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تردیدی نیست که زنان، در طول تاریخ از موقعیت مطلوب و شأن 

ظلم و ستم واقع ، مهری مورد بی غالباً، باالیی برخوردار نبوده

های بشر و پیشرفت سریع  شدند، اما با رشد روزافزون آگاهی می

اقعی علوم انسانی و اجتماعی، این پرسش مطرح شد که جایگاه و

توان حقوق از  چگونه می ،زنان در جامعه و خانواده کدام است

توان گفت  دست رفته زنان را استیفا کرد. در این راستا به یقین می

که ادیان الهی بویژه دین اسالم، بیش از همه به احیای شخصیت 

واالی زن همت گماشته و خداوند متعال بهترین راه را برای 

م از زن و مرد فراروی آنان گشوده سعادت و رستگاری بشر اع

است. معارف و الگوهای حیات بخش اسالم اگر چه در مسیر 

ثیرات زیادی داشته و دارد، ولی أاحیای شخصیت و جایگاه زنان ت

 ،خرافه پنهان ماندهو  بسیاری از حقایق در پس ابرهای جهل

ین های شیر چنان که باید از میوهآن ؛اندجامعه زنان هنوز نتوانسته

 .مند گردندفرهنگ دینی بهره

دین اسالم باالترین هدیه را به زنان عطا نموده و در قرآن کریم، 

ای خداجو آیاتی را نازل و حتی سوره ،در شأن و منزلت زنان مؤمن

عنوان به -گذاری کرده است. دین اسالمنام (به نام ایشان)نساء

برای  -ه دارددینی که به تمام ابعاد فردی و اجتماعی انسان توج
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های سیاسی و اجتماعی قائل بوده  زنان نیز حق مشارکت در عرصه

 ،و بر این اساس، زنان از همان آغاز همدوش با مردان در حفظ

به پا خاستند و در صیانت از دین اسالم و پیامبر اکرم

های مهمی همچون بیعت، هجرت و جهاد توانایی خویش را  عرصه

 .اثبات نمودند

فرهنگ غرب با تسلط بر امکانات مادی و مراکز  از طرف دیگر

های جهان  ارتباطی و اطالعاتی، الگوی ناقص خویش را بر ملت

که هنوز از سودمندی دستاوردهای خویش تحمیل کرد. آنان

های عمیق و فراگیر شده  مطمئن نبوده و از درون دچار چالش

 .بودند، به تهاجم فرهنگی بر علیه کشورهای دیگر دست زدند

ها با هجوم غربِ بیگانه از اسالم  متأسفانه نقش و اهمیت زنان،سال

و با تهاجم فرهنگی طراحی شده از سوی غربیان به سوی نابودی 

پیش از پیروزی انقالب  ،کامل پیش رفت. در دوران معاصر نیز

اسالمی در ایران، نه تنها در ایران بلکه در هیچ کجای دنیا برای 

قدر و  ،های جنسی قائل نبودند بهره زن ارزشی جز استفاده و

گیری منزلت زن، آنچنان که باید شناخته نشده بود. با شکل

 ی امام خمینی انقالب اسالمی در ایران و با رسالت پیامبر گونه

 ، شاهد(العالیمدّظلّه)ایو خلف صالح ایشان امام خامنه (رحمۀاهلل)

سلمان، نه ی زنان م های بسیاری در جامعه ها و رویش پیشرفت
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فقط زنان ایران بلکه رویش زنان مسلمان در تمامی نقاط جهان 

 .ایمبوده

تبیین نقش مهم و اساسی زنان در تمامی امور من جمله نقش 

های امروز  سیاسی،اجتماعی و خانوادگی، برای زنان مسلمان جامعه

امری ضروری و ارزشمند است تا از این رهگذر زنان مسلمان 

اجتماعی و ،از همان آغاز به نقش سیاسی بدانند که اسالم

ها باید در ایفای  خانوادگی زنان اهمیت قائل بوده و امروزه نیز آن

 .این نقش کوشا باشند

زن را در رأس   هاست که مقام معظم رهبری مسألهرو سالاز این

اند. مباحث و مسائل مهم این دوران مطرح کرده و به آن پرداخته

گذرا به بیانات و منویات معظم له درباره  نگاهی هرچند کوتاه و

 .مؤمن و متعهد باشد ،گشای زنان مسلمانتواند راه زنان می

 

 انقالب اسالمی و تجلیل از زنان

ی  ی ارزش و حضور زنان در جامعه مقام معظم رهبری درباره

 اسالمی ایران که بنیانگذار این حرکت را نیز امام خمینی

در حقیقت باید گفت که »د:فرماین می چنیندانند  می (رحمۀاهلل)

قراول این پیش .بعد از انقالب، از زن ایرانى تجلیل شده است
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ی وجود براى زن ایرانىِ تجلیل هم امام بزرگوار بود که با همه

مسلمان ارزش و احترام قائل بود. همین بینش بود که موجب شد 

؛ به طورى زنان کشور در انقالب اسالمى سهم بزرگى را ایفا کردند

بود، به  که اگر حضور زنان در نهضت انقالبى ملت ایران نمى

شد؛ یا اصالً پیروز  احتمال زیاد این انقالب به این شکل پیروز نمى

بنابراین،  .آمد شد، یا مشکالت بزرگى در سر راه آن پدید مى نمى

طور بود، در مسائل گشا بود. در جنگ هم همین حضور زنان مشکل

گونه بوده است. بنابراین،  حال هم همین ل انقالب تا بهدیگر از اوّ

1«تالش زیادى شده است.
 

 

فرهنگ غرب و ناشناخته ماندن مقام زن از دیدگاه 

 اسالم

ترین منبع برای شناخت واقعی  اسالم و کتاب آسمانی قرآن محکم

ی ابعاد  حقوقی و در کل همه ،اجتماعی ،زنان در ابعاد فردی

یر تمسّک به قرآن هرآنچه که در این رابطه غ ،شخصیتی آنان است

یا تفریط است. مقام معظم رهبری  ،مطرح شده است یا افراط

ناشناخته ماندن نظریات اسالم در مورد زن را نفوذ فرهنگ منحط 

فرهنگ اسالمی و مقام »فرمایند:  غربی دانسته و در این رابطه می
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انده است. زن از دیدگاه اسالم برای دنیای غرب، ناشناخته م

ها و مخصوصاً مقام زن برای دنیا  ی زمینه فرهنگ اسالمی در همه

و زنان عالم به خاطر نفوذ فرهنگ منحط غربی ناشناخته است و 

های  این به خاطر دستگاه ،دنیای غرب به درستی واقف نیست

 «کنند ها توطئه می گر جهانی است که علیه انسانتوطئه

د در جامعه نمود پیدا کند، در فرهنگ غربى اگر زن بخواه»

هاى جنسىِ خودش شخصیت پیدا کند، حتماً باید از جذابیت

چیزى را ارائه بدهد. حتّى در مجالس رسمى، نوع پوشش زن باید 

 -یعنى طرف مرد  -نفع و منتفع  جورى باشد که براى طرف ذى

1«نواز باشد. چشم
 

رین تترین اهانت، بزرگترین ضربه، بزرگبه نظر من بزرگ»

ى زن انجام گرفته، همین است. در  مسئله  کشى که در زمینه حق

محیط اجتماعى، فرهنگى شکل بگیرد که زن به عنوان یک طرفِ 

نفع مطرح شود؛ این  ى یک طرفِ ذى مورد انتفاع، براى استفاده

ها متأسفانه امروز در فرهنگ غربى وجود دارد. دیگران هم از آن

کردند، تالش کردند و این در دنیا  تقلید کردند، در راهش کوشش

 3«جا افتاده.

ایشان در مورد ستمی که در طول تاریخ بر زن و مرد روا شده 

است اشاره کرده و معتقدند که زن و مرد برای نجات از تمامی این 
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ها باید بازگشت کنند به طراز اسالم؛ معظم له در این رابطه  ستم

ین اعتقاد اسالمی خود را بیان دانم ا در ابتدا الزم می»فرمایند: می

کنم که ما معتقدیم زن و مرد اگر بخواهند حیثیت اجتماعی 

شایسته خود را بازیابند بایستی به زن و مرد طراز اسالم تبدیل 

درست است که ستم تاریخی نسبت به زن بیش از مرد بوده  .شوند

اند. ولی در بسیاری از جوامع مردان نیز تحت ستم فراوان بوده

های استعماری و  لبته نه از ناحیه زن بلکه از ناحیه نظاما

ای که به کل گرانههای سرکوب های تحمیلی و روش فرهنگ

توان گفت مرد هم مانند زن بخش  شد، می انسانیت اعمال می

ای از شخصیت انسانی و واقعی خویش را در طول تاریخ از عمده

د به حیثیت ذاتی دست داده و از خود بیگانه شده و مرد نیز بای

شود که  خود باز گردانده شود. با توجه به این اصل، احساس می

4«هم زن و مرد بایستی به زن و مرد طراز اسالم بازگردند.
 

 

 های خوب و بد زن در قرآن نماد انسان

مقام معظم رهبری در بخشی دیگر از سخنانشان راجع به زن، به 

کنند  اشاره می،یاد شده استزنانی که در قرآن کریم از آنان   نمونه

های بد  ی انسانهای خوب و نمونه ی انسانکه قرآن راجع به نمونه
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کند. لذا در  زند و مثال از هر دو مورد را از زن انتخاب می مثال می

ى  نه نمونه -ى ایمان  در قرآن به عنوان نمونه»فرمایند:این باره می

دو زن را مثال  -و مردى بشر؛ زن  ى ایمان همه ایمان زنان، نمونه

مریم »و  5«و ضرب اللَّه مثال للّذین امنوا امرأت فرعون»میزند: 

؛ یکى زن فرعون است، دومى هم حضرت مریم 6«ابنت عمران

هائى است که منطق اسالم را نشان  ها و نشانه است. اینها اشاره

7«دهد.می
 

نماد  کنند که قرآن به عنوانهمچنین در جایی دیگر اشاره می 

 زن خوب و زن برتر یک مورد به آسیه همسر فرعون و یکى هم

دو بانوی بزرگواری که دو پیامبر -کند حضرت مریم اشاره می

همچنین قرآن در مورد آن  .الشأن را در دامانِ خود پروراندندعظیم

اشاره دو زن بد به همسر دو پیامبر، یعنی حضرت نوح و لوط

کنند که چرا  پرسش را مطرح میکند. در نهایت ایشان این  می

آورد؟ خود چنین پاسخ قرآن کریم مثال از زن و مرد هر دو را نمی

اللَّه للّذین  ضرب»گوید:  ى قرآن، وقتى که مى در همه»دهند:  می

8«امنوا
، در هر دو مورد از زن مثال 9«اللَّه للّذین کفروا ضرب»یا  

از دیدگاه اسالم، به  زند. آیا این به معناى آن نیست که ما باید مى

برداشت غلط و متأسفانه مستمر در تاریخ بشریت نسبت به جایگاه 

خواهد در مقابل این برداشت و روش  زن پاسخى بدهیم؟ اسالم مى
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ی زن وجود داشته  مسأله ازغلط و فهم نادرست که در طول تاریخ 

بنابراین سخن از زن در این آیات به عنوان  11«است بایستد.

 این و است -مرد و زن –ی بشر ی کفر همهایمان و نمونه ینمونه

 .اشارات در قرآن، از منطق اسالم است نوع

 

 برابری زن و مرد

های اسالم که این دین را سرآمد تمام  ترین برنامه یکی از عالی

ها نسبت به زنان عدالتی ادیان قرار داده است، از بین بردن تمام بی

ابری زن و مرد نداریم بلکه عدالت و مردان است. در اسالم بر

ی وظایف و حقوقی جنسیتی حاکم است چون مرد و زن به واسطه

که دارند مکمل یکدیگر هستند. خلقت زن به منظور خدمت به 

رسند و یا در بلکه هر دو در کنار یکدیگر به آرامش می ؛مرد نیست

ه از دهد که با استفاد واقع قرآن کریم زن را محور ستایش قرار می

ی آرامش مرد باشد که او بهتر بتواند مودّت در جهت الهی مایه

ی  ای دربارهنقش خود را در جامعه و خانواده ایفا کند. امام خامنه

در نظام الهی زن و مرد حق » :فرمایند نقش زنان و مردان چنین می

تر و مفیدتر از دیگری بدانند و با  تر، ضروریندارند خود را واجب

گیرند. نقش واحد زن و مرد در  همه در یک سطح قرار می این نگاه
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ی زندگی بشر مبتنی بر انجام کار با هدف تکمیل عالم چرخه

وجود در نظر حیات بشری خواهد بود و این مهم همان دیدگاه 

11«حکمت الهی در آفرینش زن و مرد است.
 

در بینش اسالم زن از نظر معرفت »فرمایند: در جایی دیگر می

ه، فکر و قرب به خداوند مانند مرد است و به هیچ وجه نباید اندیش

تفریط و دون شأن او برخورد کرد. زن و مرد دارای  ،با زن با افراط

های مشترک و نیز اختصاصی هستند که باید  وظایف و مسئولیت

فرمایند:  و در اهمیت نقش زن می11«به دقت شناخته و تبلیغ شود.

ى خصوصیات  همه. کنداسالم با نظر کرامت به زن نگاه می»

انسانى میان زن و مرد مشترک است. یک انسان قبل از آنى که 

اتصاف پیدا کند به زن بودن، یا مرد بودن، متصف است به انسان 

بودن. در انسانیت، زن و مردى وجود ندارد، همه یکسانند. نگاه 

اى خداى متعال در دو جنس  الم این است. خصوصیات جسمىاس

ى آفرینش، در رشد و  قرار داده است که هرکدام نقشى در ادامه

تر تعالى انسان، در حرکت تاریخ بر عهده دارند؛ نقش زن مهم

13«است.
 

های زن و  معظم له در جایی دیگر با لحنی زیبا، اینگونه از تفاوت

خل خانواده، مرد نماى بیرونى است، در دا»گویند:  مرد سخن می

تر بگوئید، مرد  بخواهید یک خرده ذوقى. زن نماى داخلى است
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-پوست بادام است، زن مغز بادام است. از این قبیل تعبیرات می

شود کرد. مرد ظاهرتر است، ساختمان او اینجورى است؛ خداى 

ار متعال او را براى این کار ساخته و پرداخته، زن را براى یک ک

تر نمایش و نمود داشتن در مرد بیش ،ظهور ،دیگرى؛ بنابراین بروز

است؛ به خاطر همین خصوصیات، نه به خاطر ترجیح. اما در 

زن و  -که مربوط به انسان است  -ى مسائل اصلى انسان  زمینه

14«مرد هیچ فرقى ندارند.
 

یند: فرما ایشان در جایی دیگر با اشاره به آیات قرآن در این باره می

ى احزاب، زن و مرد هیچ فرقى با هم  ى سوره ى شریفه در آیه»

ندارند؛ شاید اصالً این هم به خاطر همین است که خواستند آن 

 وَالْمُسْلِمَاتِ الْمُسْلِمِینَ نَّ»ِتصورات جاهلى مربوط به زن را بکوبند:

 وَ الصَّادِقِینَ وَ اتِالْقَانِتَ وَ الْقَانِتِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُؤْمِنِینَ وَ

 وَ الْخَاشِعَاتِ وَ الْخَاشِعِینَ وَ الصَّابِرَاتِ وَ الصَّابِرِینَ وَ الصَّادِقَاتِ

 الْحَافِظِینَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ الصَّائِمِینَ وَ الْمُتَصَدِّقَاتِ وَ الْمُتَصَدِّقِینَ

از اسالم  15« الذَّاکِرَاتِ وَ ثِیرًاکَ اللَّهَ الذَّاکِرِینَ وَ الْحَافِظَاتِ وَ فُرُوجَهُمْ

اى است. یک سلسله مدارک متدرّجى هم وجود  تا ذکر، یک فاصله

 لَهُمْ»کند. دارد. آدم در این تعبیرات دقت کند، این را پیدا می

همه جا مرد، زن: مردِ خاشع، زنِ خاشع؛  16« عَظِیمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً

17«یچ فرقى ندارند.مردِ متصدق، زن متصدق؛ با هم ه
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 جایگاه زن در خانه

رهبر معظم انقالب همواره بر نقش محوری زنان در خانواده توجه 

های  اند و پیش از آنکه زن را در هر یک از نقش جدی داشته

مادری و همسری، خواهری و دختری ببینند، در جایگاه عضو 

اند. ایشان در یکی از بیانات خود،  توجه داشته اصلی خانواده مورد

در خانواده، همسر و مادر عضو اصلى است. زن در »فرمایند:  می

این مجموعه، جاى بسیار اساسى و رفیعى دارد. به همین خاطر، 

  جا هیچ متزلزل است، در آن -یعنى زن -وقتى اصل خانواده 

های  گاهایشان فارغ از ن«چیزى در جاى خودش قرار ندارد.

فمنیستی و غرب زده، شجاعانه به نقش زن در خانواده توجه دارند 

فرمایند:  دهند و می و اصالت زن را به زندگی خانوادگی می

همان کار داخل    کنند اگر زنى کارش عبارت از ها خیال مى  بعضی»

خانه باشد، این اهانت به زن است؛ نه، این هیچ اهانت نیست؛ بلکه 

براى زن، این است که زندگى ]خانواده[ را سر پا ترین کار  مهم

 «دارد نگه
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 تاثیر اجتماعی اشتغال زنان

در نگاه رهبر معظم انقالب اشتغال زنان، دارای جایگاه مهمی 

توان دید،  است. این اهمیت را در فرمایشات ایشان به وضوح می

اسالم با کار کردن زنان نه تنها موافق است، »گویند:  آنجا که می

 -ترین شغل اوست  جایى که با شغل اساسى او که مهم بلکه تا آن

مزاحم نباشد، شاید الزم هم  -یعنى تربیت فرزند و حفظ خانواده 

البته ایشان نکاتی را از قیود حضور اجتماعی زنان «داند. مى

ى چیزهائى است  اشتغال بانوان از جمله»فرمایند:  دانند و می می

ده با انواع مشارکتهاى اجتماعى موافقم؛... بن .که ما با آن موافقیم

منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگرفت. یک اصل این است که 

که کارِ خانه و خانواده و همسر و کدبانویى و  -این کار اساسى را 

 «.الشعاع قرار ندهد تحت -مادرى است 

 

 جایگاه مادری

بدیل  جایگاهی بی ای دارد. در نگاه رهبر انقالب، مادری جایگاه ویژه

فرمایند:  گذرند و در این باره می که به سادگی از کنار آن نمی

یکى از وظایف مهم زن، عبارت از این است که فرزند را با »

عواطف، با تربیت صحیح، با دل دادن و رعایت و دقت، آن چنان 
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وقتى که  - چه دختر و چه پسر -بار بیاورد که این موجود انسانى 

ز لحاظ روحى، یک انسان سالم، بدون عقده، بدون بزرگ شد، ا

ها و  ها و فالکت گرفتارى، بدون احساس ذلت و بدون بدبختی

بالیایى که امروز نسلهاى جوان و نوجوان غربى در اروپا و امریکا به 

توجهی و محروم  رهبر انقالب بی«آن گرفتارند، بار آمده باشد.

رر فردی و اجتماعی کردن فرزندان از موهبت محبت مادر را، ض

بهترین روش تربیت فرزند »گویند:  دانند و در این زمینه می می

انسان، این است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبّت او 

زنانى که فرزند خود را از چنین موهبت الهى  .پرورش پیدا کند

کنند؛ هم به ضرر فرزندشان، هم به  کنند، اشتباه می محروم مى

اسالم، این را  .اند خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کردهضرر 

توجه به نقش مادری و فرزندآوری در نگاه رهبر، «دهد. اجازه نمى

دارای چنان جایگاهی است که ایشان خودداری از تولد فرزند را 

از جمله وظایفى که »گویند:  دانند و می مخالف رضایت خداوند می

و خانواده است، مسئله تربیت فرزند زنان در داخل خانه   برعهده

هاى خارج از خانواده، از آوردن  است. زنانى که به خاطر فعّالیت

خود اقدام   کنند، برخالف طبیعت بشرى و زنانه فرزند استنکاف مى

کنند. خداوند به این راضى نیست. کسانى که فرزند و تربیت  مى

زرگ کردن فرزند و شیردادن به بچه و در آغوش مهر و عطوفت ب
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   ها هم نیست، فرزند را براى کارهایى که خیلى متوقّفِ به وجود آن

در این زمینه اغلب افراد به نفع «اند. کنند، دچار اشتباه شده رها مى

کنند. یعنی  یکی از دو جنبه نقش زنان، نقش دیگر را مصادره می

اگر قرار است که زنان، به نقش مادری خود توجه و تمرکز داشته 

اما  .ند باید از اشتغال و حضور اجتماعی معاف باشند و بالعکسباش

رهبر فرزانه انقالب، با هر گونه نگاه افراطی و مصادره یکی از 

فرمایند:  کنند و می های زنان به نفع نقش دیگر، مخالفت می نقش

گویند  کنند. بعضى مى کنند، بعضى تفریط مى بعضى افراط مى»

دهد به خانه و شوهر و فرزند  نمى چون فعّالیت اجتماعى اجازه

گویند چون  برسیم، پس فعّالیت اجتماعى نباید بکنیم. بعضى مى

دهد فعّالیت اجتماعى بکنیم، پس  خانه و شوهر و فرزند، اجازه نمى

رها کنیم. هر دو غلط است. نه این را به    شوهر و فرزند را باید

رسد  به نظر می«اد.خاطر این، نباید از دست د خاطر آن، نه آن را به

رهبر انقالب با وجود تاکید فراوان بر ایفای نقش مادری برای زنان 

و تاکید بر انجام آن، هیچ اعتقادی به حذف یک نقش برای ایفای 

ای  نقش دیگر ندارند؛ بلکه اتفاقا بر کیفیت این نقش اعتقاد ویژه

ه دارند. به عبارتی آنچه که رهبر در زمینه اشتغال مادران )و ن

دهند،  های مدیریتی( مورد تاکید قرار می برعهده گرفتن پست

 آسیب اوال ها اینهاست؛ ها و نبایدهایی دارد که برخی از آن باید
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اصیل زن، یعنی مادری و همسری، و بحث  های نقش به نرسیدن

رعایت حریم محرم و نامحرم و پرهیز از اختالط و تأکید بر 

ی که کودک، آسیب ا های همسری و مادری به گونه نقش

نبیند.ثانیا ایشان معتقدند باید برای حفظ ظرفیت بانوان در جامعه 

آفرینی آنان، تالش شود و به بهانه مادری، نباید نقش  و نقش

 .اجتماعی آنان را در جامعه نادیده بگیریم
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