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 چکیده

ها، یکی از  تحقیر نقش خانوادگی زنان و صرفاً اهمیت دادن به هویت اجتماعی آن

اندیشمندان اسالمی نیز آرای متفاوتی  .های مختلف فمینیستی است نظری دیدگاه اشتراکات

اهلل  های آیت اند. در پژوهش حاضر، اندیشه ماعی زن بیان کردهدرباره جایگاه و نقش اجت

ای، رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران درباره این موضوع بررسی شده است. همه  خامنه

ها و بیانات پنج سال اخیر ایشان با روش تحلیل محتوای کیفی مایرینگ بررسی  سخنرانی

های سیاسی،  یالت، اشتغال، فعالیتشد. در نهایت مقوالت گوناگون در پنج محور تحص

بندی  بندی گردید و در هر بخش جمع ها و حوزه ورزش قهرمانی دسته عرصه مجاهدت

انجام شد. به عنوان نمونه در زمینه تحصیالت ایشان تأیید همراه با تشویق را برای زنان به 

اگرچه در زمینه دانند،  برند و زنان تحصیلکرده را مایه افتخار جامعه اسالمی می کار می

نمایند. وجوه تشابه و  اشتغال، نظری متفاوت دارند و آن را به صورت مشروط تأیید می

های غربی درباره نقش اجتماعی زنان  تفاوت دیدگاه ایشان با متفکران اسالمی و نیز نظریه

 گیری ذکر شده است.  در نتیجه

 ، فمینیسم، مسلمان، نقش اجتماعی.ای، تحلیل محتوای کیفی، زن اهلل خامنه آیت ها: کلیدواژه
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 مقدمه

های اجتماعی و  ترین جنبش شاید بتوان گفت در طول قرن بیستم، فمینیسم یکی از پرمناقشه

های اجتماعی، سیاسی  های نظری و دگرگونی فکری در سطح جهان بوده است. بسیاری از چالش

این جنبش دانست. جنبش توان در وهله نخست ناشی از  و حقوقی در وضعیت زنان را می

فمینیسم به ویژه موج دوم آن با تأکید بیش از حد بر مقوله اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان، 

قیمت نیاز  داری نیز که به نیروی ارزان آنان را به وادی دیگری کشاند. در این میان نظام سرمایه

خانه و زندگی خانوادگی جدا  مبرم داشت، در همنوایی با فمینیسم فضایی ایجاد نمود که زنان از

(. در این میان 5-3: 1386شده جدید، هویت یابند )صادقی فسائی،  شوند و در منزلت تعریف

دار بود. تقریباً همه  های فمینیسم، تحقیر نقش و موقعیت زنان خانه ترین حربه یکی از مهم

خود هویت خواهند های فمینیسم تاکنون در این زمینه که زنان فقط در جایگاه شغلی  شاخه

 تر است، وحدت نظر دارند. داشت یا حداقل این هویت، بسیار مهم

 یکدست ای اندیشه فمینیستی، اندیشه شود، می تصور ما جامعه در گاه آنچه البته برخالف

 در ها، آن از دفاع لزوم و زن به ظلم درباره مشترک یک محور با وجود دیگر عبارت به. نیست

 شود، می نامیده زنان حق در ظلم آنچه از پیشگیری های راه و عوامل فهوم،م مانند سایر موارد

  دارد. وجود گوناگونی فمینیستی های نظریه و ها دیدگاه

 رأی، حق نداشتن و شغلی نابرابری حقوقی، شخصیت فقدان زنان، اجتماعی های محرومیت

 و مردان با برابری فهد با را فمینیسم موج نخستین که بود غربی زن های چالش ترین مهم

 موج نخستین .(13: 1388 آقاجانی،)آورد  وجود به یکسان مزایای و حقوق از مندی بهره

 حقوق از بخشی به دستیابی دنبال به و فلسفی و فکری تا داشت اجتماعی جنبه بیشتر فمینیسم،

 به ای مسئله بر لیبرالی های استدالل اکثر در. آمد پدید رأی حق قبیل از زنان اجتماعی و سیاسی

 که بیان این به. است شده تأکید جنسیتی های تفاوت از نظر صرف «انسانی مشترک جوهره» نام

 نسبت فرودستی جایگاه زنان که دارد اقتضا ها آن نسل یکسانی و اند شده آفریده برابر مرد و زن

 همان(.)ندارد  وجود مردانه و زنانه های حوزه بین باشند و تمایزی نداشته مردان به

 ایجابی رویکرد کنار در زنان، درباره جنسیتی تمایز هر گونه نفی در فوق سلبی رویکرد البته

 معنا اومانیسم و عقالنیت آزادی، فردیت، نظیر هایی مقوله در غرب لیبرالی ارزش اثبات در

 بین تمایز نوع هر با را خود مخالفت حقوقی و اجتماعی های حوزه در بنابراین،. یابد می

 1792 سال در خود معروف بیانیه در «کرافت ولستون. »کند می اعالم مردانه و زنانه های حوزه
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 جنسیتی اموری ذهن، و معرفت خرد، برابری، آزادی، مانند مفاهیمی که استدالل این با میالدی

 (.14همان، )شد  حقوق و سیاست اجتماع، عرصه در زنان حضور خواستار نیست،

 و انقالبی تحولی دنبال به ،1960 دهه رادیکال در های اندیشه تأثیر حتت رادیکال فمینیسم

 در را زنان مشکل حل راه رادیکال، فمینیسم واقع در. آمد وجود به زنان مسائل حل برای بنیادی

 حتی و ستمگر گروهی به عنوان «مردان»در این دیدگاه،  بلکه دید، نمی مردان با آنان برابری

به اعتقاد طرفداران . شوند می شناخته مشکل واقعی، موجوداتی عنوان هب ها آن تک تک گاهی

نیز  وضعیت این علت. اند کرده ستم زنان بر ها حوزه همه در تاریخ طول در مردان دیدگاه فوق،

 یک نیز و ای اجتماعی رویه عنوان به تاریخ طول در را «پدرساالری» مردان که است این

 پی در لیبرال های فمینیست خالف بر رادیکال های فمینیست. اند هکرد اعمال هژمونیک ایدئولوژی

 بلکه نبودند، راه این در قانونی و اقناعی های روش بر اتکا و عمومی سپهر در زنان جذب

بودند،  کرده نفوذ آن حوزه هر در که پدرساالری و کرده ایجاد مردان که را سامانی خواستند می

 (.267 :1390 مشیرزاده،)بر هم بزنند 

 اندیشمندان سوی از نه فمنیستی های اندیشه بر نقدها انگیزترین چالش و ترین قوی البته

 به. است شده مطرح غربی اندیشمندان جانب از بلکه مسلمان، متفکران سوی از نه و غیرغربی

 اه فمنیست لیبرال مواضع که را بیان کرد الشتاین جین گرایانه جامعه نقد توان می نمونه عنوان

 و زن طبیعی های نابرابری که کرد متهم را ها آن کشید و چالش را به مردان و زنان برابری درباره

 1387 تانگ،)دانند  می تربیت و فرهنگ از ناشی را ها تفاوت و بیشتر گیرند می نادیده را مرد

 دارد کهوجود  زنانی شمار درباره آمیز مبالغه گرایشی لیبرال فمنیسم در به اعتقاد وی(. 61:

باشند  داشته کارگر و شهروند نقش مادر، و همسر نقش جای به و شوند مردان شبیه خواهند می

 از ژنویولویید فلسفی نقد لیبرال، فمینیسم از جاگر آلیسون نقدهای توان می همچنین(. 63 همان،)

 .یان کردفمینیسم را ب رایج فکری های جریان به فمینیسم پسامدرن نقدهای و وجودگرا فمینیسم

های دینی به عنوان  از سوی دیگر، دانشمندان و متفکران مسلمان با مالک قرار دادن آموزه 

رویه و دستورالعمل زندگی، دیدگاه و برداشت خود درباره نقش اجتماعی و خانوادگی زن از 

. اند دیدگاه اسالم و آنچه مطلوب این دین است و الزم است در جامعه اجرا شود را بیان کرده

ها و رهنمودهای امام خمینی )ره( تغییرات فراوانی را در وضعیت زنان و نگرش به  اندیشه

منزلت اجتماعی آنان در جامعه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایجاد کرده است. از سویی 

موقعیت خانواده استحکام بیشتری یافت و مادری به عنوان نقش و مسئولیت اصلی زنان مطرح 
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های اجتماعی و سیاسی فزونی یافت. تغییرات در  یگر، مشارکت زنان در حوزهشد و از سوی د

وضعیت زنان ایران پس از گذشت بیش از سی سال از انقالب اسالمی، موضوع بحث پژوهش 

های رهبر کنونی  حاضر نیست، بلکه هدف آن است که با توجه به توضیحات بیان شده، اندیشه

اهلل  های آیت نقش اجتماعی زنان بررسی شود. بررسی اندیشه ای درباره اهلل خامنه ایران، آیت

ای به این دلیل اهمیت دارد که ایشان از یک سو رهبری جامعه ایران را بر عهده دارند و  خامنه

تواند در امور زنان مؤثر باشد و هم اینکه ایشان یکی از  نظراتشان بیش از هر شخص دیگر می

 یعه در عصر حاضر هستند. تأثیرگذارترین متفکران مسلمان ش

ای  اهلل خامنه پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اجتماعی زن مسلمان از دیدگاه آیت

های دینی اسالمی طراحی گردیده و در پی آن است که ضمن ترسیم محورها و  براساس آموزه

را با  ای درباره نقش اجتماعی زن مسلمان، دیدگاه ایشان اهلل خامنه مقوالت اصلی رهیافت آیت

رویکرد اندیشمندانی مانند امام خمینی )ره(، عالمه طباطبایی و شهید مطهری به صورت تطبیقی 

 حضور درباره ای خامنه اهلل دیدگاه آیت که است پرسش پژوهش حاضر این واقع بررسی کند. در

 شرایطی چه در و دهند می قرار تأیید مورد شرایطی چه در را آن و چیست جامعه در زن

 .دانند می اسبنامن

 پیشینه و ادبیات پژوهش
های انجام شده، تاکنون در پژوهشی تحلیل محتوای نقش اجتماعی زنان در  براساس بررسی

آوری  اند که در آنها فقط جمع ای انجام نشده است. البته کتبی تألیف شده اهلل خامنه دیدگاه آیت

ردیده است. عنوان یکی از کتب ای درباره موضوعات مختلف انجام گ اهلل خامنه سخنان آیت

ای از آغاز  اهلل خامنه  آوری سخنان آیت است که در آن جمع« زن و بازیابی هویت حقیقی»مذکور 

رهبری ایشان درباره موضوع زن انجام شده و تحلیل سخنان ایشان مورد توجه نبوده است. 

ها و  همه سخنرانیاست که در آن « جلدی نقش و رسالت زن مجموعه پنج»عنوان کتاب دیگر 

آوری شده است. عنوان  جمع 1392ای درباره زنان از آغاز انقالب تا سال  اهلل خامنه های آیت پیام

است. اما همان طور که بیان « های حضور اجتماعی زن عرصه»یکی از جلدهای این مجموعه 

یلی بر آن ای انجام شده و تحل آوری سخنان آقای خامنه گردید، در این کتاب نیز فقط جمع

 صورت نگرفته است. از این رو، تحلیل سخنان ایشان درباره نقش اجتماعی زنان ضرورت دارد.
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ها در این دو حوزه  البته مسأله زندگی اجتماعی و خانوادگی زن و تقابل و تعارض مسئولیت

ی، ترین آنان عالمه طباطبای در اندیشه سایر اندیشمندان مسلمان معاصر مطرح شده است که مهم

امام خمینی )ره( و شهید مطهری هستند. عالمه طباطبایی در رهیافتی تاریخی، مقام و موقعیت 

است: زن در اجتماعات بشر جزء جامعه   اجتماعی زن را در سیری تکاملی چنین ترسیم کرده

انسان »شده است، اگرچه در مرحله بعدی حقوقی برای زن به عنوان  انسانی محسوب نمی

ند، اما در همه حال تحت والیت و قیمومت مرد بوده و هیچ استقاللی نداشته قائل شد« ضعیف

آمیز خود،  است. در این مرحله زن به واسطه ضعف شعور و قدرت عواطف و احساسات هوس

دشمن جامعه بوده و ورودش در جامعه با استقالل اراده و عمل، موجب فلج ساختن جامعه و 

الم زن را احیا کرد و به عنوان یک انسان به وی نگاه کرد. بر پشیمانی واپسین خواهد شد. اما اس

های اسالم، انسانیت اصل می باشد که مرد و زن هر دو انسانند. در عین حال که از  اساس آموزه

اند، از جهت انسانیت تفاوتی با یکدیگر ندارند. شرع اسالم زن را  جهت مرد و زن بودن متفاوت

عه اسالمی قرار داده و هر دو را به تساوی جزء مشترک ساخته و نیز مانند مرد جزء کامل جام

برای زن نیز آزادی اراده و عمل تشریع فرموده است، چنان که در مرد همین حق را جعل کرده 

در اسالم زن در همه احکام »(. به اعتقاد عالمه طباطبایی 281 -272: 1387است )طباطبایی،

تواند مستقل باشد و هیچ  است. او نیز همانند مردان میعبادی و حقوقی و اجتماعی مرد شریک 

ها ندارد، مگر در مواردی که طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مردان متفاوت باشد،  تفاوتی با آن

داری حکومت، مسأله ارث و حجاب. محدودیتی که  همانند مسائلی مانند قضاوت، جهاد، عهده

ها را به  د در سه موضوع تعقلی است که اسالم زمام آنزن سر تا پا مهر و عاطفت در اسالم دار

گانه  دست تعقل سپرده است که از محیط عاطفه و احساس باید جدا شود و موضوعات سه

(. به اعتقاد عالمه طباطبایی در زن دو ویژگی 289است )همان، « حکومت، قضا و جهاد»نامبرده 

ه است. نخست زن در تکوین نوع انسانی نهاده شده است که به خاطر این دو ویژگی ممتاز شد

و رشدش به منزله کشت است که نوع انسانی در بقایش به وی اعتماد دارد، بنابراین احکام 

مختص به این ویژگی، مخصوص زن است. دوم، وجود زن مبتنی بر لطافت جسمی و ظرافت 

(. عالمه 62: 1388احساسی است و این ویژگی نیز در وظایف اجتماعی وی مؤثر است )رودگر، 

جای هیچ تردید نیست که روح عاطفه و احساس در زن به روح تعقل »گوید:  طباطبایی می

غالب است و همه احوال و اعمال زن، مظهر انواع عواطف و احساسات نغز و لطیف است و 

مرد به حسب طبع، درست در نقطه مقابل این روحیه قرار گرفته است. و چنان که در ابتدا بیان 
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داند  دید، اسالم در تنظیم امر جامعه انسانی، تعقل را بر عواطف و احساسات اولی میگر

 (.285: 1387)طباطبایی، 

که در تاریخ اسالم نیز جز دوره کوتاه صدر  در آثار خود بیان کرده است شهید مطهری

دادن یعنی عالوه بر زاییدن و پرورش  ،اجتماعی داشتند به طور غیرمستقیم نقشاسالم، زنان 

در بسیاری از اشعار  اند. بوده ها آنو نیرودهنده و مکمل مردانگی  بخش الهاممردان بزرگ، 

زنان را  ،خود های حماسهکه دلیران در شرح  شود نیز مالحظه میحماسی عربی و فارسی 

 ،خود های دالوریو  ها در بیان دلیرینه هاآگاهانه یا ناآگا ان؛ گویی مرداند دادهمخاطب قرار 

زن نقش سازندگی به اعتقاد ایشان،  .اند تحسین و جلب رضایت زن را منظور داشته ،ایترض

و  ،عفاف ،تاریخی را مدیون اخالق ویژه جنسی خویش یعنی حیاخود به لحاظ غیرمستقیم 

زنانه است. آنجا که زن حیا و عفاف را حفظ نکرده و خود را به ابتذال کشانده، این نقش  یتقوا

یا : گویی نوعی تعارض میان این دو نقش وجود دارد رو، این ست داده است. از تاریخی را از د

نقش غیرمستقیم و از صحنه بیرون بودن یا نقش مستقیم و پشت جبهه را رها کردن و نقش 

وجود دارد  یکار نیست. راه باریک و ظریف ی دراما در حقیقت تضاد و تعارض .غیرمستقیم داشتن

ایفا کند. آن راه باریک و ظریف  تواند میود، هر دو نقش را در آنِ واحد که اگر زن از آن راه بر

[ طی کردند. ویژگی دخالت زن مبارزهساله اخیر ]دوران انقالب و  همان است که بانوان ما در ده

و در صحنه تاریخ حضور در انقالب اسالمی ایران این است که زن مسلمان ایرانی در عین 

عفاف و پوشش الزم را از  ،پشت جبهه را رها نکرد. حیا ،ندگی تاریخساز همکاری با مردان در

کف نداد. دورباش و کرامت و عزت زنانه خویش را محفوظ داشت و خویشتن را مانند زن 

 (. 372-370: 1378)مطهری،  غربی و زن مدل پهلوی به ابتذال نکشاند

ها  زن»اشتند. به اعتقاد ایشان ای درباره فعالیت اجتماعی زنان د امام خمینی )ره( نظر ویژه

امروز باید همان طور که مردها در مسائل واردند، در مسائل وارد باشند و تعلیم و تعلم صحیح 

(. ایشان در واقع دخالت 183: 1385امام خمینی، «)داشته باشند و دخالت صحیح در امور بکنند

زنان در »فرمایند:  دیگر می دانند. همچنین در جای در امور جامعه را یکی از وظایف زن می

جامعه اسالمی آزادند و از رفتن آنان به دانشگاه و ادارات و مجلسین به هیچ وجه جلوگیری 

شود، فساد اخالقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی  شود. از چیزی که جلوگیری می نمی

 (183: 1385)امام خمینی، « هستند و برای هر دو حرام است
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ها باید  این تبلیغات است که اگر اسالم پیدا شد، مثالً دیگر زن»ام خمینی )ره( به اعتقاد ام

ها بنشینند، یک قفلی هم به درش بزنند بیرون نیایند. این چه حرف غلطی است  بروند توی خانه

های جنگ هم  ها توی لشکرها هم بودند، توی میدان دهند. صدر اسالم زن که به اسالم نسبت می

البته یک احکام خاص به مرد است، یک احکام خاص به زن است، مناسب با زن  رفتند.... می

است. این نه این است که اسالم نسبت به مرد و زن فرقی گذاشته است. زن و مرد همه آزادند 

 (.217-216)همان، « در اینکه دانشگاه بروند، آزادند در اینکه رأی بدهند، رأی بگیرند

 نظری   چارچوب مفهومی و

رچوب مفهومی و نظری، ترکیبی از دو قسمت است. در ابتدا تعریف چند مفهوم و سپس چا

 گردد: بحث نظری بیان می

 پایگاه و نقش اجتماعی 

کننده مکان اجتماعی یا وجهه یک فرد یا گروه در جامعه یا سازمان اجتماعی  : توصیفپایگاه

اجتماعی قائل است. است. پایگاه اجتماعی، ارزشی است که یک گروه برای یک نقش 

کند  های اجتماعی، افراد را از یکدیگر متمایز می های اجتماعی افراد در داخل پایگاه منزلت

 (.350: 1385)نوربخش، 

کند. مفهوم پایگاه،  مواضعی را اشغال می« های پایگاهی نظام»هر شخص در تعدادی از 

دهد، حقوق  ف او نشان میمفهومی ارتباطی است و ویژگی شخص را با مجموعه حقوق و وظای

کند. البته همه  های دیگری دارند، تنظیم می و وظایفی که رابطه او را با اشخاص دیگر که پایگاه

های فرد به عنوان پایگاه برتر  های فرد از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و برخی پایگاه پایگاه

ارد. انسان ممکن است به طور های وی تأثیر مثبت یا منفی بگذ تواند روی سایر پایگاه می

همزمان مواضع مادر، دختر، کارگر، مسئول سندیکا و عضو فالن تیم ورزشی باشد. همه این 

های فرد با هم همگن باشند،  نامند. چنانچه پایگاه این شخص می« مجموعه پایگاهی»ها را  پایگاه

شود  سنتی مشاهده میفرد دارای تجانس پایگاهی خواهد بود و این امر به ویژه در جوامع 

 (.350)همان، 

: عبارت است از نظام انتظاراتی که در محیط اجتماعی صاحب نقش جریان دارد نقش 

(. مفهوم نقش در اصل از دنیای تئاتر گرفته شده است. در هر جامعه افراد 189: 1374)دوچ، 
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یش ایفا های گوناگون فعالیت خو چندین نقش اجتماعی مختلف را بر اساس متن و زمینه

 (.1017: 1389کنند )گیدنز،  می

هایی از چیزهایی هستند که از کنشگران در  سازی ها نمونه به اعتقاد برگر و الکمن، نقش

پردازان مذکور، فقط به عنوان  رود. نقش در تحلیل نظریه های اجتماعی معین انتظار می موقعیت

 (.362: 1374کند )ریتزر،  میانجی فرهنگ و آگاهی عمل می

کند، اما  توان گفت پایگاه، جایگاهی در ساختار اجتماعی است که فرد آن را اشغال می می 

رود. در واقع، پایگاه مجموع  کننده موقعیت انتظار می نقش، جنبه سازمانی است که از اشغال

حقوق و وظایف در برابر نقش اجتماعی است که اعمال این حقوق و وظایف را دربرمی گیرد 

ای دارد که به آن متصل هستند و مجموعه  های چندگانه (. هر پایگاه نقش147: 1384)عضدانلو، 

ها  گیرد که برخی از آن شوند. درباره مفهوم نقش، مفاهیمی مرتبط شکل می نقش نامیده می

اند از: پویایی نقش، ابهام نقش، تراکم، تعارض و رفتار نقش. هر جامعه برای تقسیم  عبارت

ها میان اعضای  های تفکیک نقش ترین مالک هایی دارد و قدیمی الکهای اجتماعی، م نقش

 جامعه، سن، جنس و وضعیت اجتماعی افراد است. 

کنیم، منظور مجموعه انتظارات از زن در  هنگامی که درباره نقش اجتماعی زن صحبت می

وز دهد و چه اجتماع است. اینکه زن در جامعه و بیرون از خانواده چه رفتارهایی باید از خود بر

های افراد  هایی در نقش وظایف و حقوقی در جامعه دارد. هر چند در دنیای امروز، آمیختگی

 پدید آمده است، اما تفکیک جنسیتی به ویژه در جوامع سنتی همچنان از اعتبار برخوردار است. 

ین امکان شود، ا های فرد، روابط و انتظارات بسیاری را شامل می از آنجایی که مجموع پایگاه

آید که فرد در نقش هایی قرار گیردکه با هم سازگاری نداشته باشند. چنین وضعیتی  به وجود می

ها ممکن است به اشکال مختلف ظاهر  شود. درگیری نقش نامیده می« ها درگیری و تضاد نقش»

ظریه پردازان مکتب کنش متقابل نمادین، در ن (. آروین گافمن، از نظریه191: 1374شود )دوچ، 

ای به ایفای نقش  های اجتماعی خود به گونه نمایشی خود بیان کرده است که افراد در کنش

پردازند که پذیرش دیگران را جلب کنند. وی درباره مفاهیمی مانند جلوی صحنه، پشت  می

شود که  صحنه، محیط و نمای شخصی صحبت کرده است. محیط، به صحنه فیزیکی اطالق می

پردازند و جلوی صحنه، آن بخش از اجرای نقش است که  اجرای نقش می کنشگران در آن به

کوشند تصویری  ها می (. انسان292شود )ریتزر،  معموالً به صورت ثابت و عمومی اجرا می

سازی چیزهایی از دید  آرمانی از خود در جلوی صحنه به نمایش بگذارند و ناگزیر به پنهان
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( بررسی کرده است که فرد تا چه 1961با عنوان فاصله نقش )مخاطبان بپردازند. گافمن در اثری 

های  گیری افراد از نقش تواند نقشی معین را پذیرا شود. فاصله نقش به میزان کناره اندازه می

میلی و  هایی که از نظر فرد اهمیت زیادی ندارد، با بی گردد. معموالً نقش شان اطالق می محول

 (. فاصله نقش به منزلت اجتماعی فرد بستگی دارد. 297، شود )همان عالقگی انجام می بی

در جوامع کنونی، درگیری و تعارض نقش اجتماعی زن با نقش خانوادگی او مالحظه  

های مادری و همسری، فاصله زنان را از این  شود. به عبارت دیگر، حقیر شمرده شدن نقش می

های اجتماعی گردیده است. این  ه نقشها افزایش داده و موجب اقبال مضاعف آنان ب گونه نقش

گیرد. در این زمینه، به  های فمنیستی معاصر نشأت می تحقیر، به لحاظ نظری و مفهومی از نظریه

های خانوادگی را منشأ هر گونه ظلم و ستم بر زنان تلقی  ویژه فمنیسم رادیکال، خانواده و نقش

حل اصلی  ها را به عنوان راه یرش این نقشکرده و برای رهایی از این انقیاد و ستمگری، عدم پذ

شوند که در حین ایفای نقش، خود  ای اجتماعی می مطرح کرده است. از آنجایی که زنان به گونه

برند که بایستی ایفای نقش  بینند، در یادگیری نقش، به این واقعیت پی می را از نگاه مردان می

: 1374و یک هویت بیگانه است )ریتزر، دیگری اصیل را یاد بگیرند. این دیگری، یک مرد 

509.) 

دهد و در جوامع سنتی پدیده  البته تعارض نقش بیشتر در جوامع شهری و مدرن رخ می

ها حاکم است، زیرا در این گونه جوامع، شناخت افراد از یکدیگر ادراکی کلی و  اختالط نقش

فمنیستی، بر خالف نظریه شناسی  های جامعه های پژوهش ای است. بر اساس یافته غیروظیفه

ها است( زنان، زندگی  کارکردگرایان ساختاری )مانند پارسونز که معتقد به تفکیک جنسیتی نقش

های  کنند، بلکه نقش های جداگانه تجربه نمی اجتماعی را به عنوان فعالیتی در چارچوب نقش

می نمایند که بر ترکیبی از هایی را اتخاذ  گیری کنند و منافع و جهت ای را ایفا می متعادل کننده

ها بر  کنند. آن ها مبتنی هستند و از طریق این ترکیب، نهادهای اجتماعی را به هم متصل می نقش

کنند )همان،  ورزند که تعادل و توازن را در جامعه برقرار می های ترکیبی زنان تأکید می نقش

502.) 

 روش پژوهش

اده قرار گرفته است. با توجه به محدودیت در پژوهش حاضر، روش تحلیل محتوا مورد استف

مطالعه حاضر میسر نیست، روش تحلیل محتوا های مصاحبه، که بکارگیری آنها در  انواع روش
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اهلل  های آیت های این پژوهش است. بنابراین، سخنرانی بهترین روش برای پاسخگویی به پرسش

آوری گردید و با فن تحلیل  سنادی جمعبا روش مطالعه ا 1393تا  1389های  ای طی سال خامنه

 محتوا مورد تحلیل قرار گرفت.

در تحلیل محتوا به جای مشاهده مستقیم رفتار مردم یا پرسش درباره آن به ارتباطاتی که آنان 

گردد. تحلیل محتوا روشی  اند، توجه می هایی که رد و بدل کرده به وجود آورده و پیام

اند )صدیق  ، زیرا اسناد مورد تحلیل، قبالً ثبت و ضبط شدهای و غیرواکنشی است غیرمداخله

های آن است. هر  (. ابزار اصلی و محوری تحلیل محتوا، نظام مقوله94: 1375سروستانی، 

واحدی در تحلیل باید کدبندی شود، یعنی در قالب مقوالت قرار گیرد. مقوله به تعریف عملیاتی 

الجمع و کامل باشند  ای استخراجی از یک متن باید مانعهه گردد. مقوله شده عناصر متن اطالق می

(. انجام تحلیل محتوا با دو روش کمی و کیفی میسر است. در پژوهش 104: 1392)محمدپور، 

تشخیص داده شد، زیرا   مناسب 2)مایرینگ( 1محتوای کیفی حاضر، استفاده از روش تحلیل

ای خاص را  وان انتظار بیان فرضیهت پژوهش حاضر از نوع اکتشافی و توصیفی است و نمی

بندی، که رویه مورد  اند از: تلخیص، تبیین و ساخت داشت. سه رویه تحلیل در شیوه وی عبارت

های مورد استفاده در  بندی است. این شیوه کمابیش با رویه استفاده در بررسی حاضر، ساخت

 فنون کالسیک تحلیل محتوا شباهت دارد )همان(. 

واحدهای تحلیل است که واحد تحلیل در پژوهش حاضر پاراگراف است.  گام اول، تعیین

گذاری شد  های داده عالمت ها تثبیت گردید و در مسیر ارزیابی اولیه مواد، مکان سپس نظام مقوله

و در مرحله نهایی، نتایج پردازش گردید. در این فرایند به دنبال پاسخ به این پرسش بودیم که از 

تر است و  های اجتماعی برای زنان مناسب ها و موقعیت ای، کدام نقش خامنهاهلل  دیدگاه آیت

 ها اولویت بیشتری دارد. حضور آنان در کدام نقش

 های پژوهش یافته

های حضور زن در جامعه و ایفای نقش اجتماعی با توجه به بیانات  ها، حوزه برای ساخت مقوله

 -3اشتغال  -2تحصیالت  -1اند از:  که عبارت ای به پنج حوزه تقسیم شده است اهلل خامنه آیت

ای  اهلل خامنه عرصه ورزش قهرمانی. سپس آرای آیت -5عرصه جهاد و  -4آفرینی سیاسی  نقش

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ
1. Qualitative Content Analysis 

2. Mayring  
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نفی  -1های فوق در چهار سطح بررسی شد که به شرح ذیل است:  درباره هر یک از حوزه

 اند؛ در آن کامالً مخالف ها به این معنی که با حضور زنان حضور زنان در هر یک از حوزه

تأیید  -3اند؛  حضور مشروط: به این معنا که با حضور مشروط زنان در آن حوزه موافق -2

ها به این معنا که حضور زنان در آن مطلوب نظر ایشان و مایه  حضور زنان در هر یک از عرصه

ان در آن، نه تنها تشویق زنان به حضور در آن حوزه به این معنا که حضور زن -4مباهات است؛ 

 مطلوب، بلکه ضروری است.

 تحصیالت .1

بیش از سایر مقوالت بوده است و نظر ایشان در اکثر موارد، تأییدکننده « تحصیل»تکرار مقوله 

حضور زنان در این حوزه است. این تأیید یک تأیید معمول و ساده نیست، بلکه نوعی تأیید 

کرده را در دفعات متعدد از افتخارات نظام  تحصیل مشوقانه است، به این معنا که حضور زنان

واقعاً این یکی از بزرگ»اند:  جمهوری اسالمی و بخش درخشان موضوع زن در کشور دانسته

کرده و همه زن فرزانه و تحصیل نظام اسالمی این سایهترین افتخارات نظام اسالمی است که در 

ما وجود دارند؛ خیلی نعمت بزرگی است  عهجامفکر و ممتاز از لحاظ فکری و عملی در خوش

امروز وقتی ما نگاه »اند:  (. ایشان در جای دیگر فرموده1393ای،  خامنه ) افتخار است مایهو 

علمی، پژوهشی، تاریخی، ادبی، سیاسی،  کتب -متعددی کتب ، نام زنان ما بر تارک کنیم می

چه مقاالت و  -ب امروز نظام اسالمی ها و آثار مکتوبرترین نوشته ءگذاشته شده؛ جز -هنری 

 (.1393ای،  خامنه « )افتخار است های بانوان ما است، که این واقعاً مایهنوشته - ها کتابچه 

اند امنیت و کرامت  های خانوادگی بیان کرده ایشان حتی درباره ارتباط بین تحصیالت و نقش

در خانواده »الت خود باز نماند. زن طوری باید در منزل توسط همسرش حفظ شود که از تحصی

 او نوشتن مانع او، فهمیدن مانع او، کردن مطالعه مانع او، خواندن درس داری چیزی مانع و خانه

 اساس این باشد؛ فراهم کارها این برای میدان - است چیزها این اهل که کسی[ برای] - نشود

 (.1393ای،  خامنه « )است قضیه

زنان و مسائل و مشکالت »را به مطالعه و پژوهش درباره موضوع عالوه بر این، ایشان زنان 

کنند و مناسب  اند. اما در یک مورد، تحصیالت را برای زنان نفی می تشویق کرده« ها مرتبط با آن

دانند. آن هم درسی که با طبیعت زنانه زن سازگار نیست و با اهداف عالی او سازگار نیست.  نمی

چه درسی برای بانوان مناسب است، آن درس را  ،وجّه به آن اهداف بلندبا ت»اند:  یشان فرمودها
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جوری شرکت  در اختیارشان قرار بدهیم؛ نه اینکه مجبورش کنیم که شما چون در کنکور این

جوری نمره آوردی، حتماً باید بروی فالن درس را بخوانی، که این درس نه با  کردی، و این

 (.1393ای،  خامنه « )ه با اهداف عالی او سازگار استاو سازگار است، ن زنانهطبیعت 

 اشتغال .2

دانند. در واقع  ایشان اگرچه با اشتغال زنان مخالف نیستند، اما آن را جزء مسائل اصلی زنان نمی

کنند. ایشان در موارد  با حضور زنان در این عرصه در همه موارد به طور مشروط موافقت می

طه درخشان و افتخارآمیز حضور زنان در جامعه، بخش تحصیالت، کنند که نق متعدد بیان می

 دهند. عرصه سیاسی و دفاع مقدس است و اشتغال را در این دسته قرار نمی

دو نکته در سخنان ایشان درباره اشتغال وجود دارد. اوالً در دیدگاه ایشان، مشاغل به دو 

کنند. به  در کارهای مردانه را نفی می شود و ایشان اشتغال زنان بخش مردانه و زنانه تقسیم می

تواند  کنند زن می این معنا که ممنوعیتی برای حضور زنان در این حوزه قائل نیستند، اما بیان می

ها غلط است. از  ها فریب جامعه غربی است و افتخار به این ها شود، اما این وارد این عرصه

، در نه مورد بر این مطلب تأکید شده است: پانزده مورد واحد تحلیل که به اشتغال مربوط است

سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد، طبعاً این است که نگاه  زمینهیکی از کارهایی که در این »

کنند ببینند آن مشاغلی که متناسب با این خصوصیّت زن است چیست. بعضی از مشاغل هست 

(. ایشان همچنین 1393ای،  خامنه ) «را دنبال نکنند ها اینمتناسب با ساخت زن نیست، خب 

مردواره کردن زن؛ یعنی به دنبال این بودند که مشاغل گوناگونی که با ساخت » فرمایند: می

جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر است را بکشانند به سمت بانوان و زنان، و این را یک 

 راین دچار انفعال شدیم، یعنی دوافتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدهند. ما در مقابل 

 (.1392ای،  خامنه « )یمخوردیم؛ ما هم نادانسته، ناخواسته، این گفتمان را قبول کرد

دانند و در ادامه همین  ایشان مشاغل مدیریتی و اجرایی را نیز از مصادیق مشاغل مردانه می

های اجرایی  اد زن، در فالن بخشکه فالن تعد کنیم میما االن افتخار  بینید می»فرمایند:  سخنان می

من هیچ مشکلی  ،کشور داریم. اشتباه نشود، از اینکه این بانوان در این مناصب اجرایی باشند

فرض کنید وزیر  -، ایرادی هم برایش قائل نیستم کنم نمی، نفی کنم نمیندارم؛ یعنی منع 

ی مختلف در بینشان بانوان ها جمهور مثالً یا بخش بهداشت ما یک خانم بود، یا معاونین رئیس

آنچه اشکال دارد، افتخار به این است؛ که ما به رخ دنیا  -هستند، این از نظر من اشکالی ندارد 
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خوردن است، این  رهای اجرایی اینقدر زن داریم! این همان دو بکشیم که ببینید، ما در بخش

یشان در جای دیگر درباره (. ا1392ای،  خامنه « )همان منفعل شدن است؛ این افتخاری ندارد

 داشته، هایی ارزش است، خانمی یک خب، خیلی» اند: حضور زنان در مشاغل اجرایی فرموده

 نبوده؛ که هم قانون خالف بگذارند، خب، خیلی شده؛ مقام این مناسبِ کرده، پیدا هایی توانایی

 داریم، اجرایی های بخش در ئولِمس خانمِ تعداد این ما ببینید، که بکنیم افتخار این به ما اینکه امّا

اگر ما »(. درباره همین موضوع در جای دیگر مطرح شده است: 1392ای،  خامنه «)است غلط این

کرده داریم، این خوب است، این جا  افتخار کنیم که این تعداد خانم روشنفکر، خانم تحصیل

گوناگون داریم، این  های انمیدکار در  طلب و مجاهده دارد؛ اگر بگوییم این مقدار خانم شهادت

زن، این تعداد معاونِ  نمایندهخوب است؛ امّا افتخار به اینکه ما این تعداد وزیر زن، این تعداد 

های مختلفِ زن، این تعداد رئیس مؤسّساتِ تجاری زن داریم، افتخار به این غلط است؛  بخش

بدهیم؟ نه، جایگاه زن  ها زنانه را به است. مگر بنا بوده ما کارهای مرد ها آناین انفعال در مقابل 

و هویّت و شخصیّت زن، در جنس خود زن یک هویّت بسیار باال و با کرامتی است، از بعضی 

 (.1392ای،  خامنه « )جهات از مردها باالتر است

داری شود و در  همچنین به اعتقاد ایشان اشتغال زنان نباید مزاحم کار تربیت فرزند و خانه

پس ما با آن اشتغال و مشارکتی کامالً »داری بر اشتغال اولویت دارد:  فرزند و خانه واقع تربیت

 بچهاصلی ضربه و صدمه نزند؛ چون این جایگزین ندارد. شما اگر  قضیهموافق هستیم که به این 

العاده ظریف عواطف  خودتان را در خانه تربیت نکردید، یا اگر بچه نیاوردید، یا اگر تارهای فوق

 عقدهانگشتان خودتان باز نکردید تا دچار  با سر -تر است  ابریشم ظریف های نخکه از  -را او 

این کار را بکند؛ نه پدرش، و نه به طریق اولی دیگران؛  تواند نمی]عاطفی[ نشود، هیچ کس دیگر 

فقط کار مادر است. این کارها، کار مادر است؛ اما آن شغلی که شما بیرون دارید، اگر شما 

اند و آن کار را انجام خواهند داد. بنابراین اولویت با این کاری  کردید، ده نفر دیگر آنجا ایستادهن

 (.1390ای،  خامنه « )است که بدیل ندارد؛ تعیّن با این است

پس نظر ایشان درباره اشتغال زنان مشروط به دو موضوع است: اوالً، شغل مناسب 

 ای وارد نکند.  کار تربیت فرزند لطمه های زنانه باشد و دوم آنکه به ویژگی

 های سیاسی فعالیت .3

کنند. اما  ایشان در موارد کمتری نسبت به اشتغال و تحصیل، درباره فعالیت سیاسی صحبت می

دانند:  دهند و آن را در جامعه بسیار تأثیرگذار می فعالیت سیاسی زنان را کامالً مورد تأیید قرار می
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 خانم نویسنده، خانم فعال فرهنگی یا فعال سیاسی داریم، اشکالی ندارد؛ اگر بگوییم این مقدار»

اند  اند، نویسنده گوینده - اند فعالهای سیاسی انقالبی  اگر بگوییم این مقدار خانمی که در عرصه

 (.1392ای،  خامنه « )خوب است ها اینداریم، این خوب است؛ افتخار به  -

فت مورد واحد تحلیل( زنان را به حضور در عرصه حتی در برخی موارد )سه مورد از ه

نگذارید حضور نمایان زنان فعّال در جبهه انقالب کمرنگ »کنند:  سیاست تشویق و توصیه می

کنند از عنصر زن و زنانِ  بشود. دیگران در مواجهه با انقالب و معارضه با انقالب سعی می

آور و نویسنده و عالِم و دانشمند  فعّال و زبان کارآمد استفاده کنند؛ جبهه انقالب، زنان کارآمد و

اند، اهل  اند، اهل فکرند، اهل نگارش و نویسندگی هایی که اهل اقدام مراتب بیشتر دارد؛ خانم به 

اند، صحنه انقالب و دفاع از انقالب را خالی نگذارند؛ این یک  اند، اهل فکر دادن سخن گفتن

دانند و  این، حضو.ر زنان در عرصه سیاسی را افتخارآمیز می(. بنابر1392ای،  خامنه « )نکته است

 کنند. زنان را به ورود به این حوزه تشویق می

 ها عرصه مجاهدت .4

های مختلف  ها، حضور زنان در حوزه دفاع و جهاد است که در زمان منظور از عرصه مجاهدت

ای در  اهلل خامنه ست. آیتاز جمله انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی برای کشور ایران رخ داده ا

ها صحبت کرده و آن  های خود درباره حضور زنان در عرصه مجاهدت موارد متعدد در سخنرانی

 اند.  را مورد تمجید و مایه افتخار دانسته

ها و جهاد )در انقالب یا  نکته مورد توجه این است که حضور زنان در عرصه مجاهدت

قسیم کرد: حضور غیرمستقیم، از طریق حمایت از مردان توان به دو بخش ت جنگ تحمیلی( را می

ای  اهلل خامنه حاضر در صحنه جهاد و حضور مستقیم، از طریق ورود زنان به عرصه جهاد. آیت

در صحبت درباره حضور غیرمستقیم در موارد متعدد از تأثیر حمایت زنان از جهاد مردان و 

بنده »اند:  و آن را عامل پیروزی دانسته  فتهمقاومت زنان در مشکالت بعدی ناشی از آن سخن گ

. کنم میاحساس خضوع  ها آن، در مقابل شوم میوقت با این زنان برجسته مواجه  که حقیقتاً هر

با مادران شهیدان، با همسران شهیدان، با همسران جانبازان: این بانوی  کنم میبنده زیاد برخورد 

برای مدیریّت کردن و بهبود بخشیدن به  ردگذا میفداکاری که یک عمر زندگی خودش را 

به زبان آسان  ها اینزندگی یک معلول و جانباز، برای خاطر خدا؛ این چیز کوچکی نیست، 

است. آن مادری که دو فرزند، سه فرزند، چهار فرزند را در راه خدا داده و همچنان محکم 
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همه عظمت ن واقعاً در مقابل اینکه بایستید؛ محکم باشید! انسا کند میایستاده، به ما سفارش 

ما است که بسیار افتخارآمیز و مهم  جامعه زنانههای  واقعیّت ها این. کند میاحساس خشوع 

 (.1393ای،  خامنه « )است

ای عالوه بر تجلیل از حضور غیرمستقیم زنان، حضور مستقیم آنان در عرصه  اهلل خامنه آیت

اند.  و مبارزات انقالبی را نیز مورد تأیید قرار داده جهاد، از طریق حضور زنان در میدان جنگ

اوالً نقش و سهم بانوان در نظام، یک نقش »اند:  ایشان حتی در مواردی این حضور را الزم دانسته

العاده و ممتاز است؛ همچنان که در اصل انقالب، نقش بانوان ممتاز بود. آن کسانی که سابقه  فوق

خصوص در همان دوران ه م در دوران مبارزه نقش داشتند، هم بکه زنان، ه دانند میدارند، 

نقش داشتند. زنان  -یعنی آن یک سال و نیمی که حرکت انقالبی عمومی شروع شد  -انقالب 

جایگزین داشتند؛ که اگر نبودند زنان توی این اجتماعات، بالشک این  یک نقش مؤثر و بی

؛ عالوه بر اینکه در بعضی جاها مثل بخشید نمیرا اجتماعات عظیم و این تظاهرات عظیم، آن اثر 

مشهد ما، اصالً شروع این تظاهرات، از زنان شد. یعنی اولین حرکت عمومی مردمی، یک حرکت 

« مردانه راه افتاد های حرکتزنانه بود. البته مورد تعرض پلیس هم قرار گرفتند. بعد از آن بود که 

 (.1390ای،  خامنه )

تری  زنان در میدان جنگ و انقالب مورد تأیید ایشان است، نکته مهم اینکه حضور مستقیم

امام »کنند که برخی از علما مخالف حضور زنان در تظاهرات بودند:  است. زیرا ایشان مطرح می

 ها زنبگومگو داشتیم، که اصالً  ها اینالّا بودند بزرگانی از علما که ما با  نقش زنان را فهمید؛ و

در تظاهرات شرکت نکنند. آن حصار  ها زن گفتند می ها آنت بکنند یا نکنند! در تظاهرات شرک

جور نظراتی که از  ، تا بتواند در مقابل اینشد می، خاطرجمع داد میمحکمی که انسان به او تکیه 

، بایستد، حصار رأی امام و فکر امام و عزم امام بود. رحمت خدای شد میمراکز مهمی هم ارائه 

 (.1390ای،  خامنه « )داآلبدین بر این مرد بزرگ بادمتعال تا اب

 عرصه ورزش قهرمانی .5

المللی ورزشی است.  های مسابقات بین های زنان در اجتماع، حضور آنان در میدان یکی از نقش

این حوزه مورد مخالفت برخی قرار گرفته است، زیرا زنان را در معرض نمایش انجام حرکات 

ای این حضور را تأیید کرده و آن را  اهلل خامنه دهد. اما آیت ر میها قرا ورزشی در رسانه

، روند میبانوان و دختران ورزشکار ما که با حجاب در میدان  مسئلهاین »اند:  افتخارآمیز دانسته
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کسانی که درصدد ارزیابی حوادث کشورند، یک ارزیابی  دانم نمیخیلی چیز مهمی است. من 

العاده است. در کشوری از کشورهای اروپا، یک زنی را  یا نه. این، فوقدرستی از این قضیه دارند 

؛ آن هم در دادگاه و جلوی کشند میو او را  زنند میچاقو  کنند میبه جرم باحجاب بودن، جرأت 

؛ در دانشگاه، در ورزشگاه، در پارک، در خیابان، کشند نمیچشم قاضی! اینجوری است. خجالت 

. آن وقت در این فضا، شوند میمتعرّض زن محجبه  -اند  که جعل کردهقانونی  - به حکم قانون

و همه را  ایستد میتوی این کشورها، یک زن محجبه در موضع قهرمان بر روی سکوی قهرمانی 

به این که او را تکریم و تجلیل کنند. این چیز کمی است؟ این چیز کوچکی است؟  کند میوادار 

با حجاب،  ها میدانعاً همه باید قلباً از زنان ورزشکار ما که در این کار خیلی باعظمت است. واق

 (.1391ای،  خامنه « )، تشکر کنندشوند میبا عفاف، با متانت و با وقار حاضر 

 گیری نتیجه

ای، به عنوان متفکری  اهلل خامنه هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش اجتماعی زن از دیدگاه آیت

های ایشان در پنج  که از طریق تحلیل محتوای کیفی سخنرانیمسلمان و رهبر کشور ایران بود 

دست آمده استنباط کرد. اوالً،  های به توان از یافته سال اخیر انجام شد. چند نتیجه مهم را می

برند و زنان  ایشان در زمینه تحصیالت، تأیید همراه با تشویق را برای زنان به کار می

دانند. تشویق ایشان برای اهتمام زنان به تحصیالت  سالمی میکرده را مایه افتخار جامعه ا تحصیل

فرمایند باید طوری  شود. حتی درباره شرایط خانه می عالی به کرات در سخنان ایشان مشاهده می

باشد که مانع تحصیالت زن در صورت عالقه او نشود. در حالی که در زمینه اشتغال نظری 

کنند: به شرط متناسب بودن  ه صورت مشروط تأیید میمتفاوت دارند و حضور زنان در آن را ب

های زنانه و مزاحم نبودن با وظایف خانوادگی زن. ایشان ورود زنان به مشاغل مردانه  با ویژگی

کنند. ایشان بارها  دانند، اما آن را افتخاری برای زنان تلقی نمی یا مشاغل اجرایی را مذموم نمی

های آن سخن  افتخار جمهوری اسالمی دانسته و از ثمره کرده و مدافع را مایه زنان تحصیل

های موفقیت  اند، اما هیچ کجا چنین تعبیری درباره اشتغال زنان ندارند. مثالً درباره نشانه گفته

این همسران چه کشیدند، این مادران چه کشیدند.  بیند می»فرمایند:  زنان در جمهوری اسالمی می

های  شهید شدند، جانباز شدند و این اسوه ها آنها؛ بسیاری از  بههفرزندان را فرستادند ج ها این

 عرصهمسائل معنوی و انسانی. در  عرصهصبر و مقاومت مثل کوه، استوار ایستادند. این در 

ای داشته است.  العاده مسائل علمی هم کشور بحمداللَّه پیشرفت فوق عرصهمسائل سیاسی و در 
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های مختلف علمی، در علوم حوزوی، در علوم دانشگاهی  ر رشتهاین همه زنان دانشمند، استاد د

همه  -خوشبختانه شما حضار محترم هستید که در اینجا حضور دارید  ها آنای از  که نمونه -

(. از این رو، نظر ایشان درباره 1390ای،  خامنه « )موفقیت جمهوری اسالمی است دهنده نشان

ت است. البته عدم تشویق زنان به ورود به حوزه اشتغال تحصیالت و اشتغال زنان کامالً متفاو

اند، نه به  توسط ایشان به این دلیل است که جایگاه و مسئولیت باالتری از اشتغال برای زنان قائل

 این دلیل که استعدادهای زنان را در این زمینه ناکافی بدانند. 

کنند، بلکه در برخی  بیان نمیدرباره حضور زنان در عرصه سیاسی نه تنها منعی برای زنان 

خواهند جبهه انقالب را  ها می کنند و از آن موارد زنان را به حضور در عرصه سیاسی تشویق می

 دانند. خالی نگذارند. ایشان حضور زنان در عرصه سیاسی را افتخارآمیز می

در عرصه  اند، افتخار به حضور زنان ای بارها مطرح کرده اهلل خامنه یکی از نکاتی که آیت

کنند. نکته  ها و جهاد است. ایشان از نقش زنان در انقالب و جنگ تحمیلی تقدیر می مجاهدت

ها، حضور  مهم آن است که عالوه بر تقدیر از نقش زنان در حمایت از مردان و در پشت جبهه

دیگران  های نظر ایشان با کنند که این یکی از تفاوت مستقیم زنان در عرصه جهاد را نیز تأیید می

 است. 

دهند  المللی را مورد تأیید قرار می ایشان همچنین حضور زنان در عرصه ورزش قهرمانی بین

دانند که این امر نیز یکی دیگر  و البته ارزش آن را در حضور زنان محجبه بر سکوی قهرمانی می

 شناسان است. های نظر ایشان با برخی اسالم از تفاوت

ای به تحصیالت زنان، نشانه عقیده ایشان به تعقل زنان  اهلل خامنه تأکید و تشویق فراوان آیت

دانند. به طور نمونه در بیانات عالمه طباطبایی  ای که برخی آن را در زنان ضعیف می است. جنبه

 های پیشین مطرح شد.  که در بخش پژوهش

هید مطهری، های ایشان با شهید مطهری مطابقت و همخوانی بیشتری دارد. ش ظاهراً دیدگاه

های اجتماعی و سیاسی توسط زنان را مغایر با روحیه حساس و نیز حفظ  پذیرش فعالیت

 کند.  داند و تضادی بین نقش اجتماعی و خانوادگی زن مشاهده نمی حجاب و عفاف آنان نمی

توان گفت اگرچه هر دو به آزادی  ای می اهلل خامنه با مقایسه آرای امام خمینی )ره( و آیت

ال زنان معتقدند، اما ظاهراً امام خمینی )ره( تأکید بیشتری بر فعالیت اجتماعی زنان دارند. به اشتغ

اند از وظایف زن است که در امور جامعه دخالت کند. این امر شاید به دلیل  طوری که فرموده

 شرایط خاص جامعه و اقتضائات سیاسی و اجتماعی بعد از انقالب و دوران دفاع باشد. در این
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زمان مردان بیشتر مشغول جنگ و دفاع از کشور بودند و نیاز به تالش بیشتر از جانب همه افراد 

 شد.  جامعه برای بازسازی کشور احساس می

جوهره »ها که در قالب فمینیسم لیبرال صورت گرفت، تأکید بر  نقطه آغاز تالش فمینیست

نند حق رأی، حق اشتغال و غیره های اجتماعی ما و تالش برای کسب برابری« مشترک انسانی

ای نیز در این باره  اهلل خامنه سال پیش بر آن قائل بود و آیت 1400برای زنان بود که اسالم در 

انسانیّت، سِیر مقامات  مسئلهنگاه اسالم نسبت به زن و مرد، نگاه انسان است؛ در »فرمایند:  می

« دو قالب است ها قالبنیست، امّا معنوی، استعدادهای فراوان فکری و علمی هیچ تفاوتی 

هایی را به ویژه در  (.اما ایشان در مقایسه با آرای فمینیسم لیبرال، محدودیت1393ای،  خامنه )

پردازان فمینیست، اشتغال زن را یگانه راه رهایی و آزادی  نظریه اند. زمینه اشتغال برای زنان قائل

ی را به شرط درآمدزا بودن برای زن ضروری دانند و هر گونه شغل وی از بند ظلم و ستم می

دانند و دوم اینکه، نقش زن در  اوالً هر نوع اشتغال را مناسب زنان نمی دانند. اما ایشان می

دانند. طرفداران فمینیسم رادیکال با تمرکز بیشتر بر ظلم به زن در  خانواده را دارای اولویت می

ها براندازی خانواده به عنوان محل ستم بر  آن عرصه خصوصی به دنبال تحولی انقالبی هستند.

دانند.  ای خانواده را بسیار مهم و پربرکت می اهلل خامنه کنند. در مقابل آیت زنان را طلب می

مردانی که از اخالقِ خوب »دانند  اگرچه ظلم به زن در خانواده را مسئله و بحرانی جدی می

مالحظاتی کردند؛ اما در مواردی که این  شرعی داشتند، های پایبندیبرخوردار بودند و 

جور نیست  البته این. خصوصیات نبوده، این مالحظات نشده؛ به زن در داخل خانواده ظلم شده

؛ ابداً. بنده آمارهای زیادی دارم، وضع هستند در این زمینه از ما جلو ها غربیکه ما فکر کنیم 

های  م رعایت حقوق زن، از وضع خانوادهلحاظ مظلومیت زن و عدبه های غربی  داخلی خانواده

اسالمی و ایرانی و شرقی یقیناً بدتر است؛ بهتر نیست، اگر بدتر نباشد؛ در مواردی حتماً بدتر 

که الگوی ما نیستند. ما در محیط خانواده کمبودهای  ها آن، کنیم نمیکه نگاه  ها آناست. ما به 

به تضمین قانونی، به تضمین اجرائی؛ و این باید  قانونی، پشتوانهزیادی داریم؛ احتیاج دارد به 

هائی است که در داخل کشور در این زمینه  ها و میدان عرصه جملهتحقق پیدا کند. این مسئله از 

(. مفهوم دیگری که از دیدگاه ایشان درباره نقش 1393ای،  خامنه ) کم کار شده و باید کار شود

ش ترکیبی زنان است. این مفهوم نظری، به نقش اجتماعی زنان قابل تأمل است، مفهوم نق

های اجتماعی و خانوادگی را  کننده زنان در نظام اجتماعی تأکید دارد و ترکیب نقش متعادل

ها تأکید  بخش نقش کند. ایشان بر این ترکیب توازن بخش نظام اجتماعی تلقی می مطلوب و تعادل
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نقشی دیگر نیستند. البته ایشان نکات فراوانی  ها به نفع کنند و قائل به حذف هیچ یک از نقش می

اند که از موضوع پژوهش  های خانوادگی زنان مطرح کرده درباره اهمیت و ارزشمندی نقش

 تواند موضوع پژوهش دیگری باشد. حاضر خارج است و خود می

 منابع
 ( چالش فمینیسم با عدالت جنسیتی، مجله مطالعات راهبردی1388آقاجانی، نصراهلل ،)  زنان، شماره

 38-7، ص46

 تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی5(، صحیفه امام، ج 1385اهلل ) امام خمینی، سید روح ، 

 ( مجموعه پنج1393بانکی پور فرد، امیرحسین ،)  جلدی نقش و رسالت زن، تهران: انتشارات انقالب

 اسالمی

 ( درآمدی جامع بر نظریه1387تانگ، رزمری، ) یستی، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران :نشرنیهای فمن 

 ( نظریه1374دوچ، مرتون و گراوس، روبرت ،) شناسی اجتماعی، ترجمه مرتضی کتبی،  ها در روان

 تهران: انتشارات دانشگاه تهران

 ( ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور، بازیابی 1393ای، آیت اهلل سید علی) خامنه

 farsi.khamenei.irای،  ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه 30/1/1393تاریخ شده در 

 ( ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از بانوان فرهیخته، بازیابی شده 1392ای، آیت اهلل سید علی) خامنه

 farsi.khamenei.irای،  ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه 21/2/1392در تاریخ 

 ( ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از پیشکسوتان، مربیان و مدال 1391یت اهلل سید علی)ای، آ خامنه

، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل  21/12/1391شده در تاریخ  آوران مسابقات جهانی و المپیک، بازیابی

شست ( ، بیانات رهبری درسومین ن1390ای، آیت اهلل سید علی) خامنه farsi.khamenei.irای،  خامنه

ای،  ، دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه 14/10/1390اندیشه های راهبردی، بازیابی شده در تاریخ 
farsi.khamenei.ir 

 ( ، بیانات رهبری دردیدار جمعی از بانوان نخبه به مناسبت والدت 1390ای، آیت اهلل سید علی) خامنه

ای،  ر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه، دفت 1/3/1390شده در تاریخ  حضرت زهرا)س(، بازیابی
farsi.khamenei.ir 

 (عدالت جنسیتی از دیدگاه عالمه طباطبایی و شهید مطهری، مجله 1388رودگر، محمدجواد ،)

 80-49، ص 46مطالعات راهبردی زنان، شماره 

 (نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، تهران:نشرعل1374ریتزر، جورج ،)می 

 ( فمینیسم و خانواده، تهران: روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی 1386صادقی فسائی، سهیال ،)

 زنان
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 (کاربرد تحلیل محتوی در علوم اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، 1375صدیق سروستانی، رحمت اهلل ،)

 114-91، ص8شماره 

 ادی خسروشاهی، قم: مؤسسه های اسالمی، به کوشش سید ه (، بررسی1387حسین) طباطبایی، محمد

 بوستان کتاب

 ( آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه شناسی، تهران: نشر نی1384عضدانلو، حمید ،) 

 (، زن و بازیابی هویت حقیقی، تهران: انتشارات انقالب اسالمی1390) کربالیی نظر، محسن 

 (جامعه شناسی، ترجه حسن چاوشیان، تهران:نشرنی1389گیدنز، آنتونی ،) 

 (، روش تحقیق کیفی)ضد روش(، تهران: انتشارات جامعه شناسان1392) دپور، احمدمحم 

 (، از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم، تهران: نشر و پژوهش 1390) مشیرزاده، حمیرا

 شیرازه

 ( مجموعه آثار، ج1378مطهری، مرتضی ،)تهران: انتشارات صدرا19 ، 

 امعه شناسی عمومی، تهران: نشر بهینه(، ج1385) نوربخش،سید مرتضی 


