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چکیده

تجربه موجود نظام لیبرال دموکراسی غرب در حوزه اداره امور زنان به عنوان هدف غایی و نهایی
با آموزه های دینی و انگاره های فرهنگی و بویژه اح کام نوین اسالالالوم و ن ظام جرهوری اسالالالومی
سازگارنی ست .ازاین رو تدوین و ارائه الگوی راهبردی در اداره امور زنان به عنوان نظام حکومتی الگو
و بر اساس گفتران والیت فقیه در نظام اسومی ضرورتی مضاعف و انکار ناپذیر است لیکن با گذشت
چ هار د هه از عرر ن ظام جرهوری اسالالالومی هنوز چنین الگویی وجود ندارد و نبود این الگو مو جب
رفتارهای متفاوت دولتها در حوزه اداره امور زنان شالالالده اسالالالت که این امر نتیجهای جز تناقض در
اجرای سیاستها ،بخشی و سلیقهای عرل کردن بازیگران این حوزه و اتوف منابع در کشور را بدنبال
نداشته است .از این رو هدف اصلی این مقاله شناسایی مولفههای راهبردی اداره امور زنان به منظور
تدوین الگوی راهبردی در حوزه اداره امور زنان بر اسالالالاس گفتران والیت فقیه در نظام جرهوری
اسومی ایران است .
یافته های پژوهش نشالالالان می دهد دراداره امور زنان در بخش دکترین مولفههای پای بندی به
عفت عرومی ،توجه به برابری زن و مردوحفظ شخصیت زن در بخش سیاستها  ،اختیار زن هرانند
مرد ،زنان موجب پیشرفت و تساوی زن ومرد و در بخش اهداف مولفههای تامین امنیت زنان  ،تامین
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ترین مولفه های تدوین الگوی راهبردی می باشند.
واژگان کلیدی
گفتمان واليت فقیه  ،راهبرد ،اهداف ،دكترين ،سیاست  ،اداره امور زنان

مقدمه و بیان مسئله

پیروزی انقوب اسالالومی در ایران باعث احیای دوباره هویت زن و پیش زمینه حضالالور فعال او در
عرصالاله های گوناگون بویژه اداره جامعه اسالالومی و حضالالور در هره سالالحو مدیریتی گردید.و تعریف
صحیحی از ر سالت زنان در جامعه ا سومی و ایجاد بستر الزم برای مشارکت آنان در امر حکومت ،و
اداره جامعه مورد توجه قرار گرفت نظام جرهوری اسالالومی ایران  ،در ترامی عرصالاله های اجتراعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی اداره امور زنان تجربیات فراوانی داشته است اما به دلیل نبود یک الگوی
ا ستراتژیک سازمان یافته هدفرند با چالش های جدی مواجه و د ستخوش برخوردهای سلیقه ای و
فعالیت های پراکنده و جزیره ای برنامه ریزان و کارگزاران اداره امور زنان گردیده ا ست این مقاله در
صالالدد اسالالت اهداف ،دکترین و سالالیاسالالت های اداره امور زنان را بر اسالالاس منویات حضالالرت امام
خرینی(ره)و مقام معظم رهبری شالالناسالالایی نراید تا بر مبنای آن در حوزه اجرایی شالالکاف بین وضالالع
موجود و وضالالع محلوب اداره امور زنان بر مبنای اهداف ،سالالیاسالالت ها و دکترین گفتران والیت فقیه
برای تحلیل در پژوهش های آتی فراهم گردد و ضالالعف های برنامه ریزی در اداره امور زنان و به تبع
آن سازماندهی ،هدایت ،نظارت وهراهنگی را به سحح حداقل خود بر ساند..این گفتران با ا ستفاده از
منویات امام خرینی (ره) و دیدگاه های مقام معظم رهبری می تواند به عنوان زمینه ای برای برنامه
ریزی ا ستراتژیک مورد توجه قرار بگیرد و به ک شورهای دیگر نیز عر ضه گردد .تا با عرل بر ا ساس
آن الگو موجبات ایجاد تجربه ای خوشالالایند و اعترادزا در اداره امور زنان فراهم شالالود و در عین حال
منعکس کننده ی هویت مفهومی و بصالالری براسالالاس جامعه اسالالومی وایرانی نه تنها موجب تثبیت
جایگاه اداره امور زنان در کشالالور و صالالدور اصالالول اسالالتفاده شالالده برای طراحی در این الگو به دیگر
کشالالورهای اسالالومی گردد بلکه .برنامه های اداره امور زنان این قابلیت را دارد به شالالکل ویژه ای به
دیگر بخش های اداری کشور نیز معحوف شود..
گفتران والیت فقیه حضالالرت امام خرینی(ره)و حضالالرت امام خامنه ای(مدظله العالی)در حوزه
زنان  :گفتران غالب جرهوری اسالالومی ایران اسالالت که بر پایه اندیشالاله ها ،آراء  ،نظرات ،رهنرودها و
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تدابیرآنان شکل گرفته است و ریشه در آموزه های دینی و اسوم ناب محردی(ص ) دارد و براساس
ا صل پی شرفت والیت فقیه در ت صریم گیری ها و اداره امور ک شور در حوزه زنان برای م سئوالن و
کارگزاران نظام هدایت گر بوده ودر صالالورت پیاده شالالدن ،تصالالریم ها و انجام فعالیت ها را در هره
سحو  ،هرسو ،هراهنگ و هم افزا می نراید.

این تحقیق تاکید دارد که گفتران والیت فقیه در

ادارة امور زنان در بخش دکترین ،اهداف و سیاست ها از چه مولفه هایی برخوردار است ؟
اهمیت وضرورت تحقیق

اداره امور زنان که مح صول نظام جرهوری ا سومی در یکی از ابعاد ساختاری ا ست ضرورت دارد از
گفتران والیت فقیه تبعیت نراید و الزم ا ست سرمایه های ان سانی اداره امور زنان در انجام ماموریت
هایی که بر دوش دارند برنامه ها و فعالیت ها را با مسالالالتندات باالدسالالالتی محابقت نرایند یکی از
مسالالتندات باال دسالالتی در نظام والیی گفتران والیت فقیه می باشالالد این گفتران ازجایگاه و مرتبت
ت شکیوتی باالیی برخوردار ا ست ولذازمینه سازی تحبیق بازخورها و سازوکارهای اداره امور زنان با
دکترین،اهداف وسیاست ها به منظور احراز اطرینان از صحت و درستی انجام کارها چه در کریت و
چه در کیفیت از ضرورت های پرداختن به مو ضوع می با شد.در نظام جرهوری ا سومی ایران رئیس
قوه مجریه طبق اصل  134قانون اساسی وظیفه نظارت بر کار بخش های مختلف اداری را عهده دار
بوده و طبق اصالالل  122در برابر ملت ،رهبر و مجلس شالالورای اسالالومی مسالالئول اسالالت و یکی از این
مسئولیت ها اداره امور زنان می باشد
از نگاه دینی زن موجودی عاطفی است و عظرت و جایگاه او در قرآن آن قدر باالست که فقط به
موعظه اکتفا نکرده بلکه نرونه سالالازی کرده اسالالت ،به گونه ای که  ،وقتی خداوند متعال بخواهد در
قرآن" برای " انسالالان های مؤمن" در طول تاریخ مثال بزند ،زن را مثال می زند (تحریم –  )11چرا
که زن در اوج حرکت معنوی به جائی رسالالیده که فقط می شالالود او را مثال زد ،و باز خداوند وقتی می
خواهد" بدترین انسالالالان" را مثال بزند مجدداً زن را مثال می زند(تحریم_  ، .)10به عووه در کلرات
گهربار وحی و زندگی عرلی و سیره ائره اطهار می توان عرق مکانت و منزلت زن را دریافت.
ر سالت انقوب ا سومی ،ارائه یک الگوی راهبردی اداره در حوزه فرهنگ ،اجتراع و تردنی هراهنگ
با مقت ضیات فحری ب شر و نیازهای جهان مترقی در ب ستر زمان مبتنی بر اندی شه های ا سوم ناب،
پی شبرد آرمان مهدویت و طویه داری حوزه فرهنگی تردنی ا سوم بویژه در حوزه زنان می با شد که
ضرورت انجام این تحقیق را آشکارتر می سازد.بدون تردید ،شناسایی دکترین ،اهداف و سیاست های
اداره امور زنان در بعد داخلی این فایده را خواهد داشالالالت که اندیشالالالرندان ما با اسالالالتفاده از آن و به
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کارب ستن ترامی مبانی و ا صول آن در عر صه های گوناگون فرهنگی ،اقت صادی ،اجتراعی و سیا سی
هره تئوری های مادی گرایانه غربی و اداره مبتنی بر دانش صرف آنان را در بوته نقد تحلیل نرایند.از
نظر علری نیز به حل مسائل و مشکوت مدیریت راهبردی کرک خواهد کرد و می تواند بین گفتران
حضرت امام خرینی(ره) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی)و سند چشم انداز و سیاست های کلی در
حوزه زنان پیوندی ایجاد نراید.و به اجرائی کردن سیاست ها کرک نروده و خوء ناشی از عدم انجام
تحقیق در این حوزه را بصالالورت منسالالجم و سالالاختار یافته تا حدودی پُر نراید ،ادامه این پژوهش می
تواند وفاق نظری در بین مدیران راهبردی در اداره امور زنان ای جاد و آن ها را به یک چشالالالم انداز
م شترک بر ساند و ف ضا  ،ب ستر و ابزارهای منا سب برای پیاده سازی یافته های این تحقیق در اداره
امور زنان رابوجود آورد.
نقش اجتماعی زنان

«زنان از نظر اسالالوم نقش حسالالاسالالی در بنای جامعه اسالالومی دارند و اسالالوم زن را تا حدی ارتقا
میدهدکه او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با
چنین رشدی ،میتواند در ساختران حکومت اسومی مسئولیتهایی را به عهده بگیرد( ».هران)436 :
«زنان هرچون مر دان در سالالاختن جامعه اسالالومی فردا شالالرکت دارند .آنان از حق رأی دادن و رأی
گرفتن برخور دارند .در مبارزات اخیر ایران ،زنان ایران نیز سهریچون مردان دارند ( ».صحیفه ی نور،
ج « )520 : 1اگر زن را از جنبه ان سانی او لحاظ کنیم و این حقایق را در نظر دا شته با شیم که ان سان
محور پی شرفت ا ست و دین کامل ترین قالبی ا ست که از سوی پروردگار برای تحقق کامل مادی و
معنوی انسان وضع شده است و تنها دین میتواند به انسان شخصیت ،اطرینان قلب و امید به آینده
ببخ شد ،در می یابیم که زن محور پی شرفت و رکن ا صلی آن ا ست و هیچ فرایند پی شرفتی به نتیجه
محلوب نخواهد سالالید ،مگر آنکه حس انسالالانی و فحری را در وجود زن متحول سالالازد .حضالالرت امام
خرینی(ره) می فرمایند«:زن ان سان ا ست ،آن هم ان سانی بزرگ .زن مربی جامعه ا ست .از دامن زن
ان سانها پیدا می شود . .سعادت و شقاوت کشورها بسته به وجود زن ا ست ( ».صحیفه ی نور ،ج : 6
 )186زن با ایجاد محیط خانوادگی سالم ،میتواند سنگ بنای جامعه انسانی قدرترند ،آینده گر و آرام
را فراهم سازد .بنابراین ،هر سر شای سته و مادر شای سته ،مایه قوام زندگی خانوادگی صحیح ا ست و
خانواده صالح نیز مایه قوام جامعه ا ست .زن یکتا موجودی ا ست که میتواند از دامن خود افرادی به
جامعه تحویل دهد که از برکاتشان یک جامعه ،بلکه جامعه ها به استقامت و ارزشهای واالی انسانی
ک شیده شده و میتواند به عکس آن با شد ( ».صحیفه ی نور ،ج  )501 : 16بعووه ،زن به وا سحه ی
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ا ستعداد طبیعی خود قادر ا ست نیازهای عاطفی و حرا سی خانواده را برآورده سازد و تو سعه اجتراعی
پایداری را پدید آورد .به عبارت دیگر ،زن در ایجاد ف ضای پاک خانوادگی نقش بزرگی دارد و خانواده،
سنگ بنای توسعه تلقی میشود( :.صحیفه ی نور ،ج )186 : 1
بررسی نظرات ،موضع گیری ها و عرلکرد حضرت امام(ره) در دوران حیات اجتراعی ایشان بیانگر آن
است که متناسب با تحوالت زمان و مکان ومتأثر از شرایط و بستر سیاسی اجتراعی ،در دیدگاه های
ایشان نسبت به فعالیت زنان تحول قابل موحظه ای پدید آمده است .با پذیرش این مسئله ،میتوان
در دوران حیات سیاسی ایشان از چند دوره ی گفتران نسبت به زنان و فعالیتهایشان یاد کرد .دوره
های مورد اشاره عبارتند از:
الف -از اواخر حکومت رضا شاه تا اوایل دهه ( 1340رحلت آیت اهلل بروجردی و آغاز مرجعیت حضرت
امام خرینی «رحره اهلل علیه»)
ب -از سالهای اولیه دهه  1340تا شروع انقوب اسومی در سال 1356
ج -از سال  1356تا پیروزی انقوب اسومی در سال 1357
د -از پیروزی انقوب اسومی تا رحلت حضرت امام خرینی (رحره اهلل علیه)
دوران اول متأثر از ف ضای پدید آمده نا شی از سیا ست غیردینی ر ضا شاه و فرزندش در زمینه ی
احیای سالالنتها و ارزشهای باسالالتانی ایران قبل از اسالالوم و کررنگ شالالدن ارزشهای دینی اسالالت،
خ صو صاً سیا ست تحریلی ر ضا شاه مبنی بر ک شف حجاب زنان به عنوان زمینه ای برای آزاد شدن
نیری از جرعیت ک شور جهت فعالیت در جامعه .این اقدام از نظر ح ضرت امام (ره) به عنوان حلقه ای
از زنجیره سالالیاسالالت های رژیم جهت تخدیر مردم و بازماندن آنها از مسالالائل اسالالاسالالی جامعه تلقی
میشود.
ح ضرت امام خرینی(ره) با مو ضع گیری صریح در قبال ک شف حجاب زنان ،با تو صیف آن به عنوان
خانران سالالالوزترین اعرال ظالرانه ی دیکتاتور گریزپا» (امام خرینی )239 : 1332:از آن به عنوان
خیانت بزرگ ر ضاخان یاد کرده ،در کتاب ک شف اال سرار با انتقاد ن سبت به حکومت ر ضاخان و این
اقدام وی مینویسد:
« آنان که تردن و تعالی مرلکت را به لُخت شدن زنها در خیابآنها میدانند و به گفته ی بی خردانه
ی خودشالالان با کشالالف حجاب نصالالف جرعیت مرلکت کارگر میشالالود حاضالالر نیسالالتند مرلکت با طرز
معقوالنهای و در زیر قانون خدا و عقل اداره شالالالود .آنهائی که این قدر قوه ی تریز ندارند که کوه
لگنی را که پس ماندهی درندگان اروپا ست ،ترقی ک شور میدانند با آنها ما حرفی نداریم و توقع آن
را هم نداریم که آنها از ما سالالخن خردمندانه را بپذیرند .عقل و هوش و حس آنها را اجانب دزدیده
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اند( » .امام خرینی )23 :1332 :ایشان در تاریخی ترین سند مبارزاتی خود در تاریخ  11جرادی االول
 1363هجری قرری ،ضرن آنکه بدبختی و تیره روزی ک شور را به خاطر قیام برای منافع شخ صی
عنوان میکنند ،می فرمایند «:قیام برای نفس ا ست که چادر عفت را از سر زنهای عفیف م سلران
برداشالالت و االن هم این امر خوف دین و قانون در مرلکت جاری اسالالت و کسالالی بر علیه آن سالالخن
نری گوید( » .صالالحیفه ی نور ،ج )4 : 1دوران مورد اشالالاره متأثر از سالالیاسالالت های مدرن سالالازی و
تجددگرائی ظاهری ر ضا شاه و محردر ضا ا ست ،به گونه ی که مانع ا صلی فعالیت زنان ،در دا شتن
حجاب تلقی می شود به هرین دلیل حضرت امام (ره) حصر زنان را در چنین فضائی ناصواب دانسته،
به کرات در قبال اقدامات رژیم اعوم موضع می نرایند.
مفهوم آزادی زن در غرب

«وقتی که در محیط غرب ،آزادی زن گفته می شود –با توجه به فرهنگ غرب و بردا شت غرب از
مسالالأله زن -به هیچ وجه به معنای این نیسالالت که زن آزاد باشالالد درس بخواند یا زن آزاد باشالالد در
فعالیت سیا سی ورود پیدا کند یا زن آزاد با شد برای اینکه بتواند با اموال خود کار کند .ا صوً مراد از
آزادی زن این نیسالالت .آزادی زن ،یعنی آزادی جنسالالی آزادی بیبندوباری زن بتواند در آن چیزهایی
که منتهی به مسالالائل جنسالالی و شالالهوانی اسالالت ،آزادانه رفتار کند و دیگران هم بتوانند با زن آزادانه
برخورد کنند .مفهوم آزادی زن در غرب این اسالالت .آنها میگویند در ایران اسالالومی ،آزادی نیسالالت.
آری به این معنا البته که آزادی نیسالالالت( ».امام خامنهای)131 :1379 ،در تردن غرب  ،زن تا حدود
زیادی در خدمت تبلیغ و فروش کاال و یا در خدمت تبلیغ و فروش خود و به عبارت دیگر ،کاالئی در
خدمت نظام سلحه که به سفارش حاکم ایفای نقش می کند بوده ا ست.در فرهنگ غربی ن سبت به
زن ظلم و جفا شده ،از اوایل قرن بیستم مسأله حق زن ،حق سیاسی زن ،حق رأی زن ،حق ورود در
میدانهای اجتراعی و سیاسی در دنیای غرب محر شده قبل از او محر نبوده ،در سال های 1920
و  21و  25تا  30و بعد از او به تدریج کشالالالورهای مختلف در دنیا چه در اروپا چه در امریکای التین
چه در سرا سر جاهایی که تحت تأثیر فرهنگ غرب بودند به تدریج خانمها وارد میدانهای سیا سی
شالالدند ،حق رأی پیدا کردند و مسالالائل ویژه مردان را آنها هم تا حدودی به دسالالت آوردند قبوً چنین
چیزی نبوده و غرب که در دادن حق انسالالانی زن به او اینقدر تأخیر دارد یعنی قرنهای مترادی بعد
از آنی که ادیان الهی و بهتر از هره ا سوم شخ صیت کامل یک ان سان را در حدّ اوجش و کرالش تا
هرجا که انسان بتواند پیش برود به زن داده مثل مرد یعنی هیچ تفاوتی در شخصیت انسانی بین زن
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و مرد قائل نبوده و هیچگونه امتیازی بین اینها نگذاشالالته .قرن ها بعد از این غرب تازه به فکر افتاده
که به زن حق ورود در میدان سالالالیاسالالالت و حق اجتراعی رأی دادن و احیاناً در دورههای بعد کاندیدا
شالالدن برای مسالالندهای سالالیاسالالی و اجتراعی به زن چنین حقی را اعحا بکند .با این تأخیر غرب وارد
میدان شده و در طول این مدت آنچنان حرکتی و روندی به این م سأله داده که به کلی او را از م سیر
صحیح منحرف کرده( ».امام خامنهای «)118 :1366 ،برعکس جوامع غربی ،اسوم به نقش مادران و
زنان جامعه بسیار تأکید دارد و معتقد است باید مادران جامعه اصو شوند تا تاریخ آینده تضرین شود.
در اسوم هرکس زن را به بیسوادی و بیاعتنایی به شرکت در کارهای اجتراعی و مادر بودن و هرسر
بودن ت شویق کند ،خیانت کرده ا ست( .امام خامنهای« )49 :1363 ،غربی ها نه فقط در عر صه کار و
فعالیت صنعتی و امثال آن بلکه در عرصه هنر و ادبیات هم به زن ظلم کردهاند .شرا امروز نگاه کنید
در آثار هنری ،در دا ستانها ،در رمانها ،در نقا شیها و در انواع کارهای هنری آنها ،ببینید که با چه
دیدی به زن نگری سته می شود ،آیا جنبههای مثبت و ارزشهای واالیی که در زن ه ست مورد توجه
قرار میگیرد؟ آیا عواطف رقیق ،مهر و خوبی مهرآمیزی که خدای متعال در زن به ودیعه گذاشالالالته
است ،خوی مادری ،روحیه نگهداری از فرزند و تربیت فرزند مورد توجه است؟ یا جنبههای شهوانی و
به تعبیر آنها عشقی که البته این تعبیر غلط و نادرستی است حقیقت مسأله ،شهوت است نه عشق،
آنها زن را اینطور خواستند پرورش و عادت بدهند .آنها زن را به عنوان یک موجود مصرف کننده،
دست و دلباز و کارگر کمتوقع و کمطلب و ارزان تلقی میکنند( ».امام خامنهای)113 :1371 ،
نقش تربیتی زن در خانواده

از جرله وظایفی که برعهده زنان در داخل خانه و خانواده است ،مسئله تربیت فرزند است .بهترین
روش تربیت فرزند انسالالان ،این اسالالت که در آغوش مادر و با اسالالتفاده از مهر و محبت او پرورش پیدا
کند .یکی از وظایف مهم زن ،عبارت از این است که فرزند را با عواطف ،با تربیت صحیح ،با دل دادن
و رعایت و دقت ،آنچنان بار بیاورد این موجود انسانی وقتی که بزرگ شد ،از لحاظ روحی یک انسان
سالالالم ،بدون عقده ،بدون گرفتاری ،بدون احسالالاس ذلت و بدون بدبختیها و فوکتها و بویایی که
امروز ن سلهای جوان و نوجوان غربی در اروپا و آمریکا به آن گرفتارند ،بارآمده با شد .زن م سلران در
خانواده وظایفی دارد و آن ،هران رکنیّت اسالالاسالالی خانواده و تربیت فرزندان و هدایت و تقویت روحی
شوهر است .از هره کارهای زن در خانواده مهمتر ،تربیت فرزندان و تقویت روحی شوهران برای ورود
در میدانهای بزرگ اسالالت( .بیانات در اجتراع زنان خوزسالالتان)1375/12/20 ،خدای متعال در غریزه
زنان توان انجام کار بزرگ بچهداری را قرار داده اسالالت .ولی هرین بچهداری کار سالالختی اسالالت که

131

132



فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي ،س  ،7زمستان  ،97ش 27

انسان را فرسوده میکند و واقعاً از پا میاندازد .شرا هر کاری را در نظر بگیرید که خیلی دشوار باشد،
در مقابل بچهداری درواقع آسالالان اسالالت .بچهداری هنر خیلی بزرگی اسالالت( .بیانات در مراسالالم اجرای
خحبة عقد ازدواج)1374/8/22 ،

مسئولیت اجتماعی زنان همراه با تقدم مسئولیت خانوادگی

وقتی راجع به مسالالئولیت خانوادگی زن و مسالالئولیت داخلیاش صالالحبت میکنیم ،منظورمان این
نی ست که باید م سئولیت اجتراعی از دوش زن بردا شته شود بلکه م سئولیت اجتراعی هم بر دوش او
ه ست و آن غیر این ا ست .ولی اینجا تقدم وجود دارد ،هرچنان که در مورد مرد هم تقدم وجود دارد.
آیا هیچ کس به ذهنش میآید که چون مرد مسالالالئول نانآوری خانه هسالالالت ،هیچ گونه مسالالالئولیت
اجتراعی ندارد؟ و اص الوً تصالالور چنین چیزی مرکن اسالالت؟ در حالی که ما میدانیم هدف از پذیرفتن
مسالالالئولیتهای اجتراعی ،نانآوری به خانه نیسالالالت و حتی گاهی با آن منافات هم دارد یعنی گاهی
مرکن اسالالالت اگر مرد بخواهد به مسالالالئولیتهای اجتراعیاش برسالالالد ،به کار نانآوری خانوادهاش
نریر سد .لذا در آنجا به حداقل قناعت میکند و عیناً هرین حرف را در مورد زن هم میزنیم .بنابراین
وقتی گفته می شود خانمها مسئولیت خانوادگی و امور داخلی را برعهده دارند ،به معنای آن نیست که
م سئولیت اجتراعی از دوش آنها بردا شته شده ا ست بلکه آنها باید با وجود حفظ این م سئولیت هر
مقدار که توانایی دارند ،برای م سئولیتهای اجتراعی و سیا سی صرف کنند( .امام خامنهای:1363 ،
)50
نقش اقتصادی زنان

ا سوم با کار کردن زن موافق ا ست .نه فقط موافق ا ست ،بلکه کار را تا آنجا که مزاحم با شغل
ا سا سی و مهمترین شغل او ،یعنی تربیت فرزند و حفظ خانواده نبا شد ،شاید الزم هم می داند .یک
کشور که نریتواند از نیروی کار زنان در عرصههای مختلف بینیاز باشد .اما این کار نباید با کرامت و
ارزش معنوی و انسالالانی زن منافات داشالالته باشالالد( .بیانات در دیدار گروهی از زنان به مناسالالبت میود
ح ضرت زهرا(س)()1371/9/25 ،امام خامنهای«)53 : 1371 ،در ا سوم ،زن مالک ثروت خود ا ست.
شوهرش راضی باشد و یا نباشد ،پدرش راضی باشد یا راضی نباشد ،فرقی نریکند ،او میتواند ثروت
و مال و اندوخته ی خود را م صرف کند و ربحی به کس دیگری ندارد ،نظر ا سوم این ا ست( ».نقش
و رسالت زن ،ج )200 : 1393 ، 4
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ا سوم مانع م شاغل و م سئولیتهای زنان نی ست مگر در موارد ا ستثنایی ،که بع ضی مورد اتفاق بین
فقهاست ،بعضی هم مختلف فیه است ،و در این زمینهها هم البته باید کار شود .اساسیترین کار زن،
کاری ا ست که با خلقت زنانه او ،با احسا سات و عواطف به ودیعت نهاده الهی در وجود او ،هرخوان و
هراهنگ باشالالد .البته شالالغل هم مرکن اسالالت در مواردی برای بعضالالی از زنان ،اجتنابناپذیر و برای
بعضی الزم باشد .به هرحال شغل برای زن ،امری مبا و جایز است اما اسوم ،ارزش زن را لزوماً به
آن نریداند .باید طبیعت و فحرت زن و طبیعت و فحرت مرد ،م سئولیتها و م شاغل اخت صا صی زن،
مسئولیتها و مشاغل اختصاصی مرد و آنچه میتواند مشترک بین اینها باشد ،انجام بگیرد و از روی
انفعال و تقلید نباشالالالد( .امام خامنهای )53-54 :1376 ،خداوند متعال گنجینه باارزش لحف ،آرامش و
رحرت را در وجود زن قرار داده اسالالت و زنان در جامعه باید در مسالالئولیتها و مشالالاغلی انجام وظیفه
نرایند که با این صفات و ویژگی های ذاتی متعارض نباشد( .امام خامنهای« .)54 :1380 ،میان مرد و
زن در اجازه فعالیتهای متنوع در هره میدانها ،هیچ تفاوتی از نظر اسالالوم نیسالالت( .نقش و رسالالالت
زن ،ج «)202 : 1393 : 4ا سوم در اداره زندگی و مجروعه حیات اجتراعی نقش ویژهای را برای زن
در نظر گرفته ،نقش الی که نه کرتر و نه کم اهریت تر از نقش مرد اسالالت«».زن در ترام صالالحنه های
اجتراعی هم میتواند شرکت کند ،درس بخواند ،درس بدهد ،کسب کند ،شغل اداری بگیرد ،کارگری
کند و ترام فعالیتهای اجتراعی و سالالیاسالالی و مبارزاتی را که مرد در جامعه انجام میدهد ،زن هم با
حجاب انجام دهد( ».هران) «زن اگر خواست برود کار کند ،این اشکالی ندارد ،اسوم هم مانع نیست.
اما این وظیفه او نی ست .بر او واجب نی ست .چیزی که بر او واجب ا ست ،عبارت ا ست از حفظ ف ضای
حیاتی برای مجروعه این خانواده .برخی فکر میکنند اگر زنی مثوً کارش عبارت شالالالد از هران کار
خانه ،این اهانت به زن است .نه ! هیچ اهانت نیست .بلکه مهمترین کار برای زن این است که زندگی
را سالالالرپا نگه دارد .وظایف داخل خانه زنان ،نه اهریتش کرتر از وظایف بیرونی اسالالالت و نه این که
زحرتش کرتر است( .بیانات در مراسم خحبة عقد ازدواج)1381/6/6 ،
فعالیتهای اجتماعی زنان

"افراد جامعه و مردان در کشالالور اسالالومی باید بدانند که نظر اسالالوم در مورد زن ،حضالالور زن در
عرصههای زندگی ،فعالیت زنان ،کار و توش اجتراعی و سیاسی و اقتصادی و علری زنان ،نقش زن
در خانواده و نقش زن در بیرون از خانواده چیست .درباره هره اینها ،اسوم یک نظر روشن و صریح
دارد که اگر بخواهیم با نظر فرهنگ های دیگر ،از جرله فرهنگ غربی مقایسه کنیم ،نظر اسوم ،هم
مترقیتر ا ست و هم سابقه بینش ا سومی ،از آنچه که امروز در غرب ه ست ،بی شتر ا ست و هم نظر
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ا سوم موجب آبادی و صو و فو ک شور و موجب اعتوی هرچه بی شتر بانوان در ک شور می شود.
(امام خامنهای« )30 :1375 ،فعال یت زنان در عرصالالاله اجتراع ،فعالیتی کاموً مبا و روا و محلوب و
مجاز ا ست که با حفظ حدود ا سومی ،اینها را انجام دهند و نیری از نیروی فعال جامعه را به جامعه
تقدیم کنند .در فعالیت سالالازندگی ،در فعالیت اقتصالالادی در طراحی و فکر کردن و برای امور کشالالور و
یک شهر و یک رو ستا و یک مجروعه و امور شخ صی خانواده محالعه کردن ،میان زن و مرد تفاوتی
نیست .هره مسئولند و هره باید انجام دهند( ».نقش و رسالت زن ،ج )41 :1393 ،5
تساوی حقوق بین زن ومرد

«اسالالوم هیچ فرقی بین زن و مرد نری بیند .جنسالالیت زن و مرد ،کوچکترین تأثیری ندارد .نه در
جوهر انسالالانیت تفاوت و اختوفی وجود دارد ،نه در حقوق اسالالاسالالی آنها هیچ گونه اختوف و تفاوتی
ه ست .او هم آزاد ا ست ،این هم آزاد ا ست ،او هم حق انتخاب دارد ،این هم حق انتخاب دارد ،او هم
تکلیف دارد ،این هم تکلیف دارد ،او هم میتواند درجات عالی انسالالالانی را طی کند ،این هم میتواند
طی کند ،او هم حق فراگرفتن علم را دارد ،این هم حق فراگرفتن علم را دارد ،او هم وظایف سالالنگین
جهاد فی سبیل اله را بر دوش دارد ،این هم وظایف سنگین جهاد فی سبیل اله را بر دوش دارد .جهاد
هم بر زن واجب است ،هم بر مرد (».نقش و رسالت زن ،ج « )202 :1393 ،5زن ایرانی امروز در رأی
گیری که قبل از انقوب مردان هم در آن شرکت نریکردند ،شرکت میکند و در فعالیتهای سیاسی
وارد می شود .زن ایرانی در نرازجرعه ها شرکت میکند .در ق ضایای مختلف شعار و نظر میدهد .در
مسالالالئ له ج نگ اظ هار نظر میک ند و برخورد ف عال دارد( ».نقش و رسالالالا لت زن ،ج )41 :1393 ،5
«مسالالئولیت حضالالور در جامعه و فهریدن دردهای عرومی جامعه و سالالعی در عوج دردهای عرومی
جامعه ،مخ صوص مرد و مخ صوص زن نی ست زنها هم نریتوانند شانه شان را از این م سئولیت
خالی کنند( ».هران« )47 :زن نیری از جامعه است ،زن نیری از عنصر انسانی است زن بای ستی هره
فعالیتهایی که مردها میکنند ،زنها هم بای ستی بکند به حسب استحاعت جسری و روحی و عصبی
شالالان .اص الوً محدودیتی برای زن وجود ندارد برای توش گوناگون .نه محدودیتی در توش علری او
وجود دارد نه محدودیتی در توش سالالیاسالالی او وجود دارد .نه محدودیتی در توش اجتراعی او وجود
دارد ،نه محدودیتی در توش دینی او وجود دارد ،محدودیتی وجود ندارد( ».هران)
روش تحقیق

یاف ته های پژوهش می توا ند در حوزه تصالالالریم گیری وبر نا مه ریزی راهبردی وعرل یاتی مورد
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اسالالتفاده وبهره برداری مدیران راهبردی و سالالازمان ها ی ذیربط در اداره امور زنان قرار گیرد،لذا این
تحقیق از نوع کاربردی محسالالوب می شالالود  ،هرچنین براسالالاس اینکه یافته های پژوهش در نهایت
موجب بومی سازی وتوسعه مدل یا الگوی موفق راهبردی در اداره امور زنان جرهوری اسومی ایران
شالالده و بر اسالالاس گفتران والیت فقیه  ،ابعاد ،مولفه ها و زیر مولفه های اداره امور زنان اسالالتخراج
والگوی راهبردی ارائه می نراید ،از نوع تو سعه ای مح سوب می گردد ،بر این ا ساس ،این تحقیق از
نوع کاربردی –توسعه ای است.
برای اجرای این پژوهش از روش تحقیق آمیخته( موردی -زمینه ای ونظریه مبنایی) اسالالتفاده شالالده
اسالالالت ودر نهایت از طریق نظریه مبنایی مولفه های اداره امور زنان براسالالالاس گفتران والیت فقیه
شناسایی و ارائه می شود.
جامعه آماری  ،روش و حجم نمونه

جامعه آماری این پژوهش به سه بخش اسناد ،سازمان ها واشخاص تقسیم می شودبخش اسناد
کلیه بیانات ومکتوبات حضالالرت امام و مقام معظم رهبری در اداره امور زنان از تاریخ  1357/11/22تا
پایان این پژوهش .سازمان ها شامل:کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی  ،شورای
عالی انقوب فرهنگی  ،شالالالورای فرهنگی -اجتراعی زنان  ،معاونت امور زنان و خانواده ریاسالالالت
جرهوری  ،سازمان تبلیغات ا سومی و وزارت فرهنگ وار شاد ا سومی  ،ا شخاص شامل :کلیه
م سئولین ومدیران راهبردی در سازمان های مرتبط با اداره امور زنان که ویژگی های م شترک آنان
انتصاب در مشاغل راهبردی ،داشتن جایگاه سازمانی  ،دارای مدرک تحصیلی  ،داشتن سنوات خدمتی
 ،دارای تجربه و سابقه خدمت و مدیریت در اداره امور زنان یا م شاغل مدیریتی در حوزه راهبردی که
مجروعا 40نفر می باشند.
ردیف گروه
1

تعداد

ویژگی

گ ف ترالالان کل یه ب یا نات ومکتو بات وال یت فق یه در اداره امور ز نان از تالالالعالالالداد
والیالالالالالت تاریخ 57/11/22تا پایان این پژوهش

شرار

فقیه
5دسالالتگاه

4

سازمان ها

کلیه سازمانها ونهاد های مرتبط

5

اشخاص

انت صاب در م شاغل راهبردی  ،دا شتن جایگاه سازمانی باال 40 ،نفر

وسازمان
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دارای مدرک تحصالالیلی باال ،داشالالتن سالالنوات خدمتی باالت
ودارای سابقه مدیریت در مشاغل ستادی اداره امور زنان
جدول شراره ()1
در این پژوهش ،مکتوبات وبیانات مرتبط با گفتران والیت فقیه در اداره امور زنان به صورت ترام
شرار ا ست.برای تعیین حجم نمونه م سئولین،و مدیران راهبردی اداره امور زنان ،از روش نرونه
گیری هدفرند تا حد اشباع نظری استفاده شده است.
از آنجایی که الگوی راهبردی در اداره امور زنان بر اسالالاس نظریه مبنایی طراحی می شالالود ،نرونه
گیری در این نظریه ،به این معناست که اشکالی از جرع آوری داده ها را انتخاب می کند که تصورات
مفیدی را در راستای تولید یک نظریه به دست خواهد داد .این بدان معناست که نرونه گیری تصادفی
نیسالت ،بلکه ارادی صالورت گرفته ومترر کز بر خلق یک نظریه اسالت در نظریه مبنایی ،نرونه گیری
تو سط ظهور مفهومی ونه طر پژوهش به پیش می رود و با کفایت نظری محدود می شود (.دانایی
فرد وامامی)79 :1386 ،
اطو عات مورد ن یاز این پژوهش از دو روش ک تاب خا نه ای وم یدانی که درروش جمع آوری
کتابخانه ای :از ابزار فیش برداری به منظورمفهوم شناسی وبررسی مفاهیم نظری ،بررسی مولفه ها
وهرچنین تدوین ادبیات وچارچوب نظری تحقیق در موضالالالوع اداره امور زنان در متون علری ،دینی ،
آراء واندیشه های حضرت امام خرینی (ره)و حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) استفاده شد ،بدین
صالالورت که با محالعه متون ،کتب ،بیانات ،مکتوبات ،مقاالت ،سالالراچه های علری وتحقیقات پیشالالین
مرتبط با عنوان تحقیق ،اطوعات الزم جرع آوری گردید.درروش جمع آوری میدانی:به منظور
جرع آوری تجارب ومسالالتند سالالازی آن در اداره امور زنان که در ذهن مسالالئولین ومدیران سالالحو
راهبردی سازمان های مرتبط با اداره امور زنان وجود دارد ،از ابزار مصاحبه عریق استفاده شده است.
هرچنین به منظور ا ستاندارد سازی محور های سه گانه اداره امور حا صل از تحلیل محتوای گفتران
والیت فقیه ،از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است.
روش تجزيه و تحلیل داده ها

تجزیه وتحلیل به عنوان فرآیندی از روش علری ،یکی ازپایه های اساسی هر روش تحقیق است.
به طور کلی تجزیه وتحلیل عبارت اسالالت از روشالالی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشالالی ازانتخاب تا
دسالالترسالالی به یک نتیجه مشالالخت هدایت می شالالود(.دالور )217 :1383 ،روش های تجزیه وتحلیل
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داده ها در این پژوهش از روش تحلیل محتوی وتحلیل گفتران در اندیشالالاله ها وگفتران والیت فقیه
اسالالتفاده می شالالود .در تحلیل محتوا ،شالالدت ،تکرار وتجانس با زنان کلراتی از بیانات والیت فقیه در
اداره امور زنان انتخاب شده اند بررسی وتحلیل می شوند
 .داده های بخش آمار توصیفی

الف)گو یه های بخش دکترین اداره امور ز نان بر اسااا

منو یات حضاارت ا مام

خمینی(ره)
زن موجب پیشرفت
بر اساس نظر جامعه هدف در خصوص مولفه «زن موجب پیشرفت»به طور میانگین 86درصد طیف
باال و باالتر و 12درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر داده اند.

نمودار زیر مولفه های  :اختیارزن همانند مرد

-19مردان مرهون شجاعت های زنان شیردل

-18شایستگی به رهبری

-17سهم به سزا در مبارزه

-16مقدم بر مردان

-15رهبر نهضت

-14دارای حق رای

-13زن عضو موثرجامعه

-12دارای حق رای گرفتن

-11ساختن جامعه اسالمی همانند مردان

-10مشارکت در مسائل سیاسی همانند مردان

-9نقش فعال در انتخابات

-8ضرورت مشارکت فعال با مردان در…

-7دخالت در مقدرات اساسی حق زنان

-6حق مسافرت

-5حق ذخالت در سیاست
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-4حق اظهار نظر

اختیار زن همانند مرد

-3حق آزادی مانند مردها

نرودار شراره:1درصد فراوانی زیر مولفه ها
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بر اسالالاس نظر جامعه هدف در خصالالوص مولفه « اختیار زن هرانند مرد» به طور میانگین 71درصالالد
طیف باال و باالتر و 28درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر داده اند.
تساوی زن ومرد
بر اساس نظر جامعه هدف در خصوص مولفه «تساوی زن ومرد»به طور میانگین 84درصد طیف باال
و باالتر و 8درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر داده اند.
ب) گو یه های بخش ا هداف اداره امور ز نان بر اساااا

منو یات حضاارت ا مام

خمینی(ره)
تربیت صحیح
بر اساس نظر جامعه هدف در خصوص مولفه « تربیت صحیح »به طور میانگین 75درصد طیف باال و
باالتر و 17درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان اهداف اداره امور زنان نظر داده اند.
حفظ شخصیت
بر اساس نظر جامعه هدف در خصوص مولفه « حفظ شخصیت »به طور میانگین 89درصد طیف باال
و باالتر و 10درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان اهداف اداره امور زنان نظر داده اند.
مشارکت زن
بر اساس نظر جامعه هدف در خصوص مولفه « مشارکت زن »به طور میانگین 81درصد طیف باال و
باالتر و 18درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر داده اند.
ج) گویه های بخش دکترین اداره امور زنان بر ا سا

منویات ح ضرت امام خامنه

ای(مدظلهالعالی)
توجه به نقش تربیتی
بر اسالالاس نظر جامعه هدف در خصالالوص مولفه « توجه به نقش تربیتی »به طور میانگین 93درصالالد
طیف باال و باالتر و6درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر داده اند.
حفظ عفت وظیفه انسانی زنان
باعنایت به جدول فوق بر اساس نظر جامعه هدف در خصوص مولفه « حفظ عفت وظیفه انسانی زنان
»به طور میانگین 85در صد طیف باال و باالتر و 15در صد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین
اداره امور زنان نظر داده اند.
رعایت شان و جایگاه واقعی زن
بر اسالالاس نظر جامعه هدف در خصالالوص مولفه « رعایت شالالان و جایگاه واقعی زن »به طور میانگین
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87درصد طیف باال و باالتر و 12درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر
داده اند.
ه)گویه های بخش اهداف اداره امور زنان بر اسااا

منویات حضاارت امام خامنه

ای(مدظلهالعالی)
احقاق حقوق زنان
بر ا ساس نظر جامعه هدف در خ صوص مولفه « احقاق حقوق زنان »به طور میانگین 89در صد طیف
باال و باالتر و 13درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر داده اند.
تربیت تبیین جایگاه شایسته زن در اجتماع
بر اساس نظر جامعه هدف در خصوص مولفه « تبیین جایگاه شایسته زن در اجتراع »به طور میانگین
88درصد طیف باال و باالتر و 12درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر
داده اند.
و)گویه های بخش سیا ست اداره امور زنان بر ا سا

منویات ح ضرت امام خامنه

ای(مدظلهالعالی)
اشتغال زنان مطابق ارزش های اسالمی
بر ا ساس نظر جامعه هدف در خ صوص مولفه « ا شتغال زنان محابق ارزش های ا سومی »به طور
میانگین 78درصد طیف باال و باالتر و 14درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان سیاست اداره امور
زنان نظر داده اند.
حفظ کرامت و ارزش های معنوی
بر ا ساس نظر جامعه هدف در خ صوص مولفه « حفظ کرامت و ارزش های معنوی »به طور میانگین
88درصد طیف باال و باالتر و 12درصد طیف پایین و پایین تر را به عنوان دکترین اداره امور زنان نظر
داده اند.
توجه به خصوصیات انسانی مشترک میان زن ومرد
بر اساس نظر جامعه هدف در خ صوص مولفه « توجه به خ صو صیات انسانی مشترک میان زن ومرد
»به طور میانگین 66در صد طیف باال و باالتر و15در صد طیف پایین و پایین تر را به عنوان سیا ست
اداره امور زنان نظر داده اند.
دوری از نگاه سطحی غرب به زن

139

140

فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي ،س  ،7زمستان  ،97ش 27



18

17
15

17 17

20

18

17

18

15 15

15 15

15 15
14

16

14

14

12

12
9
88

10
8

5

6

4
3
2
1

2

2
1

0

4

1
0

1
0

1

1

1

2

0

0
10 11 12 13 14 15 16 17 18

9

8

7

6

5

4

3

2

1

نتیجهگیری

تحلیل محتوای گفتران والیت فقیه ( وضع محلوب و وضع موجود)
گفتران ح ضرت امام خرینی (ره) و ح ضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) به جهت شخ صیت
کاریزمایی و کارآمدی در عرصالالاله رهبری ،از پیروزی انقوب اسالالالومی گرفته تا هدایت بابت عبور از
پیچهای تاریخی پرخحر و فتنههای مختلف داخلی و خارجی ،گفترانی غالب و نافذ در هره عرصالالهها
مح سوب میگردد .از این رو گفتران والیت فقیه را به عنوان مرجع محرئن تبیین کننده دیدگاه عالی
نظام در اداره امور زنان و راهنرای حرکتی اصیل و بنیادی در این راه مد نظر دارد.
دال مرکزی در اندیشالالاله و بیانات حضالالالرت امام خرینی (ره) ،مولفه هایی از قبیل اختیار زن
هرانند مرد  ،توجه به جایگاه مادر (نقش مادری) ،تسالالاوی زن و مرد ،حفظ شالالخصالالیت زن  ،انسالالان
سازی  ،الگو سازی ومشارکت در بنای جامعه اسومی را از محورهای مورد تاکید می باشد  .این مولفه
ها ن شانگر توجه ویژه ح ضرت امام (ره) به امور زنان می با شد نکته حایز اهریت اینکه نایل شدن به
اهداف این مولفه ها ضالالرورت توجه هره جانبه نظام و دولت بر « نقش بی بدیل زن و بسالالتر سالالازی
زمینه های حضالالالور زن در اداره جامعه و تربیت فرزندان پاک مومن و مهذب به اخوق اسالالالومی و
پایبندی به اصول دینی و رفع مفاسد اخوقی را مضاعف می سازد .این مفاهیم ،در ترام آرا اندیشه ها
 ،نظرات وتدابیر ایشالالان در خصالالوص زنان و موارد مرتبط با اداره امور زنان،به وضالالو نرایان اسالالت.
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ح ضرت امام زن را مظهر تحقق آمال ب شر به عنوان مربی جامعه و ان سان ها ،مبدا خیر وهره سعادت
ها وموجب ر شد ارزش های واالی ان سانی و رهبر نه ضت قلرداد نروده از سوی دیگر ،در بیانات و
اندیشالاله های خود بسالالتر سالالازی زمینه های جهش زن در فعالیتهای سالالیاسالالی اجتراعی را وظایف
حکومت برشررده و به رعایت مساوات در حقوق زن ومرد تاکید دارد.
با توجه به مجروعه بیانات و آثار حضرت امام خرینی(ره) ،مهرترین عناصر در گفتران ایشان
در خصالالوص زن هرکاری زن و مرد در جامعه  ،حرکت انقوبی زن مسالاللران  ،انتقاد از دولت  ،حق
دخالت در سیاست ومجلس ،مشارکت با مردان در بنای جامعه اسومی ،توش برای پیشبرد اهداف ،
حفظ انقوب  ،ضرورت ح ضور در صحنه های سیا سی-اجتراعی وفرهنگی  ،پرورش دهنده مردان و
منبع سرشار از محبت و مهربانی وحفظ عفت عرومی می باشد.
دراندیشالاله و بیانات حضالالرت امام خامنه ای(مدظلهالعالی) درباره الگو سالالازی « ،نقش زن در
خانواده»  ،توجه به برابری زن به مرد ،نگاه سححی غرب به زن  ،نقش زن در پیروزی انقوب وجنگ،
نگاه اسوم به زن ،و تاکید بر رشد هره جانبه زن متررکز است .این مفاهیم تقریباً در ترامی نظرات و
بیانات ایشالالان در موضالالوعات مرتبط با اداره امور زنان به چشالالم میخورد .ایشالالان زن را مظهر تعبد
وت سلیم در برابر خدا  ،عامل پیروزی انقوب  ،مت صف به ان سان بودن نه زن بودن  ،ح ضور سازنده در
جامعه  ،عِدل مرد  ،عنصر اصلی تشکیل و بنیان خانواده می دانند،
عناصالالر دارای اولویت باال در گفتران حضالالرت امام خامنه ای(مدظلهالعالی) در موضالالوع اداره
امور زنان عبارتند از :آینده نگری ،سالالرمشالالق گیری  ،عبودیت وبندگی،صالالبر وشالالکیبایی ،مجاهدت ،
فداکاری وگذشالالت ،حفظ خانواده ،حفظ کرامت ،پوشالالش مناسالالب ،عدم اختوط ،رعایت حجاب وحیا ،
تبدیل خانه به بهشت در کنار تحصیوت عالیه ،قوام خانواده وسرپا نگه داشتن زندگی  ،رفع مشکوت
اخوقی ومعنوی ،ر شد فهم علری واخوقی در کنار ح ضور در فعالیت های سیا سی وجهادی ،تکامل
ور شد معنوی  ،مقابله با ف شار اقت صادی ،هرکاری وهرراهی با مرد ،عدم تعارض شغل با ویژگی های
ذاتی  ،حفظ حریم محرم و نامحرم .
گفتران « نقش زن در خانواده » حضالالرت امام خامنه ای(مدظلهالعالی) ،با چالش های قابل
موحظهای نیز از سوی برنامه ریزان جبهه معارض انقوب اسومی روبروست که برای استیو و تثبیت
آن ،غلبه بر این چالش ها ضرورت دارد .ضدیت با حقوق مادی و معنوی زنان از سوی تفکر منحق
سست جاهلی و افراد دلبسته به ظواهر وخوش گذران و افراد وشخصیت های جاهل به این مبانی که
مروج تفکر غربی وفرنیسالالتی و منحق برف ویخ و برابری از دید ظاهری و تلقی از زن به عنوان یک
موجود درجه دو هستند را میتوان از مهرترین چالش این گفتران دانست .عووه بر آن اعرال فشار از
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سوی قدرتهای خارجی از طریق تو سعه تفکر مادی فرنی ستی با بهره گیری از ابزار های مختلف از
جرله صنعت هنر ور سانه می تواند ت سلط گفتران ح ضرت امام خامنه ای(مدظلهالعالی) را با کندی و
تاخیر مواجه کند.لذا به نظر می رسالالد با ترسالالک به سالالرمایه های موجود نظام جرهوری اسالالومی در
سحو مختلف راهبردی وعرلیاتی شاهد صدور دستاوردهای این گفتران در جامعه بشری باشیم.
تحلیل گفتران والیت فقیه حضالالالرت امام خرینی(ره) و امام خامنهای(مدظلهالعالی) نشالالالان
میدهد که ،تبیین جایگاه شایسته زن در جامعه  ،نکوهش منحق سست جاهلی  ،توجه به نگاه جامع
و کامل ا سوم به زن  ،عدم توجه به نگاه سححی غرب به زن توجه به سهم خانه در ا شتغال  ،توجه
به برابری زن و مرد  ،توجه به عدالت و بی تاثیر بودن جن سیت  ،توجه به تعالی ب شری ور شد ا ستعداد
ها  ،توجه به رشالالد هره جانبه زنان  ،تاکید بر افزایش سالالحح فکری و اهریت حضالالور زنان در میادین
مختلف  ،حفظ شخصیت زن  ،توجه به جایگاه ما در در خانواده و معرفی حضرت زهرا (س) به عنوان
مظهر مجاهدت و شالالجاعت و به عنوان بزرگترین زن تاریخ وشالالخصالالیت مرتاز در ابعاد سالالیاسالالی و
اجتراعی والگوی معرفت و دانش وزهد ،خانه داری وجهاد و شهادت مهرترین اصولی هستند که مورد
تاکید والیت فقیه است.
دکترین ،سیاست و اهداف در گفتران والیت فقیه در اداره امور زنان
اهداف

دکترین

سیاست

احیاء و حفظ حقوق

تعالی معنوی زن

تامین امنیت زنان

حفظ عفت عرومی

کرامت انسانی زن

تامین بهداشت وتغذیه سالم

توجه به برابری زن و مرد

تساوی زن ومرد

ارتقای علری

حفظ شخصیت زن

باالبردن شان اجتراعی

مشارکت زنان

تامین شرایط اشتغال
توجه به خصوصیات انسانی

جدول شراره()2
پیشنهاد
با توجه به وجود ادبیات نظری اداره امور زنان با توجه به بیانات ،رهنرودها و تدابیر حضالالالرت
امام خامنه ای (مدظلهالعالی) شالالایسالالته اسالالت تصالالریرات ،اقدامات و فعالیت های مدیریتی کون و
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راهبردی نظام جرهوری اسالالومی در این حوزه مبتنی براین فرامین تبیین  ،مسالالتند سالالازی و تئوریزه
گردد .تا در صالالورت شالالکاف با تدابیر ایشالالان برنامه های عرلیاتی در دسالالتور کار نظام برنامه ریزی
شورای عالی انقوب فرهنگی در اداره امور زنان قرار گیرد .
منابع

 .1اکبریان ترک آبادی ،فرزانه "، 1386 ،اخبار سیاسی ،اجتراعی صدر اسوم به روایت زنان"
 ،دانشگاه تهران
 .2ا سدی ،سکینه " ،1386،م سئله هویت زنان با تأکید بر گفتران امام خرینی"  ،پژوه شکده
امام خرینی
 .3ابن سعدون ،نای"، 1378 ،حقوق زن از آغاز تا امروز " ،ترجره گیتی خرسند ،نشر کویر
 .4انصاف پور ،غومرضا " ، 1348 ،حقوق و مقام زن از آغاز تا اسوم "  ،نشر مهر
 .5ارسحا  ،محردجواد " ،1377،زن و مشارکت سیاسی "  ،فصلنامه علوم سیاسی ،شراره اول
 .6آکوچکیان احرد "،1375 ،مشارکت سیاسی و اجتراعی زنان" ،مجله پیام زن ،دفتر تبلیغات
اسومی
 .7امام خامنه ای  " ، 1385 ،زن ریحانه آفرینش ،دفتر نشر آثار "  ،دراالهدی  ،قم
 .8احردی  ،نوشین ،مهاجر ،فیروزه و اردالن ،پروین " ، 1383 ،فصل زنان "  ،جلد 4
 .9تیرآقائی ،آسیه "،1380 ،زن در سپهر عرومی ایران " ،پایان نامه دکتری ،دانشگاه تهران
 .10جوانی محلق ،رقیه"،1385،حق اشتغال زنان با تأکید بر دیدگاه های امام خرینی" ،دانشگاه
آزاد
 .11جوادی آملی ،عبداله " ،1374،زن در آئینه جرال و جول "  ،نشر فرهنگی رجاء
 .12جاراللهی ،عذرا " ،تاریخچه اشتغال زن در ایران "  ،فصلنامه علوم اجتراعی ،شراره  3و 4
 " .13جایگاه و حقوق زن در نظام ا سومی " ، 1389 ،مؤ س سه تنظیم ن شر آثار ح ضرت امام ،
دفتر 8

143

144



فصلنامه علمي ـ پژوهشي انقالب اسالمي ،س  ،7زمستان  ،97ش 27

 .14ح سین آبادی  ،شیرین  "، 1387 ،م شارکت سیا سی و اجتراعی زن از دیدگاه ا سوم و
اندیشه امام
 .15حسالالالینی آهق ،مریم "، 1380 ،بررسالالالی تحبیقی نفقه زن از دیدگاه امام خرینی و قوانین
کشورهای ایران و انگلیس " پژوهشکده امام خرینی
 .16حسینی خامنه ای" ،1385،حدیث والیت" ،جلدهای 1تا ،12دفتر تنظیم و نشر آثار
 .17خامنه ای ،سیدعلی " ،پیام به سرینار بررسی شأن و شخصیت زن از دیدگاه امام خرینی"،
مجله شاهد بانوان ،شراره 164
 .18رم ضانی شبخوسکله ،فاطره  "، 1378 ،بررسی اندیشه ی ح ضرت امام خرینی ،نقش زن
در اجتراع"  ،مرکز آموزش عالی فرهنگیان کرج
 .19رضائیان ،علی ، 1386 ،مبانی سازمان و مدیریت  ،تهران  ،انتشارات سرت
 .20دیوید ،فرد.ار ، 1386 ،مدیریت ا ستراتژیک ،ترجره دکتر علی پار سائیان و دکتر سیدمحرد
اعرابی ،تهران ،دفتر پژوهش های فرهنگی
 .21سانا ساریان ،الیز .جنبش حقوق زنان در ایران (طغیان ،افول و سرکوب از  1280تا انقوب
 .)1357چاپ اول .تهران :نشر اختران.6-78-7514-964ISBN .1384 ،
 .22شاه محردی ،نرگس "،1380 ،نگرش فقهی بر م سئله ق ضاوت زن از دیدگاه فقهاء و امام
خرینی"  ،پژوهشکده امام خرینی
 .23صالالفری  ،فاطره "، 1369 ،مدل اجتراعی پایگاه و نقش زن مسالاللران در جامعه اسالالومی
براساس دیدگاه حضرت امام خرینی "  ،دانشگاه تهران
 .24عنبرسوز ،مریم ، 1390 ،زن در ایران باستان  ،انتشارات روشنگران و محالعات زنان
 .25عوسوند ،فریبا  ، 1390 ،زن در اسوم ،مرکز نشر هاجر
 .26غومر ضا کا شی ،محردجواد " ،زن در کوم سیا سی ،تحلیلی از الگوی زن در نگاه دکتر
شریعتی" ،مجله زنان شراره 70
 .27فوزی  ،یحیی " ، 1387 ،بررسی پیامدهای گفتران انقوب اسومی در مورد جایگاه سیاسی
– اجتراعی زنان در ایران"  ،پژوهشنامه متین ،سال  ، 10شراره 39

شناسايي مولفه هاي راهبردي دكترين ،سياست ها واهداف اداره امور زنان...

145



145

