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  مفهومي موضوع زن در گفتمان انقالب اسالميمدل 
  )اي خامنه اهللا آيتفكري  ةمنظوم :موردي ةمطالع(

  2زاده ، فاطمه تقي*1عاطفه خادمي

  چكيده
پـذيرد و دانـش    مـي  از نظام مسـائل آنـان صـورت   اي  هدانشي اغلب ناظر بر شبكة در بدن پرداختن به موضوع زنان

بدين معنا كه همواره در ارتباط با موضوع زنان . صورت موردي متمركز استتوليدشده عموماً بر مسائل اين قشر به 
متمركز بر مسائل فردي، خانوادگي يا اجتماعي مواجهيم كه به صورت منفك و تركيبي مدل هاي  با طيفي از يافته

ن و واضح از و مدل روشاي  هفقدان رويكرد منظوم. دهد نمي روشني از چيستي زن در گفتمان انقالب اسالمي ارائه
فارغ از نگاه موردي و گزينشي به  ،لذا اين پژوهش. دشو مي مهم محسوبهاي زن در گفتمان انقالب اسالمي از خأل

در موضوع زن به دنبال يافتن پاسخ به ايـن   فكري رهبر انقالبة با هدف ترسيم مدل مفهومي منظوم ،مسائل زنان
پاسـخ بـه    بـراي . دشو مي فكري رهبر انقالب در چه الگوي مفهومي تصوير ةپرسش اساسي است كه زن در منظوم

 دو مفهوم كليدي الگوي سـوم و اي،  هبا اتخاذ روش تحليل محتواي كيفي در چارچوب رويكرد منظوم ،اين پرسش
ن نگـاه  د و تصوير توليدشـده مبـي  كن مي ك از اين مفاهيم ابعاد تصوير را نمايانيدست آمد كه هر انسان انقالبي به

  .است فكري ايشان ةمنظوم فراجنسيتي اما با مالحظات جنسيتي رهبر انقالب به موضوع زن در كالن
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 مقدمه و طرح مسئله
اسـت كـه در دل    داشـته اگوني مختلف ابعاد و زواياي گونهاي  زن در تاريخ ايران در برهه ةمسئل

كـالن و   يدر تحليل. گوناگون پيرامون آن را يافتهاي  توان ردپاي قرائت تاريخ تحوالت ايران مي
هـويتي و  هـاي   زن در اليـه  ةآنچه مشهود است وجود دو رويكرد غالب در ارتباط با مسـئل  ،كلي
اصـطالح   از نگـاه بـه   متأثرثر از سنت و نگاه سنتي به زن و رويكرد أرويكرد مت :آفريني است نقش

در رويكـرد  ( 1عنـوان ابـژه   زن بـه  ك از اين رويكردهـا تعريـف  يدستاورد هر. مدرن و غربي به زن
مهم و اساسـي ميـزان ارتبـاط و نسـبت     ة اما نكت. بوده است) در رويكرد مدرن( 2و سوژه) سنتي

مسـلمان   اجتمـاعي و فرهنگـي زن ايرانـيِ    ،و مختصات زيستي ها ميان اين دو رويكرد با ويژگي
ذيـل خـانواده    فقـط عنوان ابـژه   پرسش اساسي در اين حوزه اين است كه آيا هويت زن به. است

مستقل از خانواده و بـا رويكـرد فردگرايـي و    اي  هعنوان سوژ د يا اينكه هويت زن بهشو مي تعريف
 د؟ انقالب اسالمي مدعي پاسـخ مناسـب بـه   شو مي نمتمركز بر پيشرفت و حضور اجتماعي تبيي

بـا   انقـالب اسـالمي   ،درحقيقـت . موجود را شكسته استهاي  را كليشهزياين پرسش بوده است، 
د كنـ عموم مردم را فعال ة فكري شيعي توانست تفكر و تعقل اجتماعي در اليهاي  تكيه بر بنيان

ه كند كه در آن مردم صاحب حكومـت  و بر اين اساس فهمي جديد از مديريت اجتماعي را عرض
بيني الهي، تغيير و تحوالت اجتمـاعي را   و بنابر اصل اراده و اختيار، در ذيل جهان دونشناخته ش

انقـالب  . دكنـ  مـي  رويكردي كه مسئوليت افراد را در قالب جهاني و تـاريخي تعريـف   ؛ندنرقم بز
ن ايرانـي مسـلمان را دارد و   بـا مختصـات ز   اسالمي مدعي است در موضوع زن بيشترين قرابـت 

وقوع انقالب به خلق هويتي نوين از اين زن در دوران انقالب و بعد از آن در دوران دفاع مقـدس  
عنـوان   بـه اي  خامنـه  اهللا آيـت گيري و استمرار ايـن جريـان، امـام خمينـي و      در شكل. دشمنجر 
در ايـن مسـير، رهبـر    . ندشـو  مي كنندگان هويت نوين زن محسوب پردازان انقالب و خلق نظريه
گذشته، جريان انقالب را در مسير مورد نظـر  ة انقالب طي سه دهة كنند عنوان هدايت به ،انقالب
فكـري ايشـان و در يـك نظـم     ة انقالب در منظومة شد و در اين ميان حركت تعريف كردهحفظ 

انقالب در موضـوع  اي  هاما آنچه در سير چهار ده. ده استشند و منسجم دنبال م منطقي و نظام
زن  مفهـومي از  انقـالب اسـالمي چـه مـدل     .1هايي اساسي است كـه   مشهود است پرسش زنان

تمـايز آن بـا رويكردهـاي    . 3؟ هـايي دارد  اين مدل چه ويژگـي . 2دهد؟  مي ايراني مسلمان ارائه
كـه ضـرورت    اسـت  زنـان ة برآمده از نيازمندي جامعـ ها  سنتي و مدرن در چيست؟ اين پرسش

هـدف نويسـنده در   ة كننـد  محقق هشد هاي طرح پاسخ به پرسش. دكن مي دهي را دوچندان پاسخ
  .خواهد بود اي خامنه اهللا آيتفكري ة مفهومي زن به صورت منسجم در منظوم مدل ةارائ

                                                        
1. objects 
2. subject 
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  مالحظات نظري
ك برمبنـاي  يـ بيشـماري توليـد شـده اسـت كـه هر      هاي هدر ارتباط با نقش و جايگاه زنان نظري

ا بـه  هـ  هايـن نظريـ   همـة آنچه در . دهند مي ود قرائت خاصي از موضوع زن ارائهشناسي خ هستي
 ،درحقيقـت . صورت مشخص و قطعي به آن پرداخته شده است توجه به موضوع جنسـيت اسـت  

؛ ندكن مي ها با نوع قرائت و خوانشي كه از جنسيت دارند موضوع زن را تبيين ا و گفتمانه هنظري
  .پردازيم مي مرتبط با جنسيت هاي هدر اين قسمت به تبيين نظري درنتيجه،

  شناختي زيستهاي  نظريه
تـأثير  شـناختي   بـيش از عوامـل زيسـت   و برحسـب جنسـيت كـم   هـا   اين انديشه كه توزيع نقش

هـاي   گويا مفروض اسـت كـه ايـن تفـاوت نقـش     . پذيرد در كليت خود موافقان بسياري دارد مي
 ،رو عوامل زيسـتي  جهاني بايد از علتي جهاني ناشي شده باشد و ازاين واقعيتي منزلة جنسيتي به

]. 48[ يابنـد  هـا مـي   شـمولي، اهميـت زيـادي در تبيـين تفـاوت نقـش       به دليل خصـلت جهـان  
هـاي   نـد، راه ا يك از عوامل زيستي راجع دقيقاً به كدامها  نظران در تعيين اينكه اين تفاوت صاحب

و وظايف مختلف بـه مـردان و زنـان را تفـاوت     ها  استناد نقش أنشبرخي م. اند همختلفي را پيمود
ييـدي كسـب نكـرده    أمتعـدد، ت هاي  ، اما اين فرض به دليل نقضاند هآنان در قدرت بدني دانست

تفـاوت ميـزان    ةرا بـر پايـ  هـا   با استناد به شواهد تجربي، تفـاوت نقـش   ،گروهي نيز .]47[است 
  ].36[كنند  مي تبيينجنسي در مردان و زنان هاي  هورمون

ــه در ميــان فمنيســت  ــه آلــيس رســي از منظــر   ؛نيــز موافقــاني داردهــا  ايــن نظري از جمل
هـاي   شـناختي متفـاوت مـردان و زنـان را بـه الگـوي       زيسـت هاي  شناسي زيستي، كاركرد جامعه

هاست  همين تفاوت ،وي ةبه عقيد. دهد مي حيات نسبت ةطي چرخها  آن مختلف رشد هورموني
  ].37[د شو مي ساز الگوهاي متفاوت بازي در كودكي هكه زمين

  شناختي روانهاي  نظريه
مهمـي در مباحـث   ي كـاوي جايگـاه   روانهاي  شناختي، برخي از نظريه روانهاي  در ميان نظريه

آيد، در  مي فرويد به شمار ةكه تعديلي بر نظري ،چودورو ةبرحسب نظري. اند هجنسيتي كسب كرد
كنند، ولـي در   مي شخصي همانندسازيي كودكان هر دو جنس با مادر پذير جامعه ةاولين مرحل

طـي فراينـد   . مردانـه را پـذيرا شـود   هـاي   با پدر نقـش  همانندسازيشود با  مي ادامه پسر ناگزير
 كمـك هـا   آن كنند كه از آنان جـدا شـوند و بـه    مي ي، مادران پسران خود را تشويقپذير جامعه

را در خود بسط دهند كه متكي به پدر يا جايگزين پدر اسـت، امـا دوري   كنند هويتي مردانه  مي
ايـن در  . دكنـ با او از عناصر انتزاع استفاده  همانندسازيشود فرزند براي  مي پدر از خانواده باعث
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 يك الگوي واقعي رقـم  براساسدختر با او را  همانندسازيحالي است كه حضور مادر در خانواده 
 تـري را تجربـه   سـاده  همانندسـازي دختر به دليـل حضـور مـادر     ،ارت ديگربه عب]. 44[زند  مي
پسر براي كسب هويت جنسي خود بايد با انكار هويت زنانه، هويت مردانه را كه  درحالي ؛كند مي
  .آورد مي پذير به دست هويتي حساس و آسيب ،نتيجه در؛ دست آورد به

  فمنسيتي هاي هنظري
 ليـ را دل يبرابـر آموزشـ   يها و فرصت يفقدان حقوق مدن براليل يها تفمنيس :فمنيسم ليبرال

 ه بـه كـ نـه، بـدون آن  ين زميـ در ا ياصـالحات  دادن دارنـد بـا انجـام    يدانند و سع مي ستم به زنان
 .ت زنـان را بهبـود بخشـند   يـ موجود در جامعه دسـت بزننـد، موقع   يو اساس ياجتماع يادهايبن

سـان  يك امالًكـ ست و سرشت زنانه و مردانه يد نحقوق فر ةنندك نيين گروه تعيت در نظر ايجنس
ه در آن كـ مطلوب اسـت  اي  هجامع ،نيبنابرا]. 46[ است؛ آنچه وجود دارد، انسان است نه جنس

از نظــر . زنانــه وجــود نداشــته باشــد اتيات مردانــه و خصوصــيان خصوصــيــم يديتضــاد شــد
ه و يـ خ اسـت؛ نـه هد  يدر طول تار ياجتماع محصول روابط يتيبرال، نقش جنسيل يها تفمنيس

م بـوده  كحا يمادرساالر يات بشريح يمعتقدند در ابتداها  آن .ر قابل تخلفيو غ يعيطب ةعيود
  ].43[ ل شده استيتحم يج بر جوامع بشريتدر ه بهكتلخ است  يتيواقع ياست و پدرساالر

د بـر مادرسـاالربودن جوامـع    كيبا تأ يستيسكم مارفمنيس طرفداران :يستيماركس فمنيسم
 سبب اسارت زنان شده است و تـا  در جوامع يت خصوصكيش ماليدايه پكمعتقدند  يبشر ةياول

م جامعـه  يتقسـ  با توجه به. ن اسارت وجود خواهد داشتيوجود دارد، ا يه نظام بورژوازك يزمان
 يين شـرط رهـا  ي، اوليدار هيسرما توسط نظام) خانواده(و خصوصي ) بازار(عمومي  به دو عرصه

ــه  ــان خان ــه    زن ــان ب ــت آن ــردان، بازگش ــارت م ــد اس ــفعال دار از بن ــا تي ــوم يه ــت يعم . اس
سـت  يسكمار يهـا  تفمنيسـ ات يـ نظر از ياديـ فورت تا حدود زكتب فرانكم يها ستيسكنئومار

و  يو شخصـ  يل روابط عـاطف يخانواده، به دل ه در چارچوب نهادكآنان معتقدند . اند هعدول نمود
  ].35[ ابدي مي اهشك يتاحدود يانگگين افراد خانواده، از خودبياعتماد ب

ن يـي از جامعه از تباي  هچ حوزيه هكمعتقدند  اليكم رادفمنيسطرفداران  :كاليراد فمنيسم
 يتلقـ  يعـ ينـون طب كا ه هـم ك ،زن ياز زندگاي  هد در هر جنبيجه بايست و درنتينار نكبر مردانه

غايت مورد توجه ايـن  ]. 40[ افتي يديجدهاي  وهيامور ش دادن انجام يرد و براكد يشود، ترد يم
گونـه   و هـيچ  اشـند خصوصيات زنانه و مردانه ب افراد واجد همةدوجنسيتي است كه  ةتفكر جامع

 ].30[پذيرد  نمي جنسيت صورت ةتمايز نقشي به واسط
ه بعـد از  كال است يكم رادفمنيساز  متأثر اليم سوسفمنيسان يجر :يستياليسوس فمنيسم

 زدپـردا  مي يبراليرد ليكاالت روكو اش هاراديش درواقع به نقد اين گرايا. ل گرفتكش 1970ة ده
خـود   تيـ مل دگاه، جنس، طبقـه، نـژاد، سـن و   ين ديطبق ا. ا دور بماندهرادياز آن ا رددا يسع و
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دانـد؛   ي مـي خيفراتار يرا نظام يال مردساالريم سوسفمنيس. شوند يم يعوامل ستم بر زنان تلق
ن نظـام  يـ ه اكـ و معتقد است  اند هدكر خ بر زنان اعمال قدرتيطول تار ه مردان دركن معنا يبه ا

  ].45[ ابدي ي ميل خاصكش يدار هيدر جوامع سرما

  اسالم ةنظري
زن و مـرد بـه طـور     يهاست برا سنجش انسان كه مالك يانسان يها اسالم، ارزش يها در آموزه

نفس و روح انسان است نه جسم او و  ها و فضائلْ چون خاستگاه ارزش. م شده استيسان ترسيك
  .زن و مرد در نفس و روح تفاوت ندارند

ك از يـ هر يت جسـم يـ ص و ماهيجسم متفاوت زن و مرد و خصـا » تفاوت زن و مرد أمنش«
ات قـرآن انعكـاس   يـ در آ ييگشا مشكل برايقرآن و  ينگر تيكه با توجه به واقع يامر ؛هاست آن
ح ياز و تـرج يـ زن و مرد قائل نشده است و هرگـز امت  يبرا ينيوكاسالم حقوق ت. دا كرده استيپ

زن و مـرد   ةهـا را دربـار   اصـل مسـاوات انسـان    و ستيمردان نسبت به زنان قائل ن يبرا يحقوق
مخـالف  ها  آن ست، با تشابه حقوقيحقوق زن و مرد مخالف ن ياسالم با تساو. رده استكت يرعا

گر يديكـ امالً از كـ ) و احساسـات  ي، روانيستياز جهت ز يعني( ينيوكزن و مرد به لحاظ ت. است
ت يجنسـ . سـت ير نيپـذ  انكـ امها  ي آن، تشابه حقوقينيوكت يها ن تفاوتيل هميبه دل. زنديمتما

اخـتالف و   ،نيبنـابرا . رنـد ينوع واحد قـرار گ  يكه زن و مرد تحت دو صنف از كشود  يموجب م
 .اسـت  يضـرور ها  آن انيم ياساس، تفاوت حقوقن يصفتشان است و بر ا ةالزمها  آن انيز ميتما

 ةار اسـت، بـه همـ   يـ ، قـدرت و اخت يكه شـرط آن داشـتن آگـاه    ،يف الهين اساس، تكليبر هم
به  يدر نگرش اله ،بين ترتيبد ].32[ اختصاص ندارد يرد و به جنس خاصيگ يها تعلق م انسان

 يات بشر و تجليم نظام حدو جنس، استقرار عدالت و تداو يعيطب يها رش تفاوتيزن، ضمن پذ
  ].39[ استر يپذ انكف متقابل افراد اميالكتحقق ت ةيت در سايو تبلور گوهر انسان

 ،گذار يك تحول اجتمـاعي عظـيم   عنوان بنيان به ،نظر امام خميني ،بين انديشمندان اسالمي
تبيين جايگـاه  ايشان در . مل استأدقيق و مورد ت ينگاه ايشان به زن نگاه. نيز مورد توجه است

  :فرمايند مي و رندكيد داأزنان بر هويت انساني ت
انـد و زن حـق    زيرا هر دو انسـان  ،از نظر حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست

بـين زن  هايي  بله در بعضي موارد، تفاوت. دخالت در سرنوشت خود را همچون مرد دارد
  ].23[ط ندارد ارتباها  آن و مرد وجود دارد كه به حيثيت انساني

اقشـار جامعـه    ةهمـ  ةدخالت در امـور سياسـي را وظيفـ    ،اجتماعي نيزهاي  درخصوص نقش
  :فرمايند مي دانند و مي ثرؤو زنان را نيز در اين امر م نددان مي

ـ  . دهد مي اسالم زن را مثل مرد در تمامي شئون دخالت كـه بـراي مـا    اي  هايـن خراب
ساخته شـود و در ايـن    ،چه مردان و چه زنان ،انملت اير ةبايد به دست هم اند، هگذاشت
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جديد زنان بايد در سياست اساسي مملكت دخالت كنند و هـر موقـع اقتضـا كنـد      ةبره
  ].26[ نهضت و قيام كنند

كنند كـه همـين    در اين زمينه، امام خميني شرط اين حضور را حفظ عفت عمومي بيان مي
  .كند مشاركت اجتماعي در رويكرد غربي متمايز ميمفهوم، مشاركت اجتماعي را در اين گفتمان 

و همچنـين  هـا   آن آفريني خـود  نقش دليلايشان نقش زنان در پيشبرد انقالب اسالمي را به 
در كنار حضـور   ،در بيانات امام خميني]. 25[ ندكردفرد بيان  تشجيع و تشويق مردان منحصربه

شود و توجه بـه جايگـاه    مي دگي زن نيز ديدهخانواهاي  كيد بر خانواده و نقشأت ،اجتماعي زنان
د و بر همـين اسـاس نقـش    شو مي عنوان باالترين شغل بيان مادري در حدي است كه مادري به

  :داند مي زن را باالتر از نقش مرد
نقش زن در جامعه باالتر از نقش مرد است، براي اينكه بانوان عالوه بر خود، كه يك 

خـدمت  . كنند مي ، قشرهاي فعال را در دامن خود تربيتابعاد هستند ةقشر فعال در هم
كس بـاالتر اسـت؛ ايـن امـري      مادر به جامعه از خدمت معلم باالتر است، از خدمت همه

  ].27[ خواستند مي است كه انبيا
زنان، نظر اسـالم جامعيـت بيشـتري دارد و بـرخالف      ةمختلف در باب مسئل هاي هبين نظري

در قالب واكنشي به محيط پيرامـون و مشـكالت موجـود زنـان شـكل       كه عموماً ها، هديگر نظري
موجـود بـه تبيـين ديـدگاه     وضعيت نظر اسالم به صورت ايجابي و فارغ از چيستي  ،گرفته است

  .زن پرداخته است ةخود پيرامون مسئل

  پيشينة پژوهش
امـا بـا    ،به صورت مستقيم پژوهشي به اين موضوع نپرداخته اسـت  ،پژوهشة در ارتباط با پيشين

  :كردهاي ذيل اشاره  توان به سرفصل مياي  خامنه اهللا آيتزن و ة دو كليدواژ
 اي همجموعــاي  خامنـه  اهللا آيـت گاه ددرخصــوص زن در ديـ ) 1393(پـور   اميرحسـين بـانكي  

عفاف و حجـاب در سـبك زنـدگي    « ذيل موضوعات نقش و رسالت زن وان كليبا عنجلدي  پنج
و » جايگاه و مسائل زنـان در اسـالم و تجـدد   «، »زن و خانواده«، »الگوي زن« ،»ـ اسالمي ايراني

زنـان   ةدر حـوز را آنچه  همة ،اين مجموعه. ده استكرتدوين  »هاي حضور اجتماعي زن عرصه«
امـا اشـكال اصـلي وارد بـه ايـن       ،وجود دارد در خود جاي داده استاي  خامنه اهللا آيتدر بيانات 

منـدي و تبيـين    اين است كه فاقد نظام ،موجود در اين حوزههاي  همچون ديگر مجموعه ،كتاب
  .دقيق از موضوع زن است

فـردي،    ةحـوز چهـار   در بازيـابي هويـت حقيقـي زن   كتاب  )1390( انقالب اسالمي ةسسؤم
شود تنظيم بيانات  مي آنچه در اين كتاب ديده ةعمد .منتشر كرده است را خانوادگي و اجتماعي

اين موضوع بـا   بيندقيق  اي است كه فاقد نظام و شاكلههايي  الب سرفصلدر قاي  خامنه اهللا آيت
 .ديگر موضوعات است
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بـا   ،)الگوي رفتاري زن در خانواده و جامعه( الگوي سومدر كتاب ) 1396(نيا  اهللا هدايت فرج
 بـارة به تبيين الگوهاي موجود دراي،  خامنه اهللا آيتفكري  ةالهام از مبحث الگوي سوم در منظوم

گرايي همراه  خانواده«و » نشيني خانه« ،»گريزي خانواده«زن پرداخته است و درنهايت سه الگوي 
توانـد   مـي  الگـوي سـوم زن   ،در اين بيـان . را به دست آورده است» با حضور اجتماعي مسئوالنه

د و نـ فـردي، خـانوادگي و اجتمـاعي زنـدگي را فـراهم ك     هـاي   سـاحت  همـة رشد زن در  ةزمين
 .شود نمي حضور زن در اجتماع مانع ايفاي نقش همسريحال  عين در

 اي خامنـه  اهللا آيـت  انـات يب يفـ يك يمحتوا ليبا استفاده از تحل )1393(ي آور و شاهمرادلوال
 گــريبـا د  سـه يمقا درو  دگاهيــد نيـ ا درزن را  ينقـش اجتمـاع   1394ـــ1389هـاي   سـال  يطـ 
بـه مفهـوم نقـش    اي  خامنـه  اهللا آيـت دهد  مي نشانها  افتهي. دنكن مي نييتب ياسالم شمندانياند
  .كنند مي ديكأت ،است يو اجتماع يخانوادگهاي  كه مشتمل بر نقش ،زنان يبيترك

زنان در گفتمان رهبران انقالب  گاهيجا يدر پژوهش خود به بررس) 1397(و رضاپور  مبريس
و مكتوب  يخياربا رجوع به مستندات ت يليتحل ،يفيپژوهش توص نيروش ا. اند هپرداخت ياسالم

 ت،يانسـان  ،ياسـالم هـاي   ارزشهمچـون  هـايي   مقولهبر پژوهش به صورت مداوم  نيا. بوده است
سرنوشـت زنـان    نيـي مشاركت در تع يقائل شدن برا فيمقام مادر، شجاعت، حق و تكل ،يبرابر

 زن در ةفـ يوظ مبين يو اجتماع يفرد يزندگ شئون همةزنان در  گاهيجا عيكرده و با ترف ديكأت
  .استبر اسالم  يمبتن ياسيساخت و حفاظت از نظم س

و  يبـا هـدف گـردآور    حوزه عمومـاً  نيا شده در چاپ داشت كه آثار انيتوان ب مي ،راختصا به
در  .از مفهـوم زن بـه مخاطـب نـداده اسـت      يدرسـت و متقنـ   يبوده و نمـا  ميمفاه يبند دسته

بـه مفهـوم    نيزنان و همچنـ  هگايبه جا عموماً شده يررسموضوعات ب ،زيشده ن انجامهاي  پژوهش
زن را  تيـ اهم زانيـ تواننـد م  مي تيكه درنهاهايي  وهشژپ. اند هآن پرداخت يامدهايو پ يزن غرب

 تصـويري مخاطب را بـه   دتوان نمي عموماً ميكثرت مفاه نيا و كنند انيب يدر نگاه انقالب اسالم
شـده   موارد اشاره همةاگرچه  ،از سوي ديگر. ابديگاه خود را در نسبت با آن بيبرساند تا جا يواقع

فكـري   ةك بـه موضـوع خـود در منظومـ    ي هيچ اند، هدشتوليد اي  خامنه اهللا آيتمبتني بر بيانات 
نپرداختـه و بـه دنبـال فهـم موضـوع بـه صـورت منفـك و         اي  همنظوم ايشان با رويكرد جامع و

انديشـمنداني در سـطح امـام     آرايعلمـي بـا    ةاين در حالي است كـه مواجهـ  . اند هگزينشي بود
در صـورتي فهـم   فقط ند، شو مي انقالب محسوبهاي  سينيكه تئوراي،  خامنه اهللا آيتخميني و 

و هر موضوع در نسـبت بـا    بگيردشكل اي  هد كه در ذيل نگاه منظومكن مي درست و متقن ايجاد
مـايز جـدي بـا    در تذكرشـده  پـژوهش   رو، ازايـن . ديگر موضوعات موجود مورد توجه قرار گيـرد 

  .استاي  خامنه اهللا آيتآمده با موضوع زن در بيانات  عمل بههاي  پژوهش
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  روش پژوهش
. اسـت اي  هروش تحليل محتواي كيفي بـا رويكـرد منظومـ    ذكرشدهروش اتخاذشده در پژوهش 

و منطبـق بـا روش تحليـل محتـوا در كليـت       منـد  نظـام به صـورت  ها  معنا كه تحليل داده بدين
  .انجام شده است اي خامنه اهللا آيتفكري ة منظوم
ل از دسـت دادن اطالعـات   يـ ، بـه دل يمـ ك  يـك نكل متن بـه اعـداد در ت  يتقل ،يطور اساس به

ه كـ  ييدرجـا  يفـ كي يل محتـوا يـ تحل]. 50[ و معنا، اغلب مورد انتقاد قرار گرفته اسـت  يبكيتر
را  يفـ كي يمحتـوا ل يـ تحل ،نيبنـابرا . ابـد ي ينمـود مـ    رسـد،  يم ييها تيبه محدود يمكل يتحل
 ينـدها يق فرايـ از طر يمتنـ  يهـا  داده ييمحتـوا  ير ذهنـ يتفسـ  يبـرا  يقـ يتوان روش تحق يم

ل يـ با تحل]. 2[ شده دانست شناخته يالگوها يا طراحي يساز  و تم يبند دكمند،  نظام يبند طبقه
عناصـر  ت يـ مرحله را با رعا به شدة مرحله نترلكشناسانه و  ، روشيتجرب يرديكتوان رو يم يفيك

  ].50[ مورد مطالعه در نظر گرفت
ها را بـه   قت دادهيدهد اصالت و حق يبه محققان اجازه م يفكي يل محتوايتحل ،به بيان ديگر

 يبنـد  دكـ ند يفرا يكلة وجود يوس ج بهيت نتاينيع. نندكر يتفس ،يبا روش علم ي، وليگونة ذهن
متـون   ينـ يع يا محتـوا يلمات كز ا ييبه فراسو يفكي يل محتوايتحل. شود ين ميمند تضم نظام

]. 2[ ديـ آزما يار مـ كآشـ  يند به صـورت محتـوا  ا ا پنهانيار كه آشكرا  ييا الگوهايها  رود و تم يم
 يرويـ مشـابه پ  ينـد ياز فرا يفكي يل محتوايتحل يردهايكتوان گفت كه همة رو يم ،درمجموع

د پاسـخ  يـ ه باكـ  يقـ يتحق يها ردن پرسشك ميتنظ. 1: رديگ يه هفت مرحله را دربرمكنند ك يم
ل يـ كـرد تحل يردن روكـ  مشخص. 3ل شود؛ يد تحليه باكدن نمونة مورد نظر يبرگز. 2داده شوند؛ 

نـد  يردن فراكـ اجرا. 5؛ ينـد رمزگـذار  يردن فراكـ  يزيـ ر طـرح . 4د اعمال شـود؛  يه باك ييمحتوا
  ].1[ يرمزگذارند يج حاصل از فرايردن نتاك ليتحل. 7؛ يياين اعتبار و پاييتع. 6؛ يرمزگذار

  ها آوري و تجزيه و تحليل داده روش جمع
در روش . دست آمده اسـت  اي به هاي مورد نياز در اين پژوهش با استفاده از رويكرد منظومه داده

پذيرد و جامع، مانع و كامل بودن  ها در كليت يك منظومه صورت مي اي، مواجهه با داده منظومه
در روش . پـردازد  هـا نمـي   گزينش موضوعي در انتخاب دادهها مالك اصلي است و محقق به  داده

بـدين معنـا كـه     ].23[ نگري اسـت  اي، يكي از اصول مهم و اساسي توجه به اصل جامع منظومه
توان بدون در نظر گرفتن فضاي كلي حاكم بر منويات به شناخت و درك عميق موضوع بـه   نمي

لذا براي فهم يك موضوع و مسئله بايـد آن موضـوع را در فضـاي كلـي     . صورت موردي نائل آمد
از آنجـا كـه پـژوهش    . منـد ديـد   منظومه و در نسبت با ديگر موضوعات به صورت مرتبط و نظام

اي و ارائة مدل مفهومي در موضوع  اهللا خامنه دشده به دنبال تحليل محتواي منظومة فكري آيتيا
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 1.اي صـورت پـذيرفت   اهللا خامنـه  هاي ذيل در بيانات آيت ها در كليدواژه زن است، گردآوري داده
اي در پژوهش يادشده لحاظ شـده اسـت، بـا حجـم      شايان ذكر است از آنجا كه رويكرد منظومه

 .ايم و واحد تحليل نيز به صورت جمله بوده است از نمونه جهت تحليل مواجه بوده بيشتري

  پژوهشهاي  يافته
مفهومي به صـورت خطـي در قالـب مفـاهيم كليـدي       يك مدلة كنند پژوهش ترسيمهاي  يافته
بينـي   در گـام اول بـه جهـان   اي  خامنـه  اهللا آيتفكري ة بدين معنا كه در مواجهه با منظوم. است
 ،بينـي ايشـان   در تحليل محتواي جهان 2.مبناي اصلي و مدخل ورود پرداخته شد منزلة به ايشان

اركـان ديگـر    همـة دهـد كـه    مـي  فكري ايشان را تشـكيل ة اصلي منظومة مكتب توحيدي هست
در گام دوم مفهوم انقالب اسالمي به منزلـه  . يابد مي برمبناي آن و در نسبت با آن معنا و مفهوم

انسـان   در ذيل انقالب اسالمي، مفهـوم  ،در گام سوم و به دست آمدتب توحيدي مكابزار تحقق  
انقـالب  ة مفهوم انسان انقالبي مفهومي سازنده و اصيل است كه بـه واسـط  . انقالبي استخراج شد

اسالمي به دنبال حاكميت مكتب توحيدي بوده و درنهايت تحليل محتواي انسان انقالبي و ابعاد 
شود و رسيدن به موضوع زن در ايـن بخـش    مي به جنس زن يا مرد منتهيعينيت ة آن در عرص

آنجا كه انسان انقالبي به اقتضاي جنسيت يا زن است يا مـرد و در انتهـا مفهـوم     ؛دشو مي محقق
د و اجـزاي  شـو  مـي  انسـان انقالبـي تعريـف   ة وجوه زنانة كنند عنوان مفهوم نمايان الگوي سوم به

  .پردازيم يادشده ميبه تبيين سير  ،ادامهدر . شود مي مفهومي آن مشخص

  مكتب توحيدي
 .بينـي اسـت   توجـه بـه اصـل جهـان    ) اي برمبناي رويكرد منظومه(شروع در گردآوري داده ة نقط

شود؛ به عبارت ديگـر،   ناميده مي» نىيب جهان«شناخت و تصوري كه انسان از جهان هستي دارد 
                                                        

كتاب  .4، ]19[ دو امام مجاهدكتاب . 3، ]22[ همرزمان حسينكتاب . 2 سخنراني و .1شامل : مكتب توحيدي .1
. 7 ،]20[ دهد قطره از دريا نشان ميكتاب  .6، ]18[ تفسير سورة برائتكتاب . 5 ،]17[ تفسير سورة مجادله

 ،انسان انقالبي. 10 ،سخنراني 90 :انقالب اسالمي .9احزاب،  ةتفسير سور. 8، ]21[ پرهيزكارانهمعيشت كتاب 
، ]11؛ 10؛ 9؛ 6[براي مثال سخنراني،  36، اهللا عليها حضرت فاطمه زهرا سالم. 11، ]13؛ 12[ سخنراني 2

  .سخنراني 260شامل : زن. 12
بدين معنا  است؛منظور توجه به كليت مباني فكري و نظري انديشمند  ،اي در رويكرد منظومه شايان ذكر است. 2

گر در كالن نظام  و پژوهش يستبه صورت موردي ن ها هرجوع به آرا و نظري ةكه در مواجهه با موضوع و مسئل
 زن مانند روال حاكم به صورت موردي و جزئي ةمسئل ،در اين پژوهش نيز .كند فكري انديشمند ورود پيدا مي

بلكه ابتدا به كليت  گر فقط به بررسي بيانات در موضوع زن نپرداخته است، و پژوهش  رد توجه نبودهمو
فكري و ارتباط  ةزن در كليت منظوم ةمسئلجايگاه  ه و سپسشدرجوع  ،طبق منابع ،فكري ايشان ةمنظوم

   .ه استشداين موضوع با ديگر مفاهيم بررسي 
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 االت اساسـي پاسـخ  ؤبه سـ كه در بعد انديشه مسائل بنيادي و اساسي است  ةبيني مجموع جهان
مفهوم مكتب توحيـدي  اي،  خامنه اهللا آيتبيني  مرتبط با جهانهاي  تحليل محتواي داده .دهد مي
در سـه   »حاكميـت اسـالم  « اصـلي در ايـن قسـمت   ة مسئل. دكرمفهوم مبنايي توليد  منزلة را به

  .است سرفصل توحيد، كرامت انسان و عدالت
اهللا و واليـت   اسـالمي شـعارمان عبـارت اسـت از توحيـد، از واليـت      ما در جمهوري 

اولياءاهللا، عدالت اجتماعي، تكريم انسان؛ اين شعارهايي كه ما داريـم و دنبـالش هسـتيم    
  ].19[ ها دشمن دارد هاست و اين اين

گرفته در نظام فكري ايشان به ايـن سـه اصـل در     نظام مسائل شكل كلمبناي  ،و درحقيقت
  .گردد مييدي بازمكتب توح

  انقالب اسالمي
 ي آنوجـودي انقـالب و سـير حركتـ    ة فلسـف  مكتب توحيدي و در راسـتاي تحقـق آن،   ذيلدر 
مفهـوم انقـالب    ،از دل مفهـوم مكتـب توحيـدي    ،درحقيقت. يابد مي معنا مركزية نقط منزلة به

  .دشمكتب توحيدي توليد ة كنند ظرفيت محقق منزلة اسالمي به
كنار بروند، آن كساني ها  توحيد يعني طاغوت. ، اصل توحيد استاصل االصول اسالم

  ].22[ گيرند نمي كه از خدا الهام

  انسان انقالبي
ذكـر اسـت صـفت انقالبـي مربـوط بـه        شـايان . با پنج شاخص اصلي بيان شده است اين مفهوم

 .1: ند ازا اين پنج شاخصه عبارت. شود مي افراد جامعه را شامل همةبلكه  ،مخاطب خاصي نيست
مريكـايي  امبناي اول، پايبندي به اسالم ناب در مقابـل اسـالم   « :پايبندي و اعتقاد به اسالم ناب

يـك شـاخه   : مريكايي هم دو شاخه داردامريكايي است، اسالم ااسالم ناب در مقابل اسالم . است
لنـد بـراي   همت ب .2 ].12[ ».مريكايي استااسالم متحجر، يك شاخه اسالم سكوالر؛ اين اسالم 

نظـر نكـردن از    هـا، صـرف   م، همت بلند براي رسيدن به آرمـان وشاخص د«: ها رسيدن به آرمان
شـاخص سـوم   «: به اسـتقالل  پايبندي. 3 »]. است[هاي بزرگ  نشدن از هدف ها و منصرف آرمان

اين استقالل خيلي مهم است؛ استقالل داخلي، استقالل . عرض كرديم پايبندي به استقالل است
المللي؛ در همة اين مسائل استقالل كشـور و اسـتقالل نظـام را     اي، استقالل جهاني و بين قهمنط

دشمن را بشناسـيم، در  . حساسيت در برابر دشمن«: حساسيت در برابر دشمن. 4» .حفظ كردن
شاخص پنجم و آخرين «: تقواي ديني و سياسي. 5» .برابر حركات دشمن حساسيت داشته باشيم

 ].12[» .كه البته آن هم الزم است]  است[ني و سياسي؛ كه غير از تقواي فردي شاخص، تقواي دي
  .نشان داده شده است 1آمده در نمودار  دست سير مفاهيم به
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  1نمودار 

  الگوي سوم
يابـد و   مـي  گري موجود انقالبي تعين عنوان يك حقيقت زنده است كه با كنش انقالب اسالمي به

بـا توجـه بـه آنچـه در مـورد انسـان       . شود مي زايش موجود انقالبيخود نيز باعث  از سوي ديگر
انقالبي بيان شد، نياز امروز انقالب اسالمي تربيت انسان انقالبي درراستاي تحقق اهداف انقـالب  

ـ ة اين انسان انقالبي در شكل و قـوار  ،از سوي ديگر. خاص خود را داردهاي  است كه ويژگي  ةزنان
توانـد   مـي  بخشـد كـه   مـي  زنانه تصويري خاص از زن تراز را تعين خود و با توجه به خصوصيات

در تقابل با الگوي شرقي و غربـي  اي  خامنه اهللا آيتدر بيان  اين زن. زنان جهان باشد همةالگوي 
 »الگوي سـوم «عنوان با خود  ةعينيت انسان تراز انقالب اسالمي در صورت زنان، درحقيقت. است

  .مطرح شده است
سـازي، و   نقش در تـاريخ  غالباً شرقي، همچون عنصري در حاشيه و بيزن در تعريف 

چربـد و ابـزاري    موجودي كه جنسيت او بر انسانيتش مـي   ةمثاب  در تعريف غالباً غربي، به
زنان انقـالب و  . شد داري جديد است، معرفي مي جنسي براي مردان و در خدمت سرمايه
  ].16[ است »شرقي، نه غربي زن نه«دفاع مقدس نشان دادند كه الگوي سوم 
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  2نمودار 

  مفاهيم كليدي
خود مفاهيم  اي، خامنه اهللا آيتفكري ة مفهوم كليدي در ذيل منظوم منزلة به ،مفهوم الگوي سوم

  .سازد مي كه تصوير و تركيب اصلي اين الگو را داردكليدي 
جديدي را پيش چشم زنان جهان گشود و ثابـت كـرد كـه     تاريخ زن مسلمان ايراني

 »در متن و مركـز «حال،  بود و درعين »محجبه و شريف«بود،  »عفيف«توان زن بود،  مي
سياسـي و اجتمـاعي نيـز    ة داشـت و در عرصـ    توان سنگر خانواده را پاكيزه نگاه مي. بود

زنـاني كـه اوج احسـاس و     .بزرگ به ارمغـان آورد هاي جديد كرد و فتوحات  سنگرسازي
تـرين   لطف و رحمت زنانه را بـا روح جهـاد و شـهادت و مقاومـت درآميختنـد و مردانـه      

در انقـالب اسـالمي و در   . ها را با شجاعت و اخالص و فداكاري خود فـتح كردنـد   ميدان
حت رشـد و  توانند تعريف زن و حضـور او در سـا   دفاع مقدس، زناني ظهور كردند كه مي
ـ  متعـادل و در سـاحت واليـت    ة سـالم و خـانواد  ة تهذيب خويش و در ساحت حفظ خان

اجتماعي و جهاد امر به معـروف و نهـي از منكـر و جهـاد اجتمـاعي را جهـاني كننـد و        
  ].16[ هاي بزرگ را درهم بشكنند بست بن

مفهوم  .عفيف، محجبه و شريف، در متن و مركز: اين تعريف شامل چهار صفت كليدي است
بودن قالبي است براي تجلي عفاف در زن  عفيف اولين ويژگي برجستة الگوي سوم است و محجبه

. بودن مزين است بايد با حجاب متجلي شود و تكامل يابـد  مسلمان و لذا زني كه به صفت عفيف
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 نشيني نيز در جهـت  شود و اين قرابت و هم بودن استفاده مي نشيني با محجبه بودن در هم شريف
در متن و . ترسيم وجوه خاص زن مسلمان در نسبت با ديگر زنان در ابعاد روحي و جسمي است

اي جهـت   منزلة پيشـنهاد و توصـيه   مركز بودن زن مسلمان نيز ويژگي و صفتي است كه صرفاً به
  .منزلة صفت و ويژگي خاص زن مسلمان مد نظر است شود، بلكه به اقدام و عمل عنوان نمي

  مفاهيم در الگوي سوم ارتباط مفهومي
توانـد   مي با يكديگر يكي از موارد مهمي است كهها  تعميق اين مفاهيم و فهم ارتباط اين ويژگي

  .دكنتر  عينيت نزديك ةتر و به صحن اين تصوير را دقيق

 بودن عفيف
را عمق معنايي و محتوايي اين زي ،بودن اولين ويژگي برجسته در معرفي زن مسلمان است عفيف
هرگونـه   داري درخصوص مسائل جنسـي نيسـت، بلكـه در عـرف عـرب      به خويشتن فقطم مفهو
عفـاف در لغـت بـه    ، تـر  به بيان دقيـق . رديگ ار خالف را فرا مىكدارى در مقابل گناه و  شتنيخو
 .شـود  مـي  شـهوت بـر نفـس    ةآن مانع غلبـ  ةي حصول حالتي براي نفس است كه به واسطامعن

ار خالف است؛ خـواه در مسـائل   كردن از حرام و هرگونه ك دارىبه معناى خود» عفت« ،نيبنابرا
تـرين ويژگـي    عفـت زن را مهـم  اي  خامنـه  اهللا آيت زمينه،در همين  ].4[ر آن يا غيجنسى باشد 
زنان با توجه به اين  ةو اقدامات در حوزها  فعاليت همةكند كه  مي و توصيه ددان ميشخصيتي او 

حفظ عفت به معنـاي حفـظ روح از هرگونـه ناپـاكي بـوده و توجـه        ،بنابراين. ويژگي زنان باشد
بـر  . اسـت  اهميت رشد معنوي زن در گفتمان انقالب اسالمي ةدهند ابتدايي به اين موضوع نشان

كـه   طوري به ؛دشوبايد ناظر به رشد زن در ابعاد انسان كامل مشخص ها  فعاليت همة ،همين پايه
اين رويكرد اصالت ]. 14[ زنان بايد به اين امر اهتمام ورزندجامعه و خود  كنند مي ايشان توصيه

در رويكرد غربـي اصـالت بـا مظـاهر     كه  درحاليدهد،  مي را به رشد زن از لحاظ روحي و معنوي
عنـوان   مادي زنانه است و از سوي ديگر در الگوي شرقي اصالت بـه خـانواده داده شـده و زن بـه    

  .شود مي عگر اصلي اين حوزه مورد غفلت واق كنش

  بودن محجبه
در معنـاي ايـن واژه در   . حجب، هفت مرتبه در قرآن اسـتعمال شـده اسـت   ة حجاب از ريش ةواژ

 ،درواقـع  .اي كه مانع ديدن باشد، چه ظاهري باشد چه معنوي پرده :كتب لغت چنين آمده است
اصـل حجـاب   ]. 34[ بازداشتن و ممانعت از دسترسـي و رسـيدن بـه چيـزي را پوشـش گوينـد      

اختصاصي زن مسلمان ايراني است كـه در  هاي  يكي از نمادهاي خاص و ويژگي منزلة اسالمي به
  :فرمايند اي مي خامنه اهللا آيتبيان اهميت اين ويژگي خاص 
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امروز بـانوان   .امروز پرچمِ استقاللِ هويتي و فرهنگيِ زنان در دست زنان ايراني است
و استقالل فرهنگـي خودشـان را دارنـد     ايراني با حفظ حجاب، استقالل هويتي خودشان

زن . شـنود  كنند؛ يعني دنيـا سـخن جديـدي دارد مـي     مي كنند و به دنيا صادر مي اعالم
گذاري اجتمـاعي عميـق   تأثيرهاي اجتماعي حضور فعال داشته باشد،  تواند در ميدان مي

ـ  گـذاري تأثيرهـاي مختلـف چنـين     امروز زنان كشور ما در بخـش . داشته باشد د؛ اي دارن
ميـان زن و مـرد، در   ة حجاب و عفاف و وجه تمايز ميـان زن و مـرد، فاصـل    ،حال درعين

التـذاذ مـردان بيگانـه و    ة مردان قرار نگرفتن، خود را در حـد وسـيل  ة معرض سوءاستفاد
خصوصـيات زن ايرانـي و زن مسـلمانِ     ءطلب پايين نياوردن و تحقيـر نكـردن جـز    زياده

  ].15[ امروز است
ـ     ،تر با بياني ساده  ؛حجـاب اسـت   ةابزار حضور اجتماعي زن در عين حفـظ عفـت و وقـار زنان

 عنـوان ابـزار جنسـي معرفـي     در الگوي غربي اين مفهوم جايي نداشته است و زن بـه كه  درحالي
نه  ،يابد مي اجتماعي معنا ةرفع نيازهاي زن در عرص براياين ابزار  ،در الگوي شرقي نيز. دشو مي
  .ثر و بدون انحرافؤحضور اجتماعي م برايابزاري منزلة  به

  بودن شريف
اين كلمه در اصل به معناي بلندي و مكـان بلنـد   . ي بزرگواري و بلندمرتبگي استاشرف به معن

. اسـت  صفات خداونـد  شريف همچنين از. شود به فرد بلندمرتبه و بزرگوار شريف گفته مي. است
در ) به معني نجيب، مهتر و همچنين رفيع و قـوي در مقابـل وضـيع و ضـعيف     عربيدر (شريف 

اشـخاص عـادي برتـر    خـويش از   اجـدادي عنوان هر مردي است كه به سبب مفـاخر   اعراببين 
قبـل  . شود خوانده مي» شَرَف«د، شو كه از طريق پدر به پسر منتقل مي ،برترياين . شمرده شود

تـن   نياكان پدري شـخص، چنـد   ةآن بوده كه در سلسل» شرف«در ميان اعراب شرط  ،از اسالم
بودن بيانگر ارتباط تنگاتنـگ   توجه به مفهوم شرافت در كنار محجبه ].15[ صاحب مفاخر باشند

شرافت زن اسـت و از سـوي ديگـر زن     ةدهند كه حجاب نشان صورتي به ؛بين اين دو مفهوم است
 ،همچنـين . نمايـد  نمـي  دست مردان ةبلندمرتبه خود را ملعب ةرتب ةواسط شريف زني است كه به

ن و أحجاب در مفهومي فراتر از تكليف و وظيفه با توجه به ش ةدهد مسئل مي اين همراهي نشان
زنـان از همـين منظـر     ةلفه در تهاجم به غرب در حـوز ؤمترين  د و مهمشو مي جايگاه زن تعريف

ن و جايگـاه  أمادي وسيعي دچار تحقير و توهين شده است و شـ  ةزن غربي با سوء استفاد. است
 توجـه واقـع   كه كمتـر مـورد   اي عنوان ويژگي  به ،بودن شريف. حقيقي خود را از دست داده است

  .روحي و معنوي زن است يارتقا وجودي فرد و ةدر ارتباط تنگاتنگ با سع ،شود مي

  در متن و مركز
عبارت  كند مي در توصيف زن انقالب اسالمي عنواناي  خامنه اهللا آيتآخرين عبارت مفهومي كه 
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در متن و مركز بودن ناظر بر ويژگي خاص احياكنندگي زنـان بـه   . است» در متن و مركز بودن«
در مـتن و مركـز تغييـر و تحـوالت قـرار       انقالب اسالمي است كه در متن انقالب، زنـان ة واسط

عطف انقـالب اسـالمي در ترسـيم    ة و نه حاشيه، نقط ،آفريني زنان در متن و مركز نقش. گرفتند
توجه به اين بعد از فعاليت زنان در گفتمان انقالب اسالمي در بيانـات  . نقش و جايگاه زنان است

 اصـلي تعريـف   ةكز بودن در سـه عرصـ  اين متن و مر. شود مي وضوح ديده رهبر معظم انقالب به
ـ  ةرشد و تهذيب خويش، عرصـ  ةعرص: دشو مي واليـت   ةمتعـادل و عرصـ   ةسـالم و خـانواد   ةخان

  .اجتماعي، جهاد امر به معروف و نهي از منكر
بودن است و فرد بايد در اين راستا قدم  فردي متناسب با مفهوم عفيف ةآفريني در عرص نقش

ايـن   دراي  خامنـه  اهللا آيت. محور و كانون خانواده زن است ،دگي نيزحيات خانوا ةدر حوز. بردارد
  :فرمايد مي باره

ة تـر از همـ   حال مدير خانواده زن است، محورِ كانونِ خانواده زن اسـت، مهـم   درعين
و جعلَ منها زوجها ليسـكُنَ  . مشاغل زن، مادري، همسري و ايجاد آرامش و سكينه است

سكونت و آرامش است؛ اين خصوصـيت زن در اسـالم اسـت و در روزِ زن    ة ماي) 8( الَيها
  ].15[ اين چيزها را بايستي انسان توجه كند

. بـاهم اسـت  هـا   ة آنآنچه مورد توجه است هماهنگي اين صفات با يكديگر و ارتباط دوسـوي 
ودن نيازمند لوازمي همچون عفيف، محجبه و شريف ب گري اجتماعي زن قطعاً كه كنش صورتي به

ايـن   ةذكر است در اين ديدگاه اصالت بـا رشـد وجـودي زن اسـت كـه در هـر سـ        شايان. است
تمـايز ايـن    ،در اينجا. را ناديده گرفتها  ك از اين عرصهي توان هيچ نمي يابد و مي تكاملها  عرصه

سـه الـزام    فقـط  ،در ايـن رويكـرد  . شود مي زنان مشخص ةرويكرد با رويكردهاي موجود در حوز
عنـوان عنصـر    تواند زن را به مي اجتماعي وجود دارد كه رعايت اين سه ةضور زن در عرصبراي ح

ايـن  . و ظرفيت او را در اين زمينه مورد توجه قرار دهد دريگباجتماعي در نظر  ةكارآمد در عرص
رعايت اختالط ميان زن و مـرد، رعايـت اولويـت     :ند ازا عبارتاي  خامنه اهللا آيتسه الزام در بيان 

  :فرمايد مي در اين باره. مادي و همسري و حفظ خصوصيات زنانه
اند و خيلي خوب است كه اگر مـا بتـوانيم از ايـن نـيمِ جامعـه در       ها نصف جامعه زن

يـك  . گونه مسائل استفاده كنيم؛ منتها دو سه تا اصـل را بايـد نديـده نگرفـت     اينة زمين
ي و يكـه كـارِ خانـه و خـانواده و همسـر و كـدبانو       ـ ين است كه اين كار اساسي رااصل ا

. محـرم و نـامحرم اسـت   ة دومـين مسـئله، مسـئل   . الشعاع قرار ندهـد  تحت ـ مادري است
  ].7[ محرم و نامحرم در اسالم جدي استة مسئل

هاي او  احساسات و خواست ةكه هم ،هم خصوصيت زنانگي زن. اين نظر اسالم است
اين خصوصيت زنانگي است، حفظ شده است، بـر او تحميـل نشـده اسـت، از او      براساس

زن است، مثل مرد فكر كند، مثل مرد كار كند، مثل كه  درحاليخواسته نشده است، كه 
 ةبودن كه يك خصوصيت طبيعي و فطري و محور هم يعني خصوصيت زن ـمرد بخواهد
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حـال، ميـدان    هم درعين ـ مي حفظ شدههاي زنانه است، در ديد اسال احساسات و تالش
روي او باز شده است و او هم به كسـب   علم، ميدان معنويت، ميدان تقوا، ميدان سياسي
  ].8.. [.هاي گوناگون اجتماعي و سياسي علم تشويق شده است، هم به حضور در ميدان

متفـاوت   هر فردهاي  موقعيت و ويژگي ،حضور اجتماعي زن متناسب با شرايط ،در اين مدل
مندي فرد تكليـف او را در   شرايط خانوادگي، روحيه و توان خود فرد و نوع عالقه. دشو مي تعريف

 همـة واحد براي  ةنسخ ةاين رويكرد ارائ براساستوان گفت  مي تئجر به. دكن مي موقعيت تعيين
ل حـا  نمـودن بخشـي از زنـان جامعـه و درعـين      زنان خطايي استراتژيك بوده است كه به منفعل

  .است شده بخشي ديگر از جامعه منجر ةبدون قاعد كردن فعال
شده اين است كه اين تصوير دقيقاً منطبق بر  نكتة مهم و اساسي در توجه به ابعاد تصوير خلق

به معناي ديگر، انسان انقالبي . هاي وجودي زن انقالبي در رسيدن به انسان انقالبي است نيازمندي
  .ند اين است كه محجبه و عفيف، شريف و در متن و مركز باشداگر بخواهد زن باشد، نيازم

  گيري نتيجه
پژوهشي بود كـه بـه دنبـال فهـم      در موضوع زناي  خامنه اهللا آيتفكري ة تحليل محتواي منظوم

انقـالب اسـالمي در گفتمـان     مهم و اساسي شكل گرفـت كـه موضـوع زن در كـالن    ة اين مسئل
  .داردد و چه تصوير و ابعادي شو مي جايگاهي تعريفدر چه عرصه و اي  خامنه اهللا آيت

 ةمنظومـ ة عنوان شـاكل  هباسالمي  ةآمده، مكتب توحيدي و حاكميت انديش عمل در بررسي به
اسالم كه در آن مفهومي بـه نـام    ةقرائت و خوانشي از نظري .دشمعرفي  اي خامنه اهللا آيتفكري 

نوع تقابل جنسيتي، انسـانيت را   به دور از هر جنسيتي وهاي  انسان برجسته است و فارغ از نگاه
عنـوان هـدف و غايـت     اسالمي مفهومي به نام تكامل بشري بهة را در نظريزيدهد،  مي مالك قرار

) اعـم از زن يـا مـرد   (د و رسيدن به اين مقام خـاص انسـان   شو مي نهايي از خلقت انسان مطرح
اخالق بشري و بروز اسـتعدادهاي وي قـانون   در اين نظريه، تعالي . يابد نمي جنسيتي عداست و ب

عام در مواجهه با نقش انسان در هستي است كه در اين ميان توجه به طبيعت زن و مرد نيز در 
كـه اسـاس را بـر    نيست اما اين به معناي اشتراك ديدگاه با نظرياتي  ،تبيين اين مهم نقش دارد

اي  هشـد  سرشت زنانـه وظـايف تعريـف    دليلجنسيت گذاشته و معتقدند زنان در طول تاريخ به 
ه است و لذا زنان از مديريت و توجـه  شدمنجر  گيري تقابل ميان زن و مرد كه به شكل اند هداشت

مكتـب توحيـدي، دوقطبـي زن و مـرد      ةدر نظريـ . ]5[ به امور جمعي فراتر از خانواده بازماندند
پـذيرد؛ بلكـه    نمي دگي صورتاجتماعي و خانواهاي  فمنسيتي و تفكيك عرصههاي  مانند ديدگاه

 گونـه كـه   همـان . شدن انسانيت فـراي از جنسـيت اسـت    تأكيد و اصرار معطوف بر لحاظ و ديده
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ن يـ و از ا ،نوع بشر است يه به معناك، دهد مي عنوان انسان مورد خطاب قرار ت را بهيبشر 1قرآن
 عنـوان زن و مـرد قـرار    بـه  يو يف و حقـوق اجتمـاع  يت متوجه او را باالتر از وظايق مسئوليطر
 واقعـاً ي چ مـرد يهـ . دارد شهيه صورت هر دو جنس انسان در خدا ركند ك يق ميدهد و تصد مي
 يعنـ يش،  يانسـان ة فـ يه نسبت بـه وظ كنيمگر ا ؛ستيزن ن يك واقعاًي چ زنيست و هيمرد ن يك

نخسـت   ةوهلـ ا فعـال زن در  يـ  يرد اصـل كاركـ ن اساس، يبر ا. وفادار باشد ،ياله ةاراد دادن انجام
ت ن منـوال اسـ  يز وضع بر همـ يه در مورد مرد نكطور  همان ؛ش استا يف معنويوظا دادن انجام

اسـت،   ينـ يع ديتشـر  يـك بـر   يه مبتنـ كـ  يا يسـاختار اجتمـاع   مهم اينجاست كه ةنكت]. 32[
و ايـن   نـد ك مـي  ميترسـ  درون اجتماعات درقبال خدا و در ها و حقوق زنان و مردان را تيمسئول
 يازات را بـرا يه حقوق و امتكند ا درصدد آناست كه متجدد  يتفمنيسهاي  برابر نهضت در دقيقاً
همچـون مـرد،    ،زن را اسـالم  .ورزند مي ها غفلت تياز مسئول ياديلذا تا حد ز ،نندكن يمأزنان ت
 ،مـال كو توان ارتقـا و   يريپذ تيمسئول ار،ياخت يعني ،ها انسان ةهم يژگيسه و هك داند مي انسان
 سان شـأن زنـانگي وي در   نيبد برخوردار است و يابيامكانات رشد و كام و همانند مرد از درا دار

  .شود مي تش پاس داشتهيكنار انسان
انسـان  « شده در گفتمان انقالب اسالمي است كـه بـا عنـوان    اين همان مفهوم مركزي خلق

ت بلنـد بـراي     پايبندي بههاي  يعني انساني كه با ويژگي ؛دشو مي بيان »انقالبي اسالم ناب، همـ
ها، پايبندي به استقالل، حساسيت در برابر دشـمن و تقـواي دينـي و سياسـي      رسيدن به آرمان

هـر دو در   ، زيرادر اين خوانش، حيات فردي و اجتماعي باهم گره خورده است. دشو مي شناخته
وجـه تمـايز    دليل مان دانستن بهأاين توة خدمت ايجاد معنويت فردي و اجتماعي است كه ريش

دهـد يـا    مي اصالت فرد و اجتماع با نظرياتي است كه يا اصالت را به فرد ةاسالم در دوگان ةنظري
 اما در اسالم اصالت نه با فرد است و نه با اجتماع، بلكه اصالت به خانواده داده مي شـود   .اجتماع

بقاي تمدن اسـالمي اسـت   ة لمنز به 2خدا و انسان كامل و خانواده در يك چارچوبو قرار گرفتن 
رشـد و تعـالي جامعـه موضـوعيت دارد و     هاي  و بر همين اساس است كه خانواده در ترسيم افق

  .دشو مي ركن اساسي محسوب
ماننـد  ، معطوف به حفظ كيـان خـانواده  هاي  نقش ،اساسي زنهاي  و آنجا كه در تبيين نقش

گرفتـه از ضـرورت رشـد و     ريشـه بلكـه   ،گرايانه نيست ي نگاه تقليلابه معن ،پررنگ است ،مادري
تعالي خانواده در مسير پيشرفت تمدني است و نقـش زن در خـانواده نقشـي راهبـردي اسـت و      
يادآوري اين مهم كه يك زن قبل از پذيرش و قرارگرفتن در هر نقشي يك انسان انقالبي اسـت  

                                                        
 والصّـابِرَات  نَيوالصّابِرِ والصّادقَات نَيوالصّادق والْقَانتَات نَيوالْقَانت والْمؤْمنَات نَيوالْمؤْمن والْمسلمات نَيالْمسلم إِنَّ. 1

عالْخَاشنَيو اتعالْخَاشو ّقدتَصاْلمنَيو  ّقَاتـدتَصالْمو  مّـائالصنَيو  اتمّـائالصالْ وو ظـافنَيح  مهفُـرُوج  ظَـاتافالْحو 
 )35 /احزاب(ما يعظ وأَجرًا مغْفرَةً لَهم اللَّه أَعدّ رَاتكوالذَّا رًايثك اللَّه نَيرِكوالذَّا

  )36 /نور( اسمه يذكر و ترفع ان اهللا اذن بيوت في. 2
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غلط از ايـن نظـر   هرنوع سوء برداشت  ،الينفك وجودي اوست ءكه حركت و زيست اجتماعي جز
ة در اين بستر شـكل گرفتـه اسـت و مسـئل     »الگوي سوم«خلق  ،درحقيقت. گرداند مي را منتفي

الگـوي  . دهد مي با ديگر الگوهايي است كه شرق و غرب ارائهه اصلي در الگوي سوم تمايز برجست
عفيـف، محجبـه و شـريف و در مـتن و مركـز تمـامي تحـوالت        «خود ة شد سوم در تصوير خلق

كند اين است كه زن تراز انقالب اسـالمي   مي آنچه توجه را جلب. است» عالمة يخي در گسترتار
گري خود در متن و مركز است و عفيف و محجبه و شـريف بـودن    گري و كنش انقالبي ةبه واسط

بودن صفت زني اسـت كـه انسـانيتش     عفيف ،در اين تعريف. آورد مي دست لوازم آن به منزلة را به
در مـتن و مركـز اسـت تـا سـهم تكليـف خـود را در         ،حـال  درعـين  .ارجـح اسـت  بر جنسيتش 

جنسيت بر انسـانيت   كه در آن ،اين زن در مقابل الگوي غربي. سازي به انجام رسانده باشد تاريخ
نگاه جنسي تحقيـر   ةتوان به واسط مي كند كه مي قرار دارد و به زن غربي ثابت ،غلبه يافته است

تـوان در مـتن    مـي  كنـد  مـي  به زن غربي ثابـت . ر متن جامعه اثرگذار بودحال د اما درعين ،نشد
  .ترين نهاد در تعالي اجتماعي دانست عنوان راهبردي خانواده را به آفريني در جامعه بود و نقش
 ،دارد عنـوان عنصـري در حاشـيه قـرار     كـه بـه  ، اين زن در مقابـل زن شـرقي   ،از سوي ديگر

كنـد كـه توانمنـدي زن فراتـر از آن      مي داند و به زن شرقي ثابت مي اثرگذاري اجتماعي را اصل
تـرين   عنوان مهـم  است كه فقط به فرزندآوري محدود شود و قرارگرفتن وي در كانون خانواده به

زن  اساسـي و شـروع اسـت و   ة او نيست، بلكه نقط آفريني هاي نقش عنصر به معناي پايان عرصه
  .تحوالت جامعه دخيل استتراز انقالب اسالمي همپاي مردان در 

د نهادهاي متولي امور زنان در كشور در اركـان  شو مي پيشنهاد ،شده با توجه به نتايج حاصل
مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي در ذيل قرائت مشتركي از موضوع به اقدام و عمل مبـادرت  

و تكثـر  هـا   اوتشدن حقيقت موضوع زن در انقالب اسالمي بـه دور از تفـ   گفتمانة ند تا زمينكن
  .به عمل آيدها  قرائت

 منابع

، 3 س، پـژوهش  ،»تحليل محتواي كيفي« .)1390( نوشادي، محمودرضا ؛ايمان، محمدتقي] 1[
 .44ـ15ز و زمستان، ص يي، پا2 ش

هـاي تحقيـق كمـي و كيفـي در علـوم       مبـاني پـارادايمي روش   .)1390( يايمان، محمـدتق ] 2[
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 .انقالب اسالمي: ، تهراننقش و رسالت زن .)1393(پور، اميرحسين  بانكي] 3[
  :به نشاني) 26/4/1396(، شناسي حجاب و عفاف مفهوم) 1387(نام  بي] 4[

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&mid=406141&catid=46161&typeinfo=4 
 ،»زنـان  يو بهداشـت بـارور   ي؛ مردسـاالر يرانيزنان ا يشناس بيآس« .)1382(پيران، پرويز ] 5[

  .175ص ، 13ش  ،3 س ،رفاه اجتماعي پژوهشيعلمي  ةنام فصل
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  :، به نشاني24/12/1396 سخنراني در تاريخ .)1396( عليسيد ، اي خامنه] 6[
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39229 

 راهبردي با موضوع زن و خـانواده هاي  نشست انديشهبيانات در سومين  )1390(ــــــــــ ] 7[
  :به نشاني، )14/10/1390(

 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18453 
  :، به نشاني30/6/1379بيانات در ديدار گروه كثيري از بانوان ) 1379( ــــــــــ] 8[

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3024 
  :، به نشاني7/7/1387بيانات در ديدار دانشجويان . )1387( ــــــــــ] 9[

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3895 
  :، به نشاني30/7/1376بيانات در ديدار جمعي از بانوان  .)1376( ــــــــــ] 10[

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2859 
  .1396/12/17 سخنراني در تاريخ .)1396( ــــــــــ] 11[
  :، به نشاني14/3/1395 سخنراني در سالگرد ارتحال امام خميني. )1395( ــــــــــ] 12[

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33259 
  :به نشاني، 14/3/1394سخنراني در سالگرد ارتحال امام خميني. )1395( ــــــــــ] 13[

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29914 
  .30/7/1376سخنراني در ديدار جمعي از بانوان. )1376( ــــــــــ] 14[
  :، به نشاني17/12/1396سخنراني در ديدار جمعي از مداحان. )1396( ــــــــــ] 15[

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39136 
 .16/12/1391هفت هزار زن شهيد،  ةكنگر پيام به. )1391( ــــــــــ] 16[
 .انقالب اسالمي: ، تهرانمجادله ةتفسير سور .)1397( ــــــــــ] 17[
  .انقالب اسالمي: ، تهرانبرائت ةتفسير سور .)1396( ــــــــــ] 18[
 .انقالب اسالمي: ، تهراندو امام مجاهد .)1396( ــــــــــ] 19[
 .مسيا: ، تهراندهد مي از دريا نشانيقطره  .)1390( ــــــــــ] 20[
  .انقالب اسالمي: ، تهرانمعيشت پرهيزكارانه .)1396( ــــــــــ] 21[
  .انقالب اسالمي: تهران ،)ع(همرزمان حسين) 1397( ــــــــــ] 22[
: ، تهـران اي خامنهالعظمي  اهللا آيتفكري حضرت  ةمنظوم .)1396(خسروپناه، عبدالحسين ] 23[

 .ارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالميسازمان انتش
ها، احكام، اجازات شـرعي   ها، مصاحبه بيانات، پيام(امام  ةصحيف .)1389(روح اهللا  ،خميني] 24[

مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام   : تهران. 364ص، 4دوره بيست و دو جلدي، ج، )ها و نامه
  .خميني

هـا، احكـام، اجـازات شـرعي و      ها، مصـاحبه  بيانات، پيام(امام  ةصحيف .)1389( ــــــــــ] 25[
تنظـيم و نشـر آثـار امـام      ةمؤسس: تهران، 501 ، ص6جبيست و دو جلدي،  ة، دور)ها نامه

  .خميني
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هـا، احكـام، اجـازات شـرعي و      ها، مصـاحبه  بيانات، پيام(امام  ةصحيف .)1389( ــــــــــ] 26[
تنظـيم و نشـر آثـار امـام      ةمؤسس: تهران ،213ص ،8جبيست و دو جلدي،  ةدور، )ها نامه

 .خميني
هـا، احكـام، اجـازات شـرعي و      ها، مصـاحبه  بيانات، پيام(امام  ةصحيف .)1389( ــــــــــ] 27[

تنظيم و نشر آثـار امـام    ةمؤسس: تهران ،197، ص14جبيست و دو جلدي،  ة، دور)ها نامه
 .خميني

هـا، احكـام، اجـازات شـرعي و      ها، مصـاحبه  بيانات، پيام(امام  ةصحيف .)1389( ــــــــــ] 28[
تنظيم و نشر آثـار امـام    ةمؤسس: تهران ،403 ص، 18 بيست و دو جلدي، ج ة، دور)ها نامه

  .خميني
  :به نشاني فارسي، دائرةالمعارف .)1381( مصاحب، غالمحسين] 29[

 https://parsianjoman.org/?p=1534 
 دفتـر مطالعـات و  : ، تهـران مفمنيسـ و نقـد   هـا  نظريات، گرايش ةتاريخچ .)1388( رودگر] 30[

  .تحقيقات زنان
، »جايگاه زنان در گفتمان رهبران انقالب اسـالمي « .)1397( سيمبر، رضا؛ رضاپور، دانيال] 31[

  .1397تابستان  ،2 ، ش9 ، سزن و جامعه پژوهشي نامة علمي فصل
، كتـاب نقـد   ةنامـ  فصل، »ا اسالميون ياحقاق حقوق زن، كنوانس« .)1382(ره ي، منيطاهر] 32[

  .26ش 
مطالعـات  ، »غرب و اسالم در جنسيت مفهوم تطبيقي بررسي« .)1387( مجتبي، عطارزاده] 33[

 .42ش  ،راهبردي زنان
 بنياد، :تهران ،1ج ،قرآن لغات فرهنگ يا اآليات لتبيان اللغات تبيين .)1366( قريب محمد،] 34[

 .304ص
، 32، ش 6س  .فرهنـگ توسـعه  ، »و خـانواده  يمـدن  ةجامعـ « .)1376( ، مهـوش يقهرمان] 35[

  .اسفند
مهرنـاز شـهرآراي،    ةترجمـ  ،رشـد جنسـيت  ). 1377(في وش، رابـين   ؛گولومبوك، سوزان] 36[

  .ققنوس: تهران
جـورج  ، فمنيسـتي معاصـر   ةنظريـ  ).1374(برنتلي، ژيل نيبـروگ   ؛لنگرمن، پاتريشيا مدو] 37[

  .علمي: محسن ثالثي، تهران، ترجمة شناسي در دوران معاصر جامعه ةريتزر، نظري
واكـاوي نقـش اجتمـاعي زن از منظـر     « .)1393( لوالآور، منصوره؛ شاهمرايد زواره، راضيه] 38[

 اجتمـاعي متفكـران مسـلمان،   هاي  علمي و پژوهشي نظريه نامة فصل، »اي خامنه اهللا آيت
  .28ـ9، ش اول، بهار و تابستان، ص 4 س

 .صدرا: ، تهران8، چ نظام حقوق زن در اسالم .)1375( ي، مرتضيمطهر] 39[
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  .138، ص تونيبرگ ز: ، تهرانمفمنيسزن، اسالم و  ةلئمس .)1381( نژاد، محمد منصور] 40[
انتشـارات انقـالب   : ، تهـران زن و بازيابي هويـت حقيقـي   .)1390( يانقالب اسالم ةسسؤم] 41[

  .اسالمي
 :تهـران  ،)الگوي رفتاري زن در خانواده و جامعـه ( الگوي سوم  .)1396( اهللا نيا، فرج هدايت] 42[
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