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 چكیده 

 
 کند می زندگی چه برای انسان و چیست زندگی هدف که است بوده مطرح سؤال این ها انسان همه برای تاریخ، طول در

 .آفریدد  هددفی  چه به را انسان و جهان هستی، نظام این آفریدگار باشد. باید چه زندگی در و زندگی از انسان هدف واقع، در و

 چیست، آفرینش این غایت بدانیم که نیست این شده یاد سؤال از منظور داشت، توجه باید .چیست انسان و جهان خلقت هدف

 شایسته زندگی سبك گردد، بررسی تا چیست، انسان ماهیت سخن، دیگر باشد. به می انسان کمال و هدف بررسی منظور بلکه

باشد. یکی از ابعاد مهم سبك زندگی چه در اسالم و چه در سایر ادیدان بررسدی نقدش زن بعندوان      می چه جهان، این در آدمی

 که در سبك زندگی اسالمی در همه جوانب مدنظر می باشد.همسر و مادر می باشد 

 

 ک زندگی، اسالم، زن، مادر، خانواده، نقش اجتماعی، نقش سیاسی، نقش دینی.سبهاي کلیدي:  واژه
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Abstract  
 

Historically, for all human beings is the question: What is the purpose of life and for the 

lives of human beings, and in fact, the goal of human life and life should be. Creator of the 

universe, the universe and humanity to what purpose created. The aim is the creation of the 

world and man. It should be noted, to the above question is not to know what is the purpose of 

creation, but also to evaluate the purpose and integrity of humans. In other words, human 

nature is to be performed, lifestyle, worthy man in the world, either. One of the important 

aspects of life in Islam and the other religions are investigating the role of woman as wife and 

mother in Islamic lifestyle in all aspects are taken into account. 

 

Keywords: Lifestyle, Islam, wife, mother, family, social role, the role of political, religious 

role. 
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 قدمه  م -1

 بده  رسیدن برای یعنی راهی برد، می بکار خود اهداف به رسیدن برای فرد که است ثابت نسبتاً ای شیوه 1یزندگ سبك

حدوزه   و دیندی  از دیدگاه هم و روانشناسی و علمی سطح در هم آن، ابعاد و افراد زندگی تمام با "سبك زندگی" .زندگی اهداف

 عبارتست زندگی سبك در متعارف و شده شاخص های شناخته است. اثر منشأ و مرتبط مردم توده سطح در نیز و علمیه های

 ...و تغذیه آرامش، و ایمنی معنویت، خانوادگی، روابط اجتماعی، روابط بیداری، خواب و فراغت، اوقات فیزیکی، فعالیت های از:

 فدرد  زنددگی  شدیوه  زندگی، (. سبك1931می رود)کاویانی، بشمار افراد زندگی راههای از بزرگ راهی منزله کدام به هر اینها ؛

 را دارو از اسدتااده  و اجتماعی، حمایت استرس، با مقابله خواب، تغذیه، ورزش، شخصیتی، ویژگی های همچون عواملی و است

 ارزیدابی و  مورد زندگی در را آنان اجتماعی و فردی موفقیت های میزان توان می افراد زندگی ارزیابی سبك شود. با می شامل

 رفداه  حالت به دستیابی برای ( سبك زندگی سالم را تالش1331بهداشت) جهانی (. سازمان2006، 2داد)کوکرهام قرار بررسی

 رواندی  و جسدمی  سدالمت  کده  است رفتارهایی شامل سالم است. سبك زندگی کرده توصیف اجتماعی و روانی، جسمی، کامل

 شامل تغذیه، جسمانی است. بُعد روانی و جسمانی ابعاد بردارندةدر  سالم زندگی سبك دیگر، کند. بعبارت می تضمین را انسان

 .اسدت  معنویت و مطالعه، و های یادگیری روش استرس، با مقابله اجتماعی، ارتباطات شامل روانی بُعد و است، خواب و ورزش،

 سبك بر مختلای طُرق به این ویژگی ها است. محیط ویژگی های و فرد عمده شخصیت عامل دو از متأثر فرد هر زندگی سبك

 تواند می که مهمی عامل دارند. اما زندگی در متااوتی سبکهای و برونگرا درونگرا افراد مثال، بعنوان گذارند. اثر می افراد زندگی

 جامعده،  اقتصادی سیاسی و اوضاع جمله فقر، از محیطی شرایط و ویژگی ها بگذارد، تأثیر افراد سبك زندگی بر عمر سراسر در

 (.  2002، 9و ... است)پالسکر جنگ همسر، یا و والدین فقدان خانوادگی، شرایط و ویژگی ها

 است. بده  افراد شخصیت کمیت پذیر و عینی بُعد زندگی سبك است؛ بعبارت دیگر، فرد کودکی دوران حاصل سبك این

سدبك   1332آدلدر در سدال    آلارد بار، شود. اولین می محسوب نیز "شخصیت"نظریه 4آدلر"سبك زندگی"نظریه  علت، همین

 و ادراکدی  سدازمان  مسدتلزم شدناخت   را فدرد  شدناخت  دادند. او گسترش او پیروان بعدها را ماهوم این و کرد مطرح را زندگی

 اولیده  روزهدای  در فرد که شود می اطالق اعتقاداتی و به ایمان زندگی سبك بود معتقد و می دانست او زندگی سبك شناخت

 زنددگی  سدبك  در زندگی مطلوب (. سبك1921است)شایع آبادی، جهت دار ادراکی یك الگوی و می کند کسب خود زندگی

مدی   معندا  قرآندی  گیدزند  در اسدالمی  الهدی اسدت و زنددگی    آن کتداب  اصدلی  مدی کندد کده منبدع     پیددا  تجلدی  اسدالمی 

 (.13،ص13،ج1404یابد)مجلسی،

 روابط بیداری، و خواب اوقات فراغت، فیزیکی، های فعالیت به توان می زندگی سبك شناخته شدة های شاخص زمینه در

 افدراد  زنددگی  از شاه راهی منزله به كی هر که کرد اشاره و غیره تغذیه، آرامش، و ایمنی معنویت، خانوادگی، روابط اجتماعی،

در  آن ماهدوم  بهتدر  درکو  زندگی سبك برای که است مؤلاه هایی و عناصر های بررسی راه از یکیو اینها شوند.  می محسوب

، و 2009، 6محسدوب مدی شدوند)هوروویتز    زنددگی  سبك عینی مصداق که هستند اموری مؤلاه، از شده اند. منظور گرفته نظر

 مکتدب  نگاه (. در سبك زندگی اسالمی یکی از مؤلاه هایی که مورد توجه است جایگاه زن و مادر می باشد؛ از2000، 5استمار

                                                           
1-  Lifestyle. 

2 - Cockerham. 

9-  Plasker. 

4 - Adler. 

6 - Horowitz. 

5 - Stampfe. 
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 نقدص  و ضعف دربارة رایج های دیدگاه آفرینش است. برخالف شاهکار و انسانی اجتماع پیکرة از نیمی زن اسالم، بخش حیات

 و مرد تاوق بر است، انسان معنوی های سرمایه از که احساسی، و عاطای امور نظیر امور، در برخی زن نظیر، بی مخلوق این در

 ادیدان  برخی حتی و مکاتب در زن به تحقیرآمیز نسبت های دیدگاه تمام احترام، و عزت با همراه نگاهی با دارد. اسالم، برتری

داند، با عنایت به موارد فوق، در این پژوهش برآنیم تا با بررسی مؤلاه سبك زندگی اسدالمی، جایگداه    می مردود را شده تحریف

 مادر را با تکیه بر دستورات اسالمی و کتاب الهی تبیین نماییم.

 

 گی اسالمی مفهوم شناسی سبک زند -2

 در امدروزه  است. اما شده گرفته"و نقره زر کردن گداختن و قالبگیری"معنی به مجرد ثالثی مصدر از عربی زبان در"سبك"واژه

 بمعنی الشعرو الشعرا کتاب در ابن قتیبه توسط نخست کلمه می برند. این بهره سبك معنای برای اُسلوب معادل از عربی، زبان

 است، همچندان کده   نداشته کاربردی اواخر؛ این تا شیوه و روش معنای به کلمه فارسی، این است. در به کاررفته روش و شیوه

 این که می دانند کسی اولین را هدایت رضاقلیخان است. برخی صاحبنظران، معاصر دوران به مربوط سبك شناسی بحث اصل

 این در قدیمی تری متون دیگر، (. اما برخی3،ص1953 است)بهار، به کاربرده روش معنی به ءالاصحا مجمع درکتابش، را کلمه

 بعمل آمدده  زندگی سبك از تعریف گونه دو جدید لغت نامه های (. در195-196، صص1919می کنند)شمیسا،  معرفی زمینه

 :است

 (. کده 1330گروه)آکسداورد،   یا شخص یك از زندگی خاصی روش یا (. و2004فرهنگ)وبستر،  یا گروه فرد، زندگی روش اول 

 کنندده  منعکس که سبك زیستن یا زندگی شیوه است. دوم، زندگی سبك ترکیب از واژه به واژه یك توضیح بیشتر تعریف این

زنددگی   طدرز  هدم،  بدا  که اقتصادی سطح و اخالقی معیارهای سلیقه ها، عادات، نگرشها، است، گروه یا فرد ارزشهای و گرایشها

 سدبك  1جهدانی  بهداشدت  (. سازمان95-96، صص1912؛ به نقل از فاضلی، 1312سازد)رندم هاوس، می  را گروه یا فرد کردن

 و اجتمداعی  روابدط  برهمکنش های شخص، ویژگی بین تعامل از که داند می رفتار تعریف قابل مشخص و الگوهای را 2زندگی

آدلدر   آلادرد  بده  را اصدطالح  ایدن  ابدداع  روانشناسان (. برخیهمانشود) می حاصل اقتصادی، و اجتماعی محیطی های موقعیت

 ماهدوم  کده  جامعه شناسدانی  مهمترین (. از23،ص1930می دهند)کاویانی، نسبت فردی روانشناسی رویکرد بینانگذار اتریشی،

 از نسبتاً هماهندگ  مجموعه ای زندگی سبك او، دید است. از گیدنز آنتونی است، داده خود قرار کارهای محور را زندگی سبك

 جهت گیری ها و عادت ها از مجموعه ای مستلزم که است زندگی روزمره جریان در معین فرد یك فعالیت های و رفتارهاهمه 

 ملموس، ای پدیده زندگی سبك ،9سوبل میشل استدالل (. بنابه121،ص1916است)گیدنز، انسجام و وحدت واجد نوعی پس و

مدی   نشدان  را خدود  الگوهدای مصدرف،   در وجده  بدارزترین  بده  کده  ای اسدت. پدیدده   مشداهده  از اسدتنتاج  قابل یا مشاهده قابل

 بدار ایدن   نخستین اینکه است. در جدید نسبتاً بشر فرهنگی و علمی ادبیات در زندگی سبك (. ماهوم21،ص1311دهد)سوبل،

 هسدتند  مدعی شناسان جامعه برخی .است اختالف جامعه شناسان و روانشناسان میان رفته، کار به کسی چه سوی از اصطالح

 ماهومی زندگی، سبك اینکه (. با201،ص1915است)مهدوی کنی، فرانسوی شناس جامعه وبر، ماکس ابداعی اصطالحات ازکه 

 متمایزکنندده  زنددگی  اند. سدبك  کرده تعریف افراد کردن چگونه زندگی را زندگی سبك اندیشمندان، از بسیاری است، جدید

معندادار   و مشداهده  قابل که می شود شامل را رفتارهایی نوع آن زندگی سبك معتقدند گروه هاست. برخی اندیشمندان و افراد

                                                           
1-  World Health Organization (WHO). 

2 - lifestyle. 

9-  Micheal Sobel. 
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 عدالوه  زندگی سبك که دیگر معتقدند برخی اما می شود مختلف اجتماعی گروه های میان بنیادین تااوت باعث بطوریکه است

 را خدود  زندگی سبك کنند سعی باید افراد بنابراین(. 1335، 1می شود)چانی نیز عقاید و نگرش ها ارزش ها، شامل رفتارها، بر

 مختلدف  دیددگاه هدای   از زنددگی  شدوند. سدبك   ظاهر کاراتر و اثربخش تر بتوانند با دیگران ارتباط در که کنند انتخاب طوری

 کده  است مادی محصوالت فرهنگ ارزشگذاری و درک مصرف، الگومند روش زندگی، سبك گیدنز دیدگاه شده است. از تعریف

 نتیجده  را زندگی ( سبك1314(. بوردیو)1916می سازد)گیدنز، ممکن مکان و زمان چهارچوب در را هویتی معیارهای استقرار

 کتاب ها، اثاثیه، و اسباب مسکن، مانند کرده اند، احاطه را انسان که چیزهایی همه نظر او، میداند. از عادت ابراز از رؤیتی قابل

 (.106،ص1932همکاران، و زاده جمعه می دهند)امام تشکیل را او زندگی سبك از بخشیو ...  عطرها، لباس سیگارها،

 جامعده  ماهدوم  اسدت. از  اسدالمی  زنددگی  تحقق سدبك  به کمك و ترویج فرهنگی، سازمان های کاری حوزه های مهمترین از

 1911دهه آن به سابقه که تنخس فرمول بندی است. در بعمل آمده ماهوم سازی دوگونه برداشت و دو زندگی، سبك شناختی

فرمدول   در. اسدت  بدوده  اجتمداعی  طبقده  تعیین شاخص و غالباً افراد اجتماعی موقعیت و ثروت مُعرف زندگی، سبك می رسد،

 مدتن  در تنهدا  کده  دانسته می شود نوینی اجتماعی شکل بلکه اجتماعی، طبقه تعیین برای راهی نه سبك زندگی؛ دوم، بندی

و نگدرش   ارزش هدا  تعریف برای است راهی زندگی، سبك معنا این در .می یابد معنا فرهنگی رشد و مدرنیته فرهنگی تغییرات

 مبتندی  اندیشده  ایدن  بر زندگی سبك (. ماهوم99،ص1913می یابد)تنهایی، افزایش روز به روز آن اهمیت که افراد و هویت ها

زنددگی   و فراغت، اوقات کار، در عادی نظم یك مشخص)مانند رفتاری طرح یا الگو از خود روزمره زندگی فردی در هر که است

 ( سبك زنددگی تصدمیم هدایی   1332) 2( به نقل از پالدینو1344کراپات) و برنارد نظر به می کند. پیروی تکراری اجتماعی( و

 خطر یا کاهش افزایش بر تصمیم هایی می کند. چنین اتخاذ خود عمل روزمره نحوه درباره اختیار روی از کسی هر که هستند

 آمدوزه هدای   در ریشده  که نیز اسالمی زندگی (. سبك12،ص1931خوش طینت،(گذارد می تأثیر سالمتی به مربوط مشکالت

 هویدت  و نگدرش هدا   و تعریف ارزش ها و تعیین صدد در دارد؛ (معصومان سیره و سنت روایات، قرآن کریم، از اعم) اسالم دین

مدی   ایادا  زمینه این در مهم نقشی مسلمان، جوامع فرهنگ مبنا، . برهمیناست (اجتماعی و فردی جوانب از اعم) مسلمان فرد

 .دارند اسالمی زندگی سبك در تحقق چشم گیری تأثیر خود، فرهنگی خاص مدیریت با فرهنگی سازمان های کند و

قددرت  "و  "کارهدای تأییدد  سداز  "، "کسدب پرسدتیژ  "مانندد  ماداهیمی؛  دریچده  از کده  اسدت  دیگدری  محقدق  9شدیز  میشدلن  

 در نقدش فعدالی   کده  نمادهاست از مجموعه ای زندگی سبك"او رویکرد است. در بررسی کرده را زندگی سبك پدیده"فرهنگی

کدار   زنددگی  سبك زمینه در خاص بطور که پژوهشگری (. معروفترین269،ص1312ز، )شی"می کنند ایاا پرستیز کسب فرآیند

 اجتمداعی  سدازمان  همدان  زنددگی  سبك می کند که استدالل زندگی سبك های کتاب در اواست. 4 چینی دیوید است، کرده

 در اساسی و نقشی هستند مدرن جهان در روزمره اجتماعی زندگی جدا نشدنی جزء سبك های زندگی او، دید است. از مصرف

 می توان را قریحه ها یا2احساسات  و 5 خودها ، 6سطح ها زندگی همچون سبك اصلی دارند. مشخصه های افراد بین تعامالت

 (.11،ص2002کرد)چینی،  مطالعه افراد فرهنگی مصرف بررسی تجربه ها طریق به

 

                                                           
1-  Chaney. 

2 - Pladino, D. 

9 - Micheline Scheys. 

4 - David Chaney. 

6 - Surfaces. 

5 - Selves. 

2 - Sensibilities. 
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 اسالمی زندگی سبک اهمیت -3

 تخطئده  و الهدی مدذمت   غیدر  زندگی سبك یك سو، از دینی؛ متون در که اینست الهی ادیان همه، مشترک های آموزه از یکی

 هم و ها انسان ساحت فردی به ناظر هم نکته، است. این آمده بعمل آنان، زندگی سبك از شناسی درخوری آسیب و است شده

آیده   عصدر  سوره می دهد. مانند قرار مذمت مورد را انسان موجود قرآن، وضع آیات از است. برخی آدمی جمعی ساحت به ناظر

 ،41شوری آیه  ،11اسراء آیه  ،20و  13معارج آیه  ،5، علق آیه 94ابراهیم آیه  ،22و  55حج آیات  ،100و  52احزاب آیات  ،2

عنکبدوت   سوره مانند دهد می قرار نکوهش مورد را ها جمعی انسان ساحت از بخشی قرآن، آیات از دیگر ، برخی16زخرف آیه 

 اسالم تأیید ردمو زندگی سبك آیات، از برخی در دیگر، سوی . از36و  34اعراف آیه  ،42ابراهیم آیه .،26، اناال آیه 9و  2آیه 

 بده  رسدیدن  و باشد می چه آثار آن و ویژگی ها و چیست اسالمی مطلوب سبك زندگی بدانند، ها انسان تا شده است، بیان نیز

و  دهندده  شدکل  معنویدت،  و دیندی  مدی باشدد. دسدتورات    انسان زندگی سبك سازنده ابزارهای از یکی اسالم .است ممکن آن،

 اجتماعی؛ چه و خانوادگی چه شخصی، چه هر فرد، زندگی در یعنی اسالمی زندگی است. سبك افراد زندگی سبك بر تأثیرگذار

 خواسته و گاته اسالم آنچه اساس بر را روش ها یعنی می کند؛ ایاا نقش مهمی اسالمی مالک های و قالب ها و الگوها و قواعد

الگوهدا،   شدامل  و اسدت  گدروه  یدا  فدرد  زنددگی  گونداگون  راه هدای  زندگی (. سبك60،ص1932گیرد)شریعت پناه، کار به است

 مکتدب  (. هدر 126،ص1913مدی رود)تنهدایی،    کدار  بده  روزمره زندگی در که است هنجارهایی و ارزشها و ها سلیقه اعتقادات،

 که است روشی از پیروی نتیجه در سالم زندگی و مطلوب است، جامعه مدعی و کرده عرضه زندگی مذهبی،برای بشریت سبك

 (.3،ص1931همکاران،  و نژاد است)رجب انسان زندگی سبك سازنده بنیان های از اسالم یکی. می کنند عرضه آنان

 :شدامل  این شباهت ها از دارد؛ بعضی شباهت هایی می کند، بیان آدلر که زندگی، سبك ماهوم با اسالمی زندگی ماهوم سبك

 الگوهدای بر اساس در (. 42،ص1931است)هادوی، ... و خالقفردی، خود  نگری، غایت گرایی، جهت یابی توجه به ارزشها، کل

 هدف به تا انسان فکری تحرک به رسیدن و فکر واداشتن حرکت به برمبنی  گرفته می شود، زندگی در تصمیماتی غیراسالمی

 تحرک گیرند کهمی  گونه ایب را تصمیمات اسالمی الگوی در ولی کند، پیدا دست است زندگی در به اهداف دستیابی که خود

 عقل اساس بر که است حکیمانه و تصمیمی فکر اسالم، نظر ناسانی. از هواهای خدمت در و خادمانه باشد نه حاکمانه او فکری

 (.  15،ص1932باشد)خطیبی،  شده تولید حاکم

 را اسالمی زندگی سبك که داشتند مبذول را خود تمامی تالش جامعه اسالمی در خود حضور قرن و نیم دو در معصوم امامان

 و سدنت  از اکندون  کده  مجموعده ای  .دهند ارائه را اسالمی زندگی از خاصی سبك عصری، هر اوضاع توجه به با و تبیین کرده

ارائده   مکدان هدا   و زمدان  برای را زندگی از متعددی سبك های ایشان که نشان می دهد خوبی به است، ما اختیار در آنان سیره

 داده اندد،  انجدام  اسالمی زندگی سبك ارائه برای که امامان فرهنگی است. مهندسی اسالمی زیست شیوه بر مبتنی که داده اند

 را اسالمی زندگی اسالمی قرارگیرد. سبك امروز جوامع استااده مورد سرمشق بعنوان باید که است و عملی علمی مجموعه ای

 با آزموده و خود زندگی در را آن و بخشیده عینیت و تجسم را اسالم تمامیت زندگی خود در که آموخت دینی پیشوایان از باید

 آنهدا  پدذیرش  تا شود تبیین جامعه برای اهل بیت سبك زندگی مااهیم است الزم امر این تحقق جهت دادند. در ارائه موفقیت

 (.9-2، صص1932کنند)حسومی، ایاا می  مهمی نقش فرهنگی سازمان های میان، این در و باشد جامعه امکانپذیر افراد توسط

 نوین تمدن است. ایشان مهم بسیار اسالمی نوین تشکیل تمدن در اسالمی زندگی سبك جایگاه رهبری، معظم مقام دیدگاه از

 پیشدرفت  بدرای  هامروز ما که همین ارزش هایى از عبارتست ابزارى بخش"می دانند  اصلی و ابزاری دو بخش دارای را اسالمی

ایدن   ابزارهاى تبلیغ؛ و تبلیغ بین المللى، اعتبار نظامى، و سیاسى اقتدار اقتصاد، صنعت، سیاست، می کنیم: علم، مطرح کشورها

 اسدت  چیزهایی آن"از  عبارتست اسالمی نوین تمدن اصلی بخش (. و1931)امام خامنه ای،هستند تمدن ابزارى بخش همه ها
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 مثدل  است؛ تمدن اصلى و حقیقى بخش عرض کردیم. این، که است زندگى سبك همان می دهد تشکیل را ما زندگى که متن

 زبان، مسئله خط، مسئله آشپزى، تاریحات، نوع خوراک، نوع مصرف، الگوى لباس، مسکن و نوع سبك ازدواج، مسئله خانواده،

 مدتن زنددگى   کده  ست،ا تمدن اصلى این ها همه بخشهای ....و دانشگاه در ما رفتار محل کار، در ما رفتار کسب و کار، مسئله

 زنددگی  سبك یك تا کوشید پیامبر اعظم که است چنان اهل بیت، نزد زندگی سبك تبیین و ارائه است)همان(. اهمیت انسان

 پس اما .بشر باشد فطرت و عقالیی و قرآن وحیانی آموزه های بر مبتنی که دهد ارائه از زیست شیوه جدیدی قالب در را جدید

 شناسدایی  زنددگی  از دیگدری  سدبك هدای   و دیگدر، شدیوه هدا    تمددن هدای   و فرهنگ هدا  با جامعه ارتباط به سبب پیامبر، از

 شدکل  معنویت، و دینی می باشد. دستورات انسان زندگی سبك سازنده ابزارهای از یکی (. اسالم1-2،صص1932شد)حسومی،

 .است افراد زندگی سبك بر و تأثیرگذار دهنده

 

 زندگی اسالمیدر سبک  زن به عالی توجه -4

 دربدارة  رایج های دیدگاه آفرینش است. برخالف شاهکار و انسانی ع اجتما پیکرة از نیمی زن اسالم، بخش حیات مکتب نگاه از

 است، انسان معنوی های سرمایه از که احساسی، و عاطای امور نظیر امور، در برخی زن نظیر، بی مخلوق این در نقص و ضعف

 و مکاتدب  در زن بده  نسدبت   تحقیرآمیدز  های دیدگاه تمام احترام، و عزت با همراه نگاهی با دارد. اسالم، برتری و مرد تاوق بر

 بدا  زن، بده  اسالم دیدگاه مطهری، شهید استاد بیانات از گیری بهره با اکنون .داند می مردود را شده تحریف ادیان برخی حتی

 (.294،ص1914گردد)مطهری،می  ارائه نادرست های دیدگاه نگاهی نقادانه به

است)سدوره   داده قدرار  جنس از یك را آنها آفرینش نیست. خداوند مرد از تر پست طبیعتی و خلقت دارای هرگز زن (1.4

 (.21روم، آیه 

 بهشت از انسان شدن طرد غلط، عامل دیدگاه این رد با نیست. قرآن گناه عامل و انگیز وسوسه شیطانی، عنصری زن (2.4

 (.95، سوره بقره، آیه 112است)سوره طه، آیه  داده مساوی نسبت ای اندازه به زن و مرد به را، زمین به هبوط و

دارد.  را معندوی  مقامدات بلندد   بده  رسدیدن  استعداد مرد، مانند نیز نیست. او محروم معنوی مقامات به رسیدن از زن (9.4

 ای نمونه ،(قرآن زهرا در فاطمۀ کبری، خدیجۀ) مسلمان نام صاحب زنان و  مریم چون حضرت الگویی و ممتاز های شخصیت

 هستند. معنوی مقامات این از

 بدا  بلکده  داند، نمی پلید و امری منای را زن با مرد جنسی ارتباط اسالم شده، تحریف ادیان و مکاتب برخی برخالف (4.4

 (221ص 100دانسته؛)مجلسدی ج   مقددس  امری بسیار را ازدواج( 603ص،6رهبانیت)کلینی،ج  و عزوبت تجرد، کردن محکوم

 و ارتجداعی  هدای  (. برخالف دیدگاه21و سوره روم، آیه 112داند)سوره بقره، آیه  می ارزشمند و ممدوح امری را زن به محبت

 است. مستقل وجودی دارای زن ظالمانه،

 بوده هم با زن و مرد برای هستی عالم تمام آفرینش بلکه نیست، مرد وجود طایلی و زن مقدمه وجود (6.4

 (.21و سوره روم، آیه 121یکدیگرند)سوره بقره، آیه  مکمل و شده آفریده دیگری برای هر یك مرد، و زن است. البته

 و سدکونت  مایدۀ  او بلکده آفدرینش   باشدد،  پلیددی  و شرّ وجودش سراسر که نیست ناپذیری اجتناب بالی تنها نه زن (5.4

 (.21سوره روم، آیه و 112است)سوره بقره، آیه  مرد آرامش

 سدهمی  بشدر  نسدل  تکثیر و تولید فرزند در بلکه نیست، مرد نطاۀ یعنی بذر دهندة رشد و نگهدارنده ظرف صرفاً زن (2.4

 در مرد و زن میان حائل و حریم وجود تأثیر دربارة بزرگوار، شهید آن (. همچنین19دار است)سوره حجرات، آیه  را مرد با برابر

 بدر  آب نباشدد،  حدائلی  و آتدش  آب میان فرماید: اگر می مولوی، مثنوی از تمثیلی از استااده با زن، محبوبیت و افزایش قدرت
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 گیدرد،  قدرار  آتش روی بر دیگی در آب مثالً باشد، بین در و مانعی حائل اگر ساخت؛ اما خواهد خاموش را آن کرده غلبه آتش

 مدی  را بخدار  آب تمدام  مددتی  از پس و آورد می در غلیان و جوش به کرده گرم را آن آرام آرام گذارد و می تأثیر آب در آتش

 آن بیاندات سدیرة   قدرآن،  در خداوندد  حکیماندۀ  بیدان  متعدال،  خدالق  تواندای  به دست زن (. خلقت294،ص1953کند)مطهری،

 شدیوه  نشانگر همه و ...مسلمانان  پُربار ادبیات بیت مؤمنان، اهل و خدا رسول روشنگر سیرة مسلمان، فقهای فتوای بزرگواران،

رعایت  عین در ، است. اسالم جامعه در زنان رفتار بر نظارت و کنترل آزادی، با در برخورد تاریط و افراط از دور به و معتدل ای

 بلکده  اسدت،  نیاورده وجود به زن استعدادهای انسانی بروز برای مانعی هیچگونه جنسی، روابط پاکی حاظ برای مراقبت نهایت

 محدیط  و گدردد  تدر  جددی  و تدر  صمیمی ها خانواده روابط مانده، سالم روحیۀ افراد برنامه، این صحیح اجرای با تا کرده کاری

 دسدتور  در ابتددا  همان از مردان، و زنان اختالط با مبارزه (.241شود)همان،ص تر آماده زن و مرد فعالیت صحیح برای اجتماع

 مسداجد، بددون   و مجدالس  عمدومی،  معدابر  در مدردان  و زندان  شُد و آمد تا اند فرموده توصیه خدا بوده است؛ ایشان رسول کار

 باشد خروجی و ورودی درب دو دارای مسجد مدینه تا فرمودند توصیه باشند. حتی داشته مجزا معبری هرکدام و بوده اختالط

از  زندان  عبور، هنگام مردان، با زنان اختالط از فرار برای تا دادند پیشنهاد هم باشد؛ ایشان از جدای مردان و زنان آمد و رفت تا

 فقدط  نه فرمایند: امروز می مورد این در انقالب معظم (. رهبر294،ص1953کنند)مطهری، عبور معابر وسط از مردان و طرفین

بعضی  در بانوان شخصیت و حقوق به نسبت اینکه از عبارتست آن و دارد وجود بزرگی جهان معضل سراسر در بلکه ما ایران در

 و کوتداهی  ایدن  که کنند خیال می شود. بعضی می ظلم زنان به یعنی گیرد، می انجام تعرض و کوتاهی زندگی، بخش های از

 همده  بدا  غربدی  کشدورهای  در زندان  بده  اسدت. ظلدم   این اشتباه است. اسالمی کشورهای یا شرقی کشورهای مخصوص تعرض

 (. آیدات 1913نیست)خسدروپناه،  هدم  کمتدر  نباشد، شرقی و اسالمی کشورهای از بیشتر اگر دارند، زنان به نسبت که ادعاهایی

 دانسته یکسان روحی دارای را زن و و مرد داده قرار واال )مادر( جایگاهی زن برای و خانواده برای معصومین ائمه روایات و قرآن

 تکدالیف  و حقدوق  تولیدد  سدبب  جسمی مشترک ابعاد و است مرد او و میان مشترک حقیقتی که روح از زن است. برخورداری

 .است خاص تکالیف و حقوق پیدایش سبب روانی ویژگی های برخی و مردانه و زنانه مختص و قالب جسم وجود است؛ مشترک

 مصدلحت  بدرای  ایثار و تعاون و گذشت با را خود حیات جلوه زیباترین و هستند خود خانواده و اجتماع برابر در مسئول دو هر

 نهداد  تدرین  محبدوب  را خانواده اسالم .گیرند می کار به اصالح جامعه برای باشند( و حق مسیر در خود،)اگر همسر و فرزندان

 روز و کند سپری عبادت به را شب که داند می مجردی مرد نماز از را بهتر مزدوج نماز رکعت دو ( و1920است)صدوق، شمرده

همده   رسداندن  فعلیدت  بده  سدبب  ه.ق(. و1412دانسدته)الحر العداملی،   مقددور  ازدواج بدا  را دیدن  حراست و بدارد. حاظ روزه را

 فمنیسدم  و غدرب  بدا دیددگاه   چگونه دیدگاه (. این1911تکریم هاست)افروز، عالی ترین از مندی بهره و قابلیت ها و استعدادها

 از مدادری  و خدانواده  جایگاه و نقش براندازی و درصدد دانند می مرد معادل و مساوی جهت هر از را زن که است مقایسه قابل

 :فرمایند می دیدگاه این در نای رهبری معظم هستند. مقام بشریت فرهنگ

 زن و مدرد  خلقیدات  ایدن  از اگدر  .اسدت  خودشان مخصوص که دارند غرایزی و روحیات و اخالق و طبیعت کدام هر زن و مرد

 کدرد،  روی زیاده مرد دهند. اگر می تشکیل را مساعد و و هماهنگ کامل زوج یك خانواده در زن و مرد بشود، استااده درست

 لنگده  دو مانند را جنس دو خانواده دامن در خورد. اسالم می هم به تعادل کند، روی هم زیاده زن اگر خورد، می هم به تعادل

 مغدازه  بداب  یك شریك در کاسب دو مانند زندگی، نبرد جبهه در سنگرنشین دو مانند انسان، چهره در چشم دو دَر، مانند یك

 خودشدان  ویدژه  کده  دارندد،  عواطف و روح، فکر، غرایز جسم، در خصلت هایی و دو، خصوصیات این از کدام است. هر داده قرار

 خاتده ایشدان بدوده    فرو ارزش های احیای و تکریم با توأم آغاز هماناز  زن به اسالم مبین دین (. نگاه1913است)خسرو پناه،

 ندزد  در کده  آنچده  از با بسیاری حتی نه و زور مداری و مداری زر و مرد محوری و محوری زن با نه را خود دعوت اسالم .است
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 و حدق  ذات بده  تسدلیم  مبندای  بدر  را خود کار نمود. اسالم نقطه آغازن آغاز ... و نخبه پروری مثل دارد، بسیار کرامت بسیاری

 بدا  مبارکه احزاب سوره از 96داد. آیه  قرار نیست پروردگار بندگی و عبودیت جز چیزی آن که هسته انسانی کرامت پاسداشت

 که باشد می الهی پیشگاه در عبودیت در مسئله جنسیت نای و ماهوم این بیانگر دقیقا پرهیزکار مردان و زنان اوصاف توصیف

 .شدود  مدی  توصدیه  آنهدا  مطالعه که اند نموده ارائه ارزشمندی تااسیر این دست از آیات دیگر و آیه این پیرامون قرآن ماسران

 می آید. از دست به خداوند محض راه بندگی از که است آزادگی و عزت همانا رهایی بخش مکتب این در تعالی و تکامل شرط

 در کده  فاطمه)س( حضرت صحیاۀ باب در چنانکه .ندارد وجود تااوتی مرد هیچ و زن از اعم انسانها بین ناس مقام در رو این

بر حضرت زهرا)س( نازل  فرشته ای توسط آن مطالب گاته اند است، شده اشاره آن به هم خمینی)ره( امام حضرت وصیت نامه

 جایگاه احیای اساسی هدفی بعنوان و ابتدا همان از کریم قرآن و اسالم مبین (. دین25،ص1919شده است)شایعی مازندرانی،

 اشدعه هدای   نخستین با طلوع دلیل همین است. به داده قرار مَدنظر را مهم جماعت این شده پایمال حقوق مبانی و احیای زن

 فرهندگ  گسدترش  عظدیم  جهداد  عرصده  در ایشان از قابلیت های بسیاری رسیدن منصه ظهور به شاهد اسالم نورانی خورشید

کتب  در که باشد می نار 1022زنان  از خدا رسول صحابی برای تعداد هستیم. کمترین زنان بسیاری توسط حق ذات به تسلیم

 نداقالن  بلکده  نیستند خدا معاصرین رسول تمامی صحابی از منظور است یادآوری به الزم است، شده اشاره آن به رجالی معتبر

 بدا  و تددریجاً  کوشدید  (. اسالم216،ص1914اند)نوری همدانی،  نموده فرض صحابی را گوناگون های عرصه آوران نام و حدیث

 .ببدرد  از میدان  بود را شده طبقه این شامل که را آن از ناشی ناهنجاری های و مشکالت این توانمندی های زنان از بهره گیری

 بده  را خدود  زنددگی  تمام که بود؛ زنی خودساخته ای مسلمان زن نخستین است. او جریان این بارز نمونه خدیجه)س( حضرت

 قدریش  سدیده  و طداهره  چدون  با عنداوینی  جاهلیت زمان در حتیخدیجه)س(  حضرت .کرد قربانی اسالم راه در جانش همراه

 خود این و است رسول گرامی)ص( کمال مراتب از یکی شك بدون خدیجه با (. ازدواج111،ص1912می شد)پیشوایی، شناخته

 ایدن،  و-است  اخالقی عامل یك خانواده تشکیل عامل که چرا .است بزرگ بانوی این شخصیتی خاص دهنده جنبه های نشان

 زندان  خدیجده)س(  از پدس  (.252،ص1912نمی پذیرد)مطهری،  جانشین عامی که -است اسالم در ازدواج تقدس علل از یکی

 بزرگدی  تحول از نشانی عظیم آئین این شکل گیری نخستین روزهای در هم آن ایشان اسامی تعدد و کثرت که بودند بسیاری

 شدهید  برد، فرو شکمش پائین به که نیزهای با را سمیه عمار. ابوجهل، مادر و یاسر همسر جمله سمیه از دارد؛ بانوان زندگی در

 االصدابه  ارزشمند (. در کتاب914، ص1924رسید)یعقوبی، ترجمه آیتی،  شهادت به اسالم در که است کسی اول سمیه و کرد

 فدی  االسدتیعاب  یعندی  دیگر ارزشمند اثر در آمار بودند. همین بانوان خدا رسول صحابی از نار 1662تعداد  الصحابه تمییز فی

 راوی زن نار 194تعداد  خویی اهلل آیت الرجالِ المعجم کتاب در و شیعه معارف همچنین در است، شده ذکر نیز الصحابه معرفه

 حضدرت  آن خاص نواب بر عالوه زمان)عج( امام بزرگوار عمه خاتون حکیمه نیز و هستند مشاهده قابل از معصومین)ع( حدیث

 پاداش که است کرده تصریح فراوانی در آیات کریم (. قرآن216،ص1914اند)نوری همدانی، بوده ایشان احادیث و ها پیام حامل

 هدر  کندار  در زن. قرآن خواه باشد مرد طرف از خواه عمل است؛ و ایمان به نیست بلکه مربوط جنسیت به الهی قُرب و اُخروی

 نهایدت  در عیسدی  و موسدی  مادران از و ابراهیم و آدم همسران از می کند، یاد قدیسه و بزرگ زن یك از قدیسی و بزرگ مرد

 بعنوان نیز فرعون زن از کند، می ذکر شان شوهران برای ناشایسته زنانی بعنوان را لوط و نوح همسران اگر است، کرده تجلیل

 به منحصر ها داستان قهرمانان است خواسته نمی قرآن گویی است، نشده غافل هم بوده است پلیدی مرد گرفتار که بزرگی زن

 .است کرده را حاظ توازن همواره لذا و باشد مردان
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 زنان در سبک زندگی اسالمی تكریم براي قرآنی شیوه هاي -5

ایدن  گذارند، اما اسالم بیش از دیگر مکاتدب بده    هر چند همه ادیان الهی مقام ارزشمندی برای مادر قائل بوده و به او احترام می

حقوقی را که اسالم برای مادران مشخص کرده، بسیار فراتر ازحقوقی اسدت   مسئله توجه نموده و به مادر عظمت بخشیده است.

تواند فدرد و   که برای دیگران حتی پدر قایل شده است، چرا که مادر، مربی و پرورش دهنده انسان و جامعه است و اوست که می

 بدرای  اسدالم  مبین دین و محمد)ص( حضرت تالش جنبه های از شقاوت و بد بختی بکشاند. جامعه را به سعادت رسانده، یا به

مسدئله   ایدن  بده  قرآن کدریم  متعدد آیات در که است زن مستقل اجتماعی شخصیت بر تأکید حقوق زنان، داشت پاس و تکریم

 وظدایای  آنهدا  در و شدده  آغاز "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ"عبارت  با که توبه مبارکه سورة 22تا  21آیات  است. چنانکه شده توجه

 وعدده چندین   را بهشدت  نهایدت  در و شمرده بر ایشان برای را زکات و دادن نماز داشتن بپا منکر، از نهی و معروف به امر نظیر

 تداریخ  خطیدر  صحنه های و اجتماعی مسئولیت های از بسیاری پذیرش است در آیات دسته این از داده، نمونه ای قرار کسانی

 پیدامبر)ص(، سدهله   دختدر  رقیه مثل بانوانی حبشه به مهاجرت ماجرای در جمله بوده ایم. از مسلمان حضور زنان شاهد اسالم

 را دادخواهی جرأت و حق احقاق حس کریم (. قرآن153،ص1920داشته اند)ابن اثیر، ترجمه روحانی، حضور  ...و سهیل دختر

وَإِذَا "اسدت  آورده دختران کردن به گور زنده باب در تکویر مبارکه سورة 3و  1آیات  چنانکه در است نموده تقویت زن وجود در

 را ما گناه کدامین به پرسید برآیند خواهند خاک از شده گور به زنده دختران که هنگام آن و "الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

 زمینه هم و دختر آن قاتل از است توبیخی و تعریض نوعی هم می نویسد: این شریاه آیه این ذیل در طباطبائی کشتید. عالمه

 او قاتدل  از خددای تعدالی   آنگاه و بگیرد را او خون انتقام که بخواهد تعالی خدای از و کند جرأت دختر برای اینکه است چینی

 (.961، ص1912بگیرد)طباطبایی،ترجمه موسوی همدانی،  را انتقامش سپس و بپرسد را او قتل سبب

 
 سفارش و احترام به مادر در قرآن (1.5

 در ساارش به نیکی به والدین تأکیدد شدده اسدت؛ و نیدز در     14، لقمان آیه 16، احقاف آیه 92و  91در سوره های مریم آیات 

 دو ایدن  بدودن  گرفته است. هم ردیدف  قرار خدا پرستش مسئلۀ از بعد بالفاصله والدین، به نیکی نیز قرآن مجید از سوره چهار

امّ »، « والددتی »و « ام»کلمه مادر، بصورت جمع و مادرد مانندد:   همچنین  .است مادر و پدر به اسالم ویژة احترام بیانگر مسئله

 :و امثال آن در قرآن آمده است« امهات»و « والدات»، « موسی

  :1«الْقَوْمَ اسْتَضْعَاُونِی؛ گات فرزند مادرم این گروه مرا در فشار گذاردند. قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ»أم 

  :2«وَبَرًّا بِوَالِدَتِی؛ مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده است.» وَالِدَتِی  

 ُ9« ؛ ما به مادر موسی الهام کردیم. ِّ مُوسی أُم  وَ أَوحَینا إِلی»م موسی: ا 

 ُ4« دهند. وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَواْلَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ؛ مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می» :والِدَات 

 ُ6« وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِکُمْ؛ مادران زنان شما»  :أُمَّهَات 

                                                           

 .160سوره اعراف، آیه  - 1

 .92آیه   مریم ،سوره  - 2

 .2آیه   سوره قصص، - 9

 .299آیه   سوره بقره، - 4

 .29سوره نساء، آیه  - 6

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjABahUKEwiru861n_zHAhUBhywKHSSvD6U&url=http%3A%2F%2Fwww.tebyan.net%2Fnewindex.aspx%3Fpid%3D18395%26AyeID%3D1306&usg=AFQjCNG7HWXawG1kbFL3xNe28gDvWnbcUQ&sig2=WINsiojqTeuZoIhlY1n7Wg
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ادر یاد کرده و به نوعی از مقام او تمجیدد  بینیم که خداوند در هر یك از آن آیات، با عظمت از م اگر به این موارد دقت کنیم، می

هدای    نموده است. چرا که وحی و الهام مستقیم خدا به مادر موسی، اظهار ارادت و نیکویی عیسی به مادر، بیان زحمدات و رندج  

 در اسدت. مادر در قرآن کریم و همچنین دستور حق تعالی به احسان و نیکی نسبت به پدر و مادر، همه گواه بر رفعت جایگاه مدا 

به احسان والدین، در بیان تحمل رنج و  نسبت سوره احقاف پس از توصیه در از سوره لقمان و همچنین 14خدای متعال در آیه 

گذارد و دوران حمدل و   کند و با ناراحتی بر زمین می  مادرش او )فرزند( را با ناراحتی حمل می"زحمت های مادر را می فرماید: 

 ."چهل سالگی بالغ گردد در رشد برسد و اه است تا زمانی که به کمال وم 90از شیر بازگرفتنش 

های تربیت فرزند شریك است، خود دلیل بر اهمیت و ارزش کار مدادر    بیان رنج و تالش مادر با این که پدر نیز در اغلب سختی

 است. چرا که کسی نزد حق تعالی مقام باالتر دارد که کار ارزشمندتری انجام دهد.

دهد، سپس بدون ذکدر زحمدات پددر،     ردگار متعال در آیات قرآن، ابتدا به نیکی کردن نسبت به پدر و مادر هر دو دستور میپرو

کند. گویی، مادر عامل اصلی در لزوم نیکی به والددین بدوده و کدار او آنقددر ارزشدمند       مشکالت و ناراحتی های مادر را بیان می

  های دوران بارداری و پذیرش ناگواری سازد. صبر و پایداری مادر در برابر سختی د واجب میاست که احسان به پدر را نیز بر فرزن

های طاقت فرسای دوره شیردهی و تربیت فرزند، موجب شده تا به احسان والدین بصورت مطلق حکم شود. تا آنجا کده مسدئله   

 اب آمده است.نیکی به پدر و مادر در قرآن کریم هم طراز با عبادت خدای متعال به حس

 

   در سبک زندگی اسالمی زن)مادر( و نقش جایگاه -6

 تحكیم خانواده (1.6

اسدت.   اجتمداعی  زنددگی  در جهدت  فدرد  سازنده و داشته زاینده ساختاری بوده، اجتماعی همبستگی نیروی یك دارای خانواده

 یافتده  دست بدان حیات عرصه در بشر که است فرد و اطمینان سکون تبلور برای کانون ترین شایسته و مأمن بهترین خانواده

 گذارد، می جامعه اجتماعی و روانی سالمت بر ای جانبه همه و عمیق تأثیرات آن یا بیماری سالمت که بنیادین نهادِ است. این

 بده  خدانواده  .اسدت  بدوده  تاریخ طول در اخالقی و فرهنگی ارزشهای انتقال عامل اصلی ترین و نسل ها تربیت مهمترین کانون

 جامعده،  فعال نیروی تربیت در نقشی اساسی شناسان جامعه دیدگاه از و شود می تولید جامعه بستر در اجتماعی نهادی منزلۀ

 از چنانچده  کندد،  سالمت ادعای تواند نمی ای جامعه هیچ دارد. بدون شك عهده بر افراد روان سالمت و توانایی ها کردن بارور

(. 1926باشد)ساروخانی، خانواده تأثیر از فارغ که نیست اجتماعی های آسیب از هیچیك بازو  نباشد برخوردار سالم ای خانواده

 جامعه هنجارهای و ارزش ها عامل ناوذ مهمترین و اجتماعی تربیت آغازین نقطه افراد، پذیری جامعه در گام نخستین خانواده

 وری و بهره بهتر بازده فرزندان، و اولیاء میان سالم روابط یعنی آن عاطای رشد و خانواده سالم محیط .است افراد شخصیت در

 اجتمداعی،  هنجارهدای  و رفتدار  گیدری شخصدیت،   شکل الهام، منبع بهترین خانواده که آنجا از و دارد پی در را خانواده بیشتر

 در را فرهنگدی  و اجتماعی اقتصادی، مناسب الگوی تواند می خود سازمان یافته و مطلوب حرکت با است، فرهنگی و اقتصادی

 بدر  و دارد عهدده  بدر  را فرزند تربیت اصلی مسئولیت کریم قرآن آیات براساس (. خانواده1910نماید)شیخی، ایجاد خود اعضای

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا " .کند حاظ است، سنگ و انسان آن هیزم که آتشی از را خود خانواده و خود که است شده انسان تکلیف

 .1"أَناُسَکُمْ وَأَهْلِیکُمْ نَارًا

                                                           

 .5یه آ تحریم، سوره 1- 
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خلقدت   هسدتند بده   خودشان اعمال مسوول دو هر و خلقت نظام در گذار پایه دو هر مرد و زن اینکه به استدالل با مجید قرآن

 اختالف جنسیت هرگز و شمارد می یکسان معنوی، مقامات به وصول و خداوند پیشگاه در را مرد و زن و کند می اشاره انسان

 تکامدل  رسیدن به در دو آن تااوت بر دلیل را اجتماعی های مسئولیت و ها تااوت از بخشی آن تعقیب به و جسمانی تااوت و

فرمایدد:   مدی  نحدل  سوره 32آیه  در متعال خداوند .دارند قرار سطح یك در کامال قرآن نظر از مرد و زن داند؛ بلکه نمی انسانی

 زن از هرکس" "یعْمَلوُنَ کَانُواْ مَا بِأحَْسَنِ أجَْرَهُم وَلنََجْزِینَّهُمْ طَیبَۀً حَیاةً فَلنَُحْیینَّهُ ؤْمِنٌ مُ وَهُوَ أنُثَى أوَْ ذَکَرٍ مِّن صَالِحًا عَمِلَ مَنْ"

 نحدو  بهتدرین  بده  را آندان  پداداش  و بخشدیم  می ای پاکیزه و طیب زندگی او به دهد انجام صالح عمل و باشد مؤمن که مرد و

 وی به نسبت تحقیرآمیزی نظریات و دانستند نمی الهی درگاه مقبول را زن اعمال گذشته، های ملت از بسیاری ."داد خواهیم

 انسدانی  روح دارای زن که بودند معتقد رومیان کردند، می محسوب شیطان عمل از را او و پلید را زن یونان در می داشتند؛ روا

نمدی تواندد    زن رود، نمدی  بهشدت  به گاتند: زن می او معنوی استعدادهای درباره و است، انسانی روح دارای مرد تنها و نیست

 .برسند مردان می رسند که آنطور الهی قُرب مقام به تواند کند و نمی طی را معنوی و مقامات الهی

 مرد آفریده برای و است مرد وجود مقدمه زن اند گاته می که اینست داشته وجود زن درباره که تحقیرآمیزی نظریات دیگر از

 زمین و گوید می روشنی به و کند می بیان صراحت کمال در را غایی علت اسالم ندارد، سخنی چنین هرگز اسالم .است شده

 مدی  است. بلکه شده آفریده مرد برای زن گوید نمی هرگز اما اند؛ شده آفریده انسان برای همه حیوان و گیاه باد، و آسمان، ابر

 سدوره  19آیده   در و 1آنها. پوشش و زینت شما و هستند شما پوشش و زینت زنان " له ُنَّ لبَِاسٌ وَأنَتُمْ لکَُّمْ لبَِاسٌ هُنَّ "فرماید 

 بوجدود  هدم  کندار  در مرد زن و پشتوانه به خلقت نظام این که اینست منظور "وَأنُثَى ذَکَرٍ مِّن خَلقَْنَاکُم إِنَّا "فرماید می حجرات

 در مدرد  که اندازه همان باهماند به ما به که اینست برای است کرده بیان را مرد و زن نام آیه این در خداوند آمده است. اینکه

 عمدران  سوره آل 136نقش داشتند. آیه  آفرینش نظام در دو هر حوا و آدم.است موثر نیز زن موثراست آفرینش نظام و جامعه

 .است امروز و جاهلیت روز آن جاهلی تاکر بر بطالن خط کشیدن و مرد کنار در زن دادن ارزش به اشاره

بدر خدالف بسدیاری از اقدوام و مللدی چدون       . اسدت  بلندی جایگاه دارای اسالمی خانواده در زن که است ای ایده چنین براساس

یهودیان و مسیحیان که زن را موجودی بد، شر و عنصر گناه معرفی می کنند، اسالم زنان را در مقام و منزلتدی واال و ارزشدمند   

ر ده به نام آندان نامیدده شدده اسدت و د     "نساء"قرار داده است. مقام زن در اسالم به حدّی است که سوّمین سوره ماصّل قرآن 

سوره دیگر به مسائل مربوط به حقوق و منزلت زن اشاره شده است و همچنین می بینیم در همه خطاب های عام قدرآن، زندان   

 و زنددگی  مهدم  رکدن  بعنوان را زن اسالم مقدس دین که کرد درک توان می دقیق دید با .در کنار مردان مورد اشارت هستند

 همدان  کده  است داده قرار عظیم امری سأر در را او و، است دهرک قلمداد بشری جامعه موثر و مهم عضو و انسانی حیات متمم

 .شوند می تربیت بشریت، به خدمت برای بزرگان و اولیا و الهی ءانبیا که است زن دامن در یعنی. است بشر نسل تربیت و تولید

 یا و همسر، مادر، زن صات به چه است، بخشیده واالیی منزلت و مقام بگیریم نظر در که جایگاه هر در را ها زن متعال خداوند

 .خواهر

 زیر تاآی در ،است نداده ترجیع زنان به نسبت را مردان جایی هیچ در و کرده ایجاد مرد و زن بین را تعادل اسالم مقدس دین

 هدا  قبیله به را شما و آفریدیم زن و مرد از یك را شما ما، مردم ای":فرماید می خداوند. است شده گاته واضح موضوع این نیز

2است شما تقواترین با خداوند نزد به شما ترین گرامی نیست، امتیازمالک  این بشناسید خوب را دیگرتان یك تا دادیم قرار
 و "

 بهشت به آنان پس زن یا باشد مرد چه است، برابر دهد انجام نیك عمل هرکه" فرماید می 124 آیه النساء هسور در خداوند نیز

                                                           

 .112 آیه سوره مبارکه بقره، - 1

 .19یوره مبارکه حجرات، آیه  - 2
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 تحصدیل،  و تعلدیم  حق آزادی، حق حاکمیت، حق میراث، حق دارای مردان همانند زنان اسالم دین در. "شوند می داخل خدا

 از یکی از را زنان تا نشده داده اجازه این نیز هیچکس به و دارند را ... و آرامش مصوونیت، حق همسر، انتخاب حق ازدواج، حق

و  خداوند بندگی ادای در زنان است، مسؤل انسانی مرد همانند زن. کند محروم داده شانیبرا شریعت که شانیامتیازها و حقوق

 و تکلیدف  دارای منکدر  از نهدی  و بدالمعروف  امدر  شدریعت،  مرزهدای  و حددود  ندییبپا و محرمات ازز رهیپ دینی، واجبات انجام

مدی   کده  اسدت  چندین  ایدن  امدت،  دهندده  نجات یك مثابه به مادر نقش خصوص در راحل)ره( نیز امام رویکرد .،اند ولیتئمس

 خانم برای .مبدء شرند کنند تربیت بد را ها بچه که باشند مادرانی نخواسته خدای اگر و هستند خیرات مبدأ مادرها"فرمایند: 

 انسدان  یدك  و کند، تربیت را یك عالم است ممکن درست، انسان است. یك اوالد تربیت مطلب آن و است باالتر مطلب یك ها

 آن در شدما  کده  مدارسی از و شما های تربیت شما و از های دامن از صالح و کشد. فساد می فساد به را عالم فاسد، و غیرسالم

 باید سالم انسان تربیت خطیر امر در معلمان و مادران تربیتی، و اساسی عظیم نقش این با حال"شود  می شروع دارید اشتغال

 بده ایادای   وابسدته  جامعده  فسداد  و صالح که سازند؛ چرا رهنمون واقعی صالح به را و بوم مرز این فرزندان که باشند بگونه ای

 "فرمایندد:   مدی  تربیتی عوامل دیگر با مادر منزلت و جایگاه مقایسه )ره(، در ما فرزانه امام .باشد نقش می این ساز وکار صحیح

 خودتان دارید، اول دامن در را فرزند تربیت مسئولیت و هستید جلو مردها از شرف این در که دارید مادری ها شرف شما خانم

 و خدانواده  تحکیم مسئله ترتیب در کند. بدین می تربیت خوب های بچه خوب، است. مادر مادر دامن دارد بچه که ای مدرسه

 در ای ویدژه  اهمیت حائز دو جهت از داراست. مادر را اول مادر نقش جامعه، نتیجه در و فرزند شقاوت یا و سعادت در آن نقش

 و این گذراند می او با الات و اُنس محیط در را خود شخصیت تکوین های سال مهمترین کودک اینکه اول .است فرزند تربیت

 عواطف لحاظ به مادران ثانیا .است مادر از رفتاری های ویژگی سایر و صاات و عادات اکتساب برای نظیری کم فرصت ها سال

 و برد می پناه مادر به ابتدا کند می ناامنی که احساس زمانی هر کودک و هستند کودکان برای مطمئنی پناهگاه خود خالصانه

 مدادر  ")ص( فرمودندد:  اکرم رسول مادری جایگاه تکریم در رو این از .کند می جستجو وی آغوش در را خود نظر مورد امنیت

 کده  زهدرا)س(  حضدرت  ارزنده تعبیر به یا . و"نزدیکترند تو به که را کسانی آن از را و پس خود پدر کن، سپس رعایت را خود

 (.1939)توسلی،"است مادران پای زیر بهشت که باش خدمت مادر در"فرمودند: 

 

 عاطفی روانی نقش (2.6

 مقدر آنان، آفرینش از پس زن مرد و ازدواج با را آن خداوند که است خاطری امنیت و آرامش خانواده تشکیل ثمرات بهترین از

 بی و اضطراب و نومیدی یأس، اگر است. کرده فراهم را و رنجوری بیهودگی تنهایی، از رهایی امکان وسیله یندب و است ساخته

 با زن .بیندیشیم آن استحکام در سالم خانواده تشکیل با باید شك بی آوریم، بشمار امروزی معضالت جوامع از را عاطای پناهی

 تبدادل  ضمن و بینند می تدارک خود را برای خانواده و خانه نام به مناسب پناهگاهی خویش استعداد با و عاطای های ظرفیت

 قلدب  و رقیدق  عواطدف  همین شآفرینش شگاتی های می اندیشند. از خانواده روز به روز بخشیدن قوت و انسجام به احساسات

 و خشدن  روحیده  تواندد  می که اوست جویی صلح و مهرورزی روحیه و شده نهاده به ودیعت سالم زن یك در که است مهربانی

 مددار  بر چرخ هستی تا داده قرار هم مکمل را مختلف قطب های دارای و متعالی کانون این . خداوندکند تعدیل را مرد ناهموار

 (.1،1915کند)گاردنر حرکت تعادل و توازن و سازگاری

 کند محبت و دوستی و با شوهرش باشد خانه مالزم زن که اینست زن بر مرد حق که است شده )ص( نقل پیامبر از حدیثی در

 کنندده  ترسدیم  روایت ه.ق(. این1401دهد)نوری طبرسی، انجام اوست رضایت برای آنچه و کند اجتناب او آوردن خشم به از و

                                                           
1- Gardner. 
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 می بشمار وی اصلی نقش های و کارکردها از و قرار داده مهر کانون را در خانواده زن که است محبتی از مملو و عاطای فضای

 و ناس حاکمیت و اجتماعی وابستگی های و تعلقات زن، اقتصادی و اجتماعی و اشتغاالت کنونی دنیای برق و زرق آید. اگرچه

 اساسی و تر وثیق و جایگاهی مأمن هیچ اما است، کاسته وی عاطای کارکرد از ها خانواده از بعضی در حدودی تا محوری- خود

خدانواده،   کارکردهدای  و ابعداد  سدایر  در آن اثرات و فرزندان تربیت در نقش این جایگاه به نظر .یافت توان نمی کانون این از تر

 و ضروری امری عاطای و ثبات روانی و روحی شرایط تربیت، ،وراثت ابعاد از اسالمی روایات با مطابق و شایسته یهمسر انتخاب

 .است اساسی

 

 تربیتی نقش (3.6

 فرد شخصیت بنیان های کودکی در دوران. دارد عهده بر اساسی و اولیه نقش شقاوت یا رأفت سوی به نوجوانان هدایت در زن

 روان مطالعدات  برخی است. از کودکی دوران در فرد تربیت برگردان نحوه و بازتاب معموالً افراد زیستن نحوه و گیرد می شکل

 مراحل از فرد ناخودآگاه در مانده بجای رسوبات از بزرگسالی در انحرافی رفتارهای ارتکاب به میل که آید می بر چنین شناختی

ضدمیر   و کدودکی  دوران در رواندی  شدید های لطمه و ناکامی ها در ریشه معموالً روانی های عقده .شود می ناشی زندگی اولیه

 بده  غیرطبیعی و طبیعی نیازهای و ها خواسته برابر در کودکی دوران در فرد که می شود عمیق زمانی و دارد انسان ناخودآگاه

محسدوب   کودکدان  الگوی و راهنما آموزگار، مؤثرترین و نخستین بلکه پناهگاه، تنها نه (. مادر1911گردد)عربی، سرکوب شدت

 و باورهدا هدا،   هدا، دانسدته   همدۀ آموختده   والددین،  به او دنیای بودن محدود و مادر به عاطای وابستگی بدلیل شود. کودک می

 و روان در مشدعرانه  و آگاهانده  بصورت بتدریج و ناآگاهانه بشکل ابتدا بزرگترها رفتار و آموزد می تقلید راه از را خود اشتباهات

 نحوه والدین و مخصوصاً مادر، حضور و وجود .فرساست طاقت و سخت بسیار آن از شستن و دست شود می نهادینه فرد وجود

 یا مثبت جو در گرفتن قرار زندگی، رویدادهای با آنان تعامل تربیتی، نحوه و اخالقی مسائل مورد در کودکان به آنان پاسخگویی

دیندی،   آداب و ادب آمدوزش  در انگداری  سدهل  یا کودک در انگیزه ایجاد و فرهنگی و تربیتی رخ دادهای بویژه رویداد هر منای

 آنهاست. به واکنش ارائه چگونگی و برخورد نوع از متأثر همه

 

 اجتماعی نقش-6-4

وقتی که اسالم بعنوان یك مکتب و پیامبر)ص(، چون معلمی ظهور کرد، در کنار اهدداف واالی خدود یعندی توحیدد و نبدوت و      

معاد، مسایل اجتماعی را با بهترین اصول، تقدیم جامعه انسانی کرد، خصوصا به مسایل زنان توجه ویژه نمود. در زمان جاهلیدت  

خیلی مشکل و دور از انتظار بود زیرا مردان به راحتی دختران خود را زنده به گور می کردند و با جنس زن چون اشدیاء  این کار 

معامله می کردند؛ ولی اسالم عزیز همه این کارها را منای دانسته و با تعلمیات قرأنی بهترین تعلیمات را پیشدنهاد کدرد. سدوره    

متأساانه این تعلیمات بزرگ انسان ساز، بعلت های گوناگونی چدون اختالفدات   ست. گاته ها اهایی به نام مریم و نساء دلیل این 

وجود آمدن انقالب فکری در فرانسه نیز در جهت حدل مشدکالت اجتمداعی و    ب. استشده مذهبی و ناوذ خارجی ها کمرنگ تر 

جام نداده است. لیکن نقش زن مسلمان در مستحکم کردن مناسبت های عاقالنه جمعیتی بود اما آن هم کاری در بخش زنان ان

جامعه اسالمی از ابتدا تا به امروز همیشه پیش قدمانه، اینگونه مسائل را حل و فصل کرده است، مخصوصا در مسائل اجتمداعی؛  

زن مسلمان با رعایت حجاب اسالمی و عقیده توحیدی می تواند در هر دوره و هر زمان حل کننده مشدکالت اجتمداعی جامعده    

باشد. مسئولیت یك زن مسلمان بیش از همه در خانواده به چشم می خورد چون خانواده نقش مهمی در جامعه دارد. در زمدان  

معاصر دشمنان اسالم این را دانسته و این قانون با ارزش را با راه و اصول گونداگون، بخصدوص ازدواج هدای همجنسدی و پَسدت      
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 رفتدار  آمدوزش  در (. ناهنجداری 1919اجتماعی مورد حمله قرار داده اند)بسدتان، کردن نقش خانواده در پیشرفت های علمی و 

 عددم  سدلوک،  اخدتالل  از افدراد  ایدن  بیشدتر  و شدود  مدی  و تکانشی فعال بیش بزهکار، افراد پرورش به منجر صحیح اجتماعی

 رفتدار  دارای و عندف  بده  متجداوزان  مخددر،  مدواد  کننددگان  مصرف پرونده های برند. در بررسی می رنج افسردگی و سازگاری

 اجتمداعی  از تربیدت  ناشی روانی و رفتاری اختالل و اضطراب خانوادگی، ریختگی هم به نوعی قاتالن، و آمیز اجتماعی خشونت

  .خورد می چشم به کودکی دوران در

 

 نقش سیاسی (5.6

 .باشدند  نداشته کشور در نقشی زنان شد می باعث مردساالری اصطالحاً و جامعه در زنان کمرنگ نقش اسالمی، انقالب از پیش

 در پشدتیبان  و بعندوان هددایتگر   که نقشی و گذارند می جامعه در بنیادین به صور زنان که تأثیری شناخت خمینی)ره( با امام

 همدان  از نشسدت. لدذا   نخواهدد  انقالب به ثمر جامعه، از نیمی حضور بدون که دانستند می باشند، داشته توانند می خانوادهها

 نهایی پیروزی تا انقالب این رهبری به موفق در نهایت و نمودند تشویق فضا این در حضور به را زنان انقالبی، جنبشهای ابتدای

 اسدالم  ندوع نگداه   ایدن  به توان می را "می رسد معراج به زن دامان از مرد"که  اسالمی انقالب بنیانگذار مهم سخن این .شدند

 ظهدور  تدا  انبیداء  حرکدت  و اسدتمرار  آفرینش محور و کانون بعنوان فاطمه)س( حضرت زن، واالی سمبل آن در که داد نسبت

 تواندد  مدی  خدود  مشدارکت  بدا  که رسید این خودباوری به ایرانی مسلمان زن رو، این است. از شده معرفی بشریت عالم منجی

 .دهد سوق جهانی عدالت بسمت را تاریخ جریان

 است. حضرت شده انقالب شمرده های ویژگی از یکی بعنوان که است اهمیتی چنان حائز اسالمی انقالب پیروزی در زنان نقش

 نمودندد،  دعدوت  انقالب در مشارکت به را تنها زنان نه و شده موضوع این متوجه خویش درایت با نهضت رهبر بعنوان امام)ره(

 مردان با آنان یاری و همکاری و زنان این صبر اگر واقع در .الزم شمردند و واجب انقالب رساندن ثمر به در را آنان شرکت بلکه

 در نکتده  مهمتدرین  .گرفدت.  نمدی  پا انقالب دهنده شکل و سازنده ریشه های و کرد پیدا نمی ادامه مقاومت ها این شاید نبود

 تعالیم پرتو در شك بی که افتاد اتااق جامعه در زنان جایگاه به نگرش نحوه در که است شگرفی اسالمی، تحول انقالب پیروزی

 تقددیم  را هدا  آن و گذشدته  خود های اندوخته عزیزترین از که بودند زنانی .شد محمدی)ص( حاصل ناب اسالم و نورانی عالی

 آیه مصداق باشند. اینان داشته انقالب پیروزی در سهمی خود ناچیز مادیات دادن با خواستند که می زنانی نمودند، پایدار ایران

 چیزهایی که از اینکه مگر رسید، نمی نیکی به هرگز ،لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُناِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ"فرماید: می که هستندقرآن  مبارکه

پیدروزی   ایدن  در دلیدر  زنان شما"فرمایند:  می انقالب)ره( فرزانه پیر که فعالیت هاست همین بخاطر "کنید انااق دارید دوست

 جای در . یا"شیردل هستیم زنان شما شجاعت های مرهون همگی ما کردید؛ تشجیع را مردان شما هستید؛ و بودید قدم پیش

 خود خردسال های بچه ما خیابانی زنان تظاهرات است. در مملو شجاع و شیردل زنان از شاه های زندان"فرمایند: می که دیگر

 شدهرهای  در زندان  که ای سیاسی اند. جلسات مبارزه آمده میدان به مسلسل، و توپ و تانك از ترس بدون فشرده، سینه به را

 ."اند کرده ایاا ما مبارزات در را ای بسیار ارزنده نقش نیست. آنان کم می کنند، برپا ایران مختلف

 

 نقش دین باوري   (6.6

 روانی و زیستی با وضعیت مادر آشنایی واسطۀ به و دارد ارتباط خود مادر با همه از بیش زندگی انسانی که در نخستین روزهای

 مهم این است، تربیتی نقش مادر نقش ترین برجسته .کند می وجو مادر جست نزد را خود روحی و جسمی نیازهای پاسخ اش،

 بکنندد،  انبیدا  از حااظدت  کده  کنیدد  تربیت هایی بچه توانید می شما :دریافت توان می نیز امام خمینی)ره( حضرت کالم از را
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(. همچندین  123،ص1931،امام خمینی) کنید درست نگهبان هم و باشید حافظ باید خود هم شما .بکنند انبیا آمال از حااظت

 دانندد  مدی  ارزشدمندتر  نیدز  معلمدان  خدمت از را او تربیتی مادر، نقش اجتماعی و حضرت امام با تأکید بر جایگاه باالی فردی

و ایدن امریسدت کده انبیداء مدی       باالترسدت  کدس  همده  خددمت  از و باالترسدت  معلدم  خددمت  از جامعده  بده  مدادر  خددمت ":

 که است فرهنگی و زبان آموزش وسیلۀ کاملترین نُو رستگان، و فرزندان کنار و خانواده محیط در (. زن199خواستند)همان،ص

 بطدور  جامعه فرهنگ از ای عمده بخش .است جامعه آن هویت و استقالل ضامن و مُعرف جامعه، هر فرهنگ دارد. تعلق آن به

 برنامده  و مؤسسدات  بده  نیداز  که است اجتماعی مهم های نقش از یکی کار و این شود می منتقل فرزند به مادر بوسیلۀ طبیعی

 در و دهدد  انجدام مدی   را آن آسدانی  بده  فرزندد  بدا  خود پرورش و عاطای روابط با همراه خانواده در زن ولی پیچیده دارد های

 آن درسدت  و صحیح و غلط و جاهلی عُرف و میان آداب پیرایشی راحتی به باشد اسالم عالی فرهنگ یافتۀ تربیت زن صورتیکه

 نخسدتین  (. مدادر، 63،ص1926شدود)خامنه ای،  مدی  خدود  کودک مغز و اندیشه در غلطی چیز هر ناوذ مانع و آورد می بعمل

 تکدوین  هدای  سدال  مهمتدرین  اینکده  بواسدطۀ  و گذارد قدم می کودک تربیت و تعلیم و بالندگی و رشد عرصۀ در که فردیست

 از کودک تأثیر پذیری عمیق سبب او، عطوفت و پُرمهر حضور  شود می سپری مادر با محبت و محیط اُنس در کودک شخصیت

 مادر است.  تربیت دینی برای معنوی فضای ساختن فراهم نوزاد، تولد از پس مادر نقش مهمترین .گردد می مادر گاتار و رفتار

 محدیط  در دیگدران  از بدیش  کسیکه بعنوان مادر، سازد. فراهم را زمینه خانواده این محیط در مناسب فضایی ایجاد با تواند می

 بویژه انسان، رفتار و اخالق بر محیط زندگی اثر کند. تبدیل معنوی فضای به را خانه محیط باید برد، می سر به با نوزاد و خانه

و  قدرآن  تدالوت  نمداز،  دعدا،  بدا  مأنوس و معنوی محیطی خانواده، محیط ساز است. اگر سرنوشت و مهم بسیار نوجوان و کودک

 گیرندد  مدی  فدرا  را خدو  و خلق آن بتدریج، و شوند می آشنا دعا و معنویت با محیط آن در یافته پرورش فرزندان باشد، مناجات

 و علدم  مدرسه، کدودک  این در است. تربیتی پایگاه اولین و مدرسه نخستین مادر، دامان ترتیب (. بدین55،ص1915)عالسوند،

 خردسدال  هندوز  طال هنگامیکه به شود، گذاری زندگی پایه اول های سال در باید مخصوصاً امر این و آموزد می دین و اخالق

 هدا  خاطره این که است صورتی چنین در. سازد آشنا مذهبی کلمات با را او گوش و جاری سازد زبانش بر را توحید کلمۀ است

 به ارادت و عشق مادران، که روست همین (. از164-143،ص1951می ماند)قائمی، جاویدان همیشه برای و شود نمی فراموش

 مااهیم، از آنچه. کنند می زمزمه خود کودک گوش در را آن و ریخته مادرانه مهرآفرین ترنم در ظرفِ را بیت اهل و تعالی حق

 کدودکش  روی پیش در مادر که است تربیتی درس این آغازین و بندد می نقش کودک قلب در ابد تا است نهاته الااظ این در

 بخدش  و نتیجده  مدؤثرترین  که چرا کند می استااده اخالقی و دینی مااهیم آموزش روش از بهترین خِردورزی با و گشاید می

 .باشد می غیرمستقیم روش از بهره مندی آموزش نوع ترین

 ترتیدب  ایدن  است. بده  نبوده پیشرفت و تعالی موجب خانوادگی افراد موقعیت و اقتصادی-طبقاتی موقعیت اسالمی فرهنگ در

 شداخص؛  مسلمان زنان احوال در نمی شود. دقت برخوردارند اجتماعی ممتاز موقعیت که از گروهی خاص فقط اجتماعی ترقی

 بده  وابسدتگی  کمتدرین  که اغلب آنست بیانگر هم و است تعداد حیث شد( از ذکر متن در آن ایشان)مصادیق بیانگر کثرت هم

 و زن بعندوان  زن یعندی  است؛ زنان اصیل جایگاه به در توجه اسالم اساسی امتیاز این نداشته اند. و حکومتی و اشرافی طبقات

 رسدول  و تدالش  کدریم  قدرآن  آیات از توجهی قابل بخش .طبقاتی وابستگی های بدلیل بود نه توجه مورد بدنه جامعه از نیمی

 داده اند. اختصاص خود به را جامعه انسانی بدنه هر از نیمی که می شد مشکالت زنانی رفع گرامی)ص( مصروف
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 امروزي با توجه به سبک زندگی اسالمی جامعه در زنان نقش -7

 و تداومحاظ،  برای ضروری این یك امر "کنند دخالت کشور اصلی مُقدرات در باید زنان"امام)ره(:  حضرت فرمایش به توجه با

 و مستمر حضور امروزی، زنان گردد. رسالت آن تبیین در زنان نقش تا شود بازشناسی اساسی مُقدرات باید است، انقالب تثبیت

 اندیشده  ارمغدان  امر است. این اسالمی مقدس نظام های از ارزش بانی دیده و دفاع و اجتماعی سیاسی، های صحنه در آگاهانه

رشدادت   نیز آن از پس و کرده قیام الهی های ارزش اقامه برای مردان مسلمانِ دیروز دوشادوش زن باشد. اگر می امام)ره( بلند

زن،  شدد  بیدان  آنچده  هدر  بدر  باشدد. عدالوه   داشته حضور صحنه در الهی انگیزه با که داند می وظیاه خود نیز امروزه داشته، ها

 کده  نمایند. اینجاست پاسداری مقدس نظام این های ارزش از نیز آینده در تا دارد برعهده را ناس تازه سربازانی رسالت تربیت

 آموزه براساس که ای در خانواده تنها سربازانی چنین تربیت شود. چراکه می نمایان خانواده بنیان تحکیم در امروزی زنان نقش

 توجده  مدورد  باید که دیگر نکته یك"فرمایند:  می انقالب معظم گردد: رهبر می میسر است استوار آن به عمل و اسالمی های

 با اخالقی دفاع و الزم قوانین ایجاد و اصالح با قانونی است. دفاع خانواده داخل در زن، بخصوص از قانونی و اخالقی دفاع باشد،

 از نیبدون تمکد  مرد، ستم مورد مستخدم، خانه، در را زن و فهمند نمی درست را این که کسانی با مواجهه و این مسئله طرح

 کدامالً  بشکل البته .مقابله بشود شدت و قوت باید با فکر این می کنند. با عمل هم اینگونه و کنند می تلقی معنوی خودسازی

 دلیدل  بود. بده همدین   نخواهد ممکن نقش زنان ایاای بدون ملت یك فرهنگی آینده . بنابراین"اخالقی عقالنی؛ دفاع و منطقی

نظدام   اول درجده  مسدایل  از را زندان  مسدایل  و فرموده اند تأکید زنان پُررنگ نقش بر دفعات به نیز رهبری مقام معظم که است

 بخصدوص - انسدانی  هر برای خطرات بزرگترین از یکی"رهبری:  معظم مقام گاته می دانند؛ به ایران اسالمی جمهوری مقدس

بددون   بشدود. زنددگی   تشخیصدی  بدی  و فکری بی دچار جامعه پدیده های و رویدادها مقابل حوادث، در که اینست -جوان نسل

رساند.  نمی اسالمی و انسانی های آرمان به را انسان و مطلوبی نیست زندگی است و این تحرک بی ساکن، راکد، زندگی مبارزه،

 لحداظ  از بایدد  بکندد،  طی را پیشرفت و کمال و رشد راه بخواهد اگر ملت بسازند. یك را خودشان جوان باید پسران و دختران

 به را عده ای .کند می زیادی گذاری های سرمایه جوان پسران و دختران روی دشمن باشد، محکمی متکی بجای ایمان فکری،

 و فکر و اخالق برای باشد؛ دشمنان تقلید بدنبال نباید امروز کند. جوان می مایوس و دلسرد را ای عده و کشاند می تااوتی بی

 نسدل  یك به شد، دنیا برجسته فداکار جوانان که الگوی نسلی خواهند می می کنند. آنها ریزی برنامه ما جوانان ایمان و عقیده

 ."شود تبدیل خاصیت بی

 

 نتیجه گیري -8

 زنددگی،  سدبك  در دخیدل  نگرش هدای اصدلیِ   کودکی، دوران در آن شکل گیری زندگی، سبك دربارة تاصیل به آدلر پیروان

 همچندین  دادندد. آنهدا   نشدان  زنددگی  سدبك  درخت قالب را در آن و کردند بحث یکدیگر با آنها تعامل و زندگی اصلی وظایف

زنددگی   کشیدند. سدبك  تصویر به یکپارچه بصورت را زندگی تمام و ساختند مطرح را و فلسای انسان شناختی ارزشی، مااهیم

طدرح   عقایدد،  مجموعۀ زندگی اساس، سبك می کند. براین تنظیم آن براساس را خود زندگی هرکس که است عاملی مهمترین

 فدرد  واکنش خاص نوع که است شخصی یا اجتماعی شرایط شیوه های تبیین و هوس ها، و هوی رفتار، عادتی های نمونه و ها

(. در این سبك زندگی جایگاه و منزلت زن مسئله مهمی است که در این جسدتار  2009و همکاران،  1می کند)فاچینو تعیین را

بعنوان نیمى از انبوه بشریت در هر مقطع از تاریخ و در هر جامعه از جوامع انسانى و نیز بعنوان مادر و یدا  زن بدان پرداخته شد؛ 

                                                           
1- Fuchino. 
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، نگاهى از سر شیاتگى؛ همواره با دو نگاه از سوى مردان روبرو بوده است، هاى زندگى همسر و همراه و شریك شیرینى و تلخی

هدا و اقدوام    عقاید و ادبیات برجاى مانده از ملتّ، آثار؛ بدبینى و تحقیر، فرودستى، احترام و تکریم و تمنّا و نگاهى از ره خصومت

 هاد بخوبى نشان مى دهد که این دو نگرش در میان جوامع مختلف با شددت  ها و ضرب المثل آیین، رسوم، شعرها، ها دداستان

جایگاهى عزتمند و مقتدر و تأثیرگذار یا ، اورىهایى وجود داشته است و زن متناسب با هر یك از این دو رویکرد و د ها و ضعف

  از جامعدۀ   ای  بدنده   زن، بعندوان   موضدوع (. 61،ص1941)انصاف پدور، مشقّت بار و رنج آور را به خود دیده است، موقعیّتى دشوار

ابعاد   و بررسی  تحلیل  رگونهو ه  است  و بررسی  شناخت  انسان، شایسته  که  است  نگری و ژرف  بررسی  پایه، قابل  همان  انسانی، به

  و مقام  و منزلت  زن  آید. از اینرو شناخت بشمار می  انسان  حیات  و جنسی، در واقع، تحلیل  صنای  های ویژگی  زن، منهای  حیات

 .هاسدت  شدناخت از خود، معیار دیگر   انسان  شناخت  که  نیز تردیدناپذیر است  اوست. این  و کرامت  انسان  او در حقیقت، شناخت

  بپدردازد و از ژرفدای    در خویشدتن   و کاوشگری  ژرفنگری  باید به  ضرورته در شناخت، ب  گام  نخستین  بعنوان  انسان  جهت  این  به

. در سبك زندگی اسالمی، چنانکه در متن مقاله بدان پرداخته شد زن هم مادر خانواده آورد  دستب  هایی خویش، آگاهی  بیکرانۀ

هم مادر اجتماع؛ توضیح اینکه بنیاد اساسی تربیت فرزندان این مرز و بوم و همچنین شکوفایی و بالنددگی اسدتعدادهای   است و 

فرزندان و مرد خانواده از رفتار زن در سبك زندگی اسالمی بر می خیزد. بنابراین نگاه کورکورانه و متعصبانه چه در وجه افراطی 

گاه زن، ضربه مهلکی است که بر پیکره سبك زنددگی چده در بعدد اسدالمی و چده در بعدد       و چه در وجه تاریطی به مقام و جای

 ایرانی آن وارد خواهد کرد و کار نهادهای جامعه از جمله آموزش و پرورش را سخت خواهد نمود.
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