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باسمه تعالی

ــاد آن  ــت و ابع ــان و اهمی ــادری زن ــه داری و م ــش خان نق
ــالمی ــالب اس ــر انق ــات رهب در بیان

شغل حساس و آینده ساز
ــِی  ــه ای نقش آفرین ــت هللا خامن ــرت آی ــگاه حض در ن
ــرورش  ــه »پ ــواده کــه معطــوف ب محــوری زن در خان
نســل  شــکوفاییی  و  رشــد  و  انســان«  تربیــت  و 
انســانی اســت، نقشــی بی بدیــل اســت کــه هیــچ 
ــذا  ــت. ل ــش نیس ــه انجام ــادر ب ــان ق ــر از زن ــس غی ک
خانــه داری، شــغل »حســاس و آینده ســاز« اســت 
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نیســت. مــادر«  »کاِر  اهمیــت  بــه  کاری  هیــچ  و 
اطالع رســانی  پایــگاه  خانــواده ی  و  زن  بخــش 
ابعــاد  اهمیــت،  ذیــل  متــن  در   KHAMENEI.IR
مــادرِی  و  »خانــه داری  نقــِش  ایفــای  اثــرات  و 
معظــم  رهبــر  بیانــات  براســاس  را  زنــان« 
اســت: کــرده  بازخوانــی  اســالمی  انقــالب 
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خانه داری 
شغل حساس 

و آینده ساز 
است
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یکــی از مهمتریــن وظائــف زن، خانــه داری اســت. 
همــه میداننــد؛ بنــده عقیــده نــدارم بــه ایــن کــه زنهــا 
نبایــد در مشــاغل اجتماعــی و سیاســی کار کننــد؛ نه، 
اشــکالی نــدارد؛ امــا اگــر چنانچــه ایــن بــه معنــای این 
باشــد کــه مــا بــه خانــه داری بــه چشــم حقــارت نــگاه 
کنیــم، ایــن میشــود گنــاه. خانــه داری یــک شــغل 
اســت؛ شــغل بــزرگ، شــغل مهــم، شــغل حســاس، 

شــغل آینده ســاز.
1392/۰2/11
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کاری که از همه کارهای دیگر 
مهمتر 

است...
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در مســأله ی زن آنچــه کــه در درجــه ی اول اهمیــت 
قــرار دارد، مســأله ی »خانــواده« اســت؛ نقــش زن بــه 
ــه ی  ــن از هم ــر م ــه نظ ــواده. ب ــوی از خان ــوان عض عن
نقشــهائی کــه زن میتوانــد ایفــاء کنــد، ایــن اهمیتــش 
ــا  ــه زن آی ــت ک ــن نیس ــر ای ــث س ــت... بح ــتر اس بیش
میتوانــد مســئولیتی در بیــرون از منزل داشــته باشــد یا 
نــه - البتــه کــه میتوانــد، شــکی در ایــن نیســت؛ نــگاه 
 ایــن را نفــی نمیکنــد - بحــث در ایــن 

ً
اســالمی مطلقــا

اســت کــه آیــا زن حــق دارد بــه خاطــر همــه ی چیزهــای 
مطلــوب و جالــب و شــیرینی کــه در بیــرون از محیــط 
ــش  ــود، نق ــور ش ــت تص ــن اس ــرای او ممک ــواده ب خان
خــود را در خانــواده از بیــن ببــرد؟ نقــش مــادری را، 
نقــش همســری را؟ حــق دارد یــا نــه؟ مــا روی ایــن 
مهمتریــن  میگویــم  مــن  میکنیــم.  تکیــه  نقــش 
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ــواد و  ــم و س ــطحی از عل ــر س ــک زن در ه ــه ی ــی ک نقش
ــد،  ــاء کن ــد ایف ــت میتوان ــق و معنوی ــات و تحقی معلوم
آن نقشــی اســت کــه بــه عنــوان یــک مــادر و بــه عنــوان 
یــک همســر میتوانــد ایفــاء کنــد؛ ایــن از همــه ی کارهــای 
ــر از  ــر اســت؛ ایــن، آن کاری اســت کــه غی دیگــر او مهمت
زن، کــس دیگــری نمیتوانــد آن را انجــام دهــد. گیــرم ایــن 
زن مســئولیت مهــم دیگــری هــم داشــته باشــد - داشــته 
ــئولیت اول و  ــد مس ــئولیت را بای ــن مس ــا ای ــد - ام باش
مســئولیت اصلــی خــودش بداند. بقای نوع بشــر و رشــد 
و بالندگــی اســتعدادهای درونــی انســان بــه ایــن وابســته 
اســت؛ حفــظ ســالمت روحــی جامعــه بــه ایــن وابســته 
اســت؛ َســکن و آرامــش و طمأنینــه در مقابــل بیقراری هــا 

ــت. ــته اس ــن وابس ــه ای ــا ب ــا و تالطم ه و بی تابی ه
1386/۰۴/13
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هیــچ کـــاری بــــه اهمیت 

»کاِر مادر« 
نیست
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]زن مســلمان بایــد[ در دامــن پرمهــر و پرُعطوفــت و 
ــا ســخنان پرنکتــه و مهرآمیــزش، فرزنــدان ســالمی  ب
ــده،  ــانهای بی ُعق ــد؛ انس ــی تربیت کن ــاظ روان را از لح
ــاظ  ــالم از لح ــانهای س ــه، انس ــانهای خوش روحی انس
ــد  ــرورش پیــدا کنن روحــی و اعصــاب، در دامــان او پ
و مــردان و زنــان و شــخصیتهای جامعــه را به وجــود 
ــتر  ــازنده تر و باارزش ــازنده ای، س ــر س ــادر از ه آورد. م
 
ً
ــال اســت. بزرگتریــن دانشــمندان، ممکــن اســت مث

ــه وجــود  ــده الکترونیکــی را ب ــزار بســیار پیچی یــک اب
وســایل  بســازند،  قاّره پیمــا  موشــکهای  آورنــد، 
تســخیر فضــا را اختــراع کننــد؛ امــا هیــچ یــک از اینهــا 
نــدارد کــه کســی یــک انســان واال  را  اهمیــت آن 

به وجــود آورد. و او، مــادر اســت.
1371/۰9/25
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ایــــــــــن 
»هنِر زن« 

اســـت
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نقــش زن در  بــه  قــدر  ایــن  اســالم  این کــه  ــت 
ّ
عل

داخــل خانــواده اهمیــت میدهــد، همیــن اســت کــه 
زن اگــر بــه خانــواده پایبنــد شــد، عالقــه نشــان داد، 
ــود  ــای خ ــه بچه ه ــت داد، ب ــد اهمی ــت فرزن ــه تربی ب
رســید، آنهــا را شــیر داد، آنهــا را در آغــوش خــود بــزرگ 
-قصــص،  فرهنگــی  آذوقه هــای  آنهــا  بــرای  کــرد، 
احــکام، حکایتهــای قرآنــی، ماجراهــای آموزنــده- 
فراهــم کــرد و در هــر فرصتــی بــه فرزنــدان خــود مثــل 
غــذای جســمانی چشــانید، نســلها در آن جامعــه، 
بالنــده و رشــید خواهنــد شــد. ایــن، هنــر زن اســت و 
ــن و کار  ــدن و درس گفت ــا درس خوان ــم ب ــی ه منافات

ــدارد. ــا ن ــال اینه ــت و امث ــردن و ورود در سیاس ک

1375/12/2۰
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هیچ کس 
دیگر نمیتواند این کار را 

بکند...
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تربیــت  خانــه  در  را  خودتــان  بچــه ی  اگــر  شــما 
نکردیــد، یــا اگــر بچــه نیاوردیــد، یــا اگــر تارهــای 
فوق العــاده ظریــف عواطــف او را - کــه از نخهــای 
ابریشــم ظریف تــر اســت - بــا سرانگشــتان خودتــان 
بــاز نکردیــد تــا دچار عقــده ی ]عاطفــی[ نشــود، هیــچ 
کــس دیگــر نمیتوانــد ایــن کار را بکنــد؛ نــه پــدرش، و 
نــه بــه طریــق اولــی دیگــران؛ فقــط کار مــادر اســت. 
ایــن کارهــا، کار مــادر اســت؛ امــا آن شــغلی کــه شــما 
بیــرون داریــد، اگــر شــما نکردیــد، ده نفــر دیگــر آنجــا 
ایســتاده اند و آن کار را انجــام خواهنــد داد. بنابرایــن 
اولویــت بــا ایــن کاری اســت کــه بدیــل نــدارد؛ تعّیــن 

بــا ایــن اســت.
139۰/1۰/1۴
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فقط 
»ظرافِت زنانه« 

از عهده انجام این کار بر می آید
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وظایــف داخــل خانــه ی زنــان، نــه اهمّیتــش کمتــر از 
ــر  ــش کمت ــه زحمت ــه اینک ــت و ن ــی اس ــف بیرون وظای
ــم  ــد. او ه ــم باش ــتر ه ــش بیش ــاید زحمت ــت. ش اس
ــالش و  ــه ت ــد، ب ــط را اداره کن ــن محی ــه ای ــرای اینک ب
کوشــش احتیــاج دارد. چــون مدیــر داخــل خانــه 
زنــان هســتند... خیلــی کار ظریفــی اســت. فقــط هــم 
ظرافــِت زنانــه از عهــده ی انجــام ایــن کار بــر می آیــد. 
ــا را  ــن ظرافته ــد ای ــدارد بتوان ــکان ن ــردی ام ــچ م هی

ــد. ــت کن رعای
1386/۰6/۰6 
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خانه داری  
»فطری ترین  و 

مطلوب ترین  کار« 
                                                                برای  زنان  است
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ــه  ــرای کار در خان ــود زن ب ــود وج ــه می ش ــه گفت این ک
الزم اســت، معنایــش ایــن نیســت کــه در میدانهــای 
علمــی و عملــی و فّعالیتهــا، تواناییــی نــدارد. یــا از 
لحــاظ معنوّیــت کــه باالتــر از همــه ی اینهاســت و در 
ــا  ــه ی اینه ــالم هللا علیها، هم ــرا س ــه ی زه ــورد فاطم م
ــن  ــه، طبیعی تری ــد البت ــم. هرچن ــاهده می کنی را مش
و فطری تریــن و مطلوبتریــن کار بــرای زنــان، کار در 
خانــه اســت. یعنــی مســأله ی اداره کــردن همســر 
و فرزنــدان، طبیعی تریــن کار اســت، و مــن خیــال 
نمی کنــم زنــی طبیعــی باشــد و بــه ایــن کار عشــق و 
عالقــه نداشــته باشــد. بــه طــور قهــری، همــه ی زنــان 

بــه ایــن کار عشــق و عالقــه دارنــد.
1372/۰9/۰8 
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خانه داری یعنی 
»تربیِت انسان«
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فریفتــگان غافــل، خانــه دارِی زن را تحقیــر می کننــد؛ 
و  انســان،  تربیــِت  یعنــی  خانــه داری  حالی کــه  در 
تولیــد واالتریــن محصــول و متــاع عالــم وجــود یعنــی 

بشــر.
95/12/29

ــال  ــّده ای خی ــک ع ــت. ی ــکار نیس ــه بی ــوی خان زن ت
ــوی  ــر، زن ت ــت. نخی ــکار اس ــه بی ــد زن در خان می کنن
ظریف تریــن  و  ســخت ترین  و  بیشــترین  خانــه، 

کارهــا را انجــام می دهــد.
76/12/18 
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باید بر روی کار زنهای خانه دار 
»ارزشگذاری ویژه« 

شود
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ــد  ــرد بای ــت... م ــوری اس ــر مح ــواده عنص زن در خان
 
ً
قــدردان باشــد. جامعــه بایــد قــدردان باشــد. حتمــا

بایســتی بــر روی کار زنهــای خانــه دار ارزشــگذاری 
ویــژه بشــود. بعضــی میتوانســتند برونــد کار بگیرنــد، 
بکننــد،  عالیــه  تحصیــالت  میتوانســتند  بعضــی 
بعضــی تحصیــالت عالیــه هــم داشــتند - مــن دیــدم 
ــن  ــم ای ــا میخواهی ــد م ــل - گفتن ــن قبی ــی را از ای زنان
ــم  ــم، نرفتی ــت کنی ــوب تربی ــم، خ ــزرگ کنی ــه را ب بچ
ــرد، آن کار هــم زمیــن  کار بگیریــم. زن نرفتــه کار بگی
نمانــده؛ آن ده نفــر دیگــر رفتنــد آن کار را گرفتنــد. 
تأمیــن  شــود...  قدردانــی  زنــی  اینجــور  از  بایــد 
اقتصادیشــان، بیمه شــان، بقیــه ی چیزهائــی کــه الزم 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــت، بای اس
139۰/1۰/1۴
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دور کردن زن از 
»خصوصیات زنانه«

 افتخار نیست
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زن بــودن، بــرای زن یــك نقطــه ی امتیــاز اســت، یــك 
نقطــه ی افتخــار اســت. ایــن افتخــاری نیســت بــرای 
زن کــه او را از محیــط زنانــه، از خصوصیــات زنانــه، از 
اخــالق زنانــه دور کنیــم. خانــه داری را، فرزنــدداری را، 
شــوهرداری را ننــگ او بــه حســاب بیاوریــم. فرهنــگ 

غربــی خانــواده را متالشــی کــرد. 
1391/۰۴/2۰
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»مسؤولّیت اجتماعى« 
زن با  انجام مسؤولّیت 

خانوادگى نفی 
نمی شود
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مســؤولّیتهاى  کــه  میشــود  گفتــه  اگــر  خانمهــا 
ــى  ــور داخل ــؤولّیت ام ــى مس ــد، یعن ــى دارن خانوادگ
ــؤولّیت  ــه مس ــت ک ــن نیس ــاى ای ــه معن ــن ب ــه ای خان
ــتى  ــت. بایس ــته اس ــا برداش ــى از دوش اینه اجتماع
ایــن مســؤولّیت را هــم حفــظ کننــد و هــر مقــدارى کــه 
بــا وجــود حفــظ ایــن مســؤولّیت تواناییــى دارنــد، آن 
تواناییــى را بــه مســؤولّیتهاى اجتماعــى و سیاســى هم 

ــد.  ــرب کنن ض
1363/12/۴
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»سهِم خانه« بـــایـــــد 
را در نظر داشته باشید
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شــما زنــان کار هــم داریــد، بیــرون هــم هســتید، 
جراحیتــان را هــم میکنیــد، مریضتان را هــم میبینید، 
فــالن کار علمــی را هــم میکنیــد، فــالن طــرح را هــم 
مینویســید، فــالن درس را هــم در دانشــگاه میدهیــد 
- همــه ی اینهــا بــه جای خــود محفــوظ - اما بایســتی 
ــر  ــید... اگ ــته باش ــر داش ــم در نظ ــه« را ه ــهم »خان س
دیدیــد آن کارتــان بــه ایــن قضیــه ضربــه میزنــد، بایــد 
برایــش فکــری بکنیــد. ایــن، مهــم و اساســی اســت. 

137۰/1۰/۰۴
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باید به 
زنان شاغل 

برای مادری و خانه داری کمک 
شود
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آن  بــه  بایــد  اســت.  دولــت  بــر دوش  وظیفــه ای 
خانمهائــی کــه حــاال بــه هــر دلیلــی، بــه هــر جهتــی، بــا 
هــر ضرورتــی، کار تمام وقــت یــا نیمه وقــت را قبــول 
کرده انــد، کمــک بشــود تــا بتواننــد بــه مســئله ی 
مــادری برســند، بــه مســئله ی خانــه داری برســند. 
ــدت کار  ــا م ــتگی، ب ــان بازنشس ــا زم ــا، ب ــا مرخصیه ب
ــا  ــد ت ــک کن ــت کم ــتی دول ــوی بایس ــه نح ــه، ب روزان
ــا  ــده اینج ــی آم ــر دلیل ــه ه ــاال ب ــه ح ــی ک ــن خانم ای

ــد. ــم برس ــه ه ــه آن قضی ــد ب ــده، بتوان ــاغل ش ش

139۰/1۰/1۴
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مشکِل زنان 
مشاغل سروصدادار نیست
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بعضــی خیــال میکننــد زن کمبــودش ایــن اســت کــه 
مشــاغل بــزرگ و ســروصدادار نــدارد! خیــر؛ مشــکل 
شــغل  کــه  هــم  زنــی  آن  حّتــی  نیســت.  ایــن  زن 
بزرگــی دارد، بــه محیــط امنــی در خانــواده، بــه یــک 
شــوهر مهربــاِن بامحّبــت، بــه یــک تکیــه گاه مطمئــن 
عاطفــی و روحــی - کــه شــوهر و مــرد اوســت - 
نیازمنــد اســت. طبیعــت و نیــاز عاطفــی و روحــی زن 

ــود. ــرآورده ش ــاز ب ــن نی ــد ای ــت؛ بای ــن اس ای

1376/۰7/3۰




