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Abstract

The issue of women’s playing their appropriate role in society has been 

one of the most challenging issues in different societies. In Iranian 

society, too, extremist and traditional attitudes and views on this issue 

have created some problems. Accordingly, this study aims to identify 

and outline Ayatollah Khamenei’s views on the social role of women, 

which pave the way for Iranian women to play their social role. In fact, 

this study seeks to answer this question: What is women’s social role in 

the statement of the Second Phase of the Revolution with an emphasis on 

Ayatollah Khamenei’s statements? To answer this question, the statement 

of the Second Phase of the Revolution and his statements from 1990 to 

2021 were examined through qualitative content analysis method. Then, 

5 categories regarding women’s social roles— their role in science and 



research, in moral and social education, in employment, in political 

activities, and etc. — were extracted and the conclusions were separately 

presented in each section. The findings showed that he encourages 

women to acquire knowledge and struggle skills and even consider 

educated and self-sacrificing women as the pride of the Islamic society. 

Regarding women’s role in social education, Ayattollah Khamenei not 

only admires this role, but he also considers it as the highest role of 

women. However, he accepts women’s employment and their political 

activities as long as they are compatible with women’s nature and do 

not harm their family role. Finally, his strategy is to combine family 

and social roles, which requires developing an Islamic-Iranian lifestyle 

modeled on  Hazrat Zahra’s (AS). 

Keywords: Ayatollah Khamenei, Statement of the second phase of the 

Revolution, Qualitative Content Analysis, Women, Social Role
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درایرانمسئلهیحضورونقشاجتماعیزنان،زوایاوابعادمختلفیداشتهاستکه

میتواندربطنتاریختحوالتایراندرخصوصاینموضوع،نظریاتمتفاوتیرامشاهده

کردکههرکدامبراساسهستیشناسیخود،قرائتیمتفاوتازمسئلهینقشاجتماعی

زنانارائهکردهاند؛اماآنچیزیکهدرتحلیلیکالنقابلمشاهدهاست،وجوددودیدگاه

غالباستکهنقشزنانراترسیمکردهاند،دیدگاهاولمتأثرازسنتاستکهنقشزنرا

تنهادرچارچوبخانوادهتعریفمیکندوبرایزن،جایگاهونقشاجتماعیقائلنیستو

دیدگاهدومدیدگاهمدرنوغربیاستکهبهویژهازنظریههایفمینیستینشأتگرفتهو

معتقداستکهجنسیت،تعیینکنندهیبهرهمندیازحقوقفردینیستوسرشتزنانهو

مردانهیکساناست.پسزنومردمیتوانندبهصورتبرابردرعرصهیاجتماعفعالیتکنند.

بنابرایندرگاماولبهتحقیروسرزنشنقشخانوادگیزنپرداختهومعتقدندکهزنتنهادر

اجتماعودرجایگاهشغلیهویتمستقلخواهدداشت)خادمی,۱398,ص.260(.بنابراین

نقشزنرامستقلازنقشخانوادگیوتنهادرچارچوبجامعهدرذیلحضوروفعالیتهای

اجتماعی،تعریفوتبیینمیکندوخانوادهونقشخانوادگیرابرایزنظلموستمتلقی

کردهوراهرهاییازاینستمگریراعدمایفاینقشخانوادگیمیداند؛امانکتهمهم،نسبتو

میزانارتباطیاستکهمیانایندودیدگاهبراساسویژگیهاومختصاتبیولوژیک،زیستی،

فرهنگیواجتماعیزنمسلمانایرانیبرقراراست.
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دراینخصوص،صاحبنظرانگفتمانانقالبازجملهامامخمینی)ره(وآیتاهللخامنهای

نسبتیبینایندودیدگاهبرقرارکردندوفهمیجدیدازنقشزنانارائهکردند.ازیکسوبا

عنایتبهفرهنگغنیاسالموازسویدیگرباتوجهبهاهمیتجایگاهخانودگیزن،نقش

اجتماعیزنایرانیمسلمانراترسیمکردهاند.دراینبیندرطیاین43سالفعالیتنظام

جمهوریاسالمی،آیتاهللخامنهایبهمنظورساختنوآبادانیایراناسالمی،دیدگاهمنسجم

ونظاممندیازنقشاجتماعیزنانترسیمکردهاند.ایشانبهویژه،دربیانیهیگامدومانقالب

کهخطاببهملتایراندربهمن۱397بهمناسبتچهلمینسالگردانقالباسالمیصادر

کردند،بهنقشآفرینیاجتماعیزنانتوجهوتأکیدنمودند.ایشاندراینبیانیهباهدف

«جهادبزرگبرایساختنایراناسالمی»توصیههاییراارائهنمودهوسپسبامخاطبقرار

دادنجوانان،ضمنبیانپیشینهیوقوعانقالبودشواریهایآنبهدستاوردهایچهل

سالهیانقالباسالمیایرانپرداختندوچشماندازآیندهانقالبرادربخشهایمختلفی

تبیینکردند.نکتهیحائزاهمیتایناستکهخطاباینبیانیهبیشتربهجواناناستو

ازطرفینیمیازجوانانمارازنانتشکیلدادهاند.بنابرایننقشزناندربیانیهیگامدوم

انقالب،غیرقابلانکاراست،زیرادرنگاهایشانزنانهمانندمردانعضویازجامعهیایرانندکه

آبادانیایرانبهحضوروفعالیتهمهافراد)اعمازمردوزن(نیازمنداست.بنابرایناینبیانیه،

فرصتیطالییبراینقشآفرینیوشکوفاییزنانبهعنواننیروهایتمدنسازوجامعهسازدر

عرصههایمختلفاجتماعیاست.

1- اهداف و سؤاالت پژوهش
برایناساس،هدفاینپژوهشبررسیوشناختاندیشههایآیتاهللخامنهایدررابطه

بانقشاجتماعیزناناست؛زیراازیکسواندیشههایایشانبهعنوانیکیازتأثیرگذارترین

صاحبنظرانمسلمانشیعهمیتواند،راهنمایعملجامعهیزنانایرانباشدوازسویدیگر

ایشان،رهبریجامعهیایرانراعهدهدارهستندونظراتایشان،نسبتبههرفرددیگری
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میتوانددرامورمربوطبهزنانمؤثرباشد.

-سؤال پژوهش

زنان،دربیانیهیگامدومانقالبباتأکیدبربیاناتآیتاهللخامنهایازچهنقشاجتماعی

برخوردارند؟برایپاسخگوییبهاینپرسشازروشتحلیلمحتوایکیفیبیانیهیگامدوم

انقالبوبیاناتآیتاهللخامنهایاستفادهشدهاست.

2- پیشینه پژوهش
زن» رسالت و نقش » مجموعه5جلدی به توان می پژوهش پیشینه با ارتباط در

)بانکیپور,۱393(اشارهنمودکههمهسخنرانیهایآیتاهللخامنهایدربارهیزنانازآغاز

انقالبتاسال۱392راشاملمیگردد.مقالهی«مدلمفهومیموضوعزندرگفتمانانقالب

اسالمی:منظومهفکریآیتاهللخامنهای»)خادمی,۱398(،بهزنانقالبیاشارهمیکندکه

همپایمرداندرتحولجامعهدخیلاست.مقالهی«جایگاهزناندرگفتمانرهبرانانقالب

اسالمی»)سیمبر-رضاپور,۱397(،روشتوصیفیتحلیلیبرمقولههایینظیرارزشهای

اسالمی،انسانیت،مقاممادرومشارکتدرتعیینسرنوشتزنانتأکیدکردهاست.همچنین

کتاب«بازیابیهویتحقیقیزن»)کربالیی,۱390(،نقشزنراازدیدگاهآیتاهللخامنهای

با درچهارحوزهیفردی،خانوادگی،اجتماعیوسیاسیبررسیکردهومقالهیدیگری

)لوالآور,۱394(،دیدگاه آیتاهللخامنهای» ازمنظر زنان اجتماعی عنوان«واکاوینقش

آیتاهللخامنهایرابادیگراندیشمندانمسلمانمقایسهنمودهونقشزنانرادرپنجدستهی

تحصیل،اشتغال،سیاست،ورزشومجاهدتبررسیکردهاست.کتاب«الگویسوم)الگوی

رفتاریزندرخانوادهوجامعه(»)هدایتنیا,۱396(،ازمبحثالگویسومدرمنظومهی

فکریآیتاهللخامنهایالهامگرفتهوالگوهایموجوددربارهیزنراترسیمکردهودرنهایت

الگویخانوادهگریزی،خانهنشینیوخانوادهگراییهمراهباحضوراجتماعیمسئوالنهرابه
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دستآوردهاست.

منابعمورداشارهبهرغمدستاوردهایمهمیکهداشتهاند،غالباًباهدفگردآوری

مفاهیمبودهوتصویریدرستومتقنیازنقشاجتماعیزنانارائهنکردهاند.همچنین،هیچ

کدامازاینپژوهشهانقشاجتماعیزنرادربیانیهیگامدومانقالببررسینکردهاند؛در

حالیکهبررسینقشاجتماعیزناندربیانیهیمذکورهمراهباتبیینبیاناتآیتاهللخامنهای

میتواند،تصویریصحیحاززنمسلمانایرانیباعنایتبهفرهنگغنیاسالموباتوجهبه

اهمیتنقشخانوادگیاشترسیمنماید.

3- مالحظات مفهومی و نظری 
3-1-تعریف مفاهیم

ابتداالزماستدومفهوم«جایگاه۱»و«نقشاجتماعی2»تعریفگردد.جایگاه،وجههی

فردیاگروهدرجامعهیامکانفرددراجتماعراتوصیفمیکند.پسجایگاهاجتماعی،

شاخصیعینیازوضعیتزندگی،درآمدوسطحتحصیالتفرداستکهتعیینکنندهی

طبقهیاجتماعییکفرددرجامعهاست)نوربخش,۱385,ص.350(.بهبیاندیگرجایگاه،

موقعیتوارزشیاستکهنقشاجتماعیفرددرجامعهبهویمیدهد.باتوجهبهاینکههر

جامعهایدرارتباطبانقشهایاجتماعیاعضایش،دارایسلسلهمراتبیاست؛لذا،افرادبر

حسباهمیتیکهنقشآنهادرجامعهداراست،درردههایباالیسلسلهمراتبیادرردههای

پایینقرارمیگیرند.بههمینعلت،افرادیکهداراینقشهایمتعددیدرجامعههستند،

جایگاههایاجتماعیمتفاوتینیزدارند.

راترسیممیکند. جایگاه،مفهومیاستکهمجموعهیحقوقووظایفشخص  

همچنینحقوقووظایففردرادرنسبتباافراددیگرنیزتنظیممیکند؛البتهبهصورت

یکسان،همهیجایگاههایفردازاهمیتبرخوردارنیستوبرخیازجایگاههایفردمیتواند

1 .Place

2 .Social role
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بهعنوانجایگاهبرتربررویسایرجایگاههایویتأثیرگذارباشد؛اما«نقش»مجموعهی

رفتاریاستکهانتظارمیرود،فرددرموقعیتیمعینازخودظاهرسازد.نقش،الگویکاملی

رابرایرفتارونگرشهابهوجودمیآوردواستراتژیخاصیرابرایرویاروییباموقعیتهاکه

دائماًتکرارمیشود،تجویزمینمایند.

3-2. مبانی نظری

نقشدردررویکردتعاملیبهمنزلهیماحصلفراگرديازتعاملکهجنبهیاهتمامی

وخالقدارد،توصیفمیشوند.جرجهربرتمید۱بهایننکتهتوجهداردکهچطورکودکان

چیزهاییراجعبهجامعهمیآموزندوهستیهاياجتماعیخودراازطریقنقشستانی؛2

یعنیبرعهدهگرفتنخیالینقشهايدیگرانازقبیلپدر،مادر،آموزگار،پزشکو...پرورش

میدهند.بزرگساالننیزازهمینکار،برايیافتننقشهايخودشاناستفادهمیکنند،پس

هرنقشیمتضمنتعاملبانقشهايدیگراندراینفراگردتعاملیاست)آبراکرامبی,۱370,

ص.324(.

تعریفدیگرازنقشدررویکردنمایشیمنعکسشدهاست.طرفداراننظریهنمایشی

که میکنند بازي را نقشهایی همان اجتماعیشان، واقعی زندگی در انسانها معتقدند؛

بازیگرانتئاتردرصحنهینمایشانجاممیدهندوسعیمیکنندازطریقاداهاونمایشهاي

متناسب،نظرموافقدیگرانرابهخودجلبکنندوبارعایتاصولصحنهآرایی،بههدفهاي

فرديشاندستیابند(Tervino, 2003, p. 37).بنابراینجهاناجتماعی،صحنهینمایش

استوهمهمردانوزنان،صرفاًبازیگرانآنمیباشند.آنهاازیکدر،بهصحنهمیآیند

وازدردیگرصحنهینمایشراتركمیکنندوهرفردانسانیدرمدتعمرشنقشهاي

متعدديبازيمینماید.بنابرایندرهرجامعهافراد،چندیننقشاجتماعیمختلفراایفا

میکند)گیدنز,۱389,ص.۱0۱7(.بااینتوصیف،جایگاه،مجموعهیحقوقووظایفدر

1 . George Herbert Mead

2  .role–tqaking
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برابرنقشاجتماعیاستکهاعمالاینحقوقووظایفرادربرمیگیرد)عضدانلو,۱384,

ص.۱47(.هرجایگاه،داراینقشهایچندگانهاستکه«مجموعهنقش»۱نامیدهمیشوند.

هرجامعهبرایتقسیمیاتفکیکنقشهایاجتماعیمیاناعضایش،مالكهایینظیرجنس،

سن،وضعیتاجتماعیافرادو...دارد.

بنابراینمنظورازنقشاجتماعیزنان؛یعنیمجموعهانتظاراتیکهاززناندرجامعه

وجوددارد؛یعنیدرجامعه،زنانچهرفتارهاییبایدانجامدهندوازانجامچهرفتارهاییباید

خوددارینمایند،چهوظایفیدارندوازچهحقوقیبهرهمندند؛هرچنددرجامعهیامروز،

افرادهمزمانچندنقشراایفامیکنند)لوالآور,۱394,ص.۱6(،بنابراینفردممکناست،

نقشهایمختلفیراایفاکندکهسازگاریوهمخوانیبایکدیگرنداشتهباشندکهچنین

شرایطیرا«درگیرییاتضادنقشها2»مینامند)دوچ,۱374,ص.۱9۱(.براساساین

تعریف،امکانداردزنان،نقشهاییراایفاکنندکهباهمسازگاریوهمخوانینداشتهباشد.از

سویدیگرآروینگگافمن3دراثریبهنام«فاصلهنقش4»بیانمیکندکهفاصلهینقشبه

 Goffman,)درجهیکنارهگیریفردازنقشهایکهبهآنمحولشدهاست،اطالقمیگردد

p. 70 ,1959)؛یعنیفردممکناستایفایچندنقشرابرعهدهبگیرد،امافردنقشهاییکه

ازنظرشاهمیتکمتریدارندرابابیعالقهگیانجاممیدهد.بنابراین،فاصلهینقشبستگی

 (Fine - Philip, 2003, p. 47)  بهمنزلتاجتماعییکفردداردوتابعپایگاهاجتماعیاوست

بنابراین،باتوجهبهآنچهذکرشددرجوامعمدرن،بیننقشخانوادگیزنبانقش

اجتماعیاوتعارضوناسازگاریدیدهمیشود.همچنین،میتوانفاصلهینقشاجتماعیزن

ازنقشخانوادگیویرانیزمشاهدهنمود.دراینجوامعازیکسومطلوبیتنقشخانوادگی

ونفینقشهایاجتماعیازسویافرادیکهمتأثرازسنتهستند،مطرحمیشودوازسوی

1 .Role set

2 .Conflict and conflict of roles

3. Erving Goffman

4 . Role spacing
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دیگراهمیتنقشهایاجتماعیوتحقیرکردننقشهایمادریوهمسریزناننیزافزایش

 Jaggar,) یافتهاستکهاینامرحاصلدیدگاههایغربیبهویژه،نظریههایفمینیستیاست

pp. 66-67 ,1998)،البتهدرجوامعشهریومدرن،اینتعارضنقشبیشترصورتمیگیرد،

زیراهنوزتقابلسنتومدرنیتهوجودداردواینتقابل،جنسیتراهمتحتتأثیرخود

قراردادهاست؛امانکتهیحائزاهمیتایناستکهبرخالفدیدگاههایسنتیونظریههای

فمینیستی،زناننقشهایاجتماعیرادرقالبنقشهایجداگانهازنقشهایخانوادگیانجام

نمیدهند؛بلکهباایفاینقشهایترکیبی،تعادلوتوازنرادرجامعهبرقرارمیسازند)ریترز,

۱37۱,ص.502(

4- روش تحقیق
ازروشتحلیلمحتوایکیفی۱برایپژوهشحاضراستفادهشدهاست.دریکتعریفعام،

هولستی2تحلیلمحتوارابههرتکنیکیکهبرایاستنباطنظاممندوعینیویژگیهایخاص

پیامهابهکارمیرود،اطالقمیکند)هولستی,۱373,ص.70(.باردن3درکتابخود«تحلیل

محتوا»اشارهمیکند:«تحلیلمحتوادرحقیقتفنپژوهشعینیواصولیبهمنظورتفسیر

وتحلیلمحتواست»)باردن,۱375,ص.89-90(.اینروش،ابزاریبهمنظورتعیینوجود

کلماتمعیندرمتوناستومحققین،وقوع،تکراروارتباطآنهاراموردتحلیلقرارمیدهند

وسپسپیامهایدرونمتنرااستنتاجمیکنند.

برایکاربستاینروشدراینپژوهشبهمضامیننهانمتنبیانیهیگامدومانقالب

وبیاناتتوجهشدواستنباطواستخراجمعناازآنصورتگرفت.جستجویموضوعیلغت

)نقشاجتماعیزنان(ازبینبیانیهگامدومانقالبوبیاناتآیتاهللخامنهایباکمکنرم

افزارMAXQDAبدستآمدکهنتایججستجویبیاناتایشانبهصورتفیش،تنظیمشد

1. Oualitative Content Analysis

2 . Holesti

3 . Barden
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کهحولموضوعنقشاجتماعیزناناست.جدولشمارهیکفراوانیمنابعمورداستفادهرا

نشانمیدهد.

جدول۱.منابعمورداستفادهیپژوهش

پایگاهاینترنتیدفترنشروحفظآثاربیانیهمقالهکتابواژهکلیدی
آیتاهللخامنهای

5۱5۱35نقشاجتماعیزنان

بعدازجمعآوریفیشها،رویهتحلیلبهسهشیوهیتخلیص،تبیینوساختبندیاست

)محمدپور,۱392,ص.۱05(کهرویهیتحلیلاینپژوهشساختبندیاست.گامبعدی،

تعیینواحدهایتحلیلاستکهواحدهایتجزیهوتحلیلبه5نوعکلمه)نماد(،مضمون،

کاراکتر)شخصیت(،پاراگرافوعنوان)آیتم(تقسیمبندیمیشوندکهدرپژوهشحاضرواحد

تحلیل،پاراگرافمیباشد.گامبعدیکدگذاری،برایتعیینمقولههاستکهبرایکدگذاری

نیازاستکهمتن2یا3بار،خطبهخطمرورشودوبهکوچکترینجزءممکنتبدیلشودکه

تعدادکدهابعدازادغامکدهایمشابهتقلیلپیداکرد.سپسازاینکدها،مقولههااستخراج

وطبقهبندیشدکهسپسهرکدامازمقولههاموردتحلیلوتفسیرقرارگرفت)محمدپور,

۱392,ص.۱04(.

5- یافته  های پژوهش
سؤالپژوهشحاضراینبودکهزناندربیانیهیگامدومانقالبباتأکیدبربیاناتآیتاهلل

خامنهایازچهنقشاجتماعیبرخوردارند؟برایپاسخگوییبهاینپرسش،متنبیانیهیگام

دومانقالبوبیاناتآیتاهللخامنهایباروشتحلیلمحتوایکیفیبررسیگردیدونقش

اجتماعیزناندر5مقولهتثبیتگردیدکهدرجدول2بهشرحذیلآمدهاست.
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جدول2.کدگذاریوطبقهبندیمقولهها

مقولهزیرمقولهجمالت کلیدیکد

حقآموزش۱

تشویقبهیادگیری

علموپژوهش

علمآموزیراهیبرایپیشرفت2

جلوگیریازآموزشبرابرباظلم3

سازگاریعلمباطبیعتزنانه4
یادگیریمشروط

آموزشبارعایتحجاب5

نقشواالیمادر6
جامعهوخانوادهیسالم
وابستهبهعملکردزن

نقشاخالقیو
تربیتاجتماعی تربیتانسان7

تربیتجامعه8

حقاشتغال9

اشغالاشتغالبارعایتشروط

عدمتحمیلشغلبرزن۱0

تناسبباطبیعتزنانه۱۱

اشتغالباتأکیدبرعدمآسیببهنقش۱2
خانوادگیزن

اشتغالبارعایتحجابومسئلهی۱3
محرمونامحرم

حقفعالیتسیاسی۱4

فعالیتسیاسیفعالیتسیاسیمشروط

تشویقبهفعالیتسیاسی۱5

فعالیتسیاسیباتأکیدبرعدمآسیببه۱6
نقشخانوادگی

فعالیتسیاسیبارعایتعدماختالط۱7
زنومرد

فعالیتسیاسیرعایتحجاب۱8

زنانمجاهدافتخارنظاماسالمی۱9

تشویقوترغیببرایادامه
مبارزهمجاهدانهجهاد

ایثاروفداکاری20

حفظمقاومت2۱

ادامهمقاومت22
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جدولشمارهی2دستهبندیمقولههارادرحوزهینقشاجتماعیزناننشانمیدهد

کهدرادامه5مقوله)علموپژوهش،نقشاخالقیوتربیتاجتماعی،اشتغال،فعالیتسیاسی

ومبارزهمجاهدانه(بدستآمده،موردتحلیلوتفسیرقرارخواهدگرفت.

5-1. علم و پژوهش

یکیازمقولههایمهمدرعرصهیفعالیتاجتماعیزنان،علماستکهدربیانیهیگام

دومانقالببهاینموضوعاشارهشدهاست.آیتاهللخامنهایمعتقدهستند:«علمآموزی،

آشکارترینوسیلهعزتوقدرتیککشوراست.دنیایغرببهبرکتدانشخودبودکه

توانستبرایخودثروتوقدرتفراهمکندوباوجودتهیدستیدربنیانهایاخالقیو

اعتقادی،باتحمیلسبکزندگیغربیبهجوامععقبماندهازکاروانعلم،اختیارسیاست

واقتصادآنهارابهدستگیرد.مابهسوءاستفادهازدانشمانندآنچهغربکرد،توصیه

نمیکنیم،امابهنیازکشوربهجوشاندنچشمهدانشدربینخوداصرارمیورزیم.بحمداهلل

استعدادعلمدرملتماازمتوسطجهانباالتراست؛اماآنچهمنمیخواهمبگویمایناست

کهاینراهطیشده،باهمهاهمیتشفقطیکآغازبودهاستونهبیشتر.ماهنوزازقلههای

دانشجهانبسیارعقبهستیم.مااکنونحرکتراآغازکردهوباشتابپیشمیرویمولی

اینشتاببایدسالهاباشدتباالادامهیابدتاآنعقبافتادگیجبرانشود.»)بیانیهگامدوم

انقالب,۱397,ص.9(.

ایشاندربیانیهبهارتقاءدانشهمهیافراد)اعماززنومرد(برایرفععقبماندگیها

ووآبادانیکشورایرانتأکیدکردندودراینخصوصمعتقدهستند:«یکیازافتخارات

نظامجمهوریاسالمیاستکهدرسایهنظاماسالمیاینهمهزنتحصیلکردهوممتازاز

لحاظفکریوعملیدرجامعهوجوددارد.افتخارمیکنیمنامزنانمابررویکتابهای

متعددگذاشتهشدهکهاینکتابهاجزءبهترینآثارمکتوبنظاماسالمیاست»)خامنهای,

۱393/۱/30(.همچنین،ایشانبههمهیافرادجامعهبرایتشویقزنانبرایکسبعلمتأکید
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میکنند:«شماهرچهبتوانیددانشجویاندخترراتشویقبهعلمآموزیکنید؛اینکار،کشور

رابهاهدافخویشنزدیکترخواهدکرد،زیرامردمبهخدماتزناننیازمندند)خامنهای,

۱386/۱0/26(.نکتهمهمترایناستکهایشانجلوگیریازکسبعلمبرایزنانرانوعیظلم

میدانند:«اگرزندرجامعهبتواندبهعلمکهآیینالهیبرایهمهانسانهاست،برسد،تربیت

فرزندانبهترومحیطخانوادهگرمتروجامعهپیشرفتبیشتریخواهدکرد.هدفایناست

کهزنان،انسانبزرگشوند.اگرزنیاستعدادعلمیدارد؛امانمیگذارندایناستعدادهاشکوفا

شود،ظلماست)خامنهای,۱376/7/30(.پسمنبهشمابانوانمسلمانتأکیدمیکنمکه

هرچهمیتوانید،روزبهروزآگاهیخودتانرابیشترکنید»)خامنهای,۱368/۱0/26(.

همچنین،ایشانزنانرابهمطالعهدرموردمسائلومشکالتمربوطبهزنانتشویق

کردهاندکهزناندرهررشتهایمیتوانندتحصیلکنندوراهبرایشانبازاست،تنهادریک

مورد،باکسبعلمبرایزنانمخالفتکردهاند،آنهمدرسیکهباویژگیزنانهیآنانسازگار

نباشد.ایشانمعتقدند:«درسیکهبااهدافعالیزنانسازگاراستدراختیارشانقراربدهیم؛

نهاینکهمجبورشانکنیمکهشماچوندرکنکوراینجوریشرکتکردیواینجورینمره

آوردیحتماًبایدبرویوآنرشتهرابخوانیکهاینرشتهنهباطبیعتزنانهونهبااهداف

عالیهویسازگاراست.پسفعالیتعلمینبایدبرزنانتحمیلکرد؛چنانکهبهسدراهآنان

همنبایدپرداخت»)خامنهای,۱393/۱/30(.

همچنینایشانبهزنانتأکیدمیکنندکهدرکسبعلم،بایدحجابحفظگردد:

«ماامروزچقدرزناندانشمندوعالمدررشتههایمختلفدرجامعهمانداریم،امروزدر

جمهوریاسالمیرشتههایگوناگونعلمیدراختیارخانمهاست،زنهاییکهعفاف،عصمت

وحجابشانراحفظکردندوبهفعالیتعلمیهممیپردازند)خامنهای,۱37۱/9/25(.در

جایدیگر،ایشانبهضرورتمتناسبسازیفضایآموزشیباکرامتزنانمیپردازند:«در

محیطدانشگاهها،خانمهایدانشجوواستادبایدبکوشندکهفرهنگاسالمیراترویجکنند

واجازهندهندبهکسانیکهنسبتبهاسالموحجاباسالمیبیاحترامیکنندوافکارفاسد
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رادرمحیطعلمیمنتشرکنند.محیطدانشگاهبایدمحیطاسالمیباشدکهالگویشفاطمه

زهرااست»)خامنهای,۱37۱/9/25(.همچنینبهمسئوالندانشگاههاتأکیدمینمایندکه:

«مسئوالنبایدشرایطوتسهیالتیرافراهمکنندکهزناندانشجوومحققعالوهبرانجام

کارهایعلمی،بتوانندوظیفههمسرداریونگهداریازفرزندانراانجامدهندومجبوربهکنار

گذاشتنمسیرعلمیخودنشوند»)خامنهای,۱395/۱0/۱3(

بااینتوصیف،میتواناذعانکردکهایشاننقشزناندرعرصههایعلمیرامایه

افتخارجامعهیایرانمیداند،البتهحضورزناندرعرصهیعلمرامشروطبهاینامرکردهاند

کهدرکسبعلم،بهزناننبایداجباروتحمیلکردوبهزنانتأکیدمیکنندکهبرایکسب

علمبایدعفافوحجابرارعایتکنند.

5-2. نقش اخالقی و تربیت  اجتماعی

یکیدیگرازنقشهایاجتماعیزنان،نقشاخالقیوتربیتاجتماعیآناناست.آیتاهلل

خامنهایدرخصوصاینموضوعدربیانیهبهدومفهوممعنویتواخالقاشارهکردندکه

«معنویّتواخالق،جهتدهندههمهفعالیتهایفردیواجتماعیونیازاصلیجامعهاست؛

بودنآنها،محیطزندگیراحتیباکمبودهایمادی،بهشتمیسازدونبودنآنحتیبا

برخورداریمادی،جهنممیآفریند.بنابراین،بایدعیارمعنویتواخالقدرفضایعمومی

افزایشپیداکندکهاینامرنیازمندتالشجهادیاست»)بیانیهگامدومانقالب,۱397,ص.

۱0(.همانطورکهازمتنبیانیهبرمیآیدایشانبهاخالقبهعنوانموتورحرکتفعالیتهای

فردیواجتماعیمینگرند.نکتهیحائزاهمیتایناستکهدرقدماول،نهادینهکردناخالق

صحیحدرافرادازکودکیدرمحیطخانوادهبهویژه،توسطمادرصورتمیگیرد،اینمادر

استکهفرزندانخویشرابرایورودبهعرصهیجامعهتربیتمیکند.بنابراینپیشرفت

جامعهبهتربیتمادرانآنجامعهوابستهاست.دراینخصوصایشانمعتقداست:

«درمسئلهزنآنچهکهدردرجهاولاهمیتقراردارد،مسئلهخانوادهاست.خانواده
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سلولاصلیدرجامعهاست.نهاینکهاگراینسلولسالمشد،سالمتبهدیگرهاسرایت

میکندواگرناسالمشد،عدمسالمتبهدیگرهاسرایتمیکند؛بلکهبهاینمعناستکه

اگرسالمشد،یعنیبدنسالماست.بدنکهغیرازسلولهاچیزدیگرینیست.هراندامی

مجموعهسلولهاست.پساگرماتوانستیمسلولهاراسالمکنیمپسسالمتآناندامرا

داریم.مسئلهاینقدراهمیتدارد.جامعهاسالمیبدونبهرهمندیازنهادخانوادهسالم،امکان

نداردپیشرفتکند)خامنهای,۱390/۱0/۱4(.بنابرایننقشزنبهعنوانعضویازخانواده،

ازهمهنقشهاییکهزنمیتواندایفاکند،اهمیتشبیشتراست.زیراافرادرابرایورودبه

میدانهایبزرگآمادهمیکندوبالندگیاستعدادهایدرونیانسانبهمادروابستهاست؛

حفظسالمتروحیجامعهوخانوادهبهمادروابستهاست)خامنهای,۱375/۱2/20(.

درجایدیگرایشانبیانمیکنند:«فریفتگانغافل،مادریزنراتحقیرمیکنند؛

درحالیکهمادرییعنیتربیتانسانوتولیدواالترینمحصولومتاععالموجود،یعنی

بشر.بنابراینبایدزندردامنپرعطوفتوباسخنانپرنکتهومهرآمیزش،فرزندانسالمی

رابهعنوانزنان،مردانوشخصیتهایجامعهازلحاظروحیوروانیتربیتکند.مادراز

هرسازندهای،سازندهتروباارزشتراست.بزرگتریندانشمندانممکناستیکابزاربسیار

پیچیدهالکترونیکیرابهوجودآورند،موشکهایقارهپیمابسازند؛اماهیچیکازاینهااهمیت

آنرانداردکهکسییکانسانواالبهوجودآوردواو،مادراست)خامنهای,۱376/7/30(.

ازنگاهایشانزنانعالوهبراینکهنقشتربیتیدرمحیطخانهدارند،داراینقشتربیتی

دراجتماعهستند،بهاینمعناکهزنانبایدخودحافظارزشهایاسالمیدرسطحمدارس،

دانشگاه،باشندوباهرگونهاشاعهافکارفاسدبرخوردنمایند)خامنهای,۱37۱/9/25(؛یعنی

همهموظفنددرراهمعروفهاامرکنندوازمنکرهابازدارندکهابتذالاخالقیمنکراست،

تضعیفنظاماسالمیمنکراست،تضعیففرهنگاسالمیمنکراستکهبایدهمهدرراهرفع

منکرهاتالشکنند)خامنهای,۱394/۱/۱(.

بااینتوصیفازدیدگاهایشان،مهمتریننقشزنان،نقشاخالقیوتربیتاجتماعی
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است،زیرامسئولخلقواالترینمتاععالموجود،یعنیبشرندکهتربیتصحیحآنان،میتواند

بهسعادتمندیجامعهمنجرشود.

5-3. اشتغال

در آیتاهللخامنهای است. اشتغال زنان، اجتماعی فعالیت مقولهدرعرصهی سومین

خصوصبهکارگیرینیروهایکارآمددربیانیهیگامدومانقالبمیفرماید:«آیندهسازانباید

درنظرداشتهباشند،درکشوریزندگیمیکنندکهازنظرظرفیتهایطبیعیوانسانی،

کمنظیراستومهمترینظرفیتامیدبخشکشور،نیرویانسانیکارآمدبازیربنایعمیقو

اصیلدینیاستکهآمادهتالشجهادیبرایآبادانیکشورندکهبایدازهمهاینظرفیتها

استفادهکرد)بیانیهگامدومانقالب,۱397,ص.8(.ایشانبرایآبادانیکشوربهاستفاده

ازتواناییهمهانسانهایکارآمد)مردوزن(تاکیدمیکند،زیرامعتقدندکهکشورایرانبه

فعالیتواشتغالزنانبهعنواننیمیازجمعیتکشورایراننیازمنداست،امابرایاشتغال

زنان،شروطیرامطرحمیکنندکهبهشرحزیراست:

«خداوندگنجینهآرامشورحمترادروجودزنقراردادهاستوزناندرجامعهباید

درمشاغلیانجاموظیفهکنندکهباویژگیهایذاتیآنانمتعارضنباشد.بعضیازمشاغل

متناسبباویژگیوخصوصیاتزناننیست،خوبزناناینهارادنبالنکنند.پسزنهر

چهمیتواندتالشاقتصادیواجتماعیکند،شرع،مانعنیست؛البتهچونازلحاظجسمانی،

ظریفترازمرداست،لذاضرورتهاییدارد.تحمیلکارسنگینبرزن،ظلمبهزناست؛اسالم

اینراتوصیهنمیکند»)خامنهای,۱393/۱/30(.

بنابراینازمنظرایشان،اولینشرطاشتغالبرایزنانایناستکهشغلباطبیعتزنانه

سازگارباشد.ازدیگرشروطیکهایشانبرایاشتغالزنانبیانمیکنندکه«زنهانیمیاز

جامعهاندوماازظرفیتهاینیمیازجامعهدرزمینههایگوناگوناستفادهکنیم؛منتها

اشتغالزناننبایدمهمترینشغلزن،یعنیکارخانه،همسریومادریراتحتالشعاعقرار
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دهد.درواقعاینکارنبایدباکرامت،ارزشانسانیزنمنافاتداشتهباشد.پسماباآناشتغال

کاماًلموافقهستیمکهبهاینقضیهلطمهایواردنکند؛چوناینامرجایگزینندارد.شمااگر

بچهخودتانرادرخانهتربیتنکردید،هیچکسدیگرنمیتوانداینکاررابکند،نهپدرشو

نهکاردیگران،زیرااینکار،کارمادراست؛اماآنشغلیکهشمابیروندارید،اگرشماانجام

ندهید،۱0نفردیگرآنجاایستادهاندکهآنکارراانجامخواهندداد.بنابرایناولویتباکاری

استکهبدیلندارد،البتهشغلدرمواردیبرایبعضیاززناناجتنابناپذیروالزمباشد.به

هرحالشغلبرایزنانیکهمشتاقفعالیتاجتماعیهستندامریجایزومباحاست؛ولی

نبایدمانعبچهداریوهمسرداریویگردد؛امااینکهاورامجبورکنندوبگویندبایدحتماً

شغلیبپذیریتابادرآمدآنبتوانیهزینههایخانوادهراتأمینکنی.اسالماینموضوعرا

اززننخواستهاست؛اینیکنوعتحمیلبرزناست.پساسالمارزشزنرالزوماًبهشغل

نمیداند»)خامنهای,۱37۱/9/25(.

بنابراین،ایشانمعتقدندکهاشتغالنبایدبهنقشخانوادگیزنانآسیبیواردکند.پس

ایشانبرایخانوادهونقشخانوادگیزنان،اولویتیبیشترازنقشاجتماعیآنانقائلهستند.

درادامهایشانمیفرمایند:«دراینجاوظیفهبردوشدولتاست،بایدبهآنخانمهاییکه

بههردلیلی،باهرضرورتیکارتماموقتیانیمهوقتراقبولکردند،کمکبشودتابتوانندبه

مسئلهمادری،خانهداریبرسند.بایدبامرخصیهاوبازمانبازنشستگیبهنحویکمککند

تااینخانمبهاینقضیههمبرسد.شرطبعدیبرایاشتغالزنان،مسئلهمحرمونامحرماست

کهدراسالمجدیاستوبایدرعایتگردد»)خامنهای,۱390/3/۱(

5-4. فعالیت سیاسی

دربیانیهیگامدومانقالب،بهارتقابینشسیاسیونقشآفرینیسیاسیمردمتوجهشده

استکه«ازبرکاتجمهوریاسالمیاینبودهکهبینشسیاسیآحادمردماعماززنومرد

ونگاهآنانبهمسائلبینالمللیرابهگونهیشگفتآوریارتقاءدادهاست.همچنینمشارکت
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مردمدرمسائلسیاسینظیرانتخابات،مقابلهبافتنههایداخلی،حضوردرصحنههایملی،

استکبارستیزیرابهاوجرسانیدهاست»)بیانیهگامدومانقالب,۱397,ص.6(.

همانطورکهازمتنبیانیهمشخصمیشود،ایشاندرخصوصفعالیتسیاسی،دیدگاهی

فارغازجنسیتارائهکردهاندکهنقشزنومرددرعرصهیسیاسی،نقشیبیبدیلاست.در

واقع،نقشزناندرعرصههایسیاسیظاهرینیستکهتنهابهپایصندوقهایرأیختم

شود؛بلکهزنانحقدارنددرتصمیمگیریهاوتحوالتسیاسیسهیمباشند.دراینخصوص

ایشاندرجاییدیگرمیفرمایند:«زنومردهموارهدرارزشهایاسالمی،انسانیهمسطح

بودهاندوتنهادروظایفاختصاصی،آنهمبراساسخصوصیاتآفرینشآنهااختالفاتی

وجوددارد.بنابرایناهتمامبهامورمسلمانانوجامعهراوظیفههمهافراد)زنومرد(میدانند»

)خامنهای,۱375/۱2/20(؛حتیایشاندربرخیازموارد،زنانرابهحضوردرعرصهی

سیاستتشویقمیکنند:«نگذاریدحضورزنانفعالدرجبههانقالبکمرنگگردد.دیگران

درمواجههباانقالبسعیمیکنندازعنصرزنانکارآمداستفادهکنند.جبههانقالب،زنان

کارآمدوعالمبهمراتببیشتردارد.خانمهاییکهاهلاقدامند،اهلفکرکردنند،صحنهانقالب

ودفاعازانقالبراخالینگذارید.اینیکنکتهاست»)خامنهای,۱392/2/2۱(.بنابراین،

حضورونقشزناندرعرصهیسیاسیراافتخارآمیزمیداندوزنانرابرایواردشدنبهاین

حوزهترغیبمینمایند.

همچنین،ایشاندرجایدیگرمیفرماید:«درعرصهفعالیتهایسیاسی،زنمسلمان

حقداردآنچهراکهاقتضایزماناست،خألییراکهاحساسمیکند،اینوظیفهایراکهبر

دوشخودحسمیکندانجامدهد؛چنانچهدختریمثاًلاحساسمیکند،بایددرکارهای

سیاسیواردشود،برایآنهامیدانبازاست؛بهشرطرعایتعفافوعدماختالطوامتزاج

زنانومردان.اسالمرویاینمسئلهحساسیتداردومعتقداستکهمردوزنبایدیک

مرزبندیوحجابیمیانخودشانداشتهباشند.اگراینحساسیتاسالمنسبتبهروابط

ونوعاختالطمردوزنرعایتشود،همهکارهاییکهمرداندرعرصهیاجتماعیانجام
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میدهند،زناننیزاگرقدرتجسمانیوفرصتشراداشتهباشند،میتوانندانجامدهند»

)خامنهای,۱375/۱2/20(.پسزندراجتماعوسیاست،بایدپرورشاسالمیپیداکندو

درمیدانهایاجتماعیوسیاسیپیشتازباشد؛امادرمسائلشهوانیوجنسیملعبهیدست

اینوآننشود)خامنهای,۱370/8/22(.

وعالجدردهای فهمیدن و درجامعه ادامهمیفرمایند:«مسئولیتحضور در ایشان

عمومیجامعه،مخصوصمرداننیستوزنهانمیتوانندشانهازاینمسئولیتخالیکنند،

پسهریکاززنومردبرحسبتواناییهایشان،مسئولیتیاجتماعیوسیاسیبردوش

دارند؛امابایددرنظرداشتهریکاززنومرددرحیطهمسئولیتهایخانوادگی،وظیفه

بخصوصیدارندکهبرفعالیتسیاسیشاناولویتدارد.براساستقسیمبندیاسالم،زنان

وظیفهیانجامکارهایمربوطبهخانهومردانوظیفهنانآوریرابرعهدهدارند؛درنتیجهبرای

زنان،فعالیتهایسیاسیواجتماعیدردرجهدوماهمیتقراردارد.پسمسئولیتسیاسی

زناندرکناراولویتدادنبهمسئولیتهایخانوادگیمعناپیدامیکند؛امامنمیگویم

مهمتریننقشیکهیکزنمیتواندایفاکند،آننقشیاستکهبهعنوانیکمادروهمسر

میتواندایفاکند؛اگرچهاسالمبرنقشمادروهمسردرخانوادهتأکیدمیکند؛امااینامر

بهمعنایایننیستکهزنراازشرکتدرمسائلسیاسیمنعکند،حتیبعضیاززنان

میگویندچونخانه،شوهروفرزنداجازهنمیدهدفعالیتسیاسیبکنیم،پسشوهروفرزند

رابایدرهاکنیم.هردوغلطاست.نهاینرابهخاطرآن،نهآنرابهخاطرایننبایدازدست

داد»)خامنهای,۱384/5/5(.

بنابراین،شرطحضوروفعالیتسیاسیزنانایناستکهدرانجامفعالیتهایسیاسی،

حجابوعفافحفظشودومسئولیتهایسیاسیبهنقشخانوادگیزنآسیبیواردنکند.

5-5. مبارزه مجاهدانه

مقولهیآخردرحوزهینقشاجتماعیزنان،مبارزهیمجاهدانهمیباشد.دراینخصوص
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آیتاهللخامنهایدربیانیهیگامدومانقالباشارهمیکنند:«امروزنمادباشکوهایستادگیدر

برابرمستکبرانجهانودررأسآنان،آمریکایجنایتکارروزبهروزبرجستهترشد.درتماماین

چهلسال،تسلیمناپذیریوپاسداریازانقالبوگردنبرافراشتهیآندرمقابلدولتهای

مستکبر،خصوصیتشناختهشدهیایرانوایرانیبهشمارمیرفتهاست.قدرتهایانحصارگر

جهانکههمواره،حیاتخودرادردستاندازیبهاستقاللدیگرکشورهادانستهاند،دربرابر

ایراناسالمی،اعترافبهناتوانیکردند.ملتایراندرفضایحیاتبخشانقالبتوانست،

دستنشاندهآمریکاراازکشوربراندوپسازآنهمازسلطهیدوبارهقلدرانجهانیبرکشور

باقدرتجلوگیریکند»)بیانیهگامدومانقالب,۱397,ص.7(.اینرویکرددینیواخالقی

درجمهوریاسالمیبودکهدلهایمستعدجوانانرامجذوبکردوفضابهسوددینواخالق

دگرگونشد.مجاهدتهایجواناندرمیدانهایسختازجملهدفاعمقدس،باذکرودعا

وروحیهیایثارهمراهشدوماجراهایصدراسالمرازندهکرد.درآنروزهزارانجوان،پیر،

زنومردبرایاردوهایجهادی،جهادسازندگیوبسیجسازندگیداوطلبشدندکهتاامروز،

جهادسازندگیروزبهروزبیشتروباکیفیتترشدهواینمعجزهانقالباسالمیاست)بیانیه

گامدومانقالب,۱397,ص.6(.براساساینبیانیه،میتواناذعانکردکهوظیفههرفرد

مسلمانی،ایستادگیدربرابرمستکبراناست.منظورازمبارزهیمجاهدانهبرایزنان،مشارکت

زناندرحوزهیدفاعومجاهدهاستکهدرزمانهایمختلفنظیرانقالباسالمیوجنگ

تحمیلیصورتگرفتهاست.ایشاندربیاناتمتعددبهنقشزناندرعرصهیمبارزهمجاهدانه

بهصورتحضورمستقموغیرمستقیمتأکیدکردهاند.

ایشانحضورمستقیمزناندرعرصهیمبارزهبامستکبرانراموردتحسینقراردادندو

حتیدرمواردیمتعدد،اینحضورراالزمدانستند:«نقشزناندراصلانقالبممتازبود،آن

کسانیکهسابقهدارند،میدانندکهزنانهمدردورانمبارزهنقشداشتندهمبهخصوصدر

هماندورانانقالب،یعنییکسالونیمیکهحرکتانقالبیونشروعشد،نقشمؤثرداشتند

کهاگرنبودند،اینتظاهراتعظیم،بیاثرمیشدند.دربعضیجاهامثلمشهد،شروعاین
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تظاهراتاززنانآغازشد؛یعنیاولینحرکتعمومیمردمی،یکحرکتزنانهبود؛البتهمورد

تعرضپلیسقرارگرفتندوبعدحرکتمردانهراهافتاد»)خامنهای,۱390/3/۱(.همچنین

ایشاندررابطهباحضورمستقمزناندرجنگتحمیلیمیفرمایند:«درایندوران،نقشزنان

یکنقشفوقالعادهبود.زنانمباشردرمیدانجنگ،درکارهایپشتیبانیوبعضاًبهندرتدر

کارهایعملیاتیونظامیکهمنبخشکارهایپشتیبانیاشراخودمازنزدیکدراهوازدیدم،

یکنقشفوقالعادهبود.زنهاحتیدربخشهاینظامیهمفعالبودند،اینهایکمجموعه

کاریاستکهباهیچمعیاریقابلاندازهگیرینیست»)خامنهای,۱390/۱0/۱4(.ایشان

حضورغیرمستقیمزناندرمیدانمبارزهبامستکبرانراموردتحسینقراردادهومیفرمایند:

«اگرزنهابهانقالبنپیوستهبودند،اگرجوانهاازخانهبرایپیوستنبهصفوفانقالببیرون

نمیآمدندومادرهایشاننمیگذاشتند،اگرزنهادلدرگروانقالبنداشتند؛مردهاآزادانه

درانقالبجانفشانینمیکردندوبهاحتمالزیاداینانقالببهاینشکلپیروزنمیشدیا

اصاًلپیروزنمیشدیامشکالتبزرگیدرسرراهآنپدیدمیآمد»)خامنهای,۱369/9/5(.

درجایدیگرایشاناشارهمیکند:«اینزنانیکهتوانستندشوهرانوفرزندانخودرابه

صورتانسانهایفداکاریدربیاورندکهبروندوازکشوردفاعکند،اینهازنانبزرگیهستند.

بندههروقتبااینزنانمواجهمیشوم،درمقابلآنهااحساسخشوعمیکنم.مادریکه

دوفرزند،سهفرزندخودرادرراهخدادادهاستولیمحکمایستادهبهماسفارشمیکندکه

بایستید،محکمباشید.انساندرمقابلاینهمهعظمتاحساسخشوعمیکند.اینواقعیت

زنانجامعهیمااستکهبسیارافتخارآمیزاست؛البتهنقشهمسرهاهمنقشبسیارمهمی

است.اگراینخانمهایجوانمانعشوهرهایشانمیشدند،آنهانمیرفتند.همسرانجواننه

تنهامانعنشدند،بلکهتشویقکردند.انسانزمانیاینهارامیبیند،میفهمدکهفرآوردههای

انقالباسالمیچقدرباعظمتاست»)خامنهای,۱397/۱2/22(.

بنابراینایشاننقشزناندرعرصهیمبارزهیمجاهدانهرابهصورتمستقیموغیر

مستقیمموردتحسینقراردادهاندوآنرامایهیافتخاروازبرکاتانقالباسالمیدانستهاند.
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همچنیندرخصوصنقشزناندرحفظجریانمقاومتاسالمیبیانمیکنند:«شمازنان

مسلمان،برایزنانکشورهایاسالمیمایهدلگرمیهستید.ماازشماجوانانیادگرفتهایم،

اینمقاومتراحفظکنیدواینایستادگیراغنیمتبشماریدبااستقامتتان،باوحدتتان

وحضورتاندرصحنههایگوناگونوباپشتسرمسئوالنقرارگرفتن،آبرویرابهاسالم

دادهاید،تداومببخشید.شماهااسالمرازندهکردید»)خامنهای,۱370/۱0/۱۱(

درادامهایشانتأکیدمیکنندکهایننقشبیبدیلزنانبایدادامهداشتهباشدوبرای

نگهداشتنزنایرانیمسلماندرهمانروندیکهانقالب،دروی،جاانداخته،بهسبکزندگی

اسالمی-ایرانینیازمندیم؛یعنیچهکنیمکهزندرجامعهکرامتشحفظشودوهمشأنو

عزتخانوادگیاشمحفوظبماند،همبتواندوظایفاجتماعیوسیاسیاشراانجامدهد،چه

کنیمکهزنمجبورنباشد،بیناینچندتایکیراانتخابکند.اینهاجزمسائلاساسیماست.

راهحلمسئلهایناستکهبایدبهمتوناسالمیمراجعهکنید؛ازقرآن،سنتوازمتون

اسالمیاصولوپایههایاصلیرااخذکنید.قرآنکریمچندینالگویعملیاززنانومردان

متعالیرابهعنوانالگویعملیانسانهامعرفیکردهکهدررأسزنانیکهمطرحمیشود،

حضرتزهرا)س(استکهتمامابعادیکهبراییکزنمتصوراست،درفاطمهزهرا)س(

جلوهکردهاست.اویکزنمعمولینبود،یکزنملکوتییکانسانبهتماممعنا،تمامنسخه

معنویتاستودریککلمهایشانالگواست.ایشانموجودیملکوتیاستکهدرعالمبه

صورتانسان،ظاهرشدهاست.درکنارمقاممعنویایشان،خصلتهایبرجستهوکارکردهای

مهمدرزندگیشخصیاینبانویبزرگوار،هرکدامیکدرساست،تقوایاو،عفتوطهارت

او،مجاهدت،شوهرداری،فرزندداریوسیاستفهمیوی،هرکدامیکدرساست،نهفقط

درسبرایشمابانوان؛بلکهبرایهمهبشریتدرساست.بنابراینایناقترانبرایمایک

فرصتاست؛درزندگیحضرتزهرا)س(بایددقیقشد،بانگاهینو،آنزندگیراشناختو

بهمعنایواقعیکلمه،آنراالگوقرارداد)خامنهای,۱370/۱0/۱۱(.

بااینتوصیفمیتواناذعانکردکهآیتاهللخامنهایفعالیتاجتماعیزنانرادر5
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مقولهیعلموپژوهش،نقشاخالقیوتربیتاجتماعی،اشتغال،فعالیتسیاسیومبارزهی

مجاهدانهبارعایتبرخیشروطپذیرفتهاندومعتقدندبرایاینکهنقشاجتماعیزنانبهنقش

خانوادگیآنان،آسیبواردنکندوزنانبتوانند،نقشخانوادگیونقشاجتماعیراهمسوبا

همپیشببرند،بایدسبکزندگیاسالمی-ایرانیشکلبگیردکهاینامرنیازمندالگوگیری

اززنانروحانیوملکوتینظیرحضرتزهرا)س(است،زیراایشانهیچگاه،نقشخانوادگی

رافداینقشاجتماعینمیکردندوبالعکسودرایفایهردونقشخانوادگیواجتماعی،

اعتدالراحفظمیکردند.

نمودار۱.نقشاجتماعیزناندربیانیهگامدومانقالبباتاکیدبربیاناتآیتاهللخامنهای

جمع  بندی و نتیجه  گیری
هدفپژوهشحاضر،بررسینقشاجتماعیزناندرچارچوببیانیهیگامدومانقالب

باتأکیدبربیاناتآیتاهللخامنهایبودکهبرایبررسیاینموضوعازروشتحلیلمحتوای

کیفیاستغادهشدو5مقولهدرخصوصنقشزناندرعرصهیاجتماعنظیرعلموپژوهش،

نقشاخالقیوتربیتاجتماعی،اشتغال،فعالیتسیاسیومبارزهمجاهدانهتعیینگردیدواز

یافتههایبدستآمده،میتوانچندنکتهاساسیرااستنباطکرد.

اولاینکه،آیتاهللخامنهایدرزمینهیکسبعلم،نهتنهازنانراتشویقمینمایند،بلکه

 

اجتماعی زنان در بیانیه نقش 
م انقالب با تاکید بر گام دو

ایاهلل خامنهبیانات آیت  

و پژوهش علم  

نقش اخالقی و تربیت 
 اجتماعی

 اشتغال

 فعالیت سیاسی

 مبارزه مجاهدانه

 راهکار
-دگی ایرانیخلق سبک زن

سالمی با الگوگیری از ا
(سحضرت زهرا)  
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زنانتحصیلکردهبارعایتحجابرامایهیافتخارجامعهایرانبیانکردند.ترغیبایشان

برایکسبعلمزناندربیانیهیگامدومانقالبوبیاناتایشانمشخصاستکهکشور

برایپیشرفتبهکسبعلمهمهیافرادنیازمنداست.درخصوصنقشتربیتاجتماعی

زنان،نهتنهاایننقشزنانراتحسینکردند؛بلکهایننقشراعالیتریننقشزنانمعرفی

کردند،امادرزمینهیاشتغالوفعالیتسیاسیدیدگاهمتفاوتیدارندودومقولهیاشتغال

وفعالیتسیاسیرابهشرطمتناسببودنباطبیعتوویژگیهایزنانهتأییدمیکنندو

اینکهنبایدبهنقشخانوادگیزنبهعنوانهمسرومادرآسیبیواردکند؛زیراازمنظرایشان

نقشخانوادگیزناندارایاهمیتیباالترازنقشاجتماعیآناناست.همچنیندرخصوص

اشتغالوفعالیتسیاسیبهرعایتعفاف،حجابوعدماختالطزنومرداشارهمیکنند.

درنهایتایشاندررابطهبامقولهیمبارزهمجاهدانه،حضورزناندرعرصهیجهادراباعث

افتخارمیدانند.

نتیجهایکهازاینیافتههابدستآمدهایناستکهورودزنانبهعرصههایفراتراز

محدودهیخانواده؛یعنینقشاجتماعیومسئولیتپذیریدرجامعهیکیازحقوقآناناست،

اماازمنظرایشانزمانیایننقشاهمیتداردکهکیفیتآنازهرگونهافراطوتفریطبهدور

باشد؛اینامربدینمعناستکهتشویقایشانبهتحصیلزنان،نشانهیدیدگاهایشاناست

کهزنراصاحبتعقلمیدانندوبرخالفدیدگاهبرخیازافرادسنتیاستکهتعقلزنرا

ضعیفواحساساتزنراقویمیدانند.

ازسویدیگر،ایشانبرایاشتغالوفعالیتسیاسیزناناهمیتقائلند،ولیدیدگاهشان

تعریف تنهادرمحیطخانواده را ازدیدگاههایسنتیاستکهنقشزن برخی برخالف

میکنند؛البتهدیدگاهایشانبادیدگاههایمدرنوغربیبهویژهنظریههایفمینیستیهم

متفاوتاست.نظریههایفمینیستی،زنراتنهابانقشهایاجتماعیتعریفمیکنندونقش

خانوادگیزنراظلمبرزنمیدانندوراهرهاییازظلمرافعالیتاجتماعیزنمیدانند،در

صورتیکهایشاناولویترابهنقشخانوادگیزنمیدهندونقشاخالقیوتربیتاجتماعی
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زنرادرتربیتوآمادهسازیآیندهسازانکشوربسیارمهممیدانند.ایشاناشتغالوفعالیت

سیاسیرابهشرطلطمهنخوردنبهنقشخانوادگیزن،توجهبهخصوصیاتزنانهورعایت

مسئلهیمحرمونامحرم،خالیازاشکالمیدانند.

نکتهمهمدیگریکهازیافتهها،استنباطشده،ایناستکهایشانبرترکیبنقشهای

خانوادگیواجتماعیتأکیدمیکنندکهترکیبنقشها،درجامعهتعادلوتوازنایجادمیکند

وبرایاینکه،اینترکیبنقشهاصورتگیرد،نیازاستکهسبکزندگیایرانی-اسالمیشکل

بگیردکهاینامرنیازمندالگوگیریاززنانروحانیوملکوتینظیرحضرتزهرا)س(است،زیرا

ایشانهیچگاه،نقشیرابهنفعنقشدیگرحذفنمیکردندودرایفایهردونقشخانوادگی

واجتماعی،اعتدالراحفظمیکردند.
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