
خانه داری 
شغل حساس و 

آینده ساز
است

زن در خانه  
سخت ترین و 

ظریف ترین کارها 
را انجام میدهد

هیــچ کـــاری بــــه اهمیت 
»کاِر مادر« 

نیست

دور کردن زن از  
»خصوصیات زنانه«  

افتخار نیست

فقط
»ظرافِت زنانه«

از عهده انجام این کار 
بر می آید

باید به 
زناِن شاغل 

برای مادری و خانه داری کمک 
شود

خانه داری
»فطری ترین  و 

مطلوب ترین  کار« 
برای  زنان  است

مشکِل زنان  
مشاغل سروصدادار نیست

ــه  ــه داری ب ــه خان ــا ب ــر م اگ
ــم،  ــگاه کنی ــارت ن ــم حق چش
خانــه داری  گنــاه.  میشــود  ایــن 
بــزرگ،  شــغل  اســت؛  شــغل  یــک 
شــغل  حســاس،  شــغل  مهــم،  شــغل 

 . ز ه ســا یند آ
1392/۰2/11

بیــکار  خانــه  تــوی  زن 
عــّده ای  یــک  نیســت. 
خانــه  در  زن  می کننــد  خیــال 
ــه،  ــوی خان ــر، زن ت ــت. نخی ــکار اس بی
ظریف تریــن  و  ســخت ترین  و  بیشــترین 

می دهــد.  انجــام  را  کارهــا 
1386/12/18

مهمتریــن نقشــی کــه یــک 
علــم  از  ســطحی  هــر  در  زن 
ــد،  ــاء کن ــد ایف ــت میتوان و معنوی
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــت ک ــی اس آن نقش
ــد؛  ــاء کن ــد ایف ــر میتوان ــک همس ــادر و ی م
ــس  ــر از زن، ک ــه غی ــت ک ــن، آن کاری اس ای

ــد.  ــام ده ــد آن را انج ــری نمیتوان دیگ
1386/۰4/13

 بایســتی بــر روی کار 
ً
حتمــا

ــگذاری  ــه دار ارزش ــای خان زنه
ویــژه بشــود. گفتند مــا میخواهیم 
کنیــم،  تربیــت  خــوب  را  بچــه  ایــن 
ــی  ــور زن ــد از اینج ــم. بای ــم کار بگیری نرفتی
قدردانــی شــود... تأمیــن اقتصادیشــان، 
الزم  کــه  چیزهائــی  بقیــه ی  بیمه شــان، 

ــود.  ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــت، بای اس
139۰/1۰/14

ســازنده ای،  هــر  از  مــادر 
ــت.  ــتر اس ــازنده تر و باارزش س
بزرگتریــن دانشــمندان، ممکــن 
اســت پیچیده تریــن وســایل را اختــراع 
کننــد؛ امــا هیــچ یــک از اینهــا اهمیــت آن را 
نــدارد کــه کســی یــک انســان واال به وجــود 

ــت.  ــادر اس آورد. و او، م
1371/۰9/25

نیســت  افتخــاری  ایــن 
از محیــط  را  او  بــرای زن کــه 
از  زنانــه،  خصوصیــات  از  زنانــه، 
اخــاق زنانــه دور کنیــم. خانــه داری 
را، فرزنــدداری را، شــوهرداری را ننــگ او بــه 

بیاوریــم.  حســاب 
1391/۰4/21

زن اگــر بــه خانــواده پایبنــد 
شــد، عاقــه نشــان داد، بــه 
تربیــت فرزنــد اهمیــت داد، آنهــا را 
در آغــوش خــود بــزرگ کــرد، بــرای آنهــا 
ــلها  ــرد، نس ــم ک ــی فراه ــای فرهنگ آذوقه ه
در آن جامعــه، بالنــده و رشــید خواهنــد 

شــد. ایــن، هنــر زن اســت. 
1375/12/2۰

خانمهــا اگــر گفتــه میشــود 
کــه مســؤولّیتهاى خانوادگــى 
دارنــد، یعنــى مســؤولّیت امــور 
داخلــى خانــه ایــن بــه معنــاى ایــن 
از  اجتماعــى  مســؤولّیت  کــه  نیســت 
بایســتى  اســت.  برداشــته  اینهــا  دوش 
و  کننــد  حفــظ  هــم  را  مســؤولّیت  ایــن 
هــر مقــدارى کــه بــا وجــود حفــظ ایــن 
ــى را  ــى دارنــد، آن توانایي مســؤولّیت توانایي
بــه مســؤولّیتهاى اجتماعــى و سیاســى هم 

ضــرب کننــد.  
1363/12/۰4

ــان  ــه ی خودت ــر بچ ــما اگ ش
را در خانــه تربیــت نکردیــد، یــا 
اگــر بچــه نیاوردیــد، یــا اگــر تارهــای 
فوق العــاده ظریــف عواطــف او را بــا 
سرانگشــتان خودتــان بــاز نکردیــد تــا دچــار 
ــد  ــر نمیتوان ــس دیگ ــچ ک ــود، هی ــده نش عق
ایــن کار را بکنــد؛ نــه پــدرش، و نــه بــه طریــق 
ــا  ــت. ام ــادر اس ــط کار م ــران؛ فق ــی دیگ اول
آن شــغلی کــه شــما بیــرون داریــد، اگــر شــما 
نکردیــد، ده نفــر دیگــر آنجــا ایســتاده اند و آن 

ــد داد.  ــام خواهن کار را انج
139۰/1۰/14

بیــرون  کار  زنــان  شــما 
ــان را  ــد، جراحیت ــه داری ــم ک ه
هــم میکنیــد، مریضتــان را هــم 
هــم  را  علمــی  کار  فــان  میبینیــد، 
میکنیــد - همــه ی اینهــا بــه جــای خــود 
ــه« را  ــهم »خان ــتی س ــا بایس ــوظ - ام محف

هــم در نظــر داشــته باشــید.  
137۰/1۰/14

خانــه ی  داخــل  وظایــف 
زنــان، نــه اهمّیتــش کمتــر از 
وظایــف بیرونــی اســت و نــه اینکه 
زحمتــش کمتــر اســت. شــاید زحمتــش 
بیشــتر هــم باشــد. او هــم بــرای اینکــه ایــن 
محیــط را اداره کنــد، بــه تــاش و کوشــش 
احتیــاج دارد. چــون مدیــر داخــل خانــه زنان 
ــط  ــت. فق ــی اس ــی کار ظریف ــتند... خیل هس
ــن  ــام ای ــده ی انج ــه از عه ــِت زنان ــم ظراف ه
ــدارد  ــکان ن ــردی ام ــچ م ــد. هی ــر می آی کار ب

ــد.  ــت کن ــا را رعای ــن ظرافته ــد ای بتوان
1381/۰6/۰6

وظیفــه ای بــر دوش دولت 
اســت. بایــد بــه آن خانمهائی 
بــه  دلیلــی،  هــر  بــه  حــاال  کــه 
کار  ضرورتــی،  هــر  بــا  جهتــی،  هــر 
قبــول  را  نیمه وقــت  یــا  تمام وقــت 
بــه  تــا بتواننــد  کرده انــد، کمــک بشــود 
مســئله ی مــادری برســند، بــه مســئله ی 

برســند.   خانــه داری 
139۰/1۰/14

طبیعی تریــن و فطری تریــن 
ــان،  ــرای زن ــن کار ب و مطلوبتری

کار در خانــه اســت. 
یعنــی مســأله ی اداره کــردن همســر و 
ــن  ــت، و م ــن کار اس ــدان، طبیعی تری فرزن
ــه  ــد و ب ــی باش ــی طبیع ــم زن ــال نمی کن خی

ایــن کار عشــق و عاقــه نداشــته باشــد. 
ــن کار  ــه ای ــان ب ــه ی زن ــری، هم ــور قه ــه ط ب

ــد.  ــه دارن ــق و عاق عش
1372/۰9/۰8

میکننــد  خیــال  بعضــی 
ــه  ــت ک ــن اس ــودش ای زن کمب
مشــاغل بــزرگ و ســروصدادار ندارد! 
خیــر؛ مشــکل زن ایــن نیســت. حّتــی آن 
زنــی هــم کــه شــغل بزرگــی دارد، بــه محیــط 
ــاِن  ــوهر مهرب ــک ش ــه ی ــواده، ب ــی در خان امن
بامحّبــت، بــه یک تکیــه گاه مطمئــن عاطفی 
و روحــی - که شــوهر و مــرد اوســت - نیازمند 
ــی زن  ــی و روح ــاز عاطف ــت و نی ــت. طبیع اس

ــود. ــرآورده ش ــاز ب ــن نی ــد ای ــت؛ بای ــن اس ای
1376/۰7/3۰

کاری که از همه کارهای دیگر 
مهمتر 

است...

باید بر روی کار زنهای خانه دار 
»ارزشگذاری ویژه«  

شود

این 
»هنِر زن«  

است...

»مسؤولّیت 
اجتماعى«   

زن با انجام مسؤولّیت 
خانوادگى نفی نمی شود...

هیچ کس دیگر   
نمیتواند این کار را بکند...

باید 
»سهِم خانه«    

را در نظر داشته باشید 

ی  نقش خانه دار
ی زنــان  و مــادر
و اهمیت و ابعـاد  آن 

در بیانات 
رهبر انقالب اسالمی

شغل حساس و آینده ساز
خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت  نــگاه  در 
نقش آفرینــِی محــوری زن در خانــواده کــه 
معطــوف بــه »پــرورش و تربیــت انســان« 
انســانی  نســل  شــکوفایيی  و  رشــد  و 
اســت، نقشــی بی بدیــل اســت کــه هیــچ 
کــس غیــر از زنــان قــادر بــه انجامــش 
نیســت. لــذا خانــه داری، شــغل »حســاس 
بــه  کاری  هیــچ  و  اســت  آینده ســاز«  و 

اهمیــت »کاِر مــادر« نیســت.
 KHAMENEI.IR اطاع رســانی  پایــگاه 
در متــن ذیــل اهمیــت، ابعــاد و اثــرات 
ایفــای نقــِش »خانــه داری و مــادرِی زنــان« 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــات رهب ــاس بیان را براس

اســامی بازخوانــی کــرده اســت:


