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وری باشد. امروز مسئله، تعبیر تعجب«بحران زن »شاید تعبیر 
 
ب، بحران انرژی، بحران گرم شدن زمین، به ا

 
ب و هوا، بحران ا

 
ی بحران ا

ن چیزهائی که مشکالت اصلی عنوان مسائل اصلی بشریت مطرح میشود؛ اما هیچکدام از 
 
اینها مسائل اصلی بشریت نیست. بیشتِر ا

 یبشریت است، برمیگردد به مسائلی که ارتباط پیدا میکند با معنویت انسان، با اخالق انسان، با رفتار اجتماعی انسانها با یکدیگر؛ که یک
نها مسئله

 
ن زن در جامعه ای زن و مرد، جایگاه زن، مسئلهاز ا

 
 [1ست؛ که این حقیقتًا یک بحران است. ]ی زن و شا

جنسیت او  ی موجودی کهسازی؛ و در تعریف غالبًا غربی، بمثابهنقش در تاریخزن، در تعریف غالبًا شرقی، همچون عنصری در حاشیه و بی
ان ان انقالب و دفاع مقدس نششد. شیرزنداری جدید است، معرفی می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایهبر انسانیتش می

است. زن مسلمان ایرانی، تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان، گشود و ثابت کرد که « زن نه شرقی، نه غربی»دادند که الگوی سوم، 
ت و در داش توان سنگر خانواده را پاکیزه نگاهتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود، و درعین حال، در متن و مرکز بود. میمی

ورد. ]ی سیاسی و اجتماعی نیز، سنگرسازی عرصه
 
 [۲های جدید کرد و فتوحات بزرگ به ارمغان ا

ن
 
چنان زنده کند که چشم دنیا را به خود جلب کند. این زن ایرانی در ایران اسالمی، باید کوششش این باشد که هوّیت واالی زن اسالمی را ا

لمان... الگوی زن را نشان بدهند؛ بگویند زن مسلمان زنی است که هم دین خود را، حجاب خود را، ای است بر دوش زنان مس امروز وظیفه
کند؛ هم در میدان معنویت و علم و تحقیق و کند؛ هم از حق خود دفاع میزنانگی خود را، ظرافتها و رّقتها و لطافتهای خود را حفظ می

زنان.  شود الگوی  ی برایدهد و هم در میدان سیاسی حضور دارد. این میای را نشان میکند و شخصیتهای برجستهتقّرب به خدا پیشروی می
 [3گیرند.]کنند و از شما یاد میشما بدانید زنان مسلمان در بسیاری از نقاط دنیا امروز به شما نگاه می

نچه که غربی
 
چه دفاعی دارید؟ ما دفاع نداریم، ما هجوم داریم! ی زن در کشور میگویند، ی مسئلهها دربارهسوال میشود که شما در مقابل ا

نها هستند که دارند به زن ظلم میکنند، زن را تحقیر میکنند، جایگاه زن را پائین ما در مسئله
 
ی زن، از غرب طلبکاریم؛ ما مدعی غربیم؛ ا

نها را مورد فشارهای ر می
 
زادی، به اسم اشتغال، به اسم مسئولیت دادن، ا

 
ورند؛ به اسم ا

 
نی ا

 
وحی، روانی، عاطفی و اهانت شخصیتی و شا

نها باید جواب بدهند. ]
 
 [4قرار میدهند؛ ا

ای ی زن درست فکر کنیم و درست حرکت کنیم و دچار خطا نشویم، باید ذهنمان را از حرفهای کلیشهی مسئلهاگر ما میخواهیم درباره
ی زن راهبرد درست را پیدا کنید و این راهبرد را با اجرائّیات و الزامات مسئله یها بکّلی خالی کنیم... اگر میخواهید دربارهی غربیفراورده

ن همراه کنید و در بلندمّدت پیش بروید و به نتیجه برسید، باید ذهنتان را از تفکرات غربی در مورد زن تخلیه کنید. نمیگویم بی
 
الع اساسی ا

ّ
اط

العی نیستیم، بنده طبمانیم، نه؛ ما طرفدار بی
ّ
ن افکار را بکّلی رد کنیم. افکار غربیاط

 
شنای  ی هستم، اّما مرجعّیت ا

 
گاهی و ا

 
ها، رفدار ا

ی بشری باشد... پایه و ریشه و اساس تفّکرات ی سعادت و هدایت جامعهی زن مطلقا نمیتواند مایهی مسئلهها، در زمینهنظرات غربی
 [5ها چون ماّدی است، غلط است.]غربی
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وی زن گبا توجه به بیانات مقام معظم رهبری و اشاره ایشان به )) بحران زن (( و لزوم )) مقابله با گ فتمان غربی درباره زن (( و ارایه ی ))ال
ن شدیم اقدامات قابل توجه ای در این زمینه 

 
 شهر انجام دهیم. در سطح دانشگاه و ،اسالمی(( برا

غاز شد. موج فاطمی  ستاد،مر لذا برای برنامه ریزی و پیگیری این ا 
 
 شکل گرفت و فعالیت ها ا

 . تعریف شددوچشم انداز کوتاه مدت و بلند مدت  بااین پروژه  ،با توجه به لزوم کار عمیق و اساسی  

ینده میباشد. 
 
 چشم انداز کوتاه مدت مربوط به فاطمیه ی سال جاری و چشم انداز بلند مدت مربوط به سال های ا

 

 های مربوط به فاطمیه ی پیش رو : برنامه ریزی 

 :برنامه ی محتوای  ی و مطالعاتی 
 

 واموضوع و محت 

 موضوع کلی طرح ؛ ،با توجه به مشورت های صورت گرفته و توصیه ی اساتید

  زن در غرب وهمچنین نگاه سنتی به زن 

  نگاه اسالم به زن و ارائه الگوی اسالمی 

  ل مورد نظر اسالمو نیز بررسی مشکالت زن ایرانی امروز و
 
 فاصله ی او تا ایده ا

 در نظر گرفته شد که این موضوعات در روند محتوای  ی زیر پیگیری خواهد شد:  

 

 اول : محور  ��

 

  : بررسی وضعیت کنونی زن در ایران 

ثار
 
گاه به ا

 
گاه یا ناخود ا

 
هد نامطلوب سوق می د در این مرحله ساختارهای اجتماعی،فرهنگی و قانونی نامناسب که زن را بصورت خود ا

 گیرد . می بررسی میشود همچنین ساختارهای غلط و نامطلوب  دانشگاه نیز مورد توجه و مطالبه قرار 

 

 دوم : حور م ��

 

  : بررسی و نقد زن در غرب و نگاه سنتی به زن 

ست، نیز نگاه سنتی و نادرست به زن اکه عمدتًا مربوط به  فرهنگ غربی و ،در این مرحله به بررسی ریشه ی ساختار های غلط ومشکالت 
 پرداخته می شود و وضعیت  زن در غرب به عنوان راهروان چنین ساختار های  ی بیان میگردد.



 

 سوم : محور  ��

 

 : ارائه راه حل ، معرفی الگوی زن مسلمان  

 یدر این مرحله به معرفی الگوی حقیقی زن از منظر اسالم، به عنوان راه حل اصلی پرداخته می شود و نگاه درست به زن و خانواده را بیان م
 دارد و نیز حضرت زهرا )س( به عنوان محور این الگو معرفی می شوند و رسالت حقیقی زن و توانای  ی های خدا دادی او بیان می گردد. 

 

 

  اجرای  ی:برنامه 

 

 بازه اجرا 

)مصادف با ایام فاطمیه وسپس ایام والدت حضرت  18/11الی 7/11با یاری خداوند و عنایت حضرت فاطمه )سالم هللا علیها( طرح از 
 زهرا)س(( اجرا خواهد شد. 

و بیشتر  می یابدبه یک محور محتوای  ی اختصاص ، هفته 1ری میشود بدین صورت که هر هفته سه محور محتوای  ی مطرح شده پیگی 6در این 
ن محور خاص خواهد بود.

 
 تمرکز بر ا

 

 قالب های اجرا 

 قالب های متنوعی برای ارائه ی محتوا در نظر گرفته شده ، ازجمله :

زاد اندیشی، نشریه، شب شعر و نمایش، فعالیت در فضای مجازی و...
 
موزشی ، جلسات تاالری، کرسی ا

 
 کالس های ا

 

 مه ریزی های مربوط به سال اینده ان شا هللا پس از اجرای طرح امسال و بررسی نقاط قوت و ضعف صورت میگیرد.برنا

 

 

 

 والسالم                                                                                                                                                

 ستاد موج فاطمی       


