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زن
موجودیتی که می آفریند
و به آفرینش موجودیت می دهد.
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 )1زن ،نیمی از خلقت ،که به نیم دیگر موجودیت می دهد.
 )2بهانه به دنیا آمدن ،به زن که می رسد ،موضوعیت پیدا می کند.
 )3مادر ،واژه ایست که در قاموس زن  ،تجلی پیدا می کند.
 )4اولین طعم حیات ،شیرۀ جانِ مادر است.
 )5نه ماه اقامت در بطن مادران ،بر همۀ خالیق واجب است.
 )6زن ،به مفهوم زندگی ،مصداق حیات می بخشد.
 )7دنیا بی زن ،آفرینش راتعطیل می کند.
 )8آسمان ،به مادران که می رسد ،زمین می شود.
 )9زن ،ریشه است ،که چون شکوفا شود ،غنچه انسانیت گل می کند.
 )11خداوند ،زن را سبب موجودیت انسان قرار داده است.
 )11نطفه ناتوان ،به زن که می رسد ،خدای توانایی می شود.
 )12زن ،همسر مرد می شود ،و همسوی آفرینش.
 )13تمام خوبان عالم ،از دامن زن ،پا به دنیا نهاده اند.
 )14خداوند ،زن را موجودیت داده است ،برایِ آفرینشِ موجودیت.

4

 )15زن را با مرد مقایسه نکنیم ،با زندگی مبادله کنیم.
 )16انسان ،طفولیتش را  ،محتاج زنان است.
 )17خداوند ،بی مرد اراده خلقت می کند ،اما بی زن نه(.حضرت عیسی)(ع)
 )18رحم مادران ،خلقت کال را ،رسیده می کند.
 )19زن  ،اوج لطافت آفرینش است ،برای بودن وشدن.
 )21زن ،لذّت حیات را ،به عزّت حیات مبدّل می سازد.
 )21زن در آفرینش  ،دستیار خداست.
 )22نطفۀ نابالغ ،در وجود زن ،به انسانی بالغ تبدیل می شود.
 )23نگاه مادرانه ،شعاعی از رحمت خداوند است.
 )24خداگونه گی  ،از زن به مرد می رسد.
 )25تصویر خلقت ،در قاب آفرینش ،به قلم زنان شکل می گیرد.
 )26زنان ،شهر آفرینش اند ،و مردان ،شهروند آن.
 )27مادر ،واژه ای است ،که فقط در قاموس زن ،معنا پیدا می کند.
 )28همه انسان ها ،بطن مادری را تجربه کرده اند ،که زن آفریده شده است.
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 )29زن  ،همۀ وجودش را برای ماندگاری خلقت ،هبه می کند.
 )31ایمان ،به قلب زن که می رسد ،عشق می شود.
 )31زن ،دریای خلقت است ،و مرد ،موج آن.
 )32زن ،موجودیتی است ،که کام زندگی را ،بنامِ عشق کرده است.
 )33زن  ،هوس نیست ،هوایِ زندگی است.
 )34آنانکه زن را نشناخته اند ،او را با جنسیت تطبیق می دهند.
 )35سعادت و شقاوت یک نسل ،به زنانِ آن است.
 )36در هر جامعه ای که زن به انحراف کشیده شود ،انحراف ،مشق آن جامعه می شود.
 )37خون شهید ،از بطن مادران شاهد ،سرچشمه می گیرد.
 )38زن  ،کتابی است ،که آفرینش را به شعر بیان می کند.
 )39زن ،شور خلقت است ،که نطفۀ شعور را بارور می کند.
 )41زن ،احساس بودن را ،به زبان نسیم ،می نگارد.
 )41خداوند  ،اولین شعاع جمالش را ،بر زن تابانده است.
 )42زن ،جمال خلقت است و مرد جالل آن.

6

 )43جریان حیات ،به زن که می رسد ،آفرینش صورت می پذیرد.
 )44زنان ،چون گلدانند ،که باغبان هستی ،آفرینش را در آن کشت می کند.
 )45زن ،برای وجود ،عدم را هم می پذیرد.
 )46زن ،صدای پای زندگی است  ،برای آنهایی که تنهایی را حس کرده اند.
 )47زن را نمی شود تعریف کرد ،اما می شود تفسیر کرد.
 )48زن ،جواب سوالی است ،که بودن را از نبودن تفکیک می کند.
 )49زن  ،چون شب است ،که آرامش را به خلقت بر می گرداند.
 )51زن ،آب است ،زندگی را رقیق می کند.
 )51زن ،همراه زندگی است ،و زندگی با زن هموار می گردد.
 )52در کانون خانواده ،زن ،کار خورشید را می کند.
 )53در جریان زندگی ،زن ،نقش حلّال را بازی می کند.
 )54پذیرش سختی ها ،در همراهی با زن ،کاری آسان تر است.
 )55زن ،مرد را ،به نرمش در برابر نامالیمات هدایت می کند.
 )56زن ،جاذبه ای دارد ،که دافعۀ سختی ها را ،قابل تحمل می کند.
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 )57زن ،برای مرد شدن ،کافی است  ،زن باشد.
 )58نقش زن در اجتماع ،چون ،نقش آفتاب در روز است.
 )59زن ،تافته ای جدابافته از خلقت نیست ،بلکه اصل خلقت است.
 )61زن ،تارو پود آفرینش است ،و مرد  ،نقش آن.
 )61زن ،از دو کلمه حرف حساب تشکیل شده است ،پاکدامنی و پایبندی.
 )62زن ،دو حرف دارد ( ،ز)زندگی و (ن)نفس ،وزندگی بی نفس  ،مرگ است.
 )63جامعه ای که زنانش اهل تدبیرند ،تقدیرش ،یک جمله است( ،هرروز ،بهتر از دیروز).
 )64مادرگونه ترین کلمه هستی( ،زن) می باشد.
 )65خداوندگِلِ زن را  ،به هوای گُل آفریده است.
 )66نوزادی که دختر می شود ،آفرینش را تمدید می کند.
 )67تا زن هست ،نبض خلقت از تالطم نمی افتد.
 )68زن  ،مثل سوره است ،که آیه هایش همه خلقند.
 )69از تصویر هستی که زن را پاک کنیم ،زندگی متوقف می شود.
 )71فقط نطفه هایی دختر می شوند ،که قابلیت باروری در حیات را دارا می باشند.
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 )71زن ،ماموریتی از سوی خداوند بر دوش می کشد ،که فقط کار خداست.
 )72به امر خداوند ،فقط زن ها می توانند ،مثل خود را به تمثیل کشند.
 )73زن  ،طول خلقت است ،ومرد عرض آن.
 )74زن هایی که خود را با مرد مقایسه می کنند ،زن را نشناخته اند.
 )75انرژی حیات ،سعۀ وجودی زن است ،که به آفرینش منجر می گردد.
 )76زن ،شاهکار خلقت است ،اگر از شاهراه خلقت به سالمت بگذرد.
 )77زن ،تکیه گاهی است عاطفی ،که نسل رااز انقراض نجات می دهد.
 )78نسل پاک ،دست پروردۀ دامنِ زنان پاک است.
 )79فردای روشن یک تمدّن را ،می تواند در قامت استوار زنان آن تمدّن دید.
 )81هر تفکّری که به حقیقت می پیوندد ،زاییده نگرش به زن ،در آن تفکّر می باشد.
 )81نگرش مادرگونه به زن ،بینش عمیق امت محمد(ص) است.
 )82روح لطافت ،درجان زن ،بی بهانه فوران می کند.
 )83زن  ،عمیق ترین نگاه محبت آمیز خالق است ،به خلقت.
 )84در ستایش زن ،همین بس که  ،مرد نیست.
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 )85زن بودن ،به مراتب سخت تر از ،مرد بودن است.
 )86زن ،آنگاه که به زن بودش افتخار می کند ،قبطه خالیق می شود.
 )87زن ،مثل مروارید است ،هر چه پنهان تر است ،قیمتی تر است.
 )88زن ،اجتماع را مشق زندگی نمی بیند ،سرمشق زندگی می بیند.
 )89زن  ،مشق مادر شدن را ،برای سرمشقِ فرزند شدن ،عبادت می داند.
 )91همیشه امروز زنان ،فردای مردان را می سازد.
 )91زنانِ مرد صفت ،مردانِ مردصفت  ،تربیت می کنند.
 )92شکوفایی هر نسل  ،به پویایی زنانِ آن نسل ،بستگی دارد.
 )93تاریخ  ،اثر زنان را برخود ،عمیق تر از اثر مردان درخود  ،ثبت کرده است.
 )94مادرانی که مردان بزرگ را زاده اند ،به زن ،مقامی ستودنی داده اند.
 )95زنانی که فراتر از جنسیت می نگرند ،فراتر از خلقت زیست می کنند.
 )96زن ،به زندگی  ،شتابی جهت دار می دهد.
 )97زن ،آفریننده انگیزه هاست ،که نسلی را به هدایت ،ویا شقاوت می کشاند.
 )98زن را با عشق آفریدند ،و مرد را با تکلیف ،و تکلیف بی عشق ،تکلّف است.
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 )99زن ،می تواند مرد باشد،اما مرد ،تنها می تواند مرد باشد.
 )111نگاه عاشقانۀ زن به هستی ،از نگرش عارفانۀ مرد به هستی ،زندگی ساز تر است.
 )111عقل ،به زن که می رسد ،عشق می شود.
 )112زن ،بالیی است که بدون ابتال به آن ،تشخیص مرد از نامرد ،غیر ممکن است.
 )113قدرِ زن ،به قدرِ قدری است ،که او برای خود می داند.
)114

مسیر دل تا زن ،از مسیر عقل تا مرد ،کوتاه تر است.
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