
هویت در بحران
از دست دادن هویت اختصاصی، هر دو جنس را دچار بحران هویت می کند

مصاحبه با خانم ظهیری، استاد جامعه الزهرا3 ////
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با توجه به ویژگی ه��ای دختران جامعه ما، �
هویت دختران را چگونه تعریف می کنید؟

هویت انس��ان ها به چند چیز بستگی دارد: هویت 
انسانی، هویت دینی و هویت ملی. هویت انسانی 
این اس��ت که خداوند تبارك و تعالی دختر را مانند 
پسر و زن و مرد از یك جنس آفریده و انسان خطاب 
کرده اس��ت. بنابرای��ن، اگر هر جنس توانس��ت آن 
کرامت ه��ای واالی انس��انی را در خ��ودش تحق��ق 
ببخشد و به سوی رشد و کمال حرکت کند، هویت 
انس��انی خ��ودش را تأمی��ن ک��رده اس��ت، وگرنه به 
س��یر نزولی می رس��د. قرآن دربارۀ چنی��ن افرادی 
می فرمای��د: »اولئ��ك کاالنعام بل هم اض��ّل«؛ این 
خود بیانگر یك نوع و درجه ای از س��قوط است. در 
براب��ر آن، درجۀ صعود اس��ت که انس��ان را به مقام 

واالی انسان می رساند.
هویت دینی ما، برگرفته از آموزه های دینی ما است 
و ب��ه هر می��زان که این آموزه ه��ای دینی در عمل 
تحقق پیدا کند، هویت ارزش��ی انس��ان پر رنگ تر 
جلوه می  کند. بنابراین، ب��رای ارزیابی هویت یك 
دختر مسلمان بر پایۀ آموزه های دینی ، باید تقید 
و پای بن��دی او در انجام واجبات و ترك محرمات را 

ارزیابی و سنجش کرد.
هویت ایرانی ما اکنون با هویت دینی ما درهم آمیخته 
اس��ت؛ یعنی ما یك مس��لمان ایرانی هس��تیم و به 
فرمایش حضرت امام، مسلمان بودن ما مقدم بر آن 
هویت ملی ما اس��ت، و مفتخریم که هم مسلمانیم 
و هم ایرانی هس��تیم. ایرانی ها اصالت ایرانی بودن 
خودش��ان را با پذیرش اسام حفظ کردند و تمدن 

که��ن خودش��ان را از دس��ت ندادند و ای��ن برای ما 
ارزش��مند اس��ت. ما ی��ك زن و یك دختر مس��لمان 
ایرانی هس��تیم که هویت ارزشی ما، حفظ فرهنگ 
ایرانی و ارزش های سنتی زیبای ما است، که در آن 

جلوه گر شده و برگرفته از همان آموزه ها است.
در تعریف هویت دختران جامعه می توان گفت: زن 
مسلمانی که در نگاه دینی ما انسان است و می تواند 
هویت ارزشی خود را حفظ و عرضه کند؛ یعنی ما بر 
این باوریم که ما درب��ارۀ هویت اصیل خویش برای 
جهان حرف های بسیار داریم. هویت مان یك هویت 

ارزشی، اصیل و پایه دار است که ریشه 
در تمدن کهن ما دارد. 

جایگاه دخت��ران ما در مذهب، �
جامعه  و خانواده چگونه است و چه 

تفاوتی با جایگاه پسران دارد؟
آن گونه در پرس��ش نخست بیان شد،  
در آموزه های دینی ما خطاب نخستین 
خداوند خطاب انسانی است: »َخَلَقُکْم 

ِمْن َنْفٍس واِحَدة«؛1 یعنی خدا انسان را از یك گوهر 
ذات واح��د آفری��د، ام��ا این انس��ان ب��ه دو صنف یا 
دسته تقسیم  می شود؛ گاهی مذکر و گاهی مؤنث 
اس��ت. بنابراین، دختر و پس��ر ب��ودن در عالم واقع 
وج��ود دارد، اما در عرب جاهلیت و در بس��یاری از 
اقوام و ملل گذش��ته، دختر بودن یك نقص بود. از 
کرامت های اس��ام، احیای ش��خصیت زن و دختر 
است. به تصریح قرآن کریم وقتی تولد دختری را به 
اعراب جاهلی خبر می دادند، چهره هایشان سیاه و 
کبود و سرهایشان به زیر افکنده می شد. به گواهی 

ارزیابی هویت  ب��رای 
یك دختر مسلمان بر 
پایۀ آموزه های دینی ، 
پای بندی  و  تقید  باید 
او در انجام واجبات و 
را  محرم��ات  ت��رك 
ارزیاب��ی و س��نجش 

کرد .



تاریخ داشتن دختر در بس��یاری از اقوام ننگ بود. 
عرب ه��ا دختران را زنده به گ��ور می کردند. قرآن از 
کار ناشایست آنان چنین می پرسد: »َو ِإَذا اْلَمْوُؤَدُة 
یِّ َذْنٍب ُقِتَلت «؛2 به چه گناهی دختران را 

َ
ُسِئَلت  ِبأ

می کش��تید؟ به چه دلیل از داشتن دختر احساس 
فروتری می کردید؟

در این احیاگری، اس��ام دو سیره را در پیش گرفته 
اس��ت؛ یکی تغیی��ر و تح��ول فکری، اندیش��ه ای و 
فرهنگ��ی جامعه ک��ه در آموزه های دین��ی و روایات 
وج��ود دارد؛ و دیگری س��یرۀ عملی ب��زرگان دین، 
پیامبر گرامی اسام و ائمۀ اطهار:.  
برای نمونه، پیامبر اکرم6 با بوس��ه 
بر دست دختر خویش به نام یك دختر 
ممتاز و برتر، هم یك الگوی ارزش��ی به 
جامع��ه معرف��ی می کنند و هم س��یرۀ 
عمل��ی خوی��ش را نش��ان می دهن��د. 
چنین واقعیت فرهنگی ای در گفتار آن 

حضرت نیز تجلی یافته است.
احادیث گهربار پیش��وایان دین هم به 
ارزش توالد و فرزندزایی دختران اشاره کرده است و 
هم از آثار اقتصادی، روحی و اجتماعی وجود دختر 
جامعه مانند فراوانی برکت خانواده و انتقال عطوفت 
در محیط خانواده نس��بت به والدین س��خن گفته 
اس��ت. جارود بن منذر می گوی��د: امام صادق7 
به من فرمود: به من خبر رسیده که دختری برایت 
متولد ش��ده و تو او را دوس��ت نداری، او چه ضرری 
برای تو دارد؟ ُگلی اس��ت که می بویی و روزیش هم 
به عهدۀ دیگری اس��ت. »و کان رسول الله6 أبا 

بنات؛ پیامبر اکرم6 هم پدر چند دختر بود.3
 روایاتی با همین مضمون از پیامبر اکرم6نقل 
ش��ده اس��ت که وجود دختر، پاس��خ و نظر و لطف 
خداوند به والدین است و برای والدین دختردار دعا 
می شود و رحمت خدا شامل آنان می شود. موضوع 
»مظه��ر رحمت بودن دختر« در روایات بیانگر نگاه 
اس��ام به شخصیت دختر اس��ت. پاره ای از روایات 
در این موضوع را می توان در جلد 14 و 15 وس��ائل 
الش��یعه دید. امام صادق7 فرمودن��د: »دختران 
حسنه هستند و پسران نعمت؛ در حسنات خیرات 
هس��ت و از نعمت سؤال می شود«. در روایتی دیگر 
پیامب��ر گرام��ی اس��ام6 فرمودن��د: »خداوند 
ب��ر پ��در دختران رح��م می کند. دخت��ران بابرکت و 
پرمحب��ت  و پس��ران بش��ارت دهنده اند،  دخت��ران 

باقیات الصالحات هستند«.4
باید دانس��ت که خداوند میان دختر و پس��ر تفاوت 
ارزشی نگذاشته است. این هر دو در نظام آفرینش، 
انس��ان هس��تند و جایگاهی وی��ژه دارن��د؛ اما نگاه 
لطف، عطوفت و مهربانی نس��بت به دختر بیش��تر 
اس��ت و اگر در این نگاه مقدم داش��ته شده کارکرد 
و وظیف��ه ای اس��ت ک��ه در آینده ب��ر دوش دختران 
نهاده می شود. برای نمونه، در برخی روایات تاکید 
ش��ده اس��ت که س��وغات را اول به دخت��ر بدهید؛ 
زیرا  آرامش بخش��ی، رحم��ت و عطوفت و مهربانی 
از کارکردهای��ی اس��ت که دخت��ران با ای��ن اهداف 
تربیتی پ��رورش می یابند. ش��یوۀ تربیتی، جایگاه 
و ن��گاه هم��راه با رحم��ت و عطوف��ت و مهربانی در 
جهت تربیت درس��ت آنان برای وظایف خانوادگی 
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 در برخ��ی روای��ات تاکید 
شده است که سوغات را 
اول به دختر بدهید؛ زیرا  
آرامش بخشی، رحمت و 
از  عطوف��ت و مهربان��ی 
ک��ه  اس��ت  کارکردهای��ی 
اهداف  ای��ن  ب��ا  دختران 

تربیتی پرورش می یابند.



و اجتماعی آینده اس��ت و نباید چنین پنداشت که 
چون در برهه ای از زمان، شخصیت دختران مهجور 
و مظلوم واقع ش��ده و ش��خصیتی طفیلی و ثانوی 
پنداشته شده اند اکنون با نگاه برتری جویی گذشته 
نادرس��ت آنان را جبران کنیم. بی گمان هر دو نگاه 
افراط گرایانه و تفریط مدارانه بهره ای از اندیشۀ ناب 
اس��امی ندارد. جایگاه واقعی جنس زن و مردم را 
باید از اس��ام بشناسیم و این جایگاه با کارکردها و 
اهداف، تطابق و هماهنگی دارد. به دیگر س��خن، 
میان تکوین و تشریع تناسب برقرار است و آفرینش 
بر پایۀ اهدافی شکل گرفته است و قانون رفتاری ما 

هم بر آن پایه بنا می شود.

تفاوت مس��ئولیت های دختران و پسران �
چگونه است؟

پیش تر اش��اره کردم که معم��واًل تکلیف ها و حقوق ، 
مس��ئولیت آور اس��ت. اگر ما تفاوت های زن و مرد را 
درس��ت بشناس��یم و علت و حکمت این تفاوت ها را 
بدانی��م، کامًا فهم مأموریت ه��ا و تفاوت ها هم برای 
ما آس��ان خواهد ش��د. اگر ما به این باور برس��یم که 
خداون��د زن و م��رد را مکمل یکدیگر آفریده اس��ت و 
هر ک��دام مأموریت های خاص وجودی خودش��ان را 
بشناس��ند و در جایگاه خودش��ان ق��رار بگیرند، این 
مکم��ل ب��ودن و در کنار ه��م بودن تأمین می ش��ود. 
ب��ا درک درس��ت از تفاوت های آفرینش��ی زن و مرد،ً 
متوجه می ش��ویم ک��ه خداوند مادری و همس��ری را 
مأموریت ویژه و اختصاصی زن، و پدری و همسری را 
مأموریت اختصاصی مرد قرار داده است؛ گرچه امور 
مشترکی مانند اشتغال، تحصیل و عبادت نیز دارند.  

بنابراین، ما یك تربیت مش��ترك برای هر دو جنس 
داریم که هم دختر و هم پسر را باید این گونه تربیت 
ْکَرَمُکْم 

َ
کنی��م؛ باید ه��ر دو را در مس��یر تق��وا  »ِإنَّ أ

ْتقاُک��م «،5 برای تحصیل و علم آموزی، به 
َ
ِه أ ِعْنَد اللَّ

ویژه علم خداشناسی تربیت کنیم. در کنار تربیت 
مش��ترک یک س��ری تربیت های اختصاصی برای 
هر جن��س داریم. اگ��ر تربیت اختصاصی نباش��د 
مسئولیت و تکلیف ویژۀ دو جنس بی مفهوم خواهد 
بود. باید پس��ر ب��رای مدیریت و مس��ئولیت خانه و 
خانواده  و دختر برای مأموریت مادری و همس��ری 

آماده شود.اگر این گونه  عمل کردیم، 
هم آن تفاوت ها را فهمیده ایم و هم در 

مسیر درست  اعمال کرده ایم.
اگر در مس��یر اندیشۀ غربی تشابه زن 
و م��رد گام نهیم ه��ر دو جنس را دچار 
بحران هوی��ت می کنیم و هی��چ کدام 
در جایگاه اصلی و ارزشمند خود قرار 
نخواه��د گرفت.  مش��کلی ک��ه امروز 

جامعۀ ما را تهدید می کند آن است که هیچ کدام از 
دو جنس برای مأموریت های ویژۀ خود آمادگی های 
الزم را ندارند. از آثار این تهدید می توان به باال رفتن 
س��ن ازدواج و کاهش میل به ازدواج، عدم تمایل به 

مسئول پذیری در خانه و خانواده اشاره کرد.

با توجه به القای موضوع تش��ابه و یکسانی �
جایگاه ه��ا و مس��ئول های دختران و پس��ران 
از س��وی جامعه، ب��رای رفع این مش��کل چه 

پیشنهادی دارید؟
ب��ه ب��اور ما ه��ر دو جن��س، نخس��ت بای��د جایگاه 
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اگ��ر در مس��یر اندیش��ۀ 
مرد  و  تش��ابه زن  غربی 
گام نهیم هر دو جنس را 
هوی��ت  بح��ران  دچ��ار 
می کنیم و هیچ کدام در 
جایگاه اصلی و ارزشمند 
خود قرار نخواهد گرفت.



اصل��ی خ��ود را بشناس��ند؛ یعن��ی در س��ه مرحلۀ 
تربیت، آموزش و رفتارهای اجتماعی، هم جایگاه 
اجتماعی هر دو جنس و هم جایگاه های مش��ترك 
انسانی خود را خوب بشناسند. با حرکت در مسیر 
تشابه س��ازی در تربیت، این موضوع به فراموش��ی 
س��پرده ش��ده اس��ت. گاهی ما گمان می کنیم که 
بی توجه��ی ب��ه اختصاصات ه��ر جن��س و تربیت 
مشترک و یکسان هر دو گروه کار خوبی است، حال 
آنکه این بی توجهی به آیندۀ شخصیتی و اجتماعی 

هر دو جنس ضربه خواهد زد.
به باور ما، نگاه فراجنس��یتی تنها در برابر 

خدا و در حقوق انسانی مساوی است 
و در دیگر موارد باید نگاه جنسیتی 
ن��گاه  بی گم��ان  باش��د.  حاک��م 
جنسیتی، نگاهی متعادل، درست 

و خردپذی��ر  اس��ت. ن��گاه معق��ول و 
منطقی آن است که جنس هر کسی را 

ببینیم و مطابق با آن آموزش، تعلیم، تربیت 
و فرهنگ م��ورد نی��از او را عرضه کنیم. 
متولیان امور و دس��ت اندرکاران آموزش 
و فرهن��گ جامع��ه باید به این مس��ئله 
توج��ه کنن��د  و در س��ه بخ��ش تربیت، 
آم��وزش، الگوس��ازی و فرهنگ س��ازی 
برنامه ریزی کنند. بخش��ی از این کار بر 
دوش رس��انه های عمومی، پ��اره ای در 
مت��ون آموزش��ی و کتاب های درس��ی و 
بخش��ی دیگر مربوط به فرهنگ سازی 
در خانواده ها است. پدرها و مادرها باید 

فرزندان خود را برای مس��ئولیت پس��ر ب��ودن و مرد 
و پدر ش��دن و دختر بودن و زن و مادر ش��دن آماده 
کنن��د. این بس��تر و زمین��ه باید از محی��ط خانواده 
فراهم ش��ود. باید از نگاه یکسان بپرهیزیم و اگر در 
گذش��ته دچار تفریط در عم��ل بودیم، اکنون دچار 

افراط در عمل نشویم.

نقط��ه نهایی رش��د دختران کجا اس��ت؟ �
به دیگ��ر بیان، دختران به کج��ا می خواهند و 
می توانند برسند؟ آیا نقطة نهایی آنان، کسب 

خصوصیات پسرانه است؟
عب��ادت ک��ه ه��دف غایی خلقت اس��ت 
میان پس��ر و دختر مش��ترك اس��ت: 
»و م��ا خلق��ت الج��ّن و االن��س اال 
لیعب��دون؛6 خداون��د هم��ۀ ش��ما 
را ب��رای ای��ن آفری��د که بن��دۀ خدا 
ِن 

َ
ش��وید«. همچنین می فرماید: »أ

اُغوت «.7 پس  َه َو اْجَتِنُبوا الطَّ اْعُبُدوا اللَّ
دو کار را بای��د انج��ام دهیم؛ بندۀ خوب 
خدا شویم و از زیر بار یوغ و بردگی اغیار 
درآییم. این هدف غایی از خلقت انسان 
است. اما اختصاصات وجودی هر زن، 
مأموریت های ویژۀ او است. اگر هر کسی 
در جامعه  مأموریت  عمومی اش را انجام 
ده��د، ام��ا مأموریت ه��ای اختصاصی 
خویش را واگذارد، رش��د نکرده اس��ت و 
کامل نیست؛ زیرا یك هدف و مأموریت 
ویژه را انجام نداده است. این کار مانند 
آن است که کسی به هدف فتح قلۀ کوه 
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گاهی م��ا گمان می کنیم 
ب��ه  بی توجه��ی  ک��ه 
اختصاصات هر جنس و 
تربیت مشترک و یکسان 
ه��ر دو گ��روه کار خوبی 
این  آنک��ه  اس��ت، ح��ال 
آین��دۀ  ب��ه  بی توجه��ی 
اجتماعی  و  ش��خصیتی 
ضرب��ه  جن��س  دو  ه��ر 

خواهد زد.



ام��ور  ادارۀ  من��زل،  تدبی��ر 
حس��ن  مدیریت،  خان��واده، 
خلق و ... کار های س��ختی 
است که نیازمند برنامه ریزی 
اس��ت. ای��ن روایات نش��ان 
می دهد که دخت��ران جامعۀ 
اس��المی بای��د ب��رای چنین 
مأموریت س��نگینی آموزش 
داده ش��وند و پرورش یابند. 
این، همان هدف مهم است 
ک��ه یا ک��م دی��ده  ش��ده و یا 

فراموش شده است.

خ��ود را تجهیز کند اما به جای فتح قله به گردش و 
تفریح در آب و هوای اطراف کوهپایه مشغول شود.

خداون��د م��رد را ب��رای ای��ن آفری��ده  ک��ه در زمین��ۀ 
کاره��ای  مانن��د  خ��ودش  وج��ودی  اختصاص��ات 
اجتماع��ی، قوام خانواده، پ��در خوب بودن و تربیت 
نس��ل عهده دار مسئولیت ش��ود و در این راستا باید 
تربیت شود. آنگونه که کار زن هم مادری و همسری 
است. در روایتی می خوانیم: وقتی زن باردار است، 
مانند آن است که  روی بال فرشته ها راه می رود و وقتی 

زایم��ان می کند، خدا گناهان او را می آمرزد؛ به 
نحوی که ب��ه او می گوید: کارهای خیرت 

را از س��ر بگیر؛ همۀ گناهانت پاك شد. 
هنگامی که دوران ش��یردهی به نوزاد 
تمام می شود و بچه  را از شیر می گیرد، 
گوی��ا فرزندی از فرزندان اس��ماعیل را 

آزاد کرده اس��ت و همواره دعای مائك 
شامل حالش می شود. 

ای��ن روایت ب��ه زیبایی مأموریت س��نگین 
زن را نش��ان می ده��د و چنی��ن مأموریت 
سنگینی، آمادگی مناسبی می خواهد. هر 
چه مأموریت س��نگین تر، آمادگی اش هم 
بیش��تر؛ مادری و همس��ری کار سنگینی 
است. وظیفۀ همس��ری و شوهرداری هم 
سنگین است. اگر زنی قربة الی الله آب به 
دست شوهرش دهده، خداوند ثواب آسیه 
همسر فرعون را به او می دهد. امام موسی 
بن جعفر8 می فرمایند: جهاد مرد این 
است که برود در راه خدا بجنگد، خونش را 

در راه خدا بدهد و از کیان اسام دفاع کند و جهاد زن  
این اس��ت که بر غیرت و اذیت شوهرش صبر کند: 
ذی  َزْوِجَها َو َغْیَرِته «.8 

َ
ْن َتْصِبَر َعلی  َما َت��ری  ِمْن أ

َ
»أ

این روایت به آن مفهوم نیس��ت ک��ه مرد می تواند یا 
مجاز اس��ت که همس��ر خود را آزار و اذیت رس��اند. 
مفهوم این روایت آن اس��ت که تحمل س��لیقه های 
مختل��ف م��رد و حفظ ق��وام خان��واده از س��وی زن 
همانن��د جهاد در راه خدا اس��ت. در روایاتی دیگر، 
ل«  َبعُّ جه��اد زن، خوب ش��وهرداری یا »ُحس��ُن التَّ
معرفی ش��ده اس��ت. خ��وب ش��وهرداری به 
معنای تدبیر منزل است. تدبیر منزل، 
ادارۀ امور خانواده، مدیریت، حسن 
خلق و ... کار های س��ختی است 
که نیازمند برنامه ریزی است. این 
روایات نشان می دهد که دختران 
جامعۀ اس��امی باید ب��رای چنین 
مأموریت سنگینی آموزش داده شوند 
و پ��رورش یابند. ای��ن، همان هدف 
مهم اس��ت که یا کم دیده  ش��ده و یا 

فراموش شده است. 
 اصواًل حمله به چنی��ن مأموریتی و 
تخریب آن از سوی دشمنان فکری 
و عقیدتی اس��ام، نشان از اهمیت 
ای��ن مأموری��ت و مس��ئولیت دارد.  
بی گم��ان در م��ادری و همس��ری، 
خیر کثی��ری نهفته اس��ت که نباید 
آن را از دس��ت داد؛ زیرا با رها کردن 
ای��ن مقوله، س��امت جامعه تهدید 
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می شود و جامعه به ورطۀ  نابودی کشیده می شود.

چ��را معموالً دختران به ای��ن موضوعات و �
مأموریت های آینده خود فکر نمی کنند؟

این یک مس��ئلۀ آموزشی است که در تربیت و آموزش 
ُه  نهفته و اکتسابی است. به تصریح قرآن کریم: »َو اللَّ
هاِتُکْم ال َتْعَلُموَن َشْیئًا«.9 این ها  مَّ

ُ
ْخَرَجُکْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
أ

جزء مواردی اس��ت که باید آموزش داده شود و این از 
وظایف پدران و مادران اس��ت. حت��ی ازدواج فرزندان 
از وظایف والدین اس��ت: »و انکح��وا االیامی منکم«. 
نمی گوید خودشان بروند ازدواج کنند، بلکه می گوید 
ب��ه ن��کاح درآورید. قرآن دس��تور می دهد که بس��تر و 
زمینۀ تشکیل خانوادۀ  فرزندان را فراهم آورید. معلوم 
اس��ت که یک��ی از وظایف س��نگین پدران و م��ادران، 
تربی��ت دختران ب��ا هویت دخترانه و پس��ران با هویت 
پس��رانه است. بنابراین، هر کدام اگر هویت دیگری را 
پیدا کند، تعالی و  رش��د ندارد، بلکه به نزول و سقوط 
می انجامد. هر کس بتواندهویت اصیل خویش را پیدا 

کند، به رشد و کمال واقعی رسیده است.

در پایان اگر موضوعی باقی مانده است بیان �
کنید؟

الگوه��ای دینی م��ا همۀ این ویژگی  ه��ای خاص را 
دارند. حضرت فاطمۀ زهرا3 همس��ری ستودنی 
اس��ت که امام علی7 ایش��ان را س��توده اس��ت و 
مادری ستودنی است که همۀ ائمه به مادری ایشان 
افتخ��ار می کنن��د. همچنین حض��رت زینب3، 
زن نمونه ای اس��ت که همس��ر در کنار او احس��اس 
رضایت و خش��ودی می کند، و مادر نمونه ای است 

که در دامن خود شهید می پروراند و تحویل جامعۀ 
اسامی می دهد.

دلی��ل تمجید از جای��گاه اجتماعی حض��رت زهرا 
و حض��رت زینب8 آن اس��ت ک��ه در تربیت این 
بزرگواران اختصاصات و اصالت های تربیتی حفظ 

شده است.
مقام واالی حضرت مریم3  که به تصریح قرآن کریم 
َه اْصَطفاِك  برگزیدۀ  زنان زمان خویش است: »ِإنَّ اللَّ
َرِك َو اْصَطفاِك َعلی  ِنس��اِء اْلعاَلمین «10 آن مقام  َو َطهَّ
و کمالی اس��ت که  حضرت عیس��ی7 از او متولد 
می شود و مریم به مقام مادری می رسد و جالب آنکه 

کمال این مقام در مادر بودن تجلی می یابد. 
امید که دختران ما با الگو قرار دادن این بزرگواران، 
بتوانند جایگاه اصیل انسانی خودرا نگه دارند و به 
جایگاه اختصاصی دختر بودن بها بدهند. خداوند 
تبارك و تعالی مظهر جالش را مرد و مظهر جمالش 
را زن ق��رار داده اس��ت. از این رو بایس��ته اس��ت که 
کرام��ت ای��ن ریحانۀ آفرینش مّد نظر ق��رار گیرد که 
پیامبر اکرم6 فرمودند: »ما اکرم الّنساء اال کریم 

و ال اهانهنّ اال لئیم.«
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