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 مرور سریع 
 كشور برگزیده بانوان از جمعى دیدار در بیانات

 ۰۳/۳۰/۰۰۳۰ 

 جمالت طالیی موضوعات اصلی
پیشنهاد برای 

 مطالعه بیشتر

مسأله زن در 

 جمهوری اسالمی

 لحاظ از ىمتاز و فکرخوش و هردهتحصیل و فرزان  زن هم این اسمىى نظام ىسای  در این اسال  ه   اسال   اسالمىى  نظام افتخارات ترینبزرگ از یکى 

 دارند. وجود ىا ىجاىع  در عملى و فکرى

 ىاراده با ایندا و دادند خدا راه در را جانشان رفتند ه  هسانى ىبرجسالت   بازىاندگان شالدیدان   ىادران جانبازان  همسالران  شالددا   همسالران  هم  این 

 .ىیکنند خاضع و خاشع خودشان ىقابل در را انسانى هر صبر  با و راسخ عزم ىحکم 

 یستیم؛ن ىخالف بانوان اشتغال با ىا البتّ . نیس  اصلى ىسالل جزو بانوان  اشتغال یىساللل   اسال .  خانواده و خان  ىىساللل   اصاللى زن   ىسالالل  از یکى 

 .اس  ىقدّم آن هرد  پیدا ىعارض  اگر نکند؛ پیدا تنافى و ىعارض  اصلى ىسالل آن با ه ىاداىى

 تناسبى ه  اس  بد چیزى آن نخیر  دانس ؛ نقص یا دانس  ننگ نباید بگیرد  عدده ب  ىیگیرد عدده ب  ىرد ه  را ىشاغلى ىهم  نتواند زن ه  را این 

 .نباشد الدى طبیع  با

 با ىا ه  ندىیده نشان حسّاسیّ  ىساللل   این روى بانوان  خود خانمدا  خود گاهى ه  ىتأسالّمم  ىن بشالود   داده زن ب  اسال   ىردان  ه  هارى باید چرا 

 داریم  فرقى چ  ىردها

 نیس . تماوتى هیچ علمى و فکرى فراوان استعدادهاى ىعنوى  ىقاىات سِیر انسانیّ   ىىسلل  در اس ؛ انسان نگاه ىرد  و زن ب  اسمم نگاه 

 هاىیوهش و روشدا با تبلیغى  روشداى با  قانون با ه  باشید این دنبال اس   چیزهایى چ  خانواده در زن روحى ىسکین  و آراىش سَلب عواىل ببینید 

 .هنید برطرف را ایندا گوناگون 

 این نمیتواند نباشالالد  روحى و روانى آراىش از برخوردار زن خود اگر. فرزندان آراىش ىىای  و ىرد  آراىش ىىای  اسالال ؛ آراىش ىىای  خان  در زن 

 .بدهد خانواده ب  را آراىش

 اس  خانواده ىدیر زن  درحالیک  باشد؛ خانواده ىدیر و هدبانو نمیتواند بگیرد  قرار هار فشار ىورد بگیرد  رارق و اهان  تحقیر ىورد ه  زنى. 

  رف . باید آن دنبالهرد و  پیدا باید را اسمىى فکر بود؛ نباید خراف  و جدل دنیاى در رایج فکر روِدنبال در ىسأل  زن 

 ديدار در بيانات

 بانوان از جمعى

 ىفرهيخته

 و حوزوى

دانشگاهى 
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 زن  بهنگاه غرب 

 

 نیس  همتر قطعاً نباشد  دیگر جواىع از بیشتر اگر زنان ىجاىع  ب  ظلم اىروز  ىتمدّن اصطمحب  جواىع در. 

 در باید را دو این شد؛ خواهد عمج تشخیص در و فدم در اختمل دچار بکند  بحث خانواده ىىسلل  از جداى را زن ىىسلل  بخواهد هسى چنانچ  گرا 

 دید. هم هنار

 هنید تخلی  زن ىورد در غربى تمکّرات از را ذهنتان باید برسید  نتیج  ب  و هنید پیدا را درس  راهبرد زن ىىسلل  ىدرباره ىیخواهید اگر. 

 باشد بشرى ىجاىع  هدای  و سعادت ىىای  نمیتواند ىطلقا زن ىىسلل  ىزىین  در ا هغربى نظرات و افکار. 

 ىهرزه چشالالم اینک  براى جز این؛ نمیزنند را حرف این ىرد ىورد در. اسالال  ترىطلوب باشالالد  داشالالت  همترى پوشالالش زن هرچ  اجتماعى ىحیط در 

 ارد.ند دیگرى حکم  و فلسم  هیچ بشود  ىندبدره ىرد آلودهوس

 اس  «جنسى برابرى» عنوان همین زن  ىىسلل  ىورد در غربى تمکّر خطاهاى ترینبزرگ از یکى . 

  اس  چیزى آن ىقابل ىنقط  درس  تصوّر این اس ؛ دیگران ب  خدىتگزارى ب  ىوظّف ه  اس  دویى ىدرج  ىوجود یک تصوّر خان   در زن از تصالوّر 

 .اس  هرده بیان اسمم ه 

 ديدار در بيانات

 از جمعی

پرستاران 
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واژگان كلیدی 

بیانات در دیدار جمعى از
بانوان برگزیده كشور

۰۰۳۰/۳۰/۰۳

مقامات معنوی 
حضرت 

(س)زهرا
افتخارات نظام 

اسالمی

هویت زن 
ایرانی

زن در غرب

مسأله خانه و 
خانواده

معرفت شناسی 
مادی

معرفت شناسی 
الهی

برابری جنسی

آرامش زن

اشتغال بانوان
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 یجزئیات تکمیل

 مبانی نگاه غرب به زن

 مبتنی بر معرفت شناسی مادی و غير الهی -2

 کاسب کارانه و همراه با نگاه اقتصادی -1

 ای برای اطفای شهوت مردانوسيله -9

 مسائل زنان در دنیای امروز

 کرد؟ استفاده نآ عظيم استعداد و جمعيت زنان از به شکل سالمی ميتوان چگونه -2

 و بشر انحطاط خدمت در نه بگيرد، قرار انسان تعالى خدمت در ميتواند چگونه جنسيّت ىمسئله -1

 اخالقى؟ انحطاط

 نشود؟ ظلم زن به که کرد ادينهنه را رفتارى - خانوادهاجتماعى و  محيط در - ميتوان چگونه -9

 الزامات نگاه درست به مسأله زن

 مورد در - ميزنند زن مورد در هاغربى که حرفهايى از را ذهنمان -2

 .کنيم تخليه بکلّى - جنسى برابرى و مديريّت اشتغال،

 .سنّتو  قرآن از های اصلی نگاه به زندريافت اصول و پايه -1

 ل درجه دو در نگاه به زن.پرداختن به مسائل اصلی نه مسائ -9


