
»حضور اجتماعی زنان« در 
ِی انقالب  چارچوب جهت گیر

اسالمی       در بیانات  رهبر انقالب اسالمی

حضور اجتماعی  زن 
در نگاه اسالم

موضــوع حضــور اجتماعــی زنــان و نقش آفرینــی ایــن قشــر 
در عــرصه ی مســائل جامعــه یکــی از نقــاط مــورد بحــث و 
چالش برانگیــز در جوامــع و فرهنگ هــای مختلــف بــوده اســت. 
در جامعــه ی ایــران نیــز برخوردهــای تــوأم بــا افــراط و تفریط و 
نگاه هــای غــرب زده یــا متحجرانــه در مواجهــه بــا ایــن 

مسئله مشکالتی را ایجاد کرده است.
 KHAMENEI.IR بخــش زن و خانــواده پایــگاه اطالعرســانی
)ریحانــه( در گزیــده بیانــات ذیــل مســئله ی »حضــور 
را در چارچــوب جهت گیــرِی انقــالب  اجتماعــی زنــان« 
ــورد  ــالمی م ــالب اس ــر انق ــات رهب ــاس بیان ــالمی و براس اس

بررسی و بازخوانی قرار داده است.

  انقالب میدان را برای
فعالیت زنان 

باز     کرد

ــش از  ــوان در دوره پی ــه بان ــت ک ــن اس ــن ای ــور م تص
انقــالب و در دوره آن رژیــم، مــورد ســتم سیاســی و 
فرهنگــی بودنــد؛ بیــش از آنچــه کــه در بعضــی از خانواده هــا 
ممکــن بــود مــورد ســتم قــرار گیرنــد. بــه جــای نقــش آفرینی، 
ــالب  ــد. انق ــوق میدادن ــذال س ــه ابت ــی و ب ــه بیکارگ ــا را ب آنه
ــن  ــان در ای ــش از آقای ــا بی ــرد و خانمه ــاز ک ــی ب  میدان

ً
ــا حقیقت

قضیه فعالیت و حماسه خلق کردند.  
1377/11/13

 کاِر خانه، خانواده و
مــادری 

جایگزین ندارد

خیلــی خــوب اســت کــه اگــر مــا بتوانیــم از ایــن نیــِم 
جامعــه در زمینــه ی ]مشــارکتهای اجتماعــی[ اســتفاده 

کنیم؛ منتها دو سه تا اصل را باید ندیده نگرفت. 
شــما اگــر بچــه ی خودتــان را در خانــه تربیــت نکردیــد، یــا اگــر بچــه 
نیاوردیــد، یــا اگــر تارهــای فوق العــاده ظریــف عواطــف او را بــا 
سرانگشــتان خودتــان بــاز نکردیــد تــا دچار عقــده ی عاطفی نشــود، 
هیــچ کــس دیگــر نمیتوانــد ایــن کار را بکنــد. دومیــن مســئله، 

مسئله ی محرم و نامحرم است. 

1390/10/14

 منطق اسالم درباره
فّعالیت های اجتماعی 

زن  این است...

از نظــر اســالم، در همــه ی ایــن فعالیتهــای مربــوط 
ــرد  ــی، زن و م ــای زندگ ــری و فعالیته ــه ی بش ــه جامع ب
دارای اجــازه ی مشــترک و همســان هســتند. البتــه بعضی از 
ــب  ــا ترکی ــون ب ــت؛ چ ــان نیس ــاب زن ــه ب ــت ک ــا هس کاره

جسمانی آنها تطبیق نمیکند.  
1375/12/20

فّعالیت اجتماعی 
 منافاتی با خانه داری و همسرداری

ندارد

ــازه  ــی اج ــت اجتماع ــون فعالی ــد چ ــی میگوین بعض
نمیدهــد بــه خانه و شــوهر و فرزند برســیم، پــس فعالیت 
اجتماعــی نبایــد بکنیم. بعضــی میگویند چــون خانه و شــوهر 
و فرزنــد، اجــازه نمیدهــد فعالیــت اجتماعــی بکنیــم، پــس 

شوهر و فرزند را باید رها کنیم. هر دو غلط است.  
1375/12/20

 زن و مـرد  هـــر دو
مسؤولیت اجتماعی 

بر دوش دارند

زِن مســلمان مثــل مــرِد مســلمان حــق دارد 
آنچــه را کــه اقتضــای زمــان اســت، آن خألییــی را کــه 
ــود  ــر دوش خ ــه ب ــه ای را ک ــد، آن وظیف ــاس میکن احس

حس میکند، انجام دهد. 
بــه شــرط رعایــت عفــت و عفــاف و عــدم اختــالط و 
ــرای  ــدان ب ــالمی می ــه ی اس ــرد، در جامع ــزاج زن و م امت

زن و مرد باز است.  
1375/12/20

میان زن و مرد مسلمان، 
حجاب و مرزی

 معّین شده است

اســالم معتقد اســت که مــرد و زن باید یــک مرزبندی 
میــان خودشــان در همــه جــا داشــته باشــند. میــان زن و 

مرد مسلمان، حجاب و مرزی معین شده است. 
اگــر ایــن حساســیِت اســالم نســبت بــه روابــط و نــوع اختــالط 
مــرد و زن رعایــت شــود، همه ی کارهاییــی که مــردان میتوانند 
در عرصــه ی اجتماعــی انجــام دهنــد، زنــان هــم -اگــر قــدرت 
ــد  ــند- میتوانن ــته باش ــش را داش ــوق و فرصت ــمانی و ش جس

انجام دهند...  
1375/12/20


