بشـود تـا بتوانند بـه مسـئله ی مادری برسـند، 
به مسـئله ی خانه داری برسـند. بـا مرخصی هـا، با زمـان بازنشسـتگی، بـا مـدت کار روزانه، بـه نحوی بایسـتی دولت 

کمـک کند تـا این خانمـی که حـاال به هـر دلیلـی آمـده اینجا شـاغل شـده، بتوانـد بـه آن قضیه هم برسـد.

جدی بودن مسئله محرم و نامحرمی در اسالم
 دومیـن مسـئله، مسـئله ی محـرم و نامحرم اسـت. مسـئله ی محـرم و نامحـرم در اسـام جدی اسـت. البتـه بخش 
عمـده ای از ایـن قضیه ی محـرم و نامحرم بـاز برمیگردد بـه خانواده. یعنی چشـم پـاك و دل بی وسوسـه و ریـب برای 
هر یک از زوجیـن موجب میشـود که محیـط خانـواده از طـرف او تقویت و گرم شـود؛ مثل یـک کانون گرمابخشـی، 
محیـط را گـرم میکنـد. اگـر آن طـرف مقابـل هـم همیـن چشـم پـاك و دل خالـی از وسوسـه را داشـت، طبعـاً این 
دوجانبه خواهد شـد و محیط میشـود محیـط کانون خانوادگـِی گـرم و بامحبت. اگر چنانچه نه، چشـم خائن، دسـت 
خائـن، زبان دو وجـه، دل بی محبـت و بی اعتقاد به همسـر و همسـری وجود داشـت، ولو ظاهرسـازی هائی هم باشـد، 

محیط خانواده سـرد میشـود.
 در مقـاالت دوسـتان خوانـدم کـه همیـن بیـرون رفتنهـا و همیـن اشـتغاالت و اینهـا موجـب میشـود کـه گاهـی 
سـوءظن های بیجا بـه وجـود بیایـد. لیکـن فرقـی نمیکنـد؛ باالخره اگـر سـوءظن پیدا شـد، چه سـوءظن، مسـتند 
درسـتی داشـته باشـد، چه نداشـته باشـد، اثر خودش را میبخشـد؛ مثل گلوله ای اسـت که از این لوله بیـرون می آید؛ 
اگر توی سـینه ی کسـی خورد، میُکشـد؛ چه این شـخص عامد باشـد، چه اشـتباهاً دسـتش رفته باشـد روی ماشـه. 
گلوله فرقـی نمیگـذارد. گلوله نخواهـد گفت چون کسـی که مـن را شـلیک کـرد، عامد نبـود، پس من سـینه ی این 
طـرف مقابل را نـدرم؛ نـه، گلوله میـدرد. ایـن سـوءظن کار خـودش را میکند؛ چه منشـأ درسـتی داشـته باشـد، چه 

ناشـی از وسـواس و مثًا تصـورات و توهمـاِت بیجا باشـد.

ضرورت حفظ جنبه قدسی ازدواج 
 یک نکتـه هـم مسـئله ی ازدواج اسـت. ازدواج یـک تقدسـی دارد از نظـر ادیانی که حـاال من میشناسـم. مـن در این 
خصوص، تفحـص زیادی نکـردم. بد هم نیسـت کـه بعضی از دوسـتاِن آمـاده ی بـه کار در ایـن زمینه تفحـص کنند. 
غالبـاً مراسـم ازدواج، یک مراسـم مذهبـی اسـت؛ مسـیحی ها آن را توی کلیسـا انجـام میدهنـد، یهودی هـا آن را در 
کنائسشـان انجـام میدهند؛ مسـلمانها هـم اگرچه در مسـجد انجـام نمیدهنـد، اما اگـر بتوانند، در مشـاهد مشـرفه، 
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وااّل در ایـام متبرك دینـی و عمدتاً به وسـیله ی رجال دیـن، این را انجـام میدهند. رجل دینـی هم وقتی بـرای ازداوج 
نشسـت، مبالغی دین بیـان میکنـد. بنابرایـن صبغه، کامـًا صبغه ی دینـی اسـت. ازدواج یـک جنبه ی قدسـی دارد؛ 
این جنبـه ی قدسـی را نبایـد از آن گرفـت. گرفتن جنبه ی قدسـی بـه همین کارهای زشـتی اسـت که متأسـفانه در 
جامعه ی مـا رائج شـده. این مهریه های سـنگین بـه خیال اینکـه میتواند پشـتوانه ی حفظ خانـواده و حفـظ زوجیت 
باشـد، تعیین میشـود؛ در حالی که اینجـور نیسـت. حداکثر این اسـت کـه شـوهر از دادن امتناع میکنـد، میبرندش 
زندان؛ یک سـال، دو سـال زندان میمانـد. در این اقـدام، بـه زن چیزی نمیرسـد؛ او بهـره ای نمیبرد، جز اینکـه کانون 
خانـواده اش هم متاشـی میشـود. اینکـه در اسـام از حضـرت امـام حسـین )علیه الّسـام( نقل شـده که فرمـود ما 
دخترانمـان و خواهرانمان و همسـرانمان را جز با مهرالّسـنه عقـد نکردیم، بـه خاطر این اسـت؛ وااّل میتوانسـتند. اگر 
امام حسـین میخواسـت مثًا بـا هزار دینـار هم عقـد بکنـد، میتوانسـت؛ الزم نبـود مثًا بـا پانصـد درهـم - دوازده و 
نیم اوقیـه - مقید به ایـن کار بشـود. آنها میتوانسـتند، امـا کمش کردنـد. این کم کـردن، با یک محاسـبه اسـت؛ این 

خیلـی خوب اسـت.
 یا همین تشـریفات زائـد ازدواج - خرجهـای زیـاد، مجالس متعـدد - که واقعاً انسـان دلـش میگیرد وقتی میشـنود. 
اینهـا از آن مواردی اسـت کـه گفتمان سـازی میخواهد. خانمهـای مؤثـر، آقایان مؤثـر، اسـاتید دانشـگاه، روحانیون، 

بخصوص صدا و سـیما و رسـانه ها بایـد در ایـن زمینه هـا کار کننـد؛ ایـن را از این حالـت بیـرون بیاورند.

مردان باید قدردان باشند!
 یک کلمه هم دربـاره ی نقش مـردان عرض کنیـم. در خانـواده هی گفته میشـود نقـش زن. دلیلش هم واضح اسـت؛ 
چـون زن در خانواده عنصر محوری اسـت. اما اینجور نیسـت که مرد در خانواده وظیفه و مسـئولیت و نقشـی نداشـته 
باشـد. مردهای بی خیـال، مردهـای بی عاطفـه، مردهـای عیـاش، مردهـای قدرنشـناس زحمـات زن خانـه، اینها به 
محیط خانه لطمـه میزننـد. مرد بایـد قدردان باشـد. جامعـه باید قـدردان باشـد. حتمـاً بایسـتی بـر روی کار زنهای 
خانه دار ارزشـگذاری ویژه بشـود. بعضی میتوانسـتند برونـد کار بگیرند، بعضی میتوانسـتند تحصیـات عالیه بکنند، 
بعضـی تحصیـات عالیه هـم داشـتند - مـن دیـدم زنانـی را از این قبیـل - گفتنـد مـا میخواهیم ایـن بچـه را بزرگ 
کنیم، خـوب تربیت کنیم، نرفتیـم کار بگیریم. زن نرفتـه کار بگیـرد، آن کار هم زمیـن نمانده؛ آن ده نفـر دیگر رفتند 
آن کار را گرفتنـد. بایـد از اینجـور زنـی قدردانی شـود. در بیاناتی کـه حضـرات فرمودند، این بـود که مثـًا بیمه هائی 
برای اینهـا در نظر گرفته شـود. بلـه، تأمین اقتصادی شـان، بیمه شـان، بقیـه ی چیزهائی که الزم اسـت، بایـد در نظر 

گرفته شـود.
 فرزندان هـم نقش دارنـد. یکـی از مهمترین بخشـهای خانـواده، فرزنداننـد؛ نقش آنهـا هم احتـرام به والدین اسـت. 

کـه دیگر حـاال این هـم داسـتان مفصلی اسـت.
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نگاه اسالم به نقش زن در تحوالت اجتماعی



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

نگاه اسالم به نقش زن در تحوالت اجتماعی*

بازگرداندن هویت به زن مسلمان، بزرگترین خدمت به امت اسالمی
ایـن اجتماع شـما بـه نظر مـن بسـیار حائـز اهمیت اسـت. اجتمـاع بانـوان نخبـه از شـرق و غـرب دنیای اسـام، 
اهمیتـی دارد بیـش از اهمیـت یـک اجاس بـرای بیـداری اسـامی. ایـن اهمیـت از این جهت اسـت کـه فرصت 
شناسـایی یکدیگـر، پیدا کـردن یکدیگر بـرای بانـوان نخبه ی دنیـای اسـام، در این اجاس فراهم شـده اسـت. و 
این بسـیار مهم اسـت. صد سـال اسـت که فرهنگ غربـی به پشـتوانه ی پـول و زور و سـاح و دیپلماسـی، سـعی 
میکنـد فرهنـگ غربـی را و اسـلوب زندگـی غربـی را بـر جوامع اسـامی در میـان زنـان تحمیـل کند. صد سـال 
تـاش شـده اسـت بـرای اینکـه زن مسـلمان را از هویـت خـود بیگانـه کننـد. تمـام عوامـل اثرگـذاری و قـدرت 
به کار رفتـه اسـت: پـول، تبلیغـات، اسـلحه، فریبنده هـای گوناگـون مـادی، اسـتفاده ی از غرائز طبیعی جنسـی 
انسـان؛ همـه ی اینهـا را اسـتخدام کرده انـد بـرای اینکـه زن مسـلمان را ازهویت اسـامی خـود دور کننـد. امروز 
اگر شـما بانـوی نخبه ی اسـامی تـاش کنید کـه ایـن هویـت را بـه زن مسـلمان برگردانیـد، بزرگتریـن خدمت 
را به امـت اسـامی و به بیـداری اسـامی و بـه عـزت و کرامت اسـامی کردیـد. ایـن اجتمـاع میتوانـد گام بلند و 
مؤثـری در این راه باشـد. به نشسـتن دور یکدیگـر و چنـد روز گفتگو کـردن اکتفا نکنیـد و این دیـدار را مقدمه ی 
یک حرکت بـزرگ و مانـدگار قـرار بدهیـد که بـر دنیای اسـام اثـر بگـذارد و میتواند اثـر بگـذارد. بیـداری زنان، 
احسـاس شـخصیت و هویت در میان بانـوان، آگاهـی و بصیـرت در میان جامعـه ی زن، تأثیـرش بـر روی بیداری 

اسـامی و عـزت اسـامی یک تأثیـر مضاعـف اسـت. این مطلـب اول.

*. بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجاس جهانی »زنان و بیداری اسامی«  1391/04/21
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تقابل نگاه اسالم و غرب به زن 
 بعضـی از خواهـران در سـخنرانی های مفیـد و پختـه و سـنجیده ای کـه بیـان کردنـد، پیشـنهادهائی را مطـرح 

کردنـد. مـا بـا دنبـال کـردن ایـن پیشـنهادها موافقیم.
 یـک مطلـب اساسـی، در مورد نـگاه اسـام به جنـس زن اسـت. ایـن نـگاه، درسـت نقطـه ی مقابل نگاهی اسـت 
کـه فرهنگ غربـی بـه جنـس زن دارد. نـگاه فرهنگ غربـی به زن یـک نـگاه اهانت آمیـز اسـت. اسـم آن را آزادی 
میگذارنـد، لکـن در حقیقـت آزادی نیسـت. غربی هـا در طـول دو سـه قـرن اخیر، بـر روی همـه ی جنایـات خود 
نامهـای زیبـا گذاشـتند. اگـر قتـل کردند، اگـر غـارت کردنـد، اگـر بـه بردگـی کشـیدند، اگـر ثروتهـای ملتها را 
مصـادره کردنـد، اگـر جنگهـای تحمیلـی میـان ملتهـا بـه وجـود آوردنـد و دیگـر جنایاتـی کـه کردند، بـر روی 
همـه ی اینهـا نامهـای خوش ظاهـر و فریبنـده گذاشـتند؛ نـام آزادی طلبـی، نـام حقوق بشـر، نـام دموکراسـی و 
امثـال اینهـا. نـام آزادی بـر آنچـه کـه جهتگیـری فرهنگ غربـی نسـبت به زنـان اسـت، یک نـام دروغین اسـت؛ 
این، آزادی نیسـت. اسـاس فرهنـگ غرب این اسـت کـه زن را به عنـوان یـک کاال، به عنـوان یک وسـیله ی تمتع 
برای مـرد در جامعه عرضـه بکند. تشـویق و تحریـص بـر عریان گرائی به ایـن جهت اسـت. در غـرب، زن آزاری در 
طول صد سـال و دویسـت سـال گذشـته افزایش پیدا کرده اسـت، کاهش پیـدا نکرده اسـت. آزادی جنسـی و بی 
بند و باری جنسـی در غرب موجب نشـده اسـت که دیگ شـهوِت بشـری کـه غریزی و طبیعی اسـت، از جوشـش 
بیفتـد. قبا این جـور تبلیغ میکردنـد، میگفتنـد بگذاریـد زن و مرد در جامعـه روابط آزاد داشـته باشـند تا حرص 
شـهوت جنسـی کم بشـود؛ عمًا معلوم شـد کـه قضیـه بعکس اسـت. هـر چـه آزادی روابـط زن و مـرد در جامعه 
بیشـتر بشـود، بـا وضعـی کـه بـه وجـود آوردنـد، حـرص شـهوانی بشـر بیشـتر میشـود. امـروز غربی هـا خجالت 
نمیکشـند و مسـئله ی همجنس بـازی را بـه عنـوان یـک ارزش مطـرح میکننـد. انسـاِن با کرامـت، عرق شـرم بر 
پیشـانی اش مینشـیند، امـا آنها خجالت نمیکشـند. نـگاه غرب بـه زن، نگاهی اسـت منحـط، ناقـص، گمراه کننده 
و غلط. نـگاه اسـام بـه زن، نگاهی اسـت عزت بخـش، کرامت بخـش، رشـدآفرین، اسـتقال دهنده ی بـه هویت و 

شـخصیت زن؛ این ادعـای ماسـت. ما ایـن ادعـا را بـا محکمترین ادلـه میتوانیـم اثبـات کنیم.
 زن در محیط اسـامی رشـد علمی میکند، رشـد شـخصیتی میکند، رشـد اخاقی میکند، رشـد سیاسـی میکند، 
در اساسـی ترین مسـائل اجتماعی در صفـوف مقدم قـرار میگیرد، در عیـن حال زن باقـی میماند. زن بـودن، برای 
زن یـک نقطه ی امتیاز اسـت، یـک نقطه ی افتخار اسـت. ایـن افتخاری نیسـت بـرای زن کـه او را از محیـط زنانه، 
از خصوصیـات زنانـه، از اخـاق زنانـه دور کنیـم. خانـه داری را، فرزنـدداری را، شـوهرداری را ننـگ او به حسـاب 

بیاوریـم.

سخت ترین ضربه هایی كه غرب از خانواده خواهد خورد
 فرهنـگ غربـی خانـواده را متاشـی کـرد. امـروز یکـی از مشـکات بـزرگ دنیـای غـرب، متاشـی شـدن 
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خانواده هاسـت، افزایـش فرزنـدان بـی هویـت اسـت. اینهـا گریبـان غـرب را خواهـد گرفـت. حـوادث اجتماعـی 
بمـرور پیش می آیـد. غـرب از همیـن نقطـه سـخت ترین ضربه هـا را خواهد خـورد و ایـن تمـدن مادی پـر زرق و 

بـرق از همیـن نقطـه فـرو خواهـد ریخـت.

نقش غیرقابل مقایسه زن در تداوم نسل بشری
 اسـام با نظر کرامت بـه زن نـگاه میکند. همـه ی خصوصیات انسـانی میان زن و مرد مشـترك اسـت. یک انسـان 
قبـل از آنی کـه اتصاف پیـدا کنـد به زن بـودن، یـا مرد بـودن، متصف اسـت بـه انسـان بـودن. در انسـانیت، زن و 
مـردی وجود نـدارد، همـه یکسـانند. نگاه اسـام این اسـت. خصوصیـات جسـمی ای خـدای متعـال در دو جنس 
قـرار داده اسـت کـه هرکـدام نقشـی در ادامـه ی آفرینـش، در رشـد و تعالـی انسـان، در حرکـت تاریـخ بـر عهده 
دارنـد؛ و نقـش زن مهمتر اسـت. مهمترین کار انسـان، تداوم بخشـیدن به نسـل بشـری اسـت؛ یعنی تولیـد مثل؛ 
نقـش زن در ایـن کار قابـل مقایسـه با نقـش مرد نیسـت. خانـه از ایـن جهـت مهم اسـت، خانـواده از ایـن جهت 
مهـم اسـت، محدودیتهـای اعمـال غرائز جنسـی از ایـن جهت مهم اسـت؛ بـا این دیـد باید به مسـائل اسـام و به 
احکام شـریعت اسـامی نگاه کرد. غـرِب گمراه، اسـم اینهـا را میگـذارد محدودیت. اسـم آن اسـارت گمراه کننده 

را میگـذارد آزادی! ایـن جـزو فریبهـای غربی اسـت. این یـک نکته دربـاره ی مسـئله ی زن.

یكی از مهمترین مسئولیت های بانوان نخبه
 شـما بانوان نخبه، دختران نخبـه، جوانـان نخبه، یکـی از مهمترین مسـئولیتهاتان  امروز این اسـت کـه نقش زن 
را از دیدگاه اسـام ترسـیم کنید، برجسـته کنید، روشـن کنیـد؛ تربیـت انسـانی زن بزرگترین خدمت بـه جوامع 
انسـانی و اسـامی اسـت؛ ایـن حرکـت بایـد راه بیفتـد. البتـه راه افتاده اسـت، بایـد تشـدید بشـود، بایـد فراگیر 
بشـود، باید پیـش برود و شـما در ایـن حرکت، بـدون تردیـد پیروز خواهید شـد. یـک کار اساسـی این اسـت. این 

یـک مطلب.

نقش موثر زنان در تحوالت اجتماعی
 مطلبی دیگـر در مـورد نقـش زنـان در تحـوالت اجتماعـی اسـت؛ در انقابهـا، در همین حرکـت بیـداری عظیم 
اسـامی. من به شـما عرض کنـم، اگـر زنـان در حرکـت اجتماعی یـک ملتی حضـور نداشـته باشـند، آن حرکت 
به جائـی نخواهـد رسـید، موفـق نخواهد شـد.1 اگر زنـان در یـک حرکـت حضور پیـدا بکننـد، یک حضـور جدی 
و آگاهانـه و از روی بصیـرت، آن حرکـت بـه طـور مضاعـف پیشـرفت خواهد کـرد. در ایـن حرکت عظیـِم بیداری 
اسـامی، نقش زنـان، یـک نقش بـی بدیـل اسـت و بایـد ادامه پیـدا کنـد. زنان هسـتند کـه همسـران خـود را و 
فرزندان خـود را برای حضـور در خطرناکتریـن میدانهـا و جبهه ها آمـاده میکنند و تشـجیع میکنند. مـا در دوران 
مبارزه با طاغـوت در ایـران و همچنیـن بعـد از پیروزی انقـاب تا امـروز، برجسـتگی نقش زنـان را به طـور واضح 
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و ملمـوس مشـاهده کردیـم و دیدیـم. اگـر در جنگی که هشـت سـال بـر مـا تحمیل شـد، زنان مـا، بانوان کشـور 
مـا در میدان جنـگ، در عرصـه ی عظیـم ملی حضـور نمیداشـتند، مـا در این آزمایـش دشـوار و پر محنـت پیروز 
نمیشـدیم. زنها، ما را پیروز کردند، مادران شـهدا، همسـران شـهدا، همسـران جانبازان، همسران اسـرا و آزادگان 
ما؛ مـادران اینها با صبـر خود یک فضایـی را در یـک منطقه ی محـدودی به وجـود آوردند، کـه آن فضـا جوانها را، 
مـردان را، به حضـور مصممانه تشـویق میکرد؛ و این در سراسـر کشـور گسـترده شـد و گسـترده بـود. نتیجه این 
شـد که فضای کشـور ما یکسـره فضای مجاهدت شـد، فضـای فداکاری و گذشـت شـد؛ گذشـت از جـان. و پیروز 
شـدیم. امروز در دنیای اسـام هم همین اسـت؛ در تونس، در مصـر، در لیبی، در بحریـن، در یمـن، در هر نقطه ی 
دیگر. اگـر زنها در صفـوف مقدم حضور خودشـان را تقویـت کنند و ادامـه بدهنـد، پیروزی ها یکی پـس از دیگری 

نصیـب آنهـا خواهد شـد. در این هیـچ تردیدی نیسـت.2

توجه آمریكا و صهیونیسم برای مهار بیداری اسالمی
 یـک نکته ی دیگـر، کلمـه ی دیگـر، در مورد اصـل مسـئله ی بیداری اسـامی اسـت. این حادثـه ی بزرگـی که در 
دنیـای اسـام به وجـود آمـده اسـت کـه از تونس شـروع شـد و در مصـر عظمتـی پیدا کـرد و بعـد به کشـورهای 
دیگـر منتقـل شـد، ایـن یـک حادثـه ی عجیبـی اسـت، نظیـر نـدارد؛ در تاریـخ مـا هرچـه انسـان نـگاه میکنـد، 
ایـن حادثه یـک حادثـه ی عظیمـی اسـت، حادثـه ی معمولی نیسـت. ایـن حادثـه میتوانـد مسـیر دنیـا را عوض 
کنـد، میتوانـد تسـلط ظالمانـه ی اسـتکبار و صهیونیـزم را بـر دنیـای اسـام، کـه سـالهای متمـادی اسـت ادامه 
دارد، قطـع کنـد، میتوانـد امـت اسـامی را متشـکل کنـد؛ به شـرط اینکه تـداوم پیـدا کنـد. حرکتهای اسـامی 
دارای موفقیتهائـی هسـتند و در خطـِر شکسـتهائی هسـتند؛ آسـیبهائی متوجه اینهـا میشـود، باید این آسـیبها 
را شـناخت و از آنهـا پیشـگیری کرد. امـروز خوشـبختانه ملتهـای مسـلمان در شـمال آفریقا خوش درخشـیدند، 
خـوب حرکت کردنـد. حرکـت، حرکت عظیمی اسـت و بحمـداللَّ تـا امروز حرکـت موفق بوده اسـت؛ لکـن توجه 
کنیـد کـه غـرب و در رأس آنهـا آمریـکا و صهیونیسـم بـا همـه ی وجـود بـه میـدان آمده انـد و بیشـتر بـه میدان 
خواهنـد آمـد تـا بتوانند ایـن حرکـت را مهـار کننـد و بر ایـن امـواج سـوار بشـوند؛ ملتها بایـد بیـدار باشـند. آنها 
غافلگیر شـدند، نمیتوانسـتد و نتوانسـتند پیش بینـی کنند. ایـن غافلگیری مکـر الهی اسـت؛ »و مکـروا و مکر اللَّ 

واللَّ خیـر الماکرین«.3

راه پیروزی قطعی ملتها بر ساز و برگ استكبار
 در قضیـه ی لبنان هـم با غلبـه ی جوانان مقـاوم لبنانـی بر ارتش مسـلِط مسـلِح صهیونیسـتی غافلگیر شـدند. در 
انقاب اسـامی ایران در سـی و سـه سـال قبل از ایـن هـم غافلگیر شـدند. ایـن غافلگیری ها ادامه داشـته اسـت. 
در این حـوادث غافلگیر شـدند و نتوانسـتند پیش بینی کننـد و پیشـگیری کنند، لکـن در صدد تدارکنـد. یکی از 
کارهاشـان این اسـت که انگیزه هـای مردم را کـم کننـد. جوانان دنیای اسـام - چـه زنان، چـه مـردان و نخبگان 

2. تکبیر
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دنیـای اسـام و بخصـوص کشـورهائی که انقـاب کردنـد - بایـد بداننـد کـه اگـر در صحنـه بایسـتند و مقاومت 
کنند، پیـروزی آنها بـر همه ی سـاز و برگ اسـتکبار قطعـی اسـت.4همه ی ابزارهـای اقتـدار قدرتهای اسـتکباری 
در مقابـل حضـور مـردم، در مقابل ایمـان ملتهـا کنـد اسـت، ناکارآمد اسـت. پول دارنـد، سـاح دارند، بمـب اتم 
دارند، ارتشـهای مجهـز دارند، وسـائل دیپلماسـی دارنـد، اما همـه ی اینهـا در مقابل ایمـان ملتها ناکارآمد اسـت. 
مراقب باشـید که این ایمـان از دسـت نرود؛ بـا ایجاد اختـاف، با سـرگرم کردن و مشـغول کـردن، جوانهـا را یک 
جور، پیرهـا را یک جـور، مذهبی هـا را یک جـور، غیـر مذهبی ها را یـک جـور. اجتماع مردم بر اسـاس شـعارهای 
دینی و اسـامی، تنهـا چیزی اسـت کـه میتوانـد این ملتهـا را پیـش ببـرد. و مـا تجربه ی ممتـد و طوالنـی ای در 

ایـن زمینـه داریم.

ایستادگی ملت ایران در مقابل تحریم ها
 خواهـران عزیـز مـن! فرزنـدان عزیز مـن! ما سـی و سـه سـال اسـت مواجه ایـم بـا دشـمنی های اسـتکبار. امروز 
جنجالهـای جهانی و سـر و صـدای تبلیغـات جهانی متوجه شـده اسـت بـه اینکه مـا ایـران را تحریم کردیـم. آنها 
نمیفهمنـد و درك نمیکننـد کـه سـی سـال اسـت مـا را در مقابـل تحریـم واکسـینه کردند. ما سـی سـال اسـت 
تحریمیـم. مـا واکسـینه شـدیم در مقابـل تحریـم. تحریـم به مـا ضربـه نمیزنـد. ملت ایـران ایسـتاد. ملـت ایران 
با جـان خـود، با مـال خـود، بـا عزیزتریـن عزیـزان خـود در مقابـل توطئه هـای دشـمن ایسـتاد. امروز ما نسـبت 
به سـی سـال قبل صـد برابـر قویتـر و جلوتر هسـتیم. 5 امـروز مـا در میـدان علـم، در میـدان سیاسـت، در میدان 
اقتصـاد، در مدیریت کشـور، در بصیـرت عمیق مردمـی، بمراتـب جلوتر هسـتیم از روزهـای اول انقـاب و این در 

چالش بـا دشـمنی دشـمنان، بـرای ملت ایـران حاصل شـده اسـت.

زن مسلمان در كشور ایران، سرافراز و عزتمند
 امروز زن مسـلمان در کشـور ایـران، یـک موجـود سـرافراز و عزتمند اسـت. هـزاران وسـیله ی تبلیغـی، بمباران 
خبـری میکننـد بـرای اینکه ایـن واقعیـت را واژگـون جلـوه بدهنـد؛ امـا حقیقت ایـن اسـت. امـروز مؤمن ترین و 
انقابی تریـن زنان مـا، زنـان تحصیلکـرده ی ما هسـتند. امـروز زنـان ما، زنـان تحصیلکـرده ی مـا، زنان جـوان ما 
در پیچیده تریـن آزمایشـگاهها و مراکـز علمـِی تجربـی و انسـانی حضـور دارنـد و فعالنـد.6 فعالتریـن زنـان ما در 
زمینـه ی سیاسـی، در زمینـه ی علمـی، در زمینـه ی مدیریتهـای اجتماعـی، زنـان مؤمـن و انقابـی ما هسـتند؛ 

دارای تحصیـات خـوب، دارای اندیشـه ی عمیـق.
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زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود *

زنان بزرگی كه تعریف جدیدی از »زن« به شرق و غرب ارائه كردند
امـروز در این جـا بـرای تعظیـم بـه ارتـش هـزاران نفـره ی زنـان شـهیدی گـرد آمده اید کـه در تغییـر مسـیر تاریخ 
اسـام و کشـور، نقشـی شایسـته ایفاء کردند و سـربلند به محضـر خـدای متعال رفتنـد؛ لشـکری از فرشـتگان که 
از جـان مقـدس خویـش در راه اسـام مایـه گذاردنـد، تماشـاچی نبودند و قـدم در میـدان عمـل نهادنـد و در نقش 
معمـاران ایـران جدید ظاهـر شـدند. اینان زنـان بزرگـی بودند کـه تعریـف جدیـدی از »زن« به شـرق و غـرب ارائه 

کردنـد.
زن در تعریـف غالبـاً شـرقی، همچـون عنصـری در حاشـیه و بی نقـش در تاریخ سـازی، و در تعریـف غالبـاً غربی، به 
مثابـه  موجودی کـه جنسـیت او بـر انسـانیتش می چربد و ابـزاری جنسـی بـرای مـردان و در خدمت سـرمایه داری 
جدیـد اسـت، معرفی می شـد. شـیرزنان انقـاب و دفـاع مقـدس نشـان دادند کـه الگـوی سـوم، »زن نه شـرقی، نه 
غربـی« اسـت. زن مسـلمان ایرانـی تاریـخ جدیـدی را پیـش چشـم زنـان جهـان گشـود و ثابت کـرد کـه می توان 
زن بـود، عفیف بـود، محجبه و شـریف بـود و درعین حـال، در متـن و مرکز بـود. می تـوان سـنگر خانـواده را پاکیزه 
نگاه داشـت و در عرصـه ی سیاسـی و اجتماعی نیـز سنگرسـازی های جدید کـرد و فتوحات بـزرگ به ارمغـان آورد. 
زنانـی کـه اوج احسـاس و لطـف و رحمـت زنانـه را بـا روح جهـاد و شـهادت و مقاومـت درآمیختنـد و مردانه تریـن 

میدان هـا را بـا شـجاعت و اخـاص و فـداکاری خـود فتـح کردند.
در انقـاب اسـامی و در دفاع مقـدس، زنانـی ظهور کردنـد که می تواننـد تعریـف زن و حضور او در سـاحت رشـد و 
تهذیب خویـش، و در سـاحت حفظ خانه ی سـالم و خانـواده ی متعـادل، و در سـاحت والیـت اجتماعی و جهـاد امر 

*. پیام به کنگره ی »هفت هزار زن شهید کشور« 1391/12/16



سئله زن"
ضوع " نگاه انقالب اسالمی به م

شتر درباره مو
مطالعه بی

نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

150

به معـروف و نهـی از منکـر، و جهـاد اجتماعـی را جهانی کننـد و بن بسـت های بـزرگ را در هم بشـکنند.
اقتـدار و جذبـه ی تـازه ای به برکـت خون ایـن زنان مجاهـد در عصـر جدید ظهـور کرده اسـت که زنـان را ابتـداء در 

جهان اسـام تحت تأثیـر قـرار داد و دیـر یـا زود در سرنوشـت و جایـگاه زنان جهان دسـت خواهـد برد.

به نتیجه نرسیدن طرح های نو و كهنه ضد زن 
تـا آفتـاب درخشـان خدیجـه ی کبـری علیها السـام و فاطمـه ی زهـرا علیهاالسـام و زینـب کبـری علیهاالسـام 
می درخشـد، طرح هـای کهنـه و نو »ضـّد زن« بـه نتیجـه نخواهـد رسـید و هـزاران زن کربایـی ما نه تنهـا خطوط 
سـیاه سـتم های ظاهـری را در هـم شکسـته اند، بلکه سـتم های مـدرن بـه زن را نیـز رسـوا و بی آبـرو کرده و نشـان 
داده اند که حـق کرامت الهـی زن، باالترینحقوق زن اسـت کـه در جهان بـه اصطاح مدرن، هرگز شـناخته نشـده و 
امروز وقت شناخته شـدن آن اسـت. بـه خانـواده ی این شـهیدان واالمقام تبریـک می گویـم و امیدوارم کـه به برکت 
خون ایـن زنان شـریف و مجاهـد، رسـانه ها و هنرمنـدان و فرزانـگان و سـینماگرانی بتوانند جهـاد بـزرگ زن ایرانی 

مسـلمان را بـه دنیا که سـخت محتـاج شـناختن آن اسـت، بنمایانند.
زن مجاهـد مسـلمان ایرانـی، معلّـم ثانی بـرای زنـان جهـان خواهد بـود؛ پـس از معلـم اول که زنـان مجاهـد صدر 

بودند. اسـام 
سـام خدا بر بانوی بزرگ اسـام حضـرت فاطمه ی زهـرا و بـر همه ی زنـان بزرگ صدر اسـام و بـر بانوان فـداکار و 

از جان گذشـته ی ایران اسـامی.
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ایجـاد جبهه تهاجمی با نشـر اندیشـه اسـالمی در 
حوزه زنان

گفتمان حساب شده ی سیاسی غرب نسبت به زن
 دو جزء گفتمان غربی در مورد زن

 انفعـال ما نسـبت بـه غـرب در خصوص مـردواره 
كردن زن

 حجاب مقدمه جلوگیری التذاذ جنسی مرد از زن
 طـرح گفتمـان اسـالمی در مـورد زن بـا روحیـه 

تهاجم و طلبكارانه
 دو مسئله الزم االهتمام تر در مسائل فعلی زنان

1( مسئله ی اهّمّیت و اعتبار خانه و خانواده
2( جلوگیـری از ضعـف و سـتم زدگی زن در سـطوح 

مختلـف
باید كاری كنیم كه بّچه ها دست مادر را حتمًا ببوسند

توهین و وحشی گری فراوان نسبت به زن در غرب
و...

ضرورت ایجاد نهضت بیداری
 در مسائل زنان در برابر گفتمان غرب
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ضرورت ایجاد نهضت بیداری در مسائل زنان در برابر گفتمان غرب *

ایجاد جبهه تهاجمی با نشر اندیشه اسالمی در حوزه زنان
دربـاره ی مسـئله ی زن و آنچـه کـه پیرامـون ایـن مسـئله اسـت، خـب حـرف خیلـی زیـاد اسـت؛ مـا دچـار یک 
عقب ماندگـی ای هسـتیم کـه شـما خانمهـا - بعضـی از خانمهایـی کـه صحبـت کردیـد - اشـاره کردیـد. 
عقب ماندگـی در ایـن قلمـرو، از نـوع عقب ماندگـی در علـم - کـه مـا میگوییـم دچـار عقب ماندگی هسـتیم مثًا 
- نیسـت؛ در اینجـا اگـر تعبیـر میکنیـم بـه عقب ماندگـی، به خاطـر این اسـت که مـا در زمینـه ی مسـئله ی زن، 
مسـئله ی جنسـّیت، مسـئله ی اموری که حول وحـوش وجـود زن تحّقـق پیدا میکنـد و معنـا پیدا میکنـد - مثل 
همیـن خانـواده و فرزنـد و ازدواج و َسـَکن و آرامـش و از ایـن مطالـب - حرفهـای برجسـته ای داریـم کـه توفیـق 
پیـدا نکردیـم اینهـا را منتقـل کنیـم بـه دنیـا، اینهـا را مطـرح کنیـم در ذهنّیـت جهانـی، عقب ماندگـی از ایـن 
جهت. در حالی کـه دنیـا احتیاج دارد بـه مبانـی و مفاهیم روشـِن فراگیِر کارگشـا؛ همچنـان که ماحظـه کردید 
بعضـی از خانمها گفتنـد که وقتـی ما اینهـا را در دنیـا مطـرح میکنیم، مـورد اسـتقبال قـرار میگیرد؛ یـا بعضی از 
خانمهـا گفتند که دسـتاوردهای علمـی در زمینه های روان شناسـی و غیـره، احکام اسـامی را در مـورد زن تأیید 
میکنـد. خب، ایـن یـک گوشـه ای از توانایی هـای نظام فکـری اسـامی در این مسـئله ی حّسـاس اسـت؛ و ما این 
توانایی هـا را نتوانسـتیم درسـت بیـان کنیـم، تعریـف کنیـم. در خیلـی از مناطـق گوناگـون فکـری و قلمروهای 
فکـری همین جـور اسـت؛ در خیلـی از زمینه ها مـا واقعـاً نظر اسـام را درسـت نتوانسـتیم بـه دنیا منتقـل کنیم. 
حاال اینکـه میگویـم "نتوانسـتیم"، این را نمیشـود گنـاه نظـام جمهوری اسـامی دانسـت؛ چون همـان مقداری 
هم کـه کار شـده اسـت، به برکـت نظـام جمهوری اسـامی اسـت و بـه برکت نفـوذ فکـر انقـاب و فکر امـام و نام 

*. بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته ی حوزوی و دانشگاهی  1392/02/21
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انقاب و نـام امـام و اینها بود کـه بحمـدالّل تا حـدودی گسـترش پیدا کـرد؛ لکن بیـش از ایـن باید مـا کار کنیم، 
که نیـاز داریـم به ایـن؛ که حـاال عـرض خواهم کـرد. ما بـرای اینکـه بتوانیـم یـک جبهـه ی تهاجمی و مصـون از 
تعّرِض تهاجـم دیگران - یـک آرایش تهاجمی - داشـته باشـیم، نیـاز داریم بـه اینکه ایـن کارها را، این اندیشـه ها 
را، این افکار را منتشـر کنیـم، بگوییـم؛ به این واقعـاً نیازمندیـم؛ در واقـع این تهاجم مـا، جنبه ی مصونّیت سـازی 
و تدافعـی دارد. بنابرایـن هرچـه شـماها کار بکنیـد بـرای اینکـه ایـن عقب ماندگـی را جبـران بکنید، بـه نظر من 
مفیـد اسـت و الزم اسـت. در زمینـه ی ایـن نهضـت - بایـد گفـت نهضـت بیـداری در زمینه ی مسـائل مربـوط به 
زنان - واقعـاً هیچ نبایسـتی ما تعلّـل کنیم، توّقـف کنیم؛ بیـن راه درنـگ نباید کـرد. با وجـود اینکه ایـن گفتماِن 
کامـل و مفیـد و قانع کننـده را از اسـام در اختیـار داریـم، اّمـا عمـًا خودمـان را در موضع انفعـال قـرار دادیم در 

مقابـل گفتمان غربـی در مـورد زن.

گفتمان حساب شده ی سیاسی غرب نسبت به زن
 گفتمان غـرب در مـورد زن، یـک گفتمـان کامـًا حساب شـده ی سیاسـی اسـت؛ یعنـی آن روزی که ایـن فکر و 
ایـن گفتمـان دربـاره ی زن، در غـرب آغـاز بـه کار کرد و شـروع کـرد، یـک محاسـبه ی دقیقی پشـت ایـن وجود 
داشـت. این البّته بـه عنوان خبر نیسـت که مـن از روی اّطـاع و با اسـتناد به اخبـار بگویـم، اّما مؤیّـدات واقعی ای 
دارد کـه این تحلیـل را تقویـت میکند؛ یعنـی از آغـاز رنسـانس در غرب و بـه دنبال آن حضـور صنعـت و پیدایش 
صنعت جدیـد در غـرب، بتدریـج این گفتمـان غربی رشـد پیـدا کـرد؛ و اوجـش در روزگار ما اسـت کـه البّته این 

اوج همـراه خواهد بـود بـا انحطاط و نـزول و ان شـاءالّل سـرافکندگی و فروپاشـی ایـن گفتمان.

دو جزء گفتمان غربی در مورد زن
 گفتمان غربـی در مـورد زن اجـزاء گوناگونـی دارد، لکن دو جزء در آن برجسـته اسـت: یکـی مردواره کـردن زن، 
یعنـی زن را متشـّبه به مـرد قـرار دادن، ایـن یک بخـش مهـّم از این گفتمـان اسـت؛ یک بخـش دیگر هـم زن را 
وسـیله ی راحتـی بـرای التذاذ جنسـی مـرد قـرار دادن، حـاال التـذاذ چشـمی یـا مراحـل بدتـر و بعدتـر از التذاذ 
چشـمی، این هم یـک بخش دیگـر از گفتمان غربی اسـت در مـورد زن. این مسـئله ی فمینیسـم و ایـن چیزهایی 
که امـروز در دنیـا رایـج شـده، همـه در واقـع فراورده هـای آن گفتمان غربی اسـت کـه در نهایـت کار بـه اینجاها 

میرسـد.

انفعال ما نسبت به غرب در خصوص مردواره كردن زن
 مـردواره کـردن زن؛ یعنی بـه دنبال ایـن بودند کـه مشـاغل گوناگونـی که با سـاخت جسـمی و عصبـی و فکری 
مـرد سـازگارتر اسـت را بکشـانند بـه سـمت بانـوان و زنـان، و ایـن را یـک افتخـار بـرای زن و یـک امتیـاز بـرای 
زن قـرار بدهنـد. مـا در مقابـل ایـن دچـار انفعـال شـدیم، یعنـی دْور خوردیم؛ مـا هـم نادانسـته، ناخواسـته، این 
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گفتمـان را قبـول کردیـم. می بینیـد مـا االن افتخـار میکنیـم کـه فـان تعـداد زن، در فـان بخشـهای اجرایـی 
کشـور داریم. اشـتباه نشـود، از اینکـه این بانـوان در ایـن مناصـب اجرایی باشـند من هیچ مشـکلی نـدارم؛ یعنی 
منـع نمیکنم، نفـی نمیکنـم، ایـرادی هـم برایش قائـل نیسـتم - فـرض کنیـد وزیر بهداشـت مـا یک خانـم بود، 
یا معاونیـن رئیس جمهـور مثًا یـا بخشـهای مختلـف در بینشـان بانوان هسـتند، ایـن از نظر مـن اشـکالی ندارد 
- آنچـه اشـکال دارد، افتخـار بـه ایـن اسـت؛ کـه مـا بـه رخ دنیـا بکشـیم کـه ببینیـد، مـا در بخشـهای اجرایـی 
اینقـدر زن داریـم! ایـن همـان دْور خـوردن اسـت، این همـان منفعل شـدن اسـت؛ ایـن افتخـاری نـدارد. خیلی 
خـب، یـک خانمـی اسـت، ارزشـهایی داشـته، توانایی هایـی پیـدا کـرده، مناسـِب ایـن مقام شـده؛ خیلـی خب، 
بگذارنـد، خـاف قانـون هـم کـه نبـوده؛ اّمـا اینکـه ما بـه ایـن افتخـار بکنیـم کـه ببینیـد، مـا ایـن تعـداد خانِم 
مسـئوِل در بخشـهای اجرایـی داریم، ایـن غلط اسـت. اگر مـا افتخار کنیـم که ایـن تعداد خانـم روشـنفکر، خانم 
تحصیلکـرده داریـم، این خوب اسـت، این جـا دارد؛ اگـر بگوییم ایـن مقدار خانـم نویسـنده، خانم فّعـال فرهنگی 
یـا فّعال سیاسـی داریم، اشـکالی نـدارد؛ اگـر بگوییم ایـن مقـدار خانـم شـهادت طلب و مجاهـده کار در میدانهای 
گوناگـون داریـم، این خـوب اسـت؛ اگـر بگوییم ایـن مقـدار خانمـی کـه در عرصه هـای سیاسـِی انقابـی فّعالند 
- گوینده انـد، نویسـنده اند - داریـم، ایـن خـوب اسـت؛ افتخار بـه اینهـا خوب اسـت؛ اّمـا افتخار بـه اینکه مـا این 
تعداد وزیـر زن، این تعـداد نماینـده ی زن، این تعـداد معاوِن بخشـهای مختلـِف زن، ایـن تعداد رئیس مؤّسسـاِت 
تجـاری زن داریـم، افتخار بـه این غلط اسـت؛ ایـن انفعـال در مقابـل آنها اسـت. مگر بنـا بوده مـا کارهـای مردانه 
را بـه زنهـا بدهیـم؟ نـه، جایـگاه زن و هویّـت و شـخصّیت زن، در جنـس خـود زن یـک هویّـت بسـیار بـاال و بـا 
کرامتـی اسـت، از بعضی جهـات از مردهـا باالتـر اسـت. در مجموع هـم که نـگاه کنیـم، زن و مـرد فرقـی ندارند؛ 
از لحـاظ خلقـت، از لحـاظ خصوصّیـاِت کیان طبیعی شـان کـه خدای متعـال خلق کـرده، یـک امتیازاتـی جانب 
زنانـه دارد، یـک امتیازاتـی جانـب مردانـه دارد؛ خـدای متعـال یـک مقـدار خصوصّیاتـی را بـه این جنـس داده، 
یـک مقـدار خصوصّیاتـی را بـه آن جنـس داده؛ یـک برجسـتگی ها و ارزشـهایی ایـن دارد، یـک برجسـتگی ها و 
ارزشـهایی آن دارد؛ لـذا اسـت که بـا همدیگـر از لحـاظ آنچـه که مربـوط به انسـانّیت اسـت هیـچ فرقـی ندارند، 
هیـچ تفاوتـی ندارنـد؛ در آن چیزهایـی کـه خـدای متعال بـرای انسـان قـرار میدهـد - از لحـاظ حقوق انسـانی، 
از لحـاظ حقـوق اجتماعـی، از لحـاظ ارزشـهای معنـوی و سـیر تکامل معنـوی - هیـچ فرقـی ندارنـد؛ یعنی یک 
مـردی مثـل علیّ بن ابی طالب میشـود، یـک زنی مثـل فاطمـه ی زهرا میشـود؛ یـک مردی مثل عیسـی میشـود، 
یک زنی مثـل مریـم میشـود؛ تفاوتـی ندارند بـا همدیگـر. پس ایـن نگاْه درسـت اسـت که مـا زن را در جنسـّیت 
خـودش - همان جور که هسـت، زن واقعـی، مؤنّـث واقعی - بشناسـیم، و ببینیـم چه ارزشـهایی میتوانـد این فرد 
متعلّـق به ایـن جنـس را یا ایـن جامعـه ی این جنسـّیت را رشـد بدهـد و تعالـی ببخشـد؛ این نـگاه، نگاه درسـت 

اسـت. مـا نبایـد در مقابل نـگاه غـرب دچار ایـن انفعـال میشـدیم که متأّسـفانه شـدیم.
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حجاب مقدمه جلوگیری التذاذ جنسی مرد از زن
 البّته در آن بخـش دّوم که زن را وسـیله ای بـرای التذاذ جنسـی مرد قـرار میدهد - نه التـذاذ معنـوی و روحی، نه 
التـذاذ علمی؛ ممکن اسـت دو نفـر بنشـینند، یکی لـّذت ببـرد از خوش صحبتـی یکـی، از معلومات کسـی؛ نخیر، 
این مطـرح نیسـت - بـرای اینکه مـرد به راحتـی بتوانـد التـذاذ ببرد از مسـائل جنسـی زن، ایـن مثل یک ِسـیلی 
وارد کشـورهای بی دفـاع و بی حفاظ اسـامی شـد از طـرف غرب؛ کشـور ما هـم همین جـور. خوشـبختانه انقاب 
آمد، جلـوی ایـن تا یـک حـدود زیـادی گرفتـه شـد و بایسـت جلـوی این سـد بشـود؛ ایـن خطـر بزرگی اسـت؛ 
بـای عظیمی اسـت. مسـئله ی حجـاب یکـی از مقّدمات ایـن کار اسـت، مسـئله ی پوشـش و لبـاس همین جور، 
مسـئله ی معاشـرت زن و مـرد و حـدود معاشـرت یکـی از مقّدمـات این اسـت که ایـن بای بـزرگ که هـم بای 
برای زن اسـت و هـم بای بـرای مـرد اسـت - و البّته شـامل تحقیر زن هم هسـت، بـدون اینکـه ملتفت بشـوند - 
سـد بشـود. امروز در دنیا عمداً به این مسـئله دامن زده میشـود. البّته مـن اّطـاع دارم و خوانده ام در نوشـتجاتی، 
در مطبوعاتـی، در کتابهایـی کـه اندیشـمندان غربی بتدریـج دارند احسـاس ترس و احسـاس دهشـت میکنند از 
ایـن وضعّیـت؛ که حـق با آنهـا اسـت، منتهـا دیـر فهمیدنـد؛ دامـن زدن به مسـئله ی شـهوت - کـه متمرکـز بود 
روی مسـئله ی زنهـا؛ و امـروز می بینیـد کـه در دنیـا بدتـر از اینهـا دارد میشـود، ایـن مسـئله ی همجنس بـازی و 
همجنس گرایـی و ایـن ازدواجهـا و خانواده هـای دو جنـس مشـابه و ماننـد اینهـا - اینهـا چیزهایـی اسـت که به 
زبـان آسـان می آیـد؛ اینهـا چاله هـای عظیـم و عمیـق و خطرناکی اسـت پیـش پـای آن تمـّدن و کسـانی که آن 
تمـّدن را دارنـد اداره میکننـد و پیـش میبرنـد؛ لغزشـگاه عجیبـی اسـت، پـدر اینهـا را درخواهـد آورد؛ حـاال این 
نیمـه ی راه اسـت، نیمـه ی سراشـیبی اسـت. البّتـه بـه نظـر مـن قـادر هـم نیسـتند جلـوی آن را بگیرنـد. یعنی 
مشـکل آنها از این حرفها گذشـته اسـت. مـن چند سـال پیـش - هفت، هشـت، ده سـال قبل از ایـن تقریبـاً - در 
مطبوعـات کشـورهای خارجـی دیـدم و خواندم و شـنیدم کـه آمریکایی هـا دارنـد دنبال میکننـد کـه از کتابهای 
فـان نویسـنده ی مثـًا رمان نویـِس خانواده نویس - کـه رمان هایـش اطراف خانـواده اسـت - فیلم درسـت کنند 
بـرای اینکـه بکشـانند جهـت فیلمسـازی و فیلمبـرداری و سـینما و ماننـد اینهـا را بـه ایـن جهـت؛ خـب، یـک 
کارهایـی هـم کرده انـد، دارند هـم میکننـد؛ اّمـا اینهـا مثـل یـک جریانهـای باریکـی اسـت در مقابل یک سـیل 
عظیمی که خودشـان بـه دسـت خودشـان راه انداختند؛ و دچارشـان کـرده اسـت و بعد از این بیشـتر دچارشـان 
خواهد کـرد. مـا البّته نسـبت به ایـن قضّیـه فعـًا یـک "مصونّیٌةما"ای1داریـم - به خاطـر همین حجـاب و همین 
چیزهایـی که وجـود دارد - منتها این را نبایسـتی دسـتِ کم گرفت، بایسـتی ایـن را به ّجـد اهّمّیـت داد. در همین 
مباحثـی کـه خانمهـا اشـاره کردیـد کـه داریـد کار میکنیـد، ایـن مسـئله ی جاذبـه ی جنسـی و خطـر جاذبه ی 
جنسـی برای زن و بـرای مـرد و بـرای جامعه و بـرای خانـواده، ایـن را بـه نظر مـن خیلی بایسـتی جـّدی گرفت.

طرح گفتمان اسالمی در مورد زن با روحیه تهاجم و طلبكارانه
 خب، عـرض کردیـم گفتمـان اسـام "زِن حقیقی" اسـت؛ ایـن گفتمـان را همان طـور که اشـاره کردم، بایسـتی 

1. چیزی شبیه مصونّیت
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ما بـه صـورت تهاجمـی مطـرح کنیـم. مطلقـاً در موضـع دفاعـی قـرار نگیریـد. گفتنـد بعضـی از خانمهـا که آن 
کسـانی که دنبـال مثـًا کنوانسـیون زنـان یـا مؤّسسـات وابسـته بـه سـازمان ملـل هسـتند، تهدیـد میکنند که 
اگر چنیـن کنید، اگـر چنان کنیـد ممکن اسـت علیه شـما قطعنامه صـادر کنیـم! خب بـه َدَرك! قطعنامـه صادر 
کننـد. گفتمان اسـامی در مـورد زن را بایسـت بـا روحّیـه ی تهاجـم، طلبگارانه مطـرح کرد. اگـر آنهـا گفتند که 
شـما چرا بـه زن بـرای اینکـه بتوانـد بی حجـاب بگـردد آزادی نمیدهیـد، بایـد گفت شـما چـرا ایـن آزادی مضّر 
و دهشـتناك را میدهیـد، بـه آن شـکلی کـه امـروز در غـرب وجـود دارد. آنچـه کـه امـروز در غـرب در زمینـه ی 
بی حفاظـی و بی حجابـی زن دارد دنبـال میشـود، واقعـاً گاهـی اوقـات تصـّورش انسـان را دچـار دهشـت میکند 
که چـکار میخواهنـد بکنند، کجـا دارنـد میروند؟ کـه البـد شـماها خبرهایتان بیشـتر از من اسـت، ولـی من هم 
اّطاعـات زیـادی دارم در ایـن زمینه که چـه کارهایـی دارد انجـام میگیرد؛ در سـطوح مختلـف: از سـطوح باال، تا 
سـطوح کار و معیشـت متعاَرف زندگی و شـغل و ایـن حرفها. خصوصّیـات زن در ایـن گفتمان گفته شـود؛ کرامت 
زن، عـّزت زن، ظرافـت زن، نه فقط ظرافت جسـمی بلکـه ظرافت سـاختمان فکـری و عصبی و ظرافـت کارکردی 
کـه باید بکنـد. ایـن رشـته های بشـّدت رقیـق و نازك اعصـاب کـودك را فقـط سْرانگشـت ظریـف و لطیـف مادر 
اسـت که میتوانـد از هـم جـدا کند کـه عقـده به وجـود نیایـد، گـره به وجـود نیایـد؛ هیـچ کـس دیگـر نمیتواند، 
یعنی هیچ انسـان دیگـری که از جنـس زن نباشـد نمیتوانـد؛ ایـن کار، کار زنانه اسـت. یعنـی برخـی از کارکردها 
بقدری همـراه با ظرافت اسـت کـه انسـان اسـتعجاب میکند از قـدرت الهـی که چطـور این توانایـی بـاال را همراه 
با ظرافـت به زنـان عنایت کرده. من همیشـه بـه دوسـتان و خویشـاوندان و زنان میگویـم، میگویم برخـاف آنچه 
که معـروف اسـت، در بین ایـن دو جنـس، آن جنـس قوی تر زن اسـت. زنهـا قوی تـر از مردهاینـد. زنهـا میتوانند 
با تدبیـر و بـا ظرافـت، مـرد را در دسـت خودشـان بچرخانند؛ انسـان، هـم در تجربـه ایـن را مشـاهده میکند، هم 
با قیاسـهای فکری و عقلـی ایـن را میتواند اثبـات بکند. ایـن واقعّیتی اسـت. بلـه، زنهایی هسـتند کـه بی تدبیری 
میکننـد، لـذا ایـن کار را نمیتواننـد انجام بدهنـد؛ اّمـا زنی که اهـل تدبیر باشـد، مـرد را میکنـد رام خـودش. این 
مثل این اسـت کـه یـک نفـری بتواند یک شـیر درنـده را افسـار بزنـد، سـوارش بشـود؛ ایـن معنایش این نیسـت 
کـه او از لحاظ جسـمی از ایـن شـیر قوی تر اسـت، معنایـش این اسـت که توانسـته ایـن اقتـدار معنوی را بـه کار 
ببـرد؛ زنها ایـن توانایی را دارنـد، منتها بـا ظرافت؛ یعنـی ظرافتی کـه میگوییم، تنهـا ظرافت در ترکیب جسـمانی 
و سـاختمان جسـمانی نیسـت، بلکه ظرافـت در فکـر و اندیشـه و تدبیر و دسـتگاه تصمیم گیری اسـت کـه خدای 
متعـال در زن قـرار داده. بنابرایـن بـه نظر مـن اسـاس کار باید ایـن باشـد: این گفتمـان بایسـتی تقویت بشـود و 

بـرود. پیش 

دو مسئله الزم االهتمام تر در مسائل فعلی زنان
1( مسئله ی اهّمّیت و اعتبار خانه و خانواده

 مطلـب دّومـی کـه عـرض میکنـم، در مسـائل فعلـِی زنـان کشـور مـا بـه اعتقـاد مـن دو مسـئله از همـه مهم تر 
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یـا بگوییـد فوری تـر و الزم االهتمام تـر از بقّیـه ی مسـائل اسـت. یـک مسـئله، مسـئله ی اهّمّیـت و اعتبـار خانه و 
خانـواده اسـت. بـرای خانـه باید شـأن قائل شـد؛ انسـان بـدون خانه - کـه مسـکن و مأوایـی نـدارد - قابـل تصّور 
نیسـت. هر انسـان احتیاج دارد بـه خانـه و محیط خانـه. روح محیـط خانه عبـارت اسـت از خانـواده؛ بایـد به این 

اهّمّیـت داد، بایـد در ایـن تأّمـل و تدبّـر کرد. 

2( جلوگیری از ضعف و ستم زدگی زن در سطوح مختلف
و دّوم جلوگیـری از ضعـف و سـتم زدگی زن در سـطوح مختلـف، مـا زنانی داریـم که ضعیفنـد و محرومنـد، زنانی 
داریم کـه سـتم زده و مظلومنـد؛ باید جلـوی ایـن مظلومّیتهـا را گرفـت. قوانیـن مهّمی الزم اسـت که بایـد وجود 
داشـته باشـد، ُخلقّیات الزمی وجـود دارد که بایسـتی دنبال کـرد که تحّقق پیـدا کند، آداب و سـننی الزم اسـت 
وجود داشـته باشـد که زن در سـطوح مختلـِف - من اینجـا یادداشـت کـرده ام - معاشـرتی، جنسـی، خانوادگی، 
فرهنگـی و فکری دچـار سـتم زدگی نباشـد. یعنی از مسـائل کامـًا شـخصی و خصوصی - یعنی مسـائل جنسـی 
- احتمـال و امـکان سـتم زدگی زن و مظلومّیـت زن وجـود دارد، تـا مسـائل عمومی تـر مثـل مسـائل معاشـرتی، 
مسـائل خانوادگـی؛ کـه در مـورد مسـائل خانوادگـی مـن اینجـا یادداشـت کـرده ام: احترام در چشـم شـوهر، در 

چشـم فرزند، در چشـم پدر، در چشـم بـرادر. 

باید كاری كنیم كه بّچه ها دست مادر را حتمًا ببوسند
زن اگـر چنانچـه در محیـط خانـواده، محتـرم و مکـّرم شـمرده بشـود، بخـش مهّمـی از مشـکات جامعـه حـل 
خواهد شـد. بایـد کاری بکنیـم کـه بّچه ها دسـت مـادر را حتماً ببوسـند؛ اسـام دنبـال این اسـت. کمـا اینکه در 
خانواده هـای مذهبی تـر و اخاقی تـر و نزدیک تـر بـه مفاهیـم مذهبـی، اینهـا مشـاهد میشـود. فرزنـدان خانواده 
نسـبت به مـادر تکریـم داشـته باشـند. هیـچ منافاتی نـدارد ایـن تکریِم نسـبت بـه مـادر، بـا آن حالـت عاطفی و 
خودمانی گـری ای کـه بیـن فرزند و مـادر وجـود دارد؛ هیـچ منافاتـی نـدارد؛ این احتـرام باید باشـد؛ محتـرم باید 

باشـد زن در درون خانـواده. رفـع مظلومّیـت بـه این شـکل اسـت. 

توهین و وحشی گری فراوان نسبت به زن در غرب
اگـر چنانچـه فـرض کنیـم در یـک خانـواده ای، در یـک خانـه ای، مرد بـه همسـر خـودش توهیـن میکنـد، انواع 
توهینهـا، از توهینهـای رفتـاری تـا زبانـی تـا وحشـی گری یـدی کـه متأّسـفانه یـک جاهایی هنـوز در کشـور ما 
وجـود دارد که نبایـد وجود داشـته باشـد، البّتـه در بیـن غربی ها هسـت، فـراوان هـم وجـود دارد، خـاف انتظار 
هـم نیسـت - غربی هـا، یعنـی بخصـوص نژادهـای اروپایـی، نژادهـای وحشـی اند؛ اینهـا ظاهرشـان اتـو کشـیده 
و کـراوات زده و ادکلـن زده و اینهاینـد اّمـا همـان باطـن وحشـی گری ای کـه در تاریـخ وجـود داشـته هنـوز هم 
در اینهـا هسـت؛ راحـت آدم میکشـند، خونسـرد جنایـت میکننـد؛ بنابرایـن کتـک زدن زن در داخـل خانـه بـه 
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وسـیله ی آنها و بعد بـه وسـیله ی آمریکاییها، بُعـدی نـدارد - اّما در محیط اسـامی چنیـن چیزی اصًا نبایسـتی 
تصـّور بشـود؛ ولی متأّسـفانه هسـت. بنابرایـن ایـن دو نقطـه، دو نقطـه ی اصلی اسـت؛ به نظر مـن هر چـه در این 

زمینه هـا برنامه ریـزی بشـود، جـا دارد.

احصاء شدن موانع ازدواج
 بعد از این دو مسـائل مهم دیگری هـم وجـود دارد: مسـئله ی ازدواج و نجات از تجـّرد. موانع ازدواج احصاء بشـود. 
همیـن کارهایی کـه خانمها اشـاره کردنـد کـه دارند انجـام میدهنـد و مـن واقعاً خرسـند شـدم که بحمـدالّل به 
ایـن مسـائل پرداخته میشـود. مسـئله ی پوشـش، مسـئله ی معاشـرت، واقعـاً یـک کار مبنایـی ای در ایـن زمینه 
انجـام بگیـرد. مسـئله ی حمایـت مالـی و حقوقـی از زنان محـروم یـا مظلوم کـه حـاال مسـئله ی دادگاه هـا را که 
یکـی از دغدغه هـای فکری مـن بـود، آن خانم خراسـان رضـوی اشـاره کردنـد کـه ایـن کار در دادگسـتری آنجا 
شـده؛ امیدواریم واقعـاً تحّقق عینی داشـته باشـد ایـن کار؛ یکـی از دغدغه هـا و از نگرانی هـای بنده همین اسـت 
که خانمهـا در محیطهای دادگاهـی و محیطهـای قضائی، توانایی دفاع از خودشـان را درسـت نداشـته باشـند؛ نه 
پول داشـته باشـند کـه بتواننـد وکیـل درست وحسـابی بگیرند، نـه خودشـان بتواننـد از خودشـان دفـاع کنند و 
مظلـوم واقع بشـوند؛ ایـن از جملـه ی چیزهایی اسـت که مهم اسـت، بایـد دنبال بشـود. مسـئله ی اشـتغال زنان، 
حدود اشـتغال، چـه اشـتغالی، چه جـور کاری، به چـه نحوی - همـان انعطافی کـه ما گفتیـم در زمینه ی مسـائل 
اشـتغال - اینهـا همه کارهایی اسـت کـه باید انجـام بگیـرد؛ لکـن فوری تر از همـه ی اینها آن دو مسـئله ای اسـت 

کـه اّول عـرض کردم.

 مسائل زنان بایستی یک هندسه ی عمومی پیدا كند
یکـی از چیزهایی که ذهـن بنده را مشـغول میکند این اسـت که ایـن همـه فّعالّیتهـای گوناگونی کـه در زمینه ی 
زن و مسـئله ی زن در کشـور وجـود دارد - از مسـائل حقوقـی و قانونـی و فقهـی بگیریـد تـا مسـائل اجتماعی، تا 
مسـائل اجرایـی، تا مسـائل عاطفـی، این همـه موضوعـات مختلفـی کـه در زمینـه ی زن مطرح اسـت - بایسـتی 
یک شـکل سیسـتمی پیدا کند، بایسـتی یـک هندسـه ی عمومی پیـدا بکنـد. البّتـه بعضـی از گزارشـهایی که به 
مـن دادند یـا آنچه کـه اینجـا گفته شـد، اشـاره ای به ایـن میکند کـه فکـری در ایـن زمینه شـده، لکن بـه اعتقاد 
من بایـد یـک کار جامعـی در این زمینـه انجـام بگیرد. مـا همه ی مسـائل زنـان را به یک شـکل سیسـتمِی کامل، 
با یک هندسـه ی صحیـح تصویر کنیم، ترسـیم کنیـم؛ یک مرکـز عالی و ثابـت هم با کادرهـای قوی و چشـم انداز 
بلندمـّدت - کـه بنده بـه کار کوتاه مـّدت، در ایـن زمینـه ی مهم هیـچ اعتقادی نـدارم - به وجـود بیایـد؛ آن وقت 
در ذیل این مرکـز عالی و ثابـت، نهادهـا و بنیادهای متناسـبی برای بخشـهای مختلف تشـکیل بشـود؛ از کارهای 
هم مّطلـع هـم بشـوند و یـک بانـک اّطاعاتـی مناسـبی هـم وجـود داشـته باشـد، یعنـی االن بسـیاری از کارها 
هسـت که حّتی خانمهایـی کـه در این جلسـه حضور داریـد ممکن اسـت بعضـی از بعضـی از کارهـای دیگرانتان 
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اّطاعی نداشـته باشـند. خب ایـن همه بحمـدالّل مـا زِن فرزانـه و نخبه داریـم، در بخشـهای مختلف، بـا نگاه های 
مختلـف، از ایـن مجموعـه ی عظیم بایسـتی اسـتفاده کرد.

نگذارید حضور نمایان زنان فّعال در جبهه ی انقالب كمرنگ بشود!
 یـک نکتـه ی دیگـر هـم - کـه چـون وقـت نیسـت و ظهـر اسـت، عـرض بکنیـم بـه عنـوان مطلـب آخـر - ایـن 
اسـت کـه زنـان فّعـاِل در جبهـه ی انقـاب، یـک روزی نقش آفرینـی برجسـته ای کردنـد - هـم اندکـی پیـش از 
پیـروزی انقـاب، هـم در اوائـل انقـاب، هـم در دوران جنـگ تحمیلـی - و از خودشـان حضـور نمایانـی نشـان 
دادنـد؛ نگذاریـد حضور نمایـان زنان فّعـال در جبهـه ی انقـاب کمرنگ بشـود. دیگـران در مواجهه ی بـا انقاب و 
معارضـه ی با انقاب سـعی میکننـد از عنصـر زن و زنـاِن کارآمـد اسـتفاده کننـد؛ جبهه ی انقـاب، زنـان کارآمد 
و فّعـال و زبـان آور و نویسـنده و عالِـم و دانشـمند بمراتـب بیشـتر دارد؛ خانمهایی کـه اهـل اِقدامند، اهـل فکرند، 
اهـل نـگارش و نویسـندگی اند، اهـل سـخن گفتننـد، اهـل فکـر دادننـد، صحنـه ی انقـاب و دفـاع از انقـاب را 
خالـی نگذارنـد؛ ایـن یـک نکتـه اسـت. و نکتـه ی آخـر را هـم با ایـن جملـه مـن تکمیـل و تتمیـم کنم کـه برای 
پیشـرفت آنچه که در مـورد زن ما عرض میکنیم و از شـماها میشـنویم و فکر میشـود، حتماً بایسـتی صداوسـیما 
یک نقـش صددرصـدی ایفـا کنـد. ایـن را اعتقـاد داریم مـا و سـفارش میکنیـم، حتمـاً بایسـتی صداوسـیما یک 
نقـش صددرصـدی ای ایفـا کنـد؛ میتوانـد؛ صداوسـیما میتوانـد آنچنـان فرهنگ سـازی ای بکنـد کـه زن مؤمن، 
فّعال، مجاهـد فی سـبیل الّل، باحجـاب، دارای خصوصّیـات زن اسـامی، در جامعه محتـرم و مکّرم باشـد؛ دیگران 
میخواهنـد عکسـش اتّفـاق بیفتـد. بعضـی از برنامه هـای صداوسـیما متأّسـفانه در همـان جهـِت خـاّص دیگران 

اسـت؛ باید عکـْس عمـل بشـود؛ یعنـی واقعـاً بایـد صداوسـیما صددرصـد در خدمـت این فکـر قـرار بگیرد.
 به هرحـال آنچـه کـه میتـوان به عنـوان جمع بنـدِی مجموعـه ی کارهـا، فکـر کـرد و تصـّور کـرد ایـن اسـت کـه 
بحمدالّل مـا در زمینه ی مسـائل زنـان در نظـام جمهـوری اسـامی پیشـرفتهایی داشـتیم، منتها این پیشـرفتها 
متناسـب با نیاز، متناسـب با توّقع، متناسـب بـا آن امکانی که در اسـام وجـود دارد نیسـت؛ عقب ماندگـی داریم. 

ایـن عقب ماندگـی را ان شـاءالّل شـما خانمهـا بایسـتی بـه بهترین وجهـی جبـران کنید.
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فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( الگویی برای بشریت در 
تمام ابعاد

وجود زنان فرزانه و فداكار از بزرگترین افتخارات 
نظام

 واقعّیتهای بسیار افتخارآمیز زنان جامعه ی ما
جهات مختلف تأّمل و كار بر روی مسئله زنان 

ضرورت ایجاد مركز عالی فراقوه ای برای بررسی 
مسائل خرد و كالن در حوزه زنان

ذهنتان را از تفّكرات غربی در مورد زن تخلیه كنید!
رویكرد غرب به مسئله زن   

پرهیز از نگاه غربی نسبت به مسئله زن
 احترام به زن در فرهنگ غرب

 شروط نگاه سالم و منطقی به مسئله زن:
1( استقالل از تفكرات غربی در مسئله زن

2( رجوع به متون اسالمی
3( پرداختن به مسائل اصلی در احصاء موضوعات زنان

 و...

باید ذهنتان را از تفّكرات غربی در مورد زن تخلیه كنید
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باید ذهنتان را از تفّكرات غربی در مورد زن تخلیه كنید*

فاطمه زهرا)سالم اهلل علیها( الگویی برای بشریت در تمام ابعاد
اوال مقامات معنـوی فاطمه ی زهرا )سـام الل علیها( در شـمار برتریـن مقامات معنـوی آحاد معدودی از بشـریّت 
اسـت. ایشـان معصومند؛ عصمت، ویـژه ی معـدودی از برگزیـدگان الهی در میان آحاد بشـر اسـت؛ و ایـن بزرگوار 
- فاطمـه ی زهـرا )سـام الل علیهـا( - از آن جمله اسـت، بـا توّجه به ایـن واقعّیت کـه ایـن زن مسـلمان و مجاهِد 
فی سـبیل الل تنها حدود بیسـت سـال - حـاال با اختـاف روایـات از هجده سـال تا بیسـت و پنج سـال - سّنشـان 
بـوده؛ زن جـوان دارای این مرتبـه ی عالـی از معنویّـت که در ردیـف اولیـا و پیامبـران و ماننـد اینها قـرار میگیرد 
و از سـوی فرسـتادگان الهـی "سـّیدة نسـاءالعالمین" نـام میگیـرد. در کنـار ایـن مقـام معنـوی بُـروز خصلتهای 
برجسـته و کارکردهای مهـم در زندگـی شـخصی این بانـوی بزرگـوار هرکدام یـک درس اسـت. تقـوای او، عّفت 
و طهـارت او، مجاهـدت او، شـوهرداری او، فرزنـدداری او، سیاسـت فهمی او، حضـور او در مهم تریـن عرصه هـای 
حیـات یـک انسـان در آن دوره - چـه در دوران نوجوانـی و کودکـی، چـه در دوران بعـد از ازدواج - هرکـدام یـک 
درس اسـت؛ نـه فقـط درس اسـت بـرای شـما بانـوان، ]بلکـه [ بـرای همـه ی بشـریّت درس اسـت. بنابرایـن این 
اقتـران بـرای مـا یـک فرصـت اسـت؛ در زندگـی فاطمـه ی زهـرا بایـد دقیـق شـد، بـا نگاهـی نـو آن زندگـی را 

شـناخت، فهمید و بـه معنـای واقعـی کلمـه آن را الگو قـرار داد.

وجود زنان فرزانه و فداكار از بزرگترین افتخارات نظام
 و اّمـا راجع بـه مسـئله ی زن در نظـام جمهـوری اسـامی و در کشـور مـا و جامعه ی مـا. اوال مـن عـرض بکنم در 

*. بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور 1393/01/30
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هنگامی که بـه همین مناسـبت غالبـاً بنـده مواجه میشـوم با بانـوان مسـلمان، زنان مؤمـن و تحصیل کـرده، خدا 
را عمیقاً شـکر میکنـم؛ واقعاً ایـن یکـی از بزرگ ترین افتخارات نظام اسـامی اسـت که در سـایه ی نظام اسـامی 
این همـه زن فرزانـه و تحصیل کـرده و خوش فکـر و ممتـاز از لحـاظ فکـری و عملـی در جامعـه ی ما وجـود دارند؛ 
خیلـی نعمـت بزرگـی اسـت و مایـه ی افتخـار اسـت. حـاال امـروز کـه فقـط ایـن خانـم محتـرم صحبـت کردند، 
لکن جلسـات متعـّددی مـا داشـتیم کـه خانمهـا متعـّدد صحبـت کردند؛ هـر کـدام کـه بیاناتـی را ابـراز کردند، 
یـک دریچـه ای از نگاه نـو، فکـر نو بـه روی ذهـن انسـان گشـوده میشـد. تربیـت این همـه انسـان واال، برجسـته 
و خوش فکـر یکـی از بزرگ تریـن افتخـارات نظـام اسـامی اسـت. امـروز وقتـی مـا نـگاه میکنیم، نـام زنـان ما بر 
تـارك کتابهـای متعـّددی - کتابهـای علمـی، کتابهـای پژوهشـی، کتابهـای تاریخـی، کتابهـای ادبـی، کتابهای 
سیاسـی، کتابهـای هنـری - گذاشـته شـده؛ جـزو برتریـن نوشـته ها و آثـار مکتـوب امـروز نظـام اسـامی - چه 
مقـاالت و چـه کتابهـا - نوشـته های بانـوان ما اسـت، کـه ایـن واقعاً مایـه ی افتخـار اسـت. در تاریـخ ما بی سـابقه 
اسـت؛ مـا دوره هـای گوناگـون را دیدیـم، آشـنا هـم بودیم بـا فضـای فرهنگی کشـور؛ مـا هرگـز این همه انسـان 

برجسـته ی در زمینه هـای مختلـف - چـه در مسـائل حـوزوی، چـه در مسـائل دانشـگاهی - نداشـتیم. 

واقعّیتهای بسیار افتخارآمیز زنان جامعه ی ما
در کنـار اینها، بُـروز و ظهـور کامـًا برجسـته ی هویّـت و شـخصّیت مسـتقّل زن ایرانـی، در عرصـه ی مجاهدتها، 
از جملـه در دفـاع مقـّدس و دنباله هـای آن تـا امـروز؛ ایـن همـه همسـران شـهدا، همسـران جانبـازان، مـادران 
شـهیدان، بازماندگان برجسـته ی کسـانی کـه رفتنـد جانشـان را در راه خدا دادنـد و اینهـا بـا اراده ی محکم، عزم 
راسـخ و با صبر، هر انسـانی را در مقابل خودشـان خاشـع و خاضـع میکنند. بنـده که حقیقتـاً هروقت بـا این زنان 
برجسـته مواجـه میشـوم، در مقابل آنها احسـاس خضـوع میکنم. بنـده زیاد برخـورد میکنم بـا مادران شـهیدان، 
با همسـران شـهیدان، با همسـران جانبازان: ایـن بانوی فـداکاری که یک عمـر زندگی خـودش را میگـذارد برای 
مدیریّـت کـردن و بهبود بخشـیدن به زندگـی یک معلـول و جانبـاز، برای خاطـر خدا؛ ایـن چیز کوچکی نیسـت، 
اینها به زبان آسـان اسـت. آن مـادری که دو فرزند، سـه فرزنـد، چهار فرزنـد را در راه خـدا داده و همچنـان محکم 
ایسـتاده، به مـا سـفارش میکند کـه بایسـتید؛ محکـم باشـید! انسـان واقعـاً در مقابـل این همه عظمت احسـاس 
خشـوع میکند. اینهـا واقعّیتهـای زنانـه ی جامعه ی ما اسـت کـه بسـیار افتخارآمیـز و مهم اسـت. خـب بحمدالل 

این، آن بخش روشـن و درخشـان مسـئله ی زن در کشـور ]اسـت [.

جهات مختلف تأّمل و كار بر روی مسئله زنان
 و اّمـا مسـئله ی زن در دنیای امـروز و ازجمله در کشـور ما، یکی از مسـائلی اسـت که بـه جهات مختلـف همچنان 
درخـور پیگیری و تأّمـل و کار و فکـر اسـت. اوال نیمـی از جمعّیت کشـورها زنان هسـتند؛ چگونه میتوان به شـکل 
سـالمی از ایـن امـکان و اسـتعداد عظیم بـه نفع هـر کشـوری، ازجمله کشـور مـا اسـتفاده کـرد؟ ثانیاً مسـئله ی 
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جنسـّیت کـه یکـی از حّسـاس ترین و ظریف تریـن مسـائل آفرینـش اسـت، چگونـه میتوانـد در خدمـت تعالـی 
انسـان قرار بگیرد، نـه در خدمـت انحطاط بشـر و انحطـاط اخاقـی؟ ثالثاً به خاطـر تفاوتهـای طبیعـی ای که بین 
جنـس زن و جنس مرد وجـود دارد، چگونـه میتوان - چـه در محیـط اجتماعی، چـه در محیط خانـواده - رفتاری 
را نهادینـه کـرد و غیرقابـل اجتناب کـرد که بـه زن ظلم نشـود؟ اینها مسـائل خیلـی مهّمی اسـت. اگر مـا همین 
دو سـه مسـئله را محور فکر و تأّمـل و بحـث و کار قرار بدهیـم، یک مجموعـه ی تـاش و کار مطالعاتـی و تحقیقی 
و عملـی را بـه دنبـال خـود خواهـد آورد. این مسـئله ی ظلم بـه زنان را کسـی خیـال نکند کـه مخصـوص جوامع 
عقب افتـاده یا جوامـع مثًا فـرض کنید وحشـی ]اسـت [؛ نـه، در جوامـع به اصطـاح متمّدن امـروز، ایـن ظلم به 
جامعـه ی زنان اگـر بیشـتر از جوامع دیگر نباشـد، قطعـاً کمتر نیسـت. خب اینها مسـائل مهّمـی اسـت؛ اینها باید 

رسـیدگی بشـود، به اینها بایـد پرداخته بشـود.

ضرورت ایجاد مركز عالی فراقوه ای برای بررسی مسائل خرد و كالن در حوزه زنان
 مطالـب خوبـی در بیانـات خانـم بـود؛ عمـده ی حرفهایی کـه در ذهـن انسـان هسـت، ایشـان در بیاناتشـان ذکر 
کردنـد. ایشـان گفتند کـه مـا قبـًا گفته ایم در کشـور یـک مرکـز عالـی فراقـّوه ای مـورد نیاز اسـت کـه راجع به 
این مسـئله ی مهم بحث کنـد، کار کند. این مسـائل، مسـائل اساسـی ما اسـت؛ مسـئله ی زن و مسـئله ی خانواده 
کـه البّتـه مسـئله ی زن از مسـئله ی خانـواده قابـل تفکیک نیسـت. ایـن را هم عـرض بکنیـم، اگر چنانچه کسـی 
بخواهـد مسـئله ی زن را جـدای از مسـئله ی خانـواده بحـث بکنـد، دچـار اختـال در فهـم و در تشـخیص عاج 
خواهـد شـد؛ ایـن دو را بایـد در کنـار هم دیـد، بـا اینکه دو مسـئله اسـت. خـب، مرکـز اینچنینـی الزم اسـت که 
البّتـه تاکنون هـم تشـکیل نشـده؛ گفتیـم مـا، مطـرح کردیـم؛ چنیـن مرکـز مطالعاتـی و کاری که یـک راهبرد 
صحیـح و همه جانبـه را دربـاره ی مسـئله ی زن - ناظـر بـه همـان موضوعاتی کـه عرض شـد و برخـی موضوعات 
دیگـر - بررسـی کنـد و دنبـال کنـد و اجرایی کنـد، نداریـم؛ ایـن مرکـز بایـد به وجـود بیایـد و البّتـه الزاماتی هم 

دارد.

ذهنتان را از تفّكرات غربی در مورد زن تخلیه كنید!
 آنچه مـن امروز عـرض میکنـم به شـما، دو سـه نکته اسـت: یک نکتـه اینکـه اگر مـا میخواهیـم - چـه در همین 
مرکزی که اشـاره شـد، چـه در هر نقطـه و دسـتگاه دیگری - دربـاره ی مسـئله ی زن درسـت فکر کنیم و درسـت 
حرکـت کنیم و دچـار خطا نشـویم، باید ذهنمـان را از حرفهـای کلیشـه ای فـراورده ی غربی ها بکلّی خالـی کنیم. 
غربی ها نسـبت بـه مسـئله ی زن بـد فهمیدنـد، بـد عمل کردنـد و همـان فهـم بـد و غلـط و عمـل گمراه کننده و 
مهلک خودشـان را به صـورت سـّکه ی رایج در دنیـا مطـرح کردند. علیه هر کسـی هـم که بر ضـّد نظـر آنها حرف 
بزند، دسـتگاه تبلیغاتی وسـیع آنهـا هوچیگـری میکند، مجـال حرف زدن هـم به کسـی نمیدهد. اگـر میخواهید 
دربـاره ی مسـئله ی زن راهبـرد درسـت را پیدا کنیـد و ایـن راهبـرد را بـا اجرائّیـات و الزامـات اساسـی آن همراه 
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کنیـد و در بلندمـّدت پیش برویـد و به نتیجه برسـید، بایـد ذهنتـان را از تفّکرات غربـی در مـورد زن تخلیه کنید. 
نمیگویـم بی اّطـاع بمانیـم، نـه؛ مـا طرفـدار بی اّطاعـی نیسـتیم، بنـده طرفـدار آگاهـی و آشـنایی هسـتم، اّما 
مرجعّیـت آن افـکار را بکلّی رد کنیـم. افـکار غربی ها، نظـرات غربی هـا، در زمینه ی مسـئله ی زن مطلقـا نمیتواند 
مایـه ی سـعادت و هدایـت جامعـه ی بشـری باشـد. اوال تفّکـرات آنهـا، تفّکراتی اسـت مبتنـی بر معرفت شناسـی 
مـاّدی و غیرالهـی، کـه این خـودش یـک غلطی اسـت. هـر دسـتگاه علمی و فکـری که بـر پایـه ی معرفـت ماّدی 
و اعتقـاد مـاّدی باشـد، طبعـاً غلط اسـت. نـگاه به حقایـق آفرینـش را بایسـتی بـا نـگاه معرفت شناسـی الهـی، با 
اعتقـاد به وجود خـدا، بـا اعتقاد بـه قـدرت خـدا و حضـور الهـی و ربوبّیت الهـی شـناخت و فهمیـد و دنبـال کرد. 

پس پایـه و ریشـه و اسـاس تفّکـرات غربی هـا چون مـاّدی اسـت، غلط اسـت. ایـن یک. 

رویكرد غرب به مسئله زن 
دّوم اینکـه در رویکرد غربـی به مسـئله ی زن - همچنـان کـه در تاریخ انقـاب صنعتی، انسـان بروشـنی می بیند 
- یـک نـگاه کاسـب گرانه و مـاّدی و اقتصـادی دخالـت داشـته اسـت. یعنـی در اروپایـی کـه زن حـّق مالکّیـت 
نداشـت و مایملـک زن متعلّـق بـه مـرد و شـوهرش بـود، و حـّق تصـّرف در مایملک خـود نداشـت یـا از وقتی که 
دموکراسـی در غرب راه افتـاده بـود زن حـّق رأی دادن نداشـت، در یک چنیـن دنیایـی ناگهان مسـئله ی انقاب 
صنعتـی و کارخانجـات و حضـور مؤثّـر شـاغل زن در کارخانجـات با خـرج کمتر بـرای سـرمایه دارها مطرح شـد. 
آن وقـت آمدنـد بـرای زن حـّق مالکّیت قائـل شـدند، بـرای اینکـه بتواننـد او را بـه کارخانـه بکشـانند، بـه او مزد 
کمتـری بدهنـد، و طبعاً آمـدن او بـه میدان اشـتغال الزامـات خـودش را داشـت و دنباله های خـودش را تـا امروز 
داشـت. بنابراین عـاوه بر اینکـه نگاه بـه زن یک نـگاه غیرالهـی و ماّدی اسـت، اساسـاً سیاسـتهایی که بر اسـاس 
آنهـا، وضعّیـت کنونـی در اروپـا عمدتـاً و در دنیـای غـرب پیش آمده اسـت، بـا یک نـگاه کاسـب کارانه و مـاّدی و 

اقتصـادی همـراه بوده.

پرهیز از نگاه غربی نسبت به مسئله زن
 یـک جهـت دیگـر در اینکـه مـا بایسـتی از نـگاه غربـی در مسـئله ی زن پرهیـز کنیم، ایـن اسـت: در نـگاه غربی 
زن وسـیله ای بـرای اطفای شـهوت اسـت؛ این غیـر قابل کتمان اسـت. ایـن را اگر کسـی اّدعـا بکند ممکن اسـت 
کسـانی جنجال کننـد که نه آقـا این جـور نیسـت؛ لیکن زندگـی آنهـا را که انسـان نـگاه میکند، اساسـاً ایـن نگاه 
حاکم اسـت. در محیـط اجتماعـی هرچه زن پوشـش  کمتـری داشـته باشـد، مطلوب تر اسـت. در مورد مـرد این 
حـرف را نمیزننـد؛ در مهمانی رسـمی، مرد بایسـتی با لبـاس کامـل، پاپیـون زده و کت و شـلوار پوشـیده و احیاناً 
لباس رسـمی وارد بشـود؛ اّمـا خانمهـا در ایـن مهمانی های رسـمی بایسـتی به شـکل دیگـری ظاهر بشـوند؛ این 
جز بـرای اینکه چشـم هـرزه ی هوس آلود مـرد بهره مند بشـود، هیـچ فلسـفه ی دیگـری و حکمت دیگـری ندارد؛ 
امـروز در دنیای غـرب این جوری اسـت؛ و عمـًا بزرگ تریـن ظلمی کـه امـروز در دنیای غرب بـه زنان میشـود، از 
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ایـن قبیل اسـت.

احترام به زن در فرهنگ غرب
 بنـده اهل بریـده پیـدا کـردن از روزنامه ها نیسـتم، اّمـا دیـروز، پریروز بـود، یـک چیـزی در روزنامه دیـدم؛ دیدم 
خیلـی چیـز مهّمـی اسـت؛ اینجـا آوردم بـرای شـما بخوانـم. کتابـی از "جیمـی کارتـر" رئیـس جمهور پیشـین 
آمریکا، ]منتشـر شـده [ به اسـم "تقاضایی بـرای اقـدام" که بـه موضوع نقـض حقوق بشـر و تجاوزات وحشـتناك 
علیه زنـان پرداختـه. جیمـی کارتـر در ایـن کتـاب میگوید: هـر سـاله صدهـزار دختـر به عنـوان بـرده در آمریکا 
فروختـه میشـود. جایـی کـه صاحب یـک روسـپی خانه میتوانـد دختـری را کـه معمـوالً اهـل آمریـکای التین یا 
آفریقا اسـت، بـا قیمتـی برابر هـزار دالر خریـداری کنـد. وی همچنیـن به تجـاوزات جنسـی کـه در محّوطه های 
کالج هـا رخ میدهـد اشـاره دارد؛ بـه جایـی کـه از هـر بیسـت وپنج مـورد تنها یـک مـورد گـزارش میشـود. کارتر 
همچنیـن عنـوان میکند کـه تنها یـک درصـد از متجـاوزان جنسـی در ارتـش محاکمه میشـود. انسـان گریه اش 
میگیـرد! از ایـن قبیـل در روزنامه هـا زیـاد می بینید، بنـده هم زیـاد میبینـم؛ مـن هیچ وقت هم بـه اینها اسـتناد 
نمیکنـم، لکـن خـب اینهـا واقعّیتـی اسـت. جیمـی کارتر هـم باالخـره یـک شـخصّیت معروفـی اسـت و این هم 
کتاب او اسـت. این چـه وضعی اسـت در دنیا؟ ایـن چه جور تکریـم زن اسـت؟ نویسـنده ی نامدار و معـروف غربی، 
کتـاب ُرمان مینویسـد برای شـرافتمندانه نشـان دادِن شـغل روسـپی گری! کـه البّته به فارسـی هم ترجمه شـده 
اسـت. البّته در این کتاب اشـاره به این اسـت کـه چگونـه داّلالن جنسـی، می آیند از کشـورهای آمریـکای التین 
دخترهـا را با وعـده و وعیـد و فـان برمیدارند میبرنـد، و میفروشـند به ایـن مراکز؛ کـه البّته ایـن مربوط بـه اروپا 
اسـت، مربوط بـه آمریـکا نیسـت. البّتـه سـعی میشـود در ایـن کتـاب و ایـن ُرمان، کـه شـغل روسـپی گری یک 
شـغل شـرافتمندانه ای وانمـود بشـود. این اسـت فرهنـگ غرب نسـبت بـه زن؛ این اسـت احتـرام اینها نسـبت به 

زن.

شروط نگاه سالم و منطقی به مسئله زن:

1( استقالل از تفكرات غربی در مسئله زن
 اگـر میخواهیم نـگاه ما نسـبت بـه مسـئله ی زن، نـگاه سـالم و منطقـی و دقیقی باشـد، شـرط اّول آن این اسـت 
کـه ذهنمـان را از ایـن حرفهایـی کـه غربی هـا در مـورد زن میزننـد - در مـورد اشـتغال، در مـورد مدیریّـت، در 
مورد برابـری جنسـی - بایـد بکلّـی تخلیـه کنیـم. یکـی از بزرگ ترین خطاهـای تفّکـر غربـی در مورد مسـئله ی 
زن، همیـن عنـوان »برابـری جنسـی« اسـت. عدالـت یـک حـق اسـت؛ برابـری گاهـی حـق اسـت، گاهـی باطل 
اسـت؛ چرا باید انسـانی را کـه از لحاظ سـاخت طبیعـی - چه از لحاظ جسـمی، چـه از لحـاظ عاطفی - بـرای یک 
منطقـه ی ویژه ای از زندگی بشـر سـاخته شـده، از آن منطقـه ی ویژه جـدا کنیم، بـه منطقه ی ویـژه ی دیگری که 
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برای یک سـاخت دیگـر، برای یـک ترکیـب دیگری خـدای متعـال آماده کـرده بکشـانیم؟ چـرا؟ این چـه منطق 
عقایـی دارد، چـه دلسـوزی ای در ایـن هسـت؟ چـرا بایـد کاری کـه مردانـه اسـت بـه زن داده بشـود؟ ایـن چه 

افتخـاری اسـت بـرای زن، کـه کاری را انجـام بدهد کـه مردانه اسـت؟ 
مـن متأّسـفم که گاهـی خـود خانمهـا، خـود بانـوان، روی ایـن مسـئله حّساسـّیت نشـان میدهند کـه ما بـا مردها 
چه فرقـی داریم؟ خـب بلـه، در خیلی از مسـائل هیـچ تفاوتی نیسـت. نگاه اسـام نسـبت بـه زن و مرد، نگاه انسـان 
اسـت؛ در مسـئله ی انسـانّیت، ِسـیر مقامات معنوی، اسـتعدادهای فـراوان فکـری و علمی هیـچ تفاوتی نیسـت، اّما 
قالبهـا دو قالـب اسـت: یـک قالـب بـرای یـک کار و یـک صنـف کار اسـت، یـک قالـب بـرای یـک کار دیگر اسـت؛ 
البّته کارهای مشـترکی هـم وجـود دارد. ]آیـا[ این خدمت اسـت که مـا بیاییم یکـی از ایـن دو قالـب را از منطقه ی 
اختصاصی خـودش بکشـیم بیـرون، ببریـم در منطقـه ی اختصاصـی آن قالب دیگـر؟ این کاری اسـت کـه غربی ها 
دارند میکننـد. خیلی از ایـن کنوانسـیون های بین المللی و جهانی شـان ناظـر به همین مسـائل اسـت. روی این فکر 
غلط، زندگـی بشـریّت را تبـاه کردند، خودشـان را تبـاه کردنـد، دیگـران را هـم میخواهند تبـاه کنند. شـما خانمها 
بحمـدالل عالمیـد، فاضلید، برجسـته اید؛ مـن احتـرام میکنم ]به شـما[. هـر وقتی کـه در جلسـاتی خانمها صحبت 
میکنند مـن اسـتفاده میکنـم. در همیـن جایی کـه مـا نشسـته ایم، جلسـه ی اندیشـه های راهبـردی بـود راجع به 
مسـئله ی زن و خانواده؛ چنـد خانم آمدنـد صحبت کردنـد، بدون تعـارف حقیقتاً من اسـتفاده کـردم، بهره بـردم از 
آن مطالبـی که گفتند؛ بـه نظر مـن اگر شـماها میخواهید بـرای مسـئله ی اساسـی زن و معضل زن و مشـکاتی که 
جامعه ی زنـان در همه جـا - از جمله در کشـور ما - بـه آن دچارنـد فکر بکنید، شـرط اّول آن این اسـت کـه خودتان 
را و ذهنتان را بایـد از تفّکـرات غربی که یک تفّکرات کلیشـه ای غلـط متحّجر نونمـا - ظاهرش نو، باطنـش متحّجر؛ 
ظاهرش دلسـوزانه، باطنـش خائنانه - ]اسـت [، خاص کنیـد، نجات بدهیـد؛ فکر مسـتقّل از تفکرات غربـی بکنید.

2( رجوع به متون اسالمی
 الـزام دّوم اینکه به متـون اسـامی مراجعه کنیـد. واقعاً از قـرآن و از سـّنت و از حدیـث و از دعا و از متون اسـامی 
و از کلمـات ائّمـه و رفتـار ائّمـه، آن اصـول و پایه هـای اصلـی را اتّخـاذ کنیـد. وحـی اسـت دیگـر، وحی مـال خدا 
اسـت؛ خـدا آفریننـده ی من و شـما اسـت. مـن نمیگویم هرچـه به نـام دیـن در دهانهـا می افتـد آدم قبـول کند؛ 
نـه، از همـان دیـن صحیـح، کـه بـا شـیوه ی درسـِت اسـتنباط و بـه وسـیله ی اهـل و شایسـتگان ایـن کار انجام 
میگیـرد، اسـتفاده شـود؛ واقعـاً از کتـاب خـدا، از سـّنت پیغمبـر، از روش ائّمـه ی معصومیـن و از کلمـات اینهـا 
اسـتفاده بشـود، که مـا در زمینه ی مسـائل زنـان باید چـه راهبـردی را اتّخـاذ کنیـم و خطـوط اساسـی را از آنجا 

بایـد اتّخـاذ کنیم.

3( پرداختن به مسائل اصلی در احصاء موضوعات زنان
 بـه نظـر مـن اینهـا دو کار اصلـی اسـت. یـک کار سـّوم هـم وجـود دارد و آن اینکـه در احصـای1 مسـائل اصلـِی 

1. شمردن
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زنان، حقیقتـاً به مسـائل اصلـی بپردازیم، نـه به مسـائل درجـه ی دو. پرداختـن به مسـئله ی خانـواده و بخصوص 
مسـئله ی سـامت و امنّیـت و آرامـش و تکریـم زن در محیـط خانـواده، یکـی از مسـائل اصلـی اسـت. مـا چنـد 

مسـئله ی اصلـی داریـم، یکـی از آنهـا این اسـت.
 نـگاه کنیـد ببینیـد عوامـل َسـلب آرامـش و سـکینه ی روحـی زن در خانـواده چـه چیزهایی اسـت؟ دنبـال این 
باشـید که با قانـون، بـا روشـهای تبلیغـی، بـا روشـها و شـیوه های گوناگـون، اینهـا را برطـرف کنید. این، اسـاس 
قضّیـه اسـت. زن در خانـه مایـه ی آرامش اسـت؛ مایـه ی آرامش مـرد، و مایـه ی آرامـش فرزنـدان؛ دختر و پسـر. 
اگر خـود زن برخـوردار از آرامش روانـی و روحی نباشـد، نمیتوانـد این آرامـش را به خانـواده بدهد. زنـی که مورد 
تحقیر قرار بگیـرد، مـورد اهانت قـرار بگیرد، مـورد فشـار کار قرار بگیـرد، نمیتوانـد کدبانـو باشـد؛ نمیتواند مدیر 
خانـواده باشـد؛ درحالی کـه زن، مدیـر خانـواده اسـت. ایـن مسـئله ی اصلـی اسـت. ایـن یکـی از آن اصلی تریـن 
مسـائل اسـت، که خـب در محیط زندگـی مـا - چـه محیطهـای قدیمی مـا، چـه محیطهای جدیـد مـا - چندان 

مـورد توّجه قـرار نگرفتـه اسـت و باید مـورد توّجـه قـرار بگیرد.

احترام كار زن در خانه
 تصـّور از زن در خانـه، تصـّور یک موجـود درجـه ی دویی ]اسـت [ کـه موّظف بـه خدمتگـزاری به دیگران اسـت؛ 
ایـن تصـّور  بیـن خیلی هـا هسـت - حـاال بعضی هـا بـه زبـان می آورنـد، بـه رو می آورنـد، بعضی هـا هـم بـه رو 
نمی آورنـد، اّما در دلشـان ایـن اسـت - این درسـت نقطـه ی مقابـل آن چیزی اسـت که اسـام بیان کرده اسـت. 
من مکّرر عـرض کرده ام ایـن حدیث معـروف را کـه »اَلَمـرأَُة َریحانَـٌة َو لَیَسـت بَِقهَرمانَـة«؛2 قهرمـان، در تعبیرات 
رایـج عربـی، بـه آن کارگـزار میگویند؛ مثـل »اََمـَر َقهِرمانَـُه بَِکـذا«؛ مثـًا فان صاحـب ملـک و اماك فـراوان به 
قهرمان خـودش، یعنی آن کسـی کـه کارگزار امـور این اماك اسـت، گفت؛ بـه این میگوینـد »قهرمـان«. در این 
حدیث میگویـد: خیال نکـن زن کارگـزار تو داخل خانه اسـت کـه باید کارهـای خانـه را ]انجام دهـد[؛ این جوری 
نیسـت. خب ببینیـد، این خـودش یک فصلـی اسـت کـه از آن چندین فصـل گشـوده میشـود: مسـئله ی احترام 
کار زن در خانـه و عـدم الـزام او، مجبور نبـودن او، قابل خریداری شـدن ایـن کار یعنی قابـل مبادله ی بـا پول؛ این 
اسـت. اینها چیزهایی اسـت که خب در اسـام هسـت، در فقه اسـام هسـت؛ همان طور که اشـاره کردند ایشـان، 
واقعاً فقـه ما فقـه مترّقـی و برجسـته ای اسـت. یـک چیزهایـی از آن را بعضـی میگیرنـد، یـک چیزهایـی از آن را 
فراموش میکننـد، یـک چیزهایی را هـم به خاطـر هماهنگی بـا این افـکار هوچیگرانـه ی غربـی از این رو بـه آن رو 

میکننـد؛ ایـن را هـم دیده ایـم ما.

مسئله خانه و خانواده، مسئله اصلی حوزه زنان
 بعضی هـا بـرای اینکه غربی هـا بدشـان نیایـد، بعضـی از حقایـق احـکام اسـامی را، واضحـات احکام اسـامی را 
ـنَّ َو اِن  عوض میکنند. قـرآن میفرمایـد: َو اِن تُِطـع اَکَثَر َمن فِـی االَرِض یُِضلّـوَك َعن َسـبیلِ اللِ اِن یَتَِّبعـوَن ااِّل الظَّ
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ُهـم ااِّل یَخُرُصـون؛3 دنباله رِو فکـر رایـج در دنیای جهـل و خرافه نبایـد بود؛ فکر اسـامی را بایـد پیدا کـرد، دنبال 
آن باید رفـت، ولو حـاال یک عـّده ای بد بگوینـد. این هم یک مسـئله اسـت؛ بنابرایـن مسـئله ی اصلی را بایـد پیدا 
کرد. بـه نظر مـن مسـئله ی اصلـی، یعنی یکـی از مسـائل اصلی، مسـئله ی خانـه و خانـواده اسـت: امنّیـت زن در 
محیـط خانواده؛ فرصـت زن در محیط خانـواده و خانـه داری برای بُـروز اسـتعدادها؛ ]چیزی [ مانـع درس خواندن 
او، مانـع مطالعه کـردن او، مانـع فهمیـدن او، مانـع نوشـتن او نشـود - ]برای[ کسـی که اهـل این چیزها اسـت - 

میدان بـرای ایـن کارهـا فراهم باشـد؛ این اسـاس قضّیه اسـت.

اشتغال بانوان، جزو مسائل اصلی نیست
 مسـئله ی اشـتغال بانوان، جزو مسـائل اصلی نیسـت. البّتـه ما با اشـتغال بانـوان مخالف نیسـتیم؛ بنده خـودم نه 
با اشتغالشـان، نه بـا مدیریّتهاشـان مخالفتـی نـدارم، مادامی که با آن مسـائل اصلـی معارضـه و تنافی پیـدا نکند؛ 
اگـر معارضه پیـدا کـرد، آن مقّدم اسـت. یکـی از کارهایی کـه در ایـن زمینه ی سـّوم که عـرض کردیم بایـد انجام 
بگیرد، طبعـاً این اسـت کـه نگاه کننـد ببیننـد آن مشـاغلی کـه متناسـب با ایـن خصوصّیت زن اسـت چیسـت. 
بعضی از مشـاغل هسـت متناسـب با سـاخت زن نیسـت، خب اینها را دنبـال نکننـد. یکـی از کارها این اسـت که 
آن تحصیاتـی را کـه بـه آن مشـاغل منتهـی میشـود، بـر زن تحمیل نکننـد. ایـن بحـث دانشـگاه و تحصیات و 
ماننـد اینها کـه باز بعضی هـا جنجـال میکننـد کـه در تحصیات تبعیض اسـت، ایـن تبعیـض همه جا بد نیسـت. 
تبعیـض آنجایـی کـه ضـّد عدالـت باشـد بـد اسـت. وااّل فـرض کنیـد وقتی کـه شـما در یـک تیـم فوتبـال، یکی 
را میگذاریـد مهاجـم، یکـی را میگذاریـد مدافـع، یکـی را میگذاریـد دروازه بـان، خـب ایـن تبعیـض اسـت دیگر. 
اگـر آن کسـی کـه بایـد در خـط دفـاع واایسـتد، گذاشـتند مهاجم، خـب تیـم خواهـد باخت. آن کسـی کـه باید 
مهاجم باشـد اگـر گذاشـتند دروازه بـان که بلـد نیسـت ایـن کار را، خـب تیـم میبازد. ایـن تبعیـض اسـت، ]اّما[ 
این تبعیض، عیـن عدالت اسـت؛ یکـی را اینجا میگذارنـد، یکـی را آنجا میگذارنـد، یکـی را آنجـا میگمارند. ]پس 
بایـد[ ببینیم بـا توّجه بـه آن اهداف بلند چه درسـی بـرای بانـوان مناسـب اسـت، آن درس را در اختیارشـان قرار 
بدهیم؛ نـه اینکه مجبـورش کنیم که شـما چون در کنکـور این جوری شـرکت کـردی، و این جوری نمـره آوردی، 
حتمـاً باید بروی فـان درس را بخوانـی، که ایـن درس نه با طبیعـت زنانه ی او سـازگار اسـت، نه با اهـداف عالی او 
سـازگار اسـت، نه شـغلی که به دنبال این درس به او داده میشـود، متناسـب با او اسـت. ایـن چیزها را بـه نظر من 
در زمینـه ی اشـتغال زنان بایـد در نظر گرفـت. و خاصه ایـن را که زن نتوانـد همه ی مشـاغلی را که مـرد به عهده 
میگیـرد به عهـده بگیـرد، نباید ننگ دانسـت یا نقص دانسـت؛ نخیـر، آن چیزی بد اسـت که متناسـب بـا طبیعت 
الهـی ]نباشـد[. ایـن، آن عرایض ما اسـت کـه البّته حـاال چیزهای دیگـری هم یادداشـت کردیـم، که بـه نظر من 

همین انـدازه کافی اسـت.

3. سوره ی انعام، آیه ی 116



نگاه انقالب اسالمی 
به مسئله زن

171

ضرورت نگاه به رهنمود الهی و سلب نگاه از رهنمودهای مادی، در مسائل زنان
 مسـئله ی زنـان، مسـئله ی مهّمـی اسـت؛ بهتریـن کسـانی هـم کـه ایـن مسـئله را میتوانند دنبـال کننـد و حل 
کننـد خـود خانمهـا هسـتند. و خانـم تحصیل کـرده و خوش فکـر و بااسـتعداد و خوش قلـم و خوش قریحـه کـم 
نداریـم؛ امروز در کشـور مـا بحمـدالل خیلی زیاد اسـت. عـرض کـردم؛ هیچ وقـت در تاریخ کشـور مـا این همه زن 
تحصیل کـرده و فرزانه و برجسـته ما نداشـتیم؛ نـه در محیطهای حـوزوی، نه در محیطهـای دانشـگاهی. این همه 
نویسـنده ی زن، این همـه شـاعر زن، این همـه محّقـق زن، پژوهشـگر زن، در رشـته های مختلـف نداشـتیم؛ 
خوشـبختانه امروز بـه برکت نظـام اسـامی ]داریـم [. اینها بـه برکت اسـام اسـت، به برکـت جمهوری اسـامی 
اسـت، به برکت همان نگاه روشـن امـام به مسـئله ی زن اسـت، که اشـاره کردنـد.4 هیچ وقـت ما چنیـن وضعّیتی 
را در کشـورمان نداشـتیم. بایـد خدا را شـکر کنیـم و از توفیقـات او سپاسـگزاری کنیـم و از او افزایش ایـن توفیق 
را بخواهیـم و شـکر ایـن توفیـق را بکنیـم؛ شـکرش هـم همین اسـت کـه عرض کـردم: نـگاه بـه رهنمـود الهی و 
سـلب نـگاه از رهنمودهـای مـاّدی کـه امـروز متصـّدی و مباشـر آن هـم غربی هـا و آمریکایی هاینـد کـه خیلـی 
هـم پرروینـد، خیلـی هـم طلبگارند، خیلـی هـم هوچـی هسـتند، و اگر کسـی بر خافشـان حـرف بزنـد، هجوم 

تبلیغاتـی هـم میکننـد، ]اّما[ نبایـد اعتنـا کـرد؛ باید انشـاءالل پیـش بروید.
والّسام علیکم ورحمةالل و برکاته 
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4. خانم موالوردی 



یکـی از چیزهائی که مـا امروز خیلـی احتیاج داریـم، برنامه های 
مطالعاتی برای قشـرهای مختلف اسـت. بارها اتفـاق می افتد که 
جوانهـا را، نوجوانهـا را بـه کتابخوانی تشـویق میکنیـم؛ مراجعه 
میکننـد، میگوینـد آقا چه بخوانیم؟ این سـؤال یک جـواب ندارد؛ 
احتماالً جوابهـای متعددی دارد. مجموعـه ی متصدیان امر کتاب 
- چـه در وزارت ارشـاد، چـه در مجموعـه ی کتابخانه هـا - روی 
ایـن مسـئله بایـد کار جدی بکنند؛ در بخشـهای مختلـف، برای 
قشـرهای مختلـف، بـه شـکلهای مختلـف، بـا تنوع متناسـب، 
سـیرمطالعاتی درسـت کنند؛ اول این کتاب، بعـد این کتاب، بعد 
ایـن کتـاب. وقتـی که جـوان، نوجـوان، یا کسـی که تاکنـون با 
کتـاب انـس زیادی نداشـته اسـت، وارد شـد، حرکت کـرد، راه 

افتـاد، غالباً مسـیر خـودش را پیـدا خواهد کرد.
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