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Abstract
Position and duties of Iranian Muslim women have been considered in the
thought of the leaders of the Islamic Revolution and especially in the discourse of the supreme leader. Thus, after Islamic Revolution and in the holy
defense, women appeared who change the position of Muslim woman. Given that the leader demands from women in three areas: individual, family
and social have resulted in providing a global definition for woman, in this
study with a focus on extracting the waiting women`s duties from the discourse of the supreme leader, qualitative analysis of his intellectual system
has been done. Findings indicate the need for the arrival of educated women
for designing and managing areas related to women; so that women by entering the field of value making, creating the right expectations based on the
reproduced culture and planning for its realization, considering characteristics such as being active, jihady, comprehensive and moderate and with regard to indicators of the third pattern of women such as impact, compassion
and perseverance of presence in the social arena and not to content with the
modification of the privacy of life, will ascertain the ability to perform the duties of waiting women. This matter, with the supreme leader`s perspective to
the issue of awaiting and women`s equality with men in participating in this
issue, justifies and requires the research about it, in order to set up upstream
document and be a trail-blazer in the field of women`s issues.
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چکیده
جایگاه وظایف زنان مسلمان ایرانی در اندیشه رهبران انقالب اسالمی و بهخصوص در گفتمان
رهبر کنونی انقالب ،بهصورت ویژه موردتوجه قرار داشته است؛ ازاینرو پس از انقالب اسالمی و
در دفاع مقدس ،زنانی ظهور کردند که جایگاه زن مسلمان را دگرگون نمودند .با نظر به اینکه مطالبه
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رهبری از زنان در سه عرصه فردی ،خانوادگی و اجتماعی ،منجر به ارائه تعریف جهانی برای زن

شده است ،در این پژوهش با محوریت استخراج وظایف زنان منتظر از گفتمان رهبر مع ّظم انقالب
به تحلیل کیفی منظومة فکری ایشان پرداخته شده است .یافتهها حاکی از لزوم ورود زنان فرهیخته
ی که امکان عمل به وظایف زنان
به عرصه طراحی و مدیریت امور مربوط به زنان است؛ بهطور 
منتظر ،با انجام این موارد توسط زنان ،محقق خواهد شد :ورود به میدانهای ارزشسازی ،ایجاد
شاخصهایی همچون ف ّعال ،جهادی ،جامع و معتدلبودن و با نظر به شاخصهای الگوی صحیح زن،
از قبیل اثرگذاری ،دلسوزی ،پشتکار حضور در عرصههای اجتماعی و عدم اکتفا به اصالح حریم

خصوصی زندگی .امری که با نگاه فوق ف ّعال رهبر مع ّظم انقالب به مسئلة انتظار و همسنگی زنان با
مردان در این مسئله ،وجوب پرداختن بدان و پژوهش پیرامون آن را بهمنظور تنظیم سندی باالدستی

و راهگشا در عرصة مسائل زنان ،توجیه و الزامآور میسازد.
کلیدواژهها :گفتمان رهبری ،رسالت زن مسلمان ،جامعه قبل از ظهور.
.1پژوهشگر مؤسسه فرهنگیپژوهشی انقالب اسالمی( .نویسنده مسئول) mzk6687@gmail.com
 .2استادیار پژوهشکده زنان دانشکده الزهراl.samani@alzahra.ac.ir .

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

انتظارات صحیح مبتنی بر فرهنگ بازتولیدشده و برنامهریزی در راستای تحقق آن با درنظرگرفتن
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در طول تاریخ بشریت ،عدالت همواره بهعنوان آرمانی مطلوب توسط جوامع مطالبه
ی که اغلب جنگها و خونریزیها در جوامع بشری خاستگاه مطالبة
میشده است؛ بهطور 
عدالت داشته است؛ امّا همواره این مطالبه بیپاسخ مانده تا جایی که جوامع بشری ،موعود و

منجی را مطالبهگر این آرمان برای رهایی از دست ستمگران و طاغوت میدانند.

آمدن موعود ،حقیقتی قطعی نزد جوامع بشری است؛ هرچند در شخص موعود و اینکه
موعود چه کسی است ،اختالفاتی وجود دارد .به هر حال انتظار و ظهور موعود بهعنوان
حقیقت پیش روی عاقبت زندگی بشر در این کرة خاکی ،موردوفاق اغلب انسانها از جمله
مسلمانان است .این حقیقت مانند تمام حقایق پذیرفتهشده ،در روش و منش انسانها بیتأثیر
نیست .البته نوع نگرش در این مسئله در ات ّخاذ نوع روش و منش مؤثر است .حقیقت انتظار در
میان مسلمانان شیعه از زمان غیبت کبرا تاکنون دستخوش تفسیرها و تغییرات گوناگونی قرار
دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

گرفته است؛ تا بدانجا که از آن تفسیری منفعل و با کمترین دخل در منش و روش انسانی،
یعنی اکتفا به دعاکردن در این زمینه ،صورت گرفته است.
با شروع شکلگیری انقالب اسالمی ایران از دهة چهل شمسی بهدست معمار کبیر آن،
انتظار و تشکیل نظام اسالمی بهعنوان مهمترین بخش معارف و احکام دینی و الهی که در
طول سالهای متمادی از زمان غیبت ،مورد تفسیر ناروا و ناصحیح واقع شده بود ،بهعنوان
مهمترین فلسفة قیام مردم ایران مطرح شد .مسئلة انتظار در بیان امامخمینی بهگونهای تفسیر
شد که از مهمترین دالیل قیام و تشکیل نظام اسالمی باشد و حقّ مطلب نیز هما ن گونه که در
جای خود بدان پرداخته شده ،همین بود.
با تشکیل نظام اسالمی و ایجاد پایههای حکومت بر اساس اسالم ،بهدلیل قرارگرفتن در
شاهراه تاریخی انتظار موعود و منجی بشریت ،نوبت به جامعهسازی و انتقال این اصول اساسی
اسالمی از سطح نظام به عمق جامعه و مردم رسید .مهم ،واسطههای این انتقال بود که در بیان
معمار کبیر انقالب ،مردم جامعه با هدایت نخبگان دینی ،واسطة این انتقال بودند؛ امّا رهبر

مع ّظم انقالب ،بعد از امامخمینی ،با طرح تمدّن نوین اسالمی ،این بار تکتک مردم بلوغیافته

در نظام اسالمی را واسطة این انتقال و جامعهپردازی میدانند .ایشان با توسعة جامعة نخبگانی

به وسعت مردم و ملّت ایران که در ظرفیت نظام اسالمی رشد و بلوغ یافتهاند و نیز با عدم
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تفکیک میان زن و مرد ،در واقع این وظیفه را بر عهدة همه قرار دادهاند.

ضرورت این جامعهپردازی و نقش مردم در این امر بهدنبال آن ،در نگاه رهبر مع ّظم

انقالب ،بهجهت گرهخوردن این مقطع زمانی با انتظار موعود و ایجاد مقدمات تمدّن نوین
حجت است .امری که در نگاه ایشان به انتظار فوق ف ّعال تعبیر
اسالمی بهدست حضرت ّ

میشود و منتظران در این نگاه از وظایفی الزامآور در تمام ابعاد زندگی برخوردار خواهند
بود .در این میان زنان ،مستثنا از این نگاه نیستند و تعابیری که از رهبر مع ّظم انقالب پیرامون

نقش زن در ابعاد مختلف زندگی بیان شده ،بهجهت نگاه کالن و جامع ایشان ،ما را به وظایف
زن منتظر و بازسازی نقش زن مسلمان در جامعة اسالمی رهنمون میسازد.

این نگاه کالن ،سبب میشود تا پرداختن به این موضوع در بیانات رهبر مع ّظم انقالب،

محدود به امر انتظار نباشد و بهشکلی کالن و کلی که بهنوعی بازتعریف و بازسازی نقش و
شخصیت زن در جامعه اسالمی است ،به آن پرداخته شود .این مقاله نیز با استناد به این ظرفیت
و نگاه کالن این بیانات ،عالوه بر استفادة آنها در شاخصهای زن منتظر ،بر حفظ ظرفیت آن
در بازتعریف نقش زن مسلمان و قرارگرفتن بهعنوان اسناد باالدستی ،تأکید دارد.
سؤاالتی که این مقاله در مقام پاسخگویی به آنها است:
برخوردار است؟

 .2زن در گفتمان انقالب اسالمی و رهبر مع ّظم انقالب چگونه بازتعریف میشود تا از

رسالت جامعهپردازی برخوردار باشد؟

 .3مسئولیت زنی که در گفتمان رهبر مع ّظم انقالب بازتعریفشده ،در جامعهپردازی

چگونه است و از چه شاخصهایی برخوردار است؟
پیشینه پژوهش

با بررسی مطالعات انجامشده در زمینة مهدویت ،اثری یافت نشد که با نگاه جامع رهبر

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

 .1انتظار بهعنوان فلسفة تشکیل نظام اسالمی ،به چه معنا است و از چه شاخصهایی
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مع ّظم انقالب در زمینة انتظار ،به نقش زنان در جامعه منتظر پرداخته باشد و سه اثر ،تنها به نقش
و جایگاه زنان در جامعة منتظر از ابعاد مختلف پرداخته بودند:
 .1کتاب زن منتظر و منتظرپروری ،رسالتهای انگیزشی ،شناختی و رفتارهای زن منتظر،
 ،1388نوشته مریم معیناالسالم و علی غالمی :این کتاب تحقیقی درباره وضعیت زنان در
عصر ظهور و وظایف آنان در عصر غیبت است .در این کتاب به بحث دربارة شخصیت زن
منتظر و تکالیف وی در حیطههای فردی و اجتماعی و نیز آسیبشناسی اخالقی ،تربیتی،
فرهنگی و اجتماعی در این زمینه پرداخته شده است .همچنین نگارنده به شناخت امام
زمان و لزوم پیوند با آن امام اشاره دارد و لزوم آشنایی با انتظارات امام عصر از زنان
را بررسی مینماید.
 .2مقاله «تأثیر اندیشه مهدویت در مشارکتهای اجتماعی زنان» ،پاییز و زمستان ،1395
نوشته زکیه خاکسار :نگارنده در این مقاله ضمن پرداختن به فلسفه مهدویت و حضور زن در

دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

جامعه ،میزان تأثیرگذاری باورهای مهدوی بر مشارکت زنان در جامعه را بررسی کرده است.
 .3مقاله «زن منتظر و منتظرپروری» ،پاییز  ،1386نوشته مریم معیناالسالم :نگارنده در این
مقاله به تبیین نقش مادر در تربیت نسل والیی با بهرهگیری از آداب و دستورات واردشده در
مضامین دینی پرداخته است .همچنین با اشاره به سازوکارهای تربیت نسل مهدوی و ضرورت
بهرهگیری از این سازوکارها به هشت گام اساسی اشاره میکند که بهموجب التزام به آنها،
نسلی مهدیباور و مهدییاور تربیت میشود.
مبانی نظریروشی

تحلیل گفتمان ،نظریهای بهمثابه روش است؛ بنابراین با تبیین اصول و کلیات آن ،مباحث
مربوط به مبانی نظری و روشی آن ،تبیین میشود.
اصطالح تحلیل گفتمان ،نخستینبار در زبانشناسی و توسط زلیک هریس)1952( 1
به کار رفت .هریس در مقالة خود ،دیدی صورتگرایانه از «جمله» به دست داد و تحلیل

گفتمان را صرفاً نگاهی صورتگرایانه به جمله و متن برشمرد .بعد از هریس ،بسیاری از
1. Zellig Harris.

زبانشناسان ،تحلیل گفتمان را نقطه مقابل ساختار زبان گفتاری قرار دادند و تحلیل متن را
شامل تحلیل ساختار زبان نوشتاری دانستند .دیری نگذشت که بعضی از زبانشناسان ،این
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مفهوم را در معناهای متفاوتی به کار بردند( .فرکالف)7 :1379 ،
یول 1و براون 2در تعریف تحلیل گفتمان مینویسند :تحلیل گفتمان ،به هر تجزیهوتحلیل
زبان در کاربرد آن گفته میشود؛ در این صورت نمیتواند منحصر به توصیف صورتهای
زبانی و مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورتها برای پرداختن به آنها در
امور انسانی به وجود آمدهاند( .فرکالف)8 :1379 ،
تحلیل گفتمان در زبانشناسی متوقف نماند .در مدّت کوتاهی این گرایش از زبانشناسی
اجتماعی و زبانشناسی انتقادی ،به همت ّ
متفکرانی چون میشل فوکو 3،ژان دریدا 4،میشل

پشو 5و دیگر ّ
متفکران برجسته مغربزمین ،وارد مطالعات فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی شد.
(فرکالف)10 :1379 ،
این پژوهش از چهارچوب نظری و روشی نظریه تحلیل گفتمان ،بهمنظور تحلیل گفتمان

بیانات رهبر مع ّظم انقالب ،بهره جسته است .در این روش ،خوانش ارنستو الکالئو 6و شنتال
موفه 7استفاده شده و برای استواری بیشتر این روششناسی ،خوانش گفتمانی نورمن فرکالف

8

در نظر بوده است.
آمیزش میان خوانش گفتمانی الکال و موفه با اندیشة گفتمانی فرکالف ،ساختاری وزین
الکال و موفه را ساختار قـدرت و هژمـونی میسازد و فـرکالف روابط قدرت پنهان در
1. Yul
2. Brown
3. Michel Foucault
4. Jacques Derrida
5. Michel Pécheux
6. Ernesto Laclau
7. Chantal Mouffe
8. Norman Fairclough

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

در راستای تفسیر و بازنمایی گفتمانهای سیاسـی و اجتماعی به دست میدهد .کانون گفتار
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پس متون را مدنظر قرار داده اسـت .بـا درآمیخـتن ایـن مـوارد ،میتوان گفتمان پنهان و در
پیوستار آن ،قدرت پنهان در پس هر گفتمان را نمایش داد.
نوشتار پیش رو ،با درآمیخـتن ایـن مـوارد ،به تحلیل گفتمان آیتاهلل خامنهای در رابطه با
نقش زن در جامعه منتظر پرداخته است .دراینباره نخست نشانهشناسی ایـن گفتمـان مطـرح
میشود ،پس از آن ،سامانة مفصلبندی شناسانده میشود و پس از آن با تحلیل این سامانه،
موازین آن به دست داده خواهد شد .در آنجا کـه سـاختار قـدرت و هژمـونی مـوردنظر
است ،گفتار ،بیشتر وامدار الکال و موفه است و در تفسیر متون از روش فرکالفی بهره گرفته
شده است.
 -1تبیین مفاهیم

 -1-1معناشناسی انتظار در منظومة فکری رهبر ّ
معظم انقالب
 -1-1-1معنای لغوی و اصطالحی انتظار
دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

انتظار در لغت از ریشة نظر و بهمعنای چشمدوختن به چیزی اعم از دیدن آن چیز و ندیدن
آن است .تفاوت نظر با دو مترادف خود ،رأی و بصر به این است که رأی بهمعنای دیدن
اشیای قابلمشاهده اعم از مشاهدة حسی ،وهم و خیال و نیز آیندهنگری و مشاهده عقلی است
و بصر بهمعنای دیدن همراه با ادراک قلبی است( .راغب اصفهانی)781 :1390 ،

انتظار در گفتمان رهبر مع ّظم انقالب بهمعنای مراقببودن و چشمداشتن وقوع امری قطعی

و حتمیالوقوع است .ایشان در این رابطه میفرمایند...« :انتظار یعنی ترقب ،یعنی مترصد یک
حقیقتی که قطعی است ،بودن؛ این معنای انتظار است .انتظار یعنی این آینده انتظار ،حتمی
و قطعی است؛ بهخصوص انتظا ِر یک موجود حی و حاضر( ».بیانات در دیدار اساتید و

فارغالتحصیالن تخصصی مهدویت)1390/04/18 ،

بنابراین همان طور که روشن است ،اختصاصنداشتن امر َ
منتظر به امور قابلرؤیت ،وجه

مشترک تعریف لغوی و اصطالحی این مفهوم است.

 -2-1-1شاخصهای انتظار
پس از روشنشدن مفهوم انتظار ،اگر بخواهیم شاخصهای اصلی نظریة انتظار در منظومة

فکری رهبر مع ّظم انقالب را تبیین کنیم ،باید آن را به شاخصهای ف ّعالبودن ،انقالبی و
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جهادیبودن ،جامعیت در تمام ابعاد و گسترههای زندگی و اعتدالیبودن خالصه کرد .این
شاخصها نقش تراز در تمییز مصادیق این مفهوم در خارج را برخوردار است .نمودار زیر
بیانگر این مفهوم و شاخصهای ممیّز مصادیق آن در خارج است.

شکل  -1شاخصهای نظریه انتظار در گفتمان رهبر مع ّظم انقالب

متحرک و ف ّعالبودن
اولین و مهمترین شاخص مفهوم انتظار در اندیشة رهبر مع ّظم انقالبّ ،

متحرک بهاعتبار دوربودن از رخوت و سستی و ف ّعال بهاعتبار دوری از هرگونه انفعال
است.
ّ
اعم از انفعال در جبری یا تفویضیبودن این حقیقت است .در واقع نظریه انتظار در اندیشة

رهبر مع ّظم انقالب نظریهای فوق ف ّعال است که نه بهمعنای تسلیم مطلق امر و خواست الهی
بودن ،بدون فراهمآوردن زمینة ظهور است و نه بهمعنای تفویض و مختاربودن بشر بهطور
مطلق ،بدون درنظرداشتن امر و خواست الهی است( .بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم
به مناسبت نیمة شعبان 1384/06/29 ،و بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمة
شعبان)1387/05/27 ،

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

الف) ف ّعالبودن
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اینکه ایشان از انتظار ،تعبیری ف ّعال در مقابل انفعال دارند ،ریشه در آرمانگرایی واقعبینانه

از انتظار دارد .اینکه مردم در انتظار فرج مصلح جهانی باشند تا بیاید و جهان را بهسمت
هدف نهایی خود ،یعنی حکومت اهلل و عبودیت وی هدایت کند ،ریشه در ایمانی زاینده و
تع ّهدآفرین دارد که با تع ّهدهای عملی همراه است؛ زیرا اگر ایمان همراه تع ّهد نباشد[« ،انسان]

منتظر نتیجههایش هم نباید باشد ،منتظر نصرت و امنیت در دنیا هم نباید باشد( ».حسینی
خامنهای)80 :1392 ،
ب) انقالبی و جهادیبودن
در درون مفهوم انقالبی انتظار فرج ،تحولخواهی و حرکت بهسوی آرمانها و امور
مطلوب ،مستتر است؛ اما مسئله اصلی آن است که کدام مطلوب در کدام نظام ارزشی
موردنظر است .مفهوم انقالبی انتظار فرج بهمعنای نفی عقالنیت نیست؛ بلکه ذات عقل فطری

بشر بهدنبال تحولخواهی دائمی در راستای جلب منافع درازمدت و ابدی برای بشریت
دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

مطابق با نقشه الهی است؛ بنابراین مفهوم انتظار ،در تقابل با توقف ،بازگشت به عقب ،تحجر،
ِ
شورشگری آنارشیستی و نپذیرفتن هیچ نظم و قاعدهای ،تخریب ،هنجارشکنی و
ایستایی،
نفی قانون قرار دارد.
بهعبارتی در این نگاه ،منتظر فرج هیچگاه به وضع موجود رضایت نداده و برای آن،
فرآیندی بیانتها بهمثابه ارزشهای الهی برای بهرهمندی از تمام استعداد و سرمایه انسانی
و ظرفیتهای ملی و جهانی قائل است( .بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت
نیمه شعبان )1387/05/27 ،طبیعی است که الزمة تحولخواهی ،حرکت است و حرکت

بهسوی آرمانها در دیدگاه رهبر مع ّظم انقالب ،در حرکت جهادی متص ّور است؛ زیرا جهاد
از دیدگاه ایشان ،واردشدن در هر عرصهای است که خشم و غضب و مقابلة دشمن را در پی

دارد( .حسینی خامنهای)100 :1397 ،
ج) معتدلبودن

اعتدالیبودن نظریة انتظار رهبر مع ّظم انقالب ،به این معنا است که ایشان ،منتظران را مأمور

به انجاموظیفه میدانند و در انجام این وظیفه ،علیت و قطعیتی نسبت به نتیجه قائل نیستند.

ایشان در این زمینه میفرمایند:
«انتظار را بشریت نیاز دارد ،امت اسالمی بهطریقاولی نیاز دارد .این
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انتظار ،تکلیف بر دوش انسان میگذارد .وقتی انسان یقین دارد که چنین
آیندهای هست؛ همچنانی که در آیات قرآن هستَ  :و َل َق ْد َ
کت ْب َنا فی َّالز ُ
ور ِم ْن
ب
ِ
ِ
ْ َ
َْ ّ
َ ّ
َ َ َ ً َ
ال ْر َض یر ُث َها ع َبادی َّ
الذ
بع ِد
کر أن
الص ِال ُحون؛ إن ِفی َهذا ل َبلغا ِلق ْوٍم َع ِاب ِد َین؛
ِ
ِ ِ ِ
ِ
(انبیاء 105 ،و  )106مردمانی که اهل عبودیت خدا هستند ،میفهمند که باید
خود را آماده کنند ،باید منتظر و مترصد باشند .انتظار ،الزمهاش آمادهسازی
خود است .بدانیم که یک حادثة بزرگ واقع خواهد شد و همیشه منتظر
باشیم .هیچوقت نمیشود گفت که حاال سالها یا مدتها مانده است که این
اتفاق بیفتد ،هیچوقت هم نمیشود گفت که این حادثه نزدیک است و در
همین نزدیکی اتفاق خواهد افتاد .همیشه باید مترصد بود؛ همیشه باید منتظر
ِ
حقیقت انتظار گنجانده شده ،این است که
بود ...یکی از خصوصیاتی که در

انسان به وضع موجود ،بهاندازة پیشرفتی که امروز دارد ،قانع نباشد؛ بخواهد
روزبهروز این پیشرفت را ،این تحقق حقایق و خصال معنوی و الهی را در
خود ،در جامعه بیشتر کند .اینها لوازم انتظار است( .بیانات در دیدار اساتید
تخصصی مهدویت)1390/04/18 ،
و فارغالتحصیالن ّ

را بیان میکند:

شکل  -2جایگاه نظریه انتظار در گفتمان رهبر مع ّظم انقالب نسبت به گفتمانهای رقیب

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

نمودار زیر جایگاه نظریة انتظار در گفتمان رهبر مع ّظم انقالب نسبت به گفتمانهای رقیب
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د) جامعنگری و جامعیت
جامعیت نظریة انتظار بهمعنای جاری و ساریبودن این نظریه در تمام ابعاد زندگی انسان،

اینگونه در بیانات رهبر مع ّظم انقالب منعکس شده است:

«عقیدة ما این است که امام زمان -ارواحنا فداه -متوجه و ناظر بر رفتار
و عمل ماست؛ اعمال ما بر او عرضه میشود .این جوانهای مؤمن ما که
در میدانهای مختلف -چه در میدان معنویت و عبادت و معرفت ،چه در
میدان کار و تالش ،چه در میدان مبارزه و سیاست ،چه در میدان جهاد؛ آن
روزی که جهاد مورداحتیاج بود -اینجور از خودشان اخالص و شادابی
هلل علیه -را خرسند و خوشحال میکنند.
نشان میدهند ،امام زمان -سال م ا 
اینکه مردم در کشور اسالمی -حاال در کشور مسلما ِن ما -تالششان این
است که بر ادارة کشور ،بر پیشرفت امور کشور نظارت داشته باشند ،تصمیم
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بگیرند و میدان را رها نمیکنند که دیگران بیایند و اقدام کنند ،وارد میدان
بشوند ،اجازه نمیدهند که امتداد خواستهای استکباری ،برای آنها تصمیم
بگیرد و استعماری در داخل کشور سرنوشت آنها را معین بکند ،امام زمان
را خوشحال میکنند؛ امام زمان ناظر است و میبیند ...امام زمان از هر آنچه
نشانة مسلمانی و نشانة عزم راسخ ایمانی در آن هست و از ما سر میزند،
خرسند میشود .اگر خدایناکرده عکس این عمل بکنیم ،امام زمان را
ناخرسند میکنیم( .بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نیمه
شعبان)1384/06/29 ،

 -3-1-1مبانی نظریه انتظار در گفتمان رهبر مع ّظم انقالب

مبنای نظریة انتظار در اندیشة رهبر مع ّظم انقالب ،اعتقاد به توحید و امید به آینده است.

(بیانات در دیدار کارگزاران و مسئوالن نظام جمهوری اسالمی 1379/09/12 ،و بیانات در
اجتماع مردم بزرگ قم در سالروز میالد امام مهدی)1370/11/30 ،

 -2-1بازتعریف «زن» از دیدگاه اسالم در نگاه رهبر ّ
معظم انقالب
در اینجا به سه الگو در تعریف «زن» اشاره میکنیم:
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 -1-2-1تعریف زن در الگوی ا ّول

کلیات نگاه سنتی و چهارچوب الگوی ا ّول ،بدون درنظرگرفتن مرزهای جغرافیایی

آن ،عبارت از کمدیدن زن و دخالتندادن او در امور فرهنگیاجتماعی یا حتّی برخی امور
خانواده است .زنی که تنها محیط خانه را میشناسد ،آگاهینداشتن وی سبب ناتوانی او در

بسیاری از امور و نادیدهانگاشتن ظرفیتهای ترقّی و اثرگذاری او شده است.

ناتوانی ذاتی و تکوینی زنان ،محدوددانستن مسئولیت زن به خانهداری و فسادافکنی مطلق
رفتارهای زنان را میتوان بهعنوان مبانی فکری الگوی ا ّول زن ،دانست( .دیرباز و صدر،

)1394

 -2-2-1تعریف زن در الگوی د ّوم

فمینیسم 1را میتوان واکنش زن غربی مدرن در برابر فرهنگ بهجایمانده از عصر سنّت

اروپا دانست .این نهضت ،از یکسو ریشه در مفاهیم جدید عصر روشنگری در حوزه فلسفه
و علوم اجتماعی چون اومانیسم 2،سکوالریسم 3،تساوی حقوق بشر و اباحهگری دارد که با
پیروزی انقالب فرانسه و تدوین قانون حقوق بشر در این کشور رسمیت یافت و از سویی
وامدار موج تحولگرایی اجتماعی و سیاسی ،حقوقمحوری و فضای باز پس از انقالب
و کارفرمایان ،متأثر است .اومانیسم ،سکوالریسم ،لیبرالیسم 4،فردگرایی 5،لذتگرایی 6و
نسبیتگرایی از مبانی ّ
تفکر جدید غرب نسبت به زن در الگوی جدید است( .دیرباز و صدر،
)1394
1. feminism
2. humanism
3. secularism
4. liberalism
5. individualism
6. hedonism

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

فرانسه است و در نهایت ،از موج صنعتیشدن غرب و شکلگیری طبقهای به نام سرمایهداران

 -3-2-1تعریف زن در الگوی س ّوم
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الگوی س ّوم ،تعریف جدیدی از زن را پیش رو میگذارد که وجه تمایزش نسبت به

دو الگوی پیشین در حفظ تعادل در موازنة اخالق و حقوق است .در تعریف زن در الگوی
ا ّول ،افراط در اخالق و در تعریف زن در الگوی د ّوم ،افراط در حقوق به چشم میخورد.
(مطهری)125 :1385 ،

الگوی س ّوم ،بازتعریفی از زن و نقش و جایگاه وی است که به برکت انقالب اسالمی

شکل گرفته و از ابتکارات رهبر مع ّظم انقالب با دید وسیع و نافذ ایشان است .ایشان زن را
در الگوی س ّوم ،زنی میدانند که برخالف الگوی ا ّول که در حاشیه است و الگوی د ّوم

که جنسیتش بر هویت و انسانیتش میچربد ،در عین حفظ عفاف ،حجاب و شرافت ،در
متن و مرکز است و میتواند با تهذیب خویش و حفظ خانوادهای سالم و متعادل ،به ایفای
نقش در عرصة اجتماعی و حتّی جهانی بپردازد( .پیام به کنگرة «هفتهزار زن شهید کشور»،

)1391/12/16
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ِ
ابتکارات بهمعنای بدعت رهبر مع ّظم انقالب نیست؛
الزم به ذکر است ،این تعریف از

بلکه ایشان در این زمینه به احیاگری تعریف اصیل زن از دید اسالم پرداخته که نمونة بارز
توفیقیافتة این تربیت را خدیجة کبرا و حضرت زهرا میدانند( .بیانات در دیدار مداحان
اهلبیت)1396/12/17 ،
اگر زنان را نهتنها بخشی از جامعة منتظر ،بلکه مهمترین و محوریترین بخش بدانیم
و به همین جهت ،بخواهیم وظایفی را برای آنان ترسیم کنیم ،باالتر از این وظایف که
شاخصهای زن مسلمان و الگوی س ّوم زن در جامعه را ایجاد میکند ،متص ّور نیست؛ زیرا
همان طور که در مقدمه اشاره شد ،انتظار در اندیشة رهبر مع ّظم انقالب جز حرکت جهادی

به سمت آرمان نهایی جهان یعنی حاکمیت مطلق اهلل نیست .در این حرکت آنچه حائز اهمیت
است ،تناسب مسیر با هدف است و این تناسب پیشتر در رسالت انبیا ،خصوصاً نبی اکرم

و ائمة معصومین با ارائة نقشة راه یا همان دین ،رعایت شده است .امروز نقشة راه زنان به
سمت هدف و آرمان نهایی جهان بر اساس الگوی اصیل اسالمی در بیان رهبر مع ّظم انقالب

تبیین و تعریف شده است.

 -2یافتههای پژوهش از آیات و روایات و گفتمان رهبر ّ
معظم انقالب
با بررسیهای انجامشده در بیانات و گفتمان رهبر مع ّظم انقالب ،شاخصهای نقشه و
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الگوی مسیر زنان به سمت هدف نهایی که انتظار است ،در سه عرصة فردی ،خانوادگی و
اجتماعیسیاسی احصا شده است .هرکدام از این عرصهها زیرمجموعهها و محورهایی دارد
که پیرامون آن عرصه و محور مرکزی قرار گرفته و آن را شکل میدهند .در ادامه به این
عرصهها و محورهای ذیل آن میپردازیم.
 -1-2شاخصهای فردی

 -1-1-2رشد گوهر انسانی در زن
«باید گوهر انسانی و معنوی در زن و مرد رشد پیدا کند؛ این یک مسئله ارزشی است .باید
مسائل ارزشی اسالم در جامعه ما احیا شود( ».بیانات در دیدار مردم خوزستان)1375/12/20 ،
حقیقت هر انسانی را روح او تشکیل میدهد و جسم ،ابزاری بیش برای روح نیست.
این جسم است که مذکر یا مؤنث است و روح انسانی ،تذکیر و تأنیث برنمیتابد؛ (جوادی
آملی )76 :1395 ،البته بزرگانی بر این باورند که تذکیر و تأنیث به مرتبة روح انسانی زن و
مرد مربوط میشود .قابلذکر است که هر دو گروه ،براهینی بر نظر خویش اقامه کرده و
نظر گروه مقابل را در جرگة نقد و نظر قرار دادهاند (صادقی )111 :1391 ،که در این مجال
فرصت پرداختن به آن نیست.

نیز زن ،قابلیت رسیدن به کمال انسانی متناسب با خود را دارد .البته بنا بر نظر گروه س ّومی

از نظریهپردازان اساساً در صورت اختالف ،مبانی عقالنی ،مرجع تعیین نظر نیست و باید در
اینگونه موارد ،مبانی وحیانی را مرجع قرار دهیم( .صادقی )128 :1391 ،قرآن کریم نیز در
آیات بیشماری به تساوی زن و مرد در کمال انسانی اشاره کرده و اختالف زن و مرد را
َ
محدود به بُعد طبیعی آن دو میداند؛ چنانکه در آیه  13سوره حجرات میفرماید :یا أ َیها
َّ ُ َّ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ ّ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ّ
اکم إن
کر وأنثی وجعلناکم شعوبا وقب ِائل ِلتعارفوا إن أکرمکم ِعند الل ِه أتق
الناس ِإنا خلقناکم ِمن ذ ٍ
َّ
َ
الل َه َع ِل ٌیم خ ِب ٌیر( .ی مردم ،ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را در تیرهها و قبیلهها

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

امّا حتّی از نظر کسانی که قائل به تذکیر و تأنیث روح و نوع مذ ّکر و مؤن ّث انسانی هستند
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قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ [اینها مالک امتیاز نیست ]،گرامیترین شما نزد خداوند
باتقواترین شماست؛ خداوند دانا و آگاه استّ ).
علمه جوادی آملی در ارتباط با این آیه

اینگونه میفرمایند:
«"یاأیّها النّاس" یعنی همان مردمی که قرآن برای هدایت او آمده است.

این آیه ،هم قسمت بدن را به عهده میگیرد و هم بخش روح را؛ یعنی
اگر بخواهید به بدن فخر کنید ،هم مرد و هم زن ،از زن و مرد خلق شده
است؛ پس نه خلقت بدن مرد باالتر از خلقت بدن زن است و نه برعکس.
اگر هم شخص ،صنف یا نژادی با نژاد دیگر تفاخر کند ،به او هم گفته
میشود :تکتک شما از زن و مرد هستید...؛ امّا ارواح ،حسابی جداگانه
دارند« :األرواح جنود مجنّده»( .جانها گروههای به هم پیوستهاند) (مجلسی،

 )31/58 :1403در وادی روح ،سخن از شناسنامه و مانند آن نیست و صعود
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روحی در گرو عدم تفاخر و فخرفروشی است و در پرتو تقوا است؛ إن
إکرمکم أتقیکم»( .جوادی آملی)85 :1395 ،
ُ
َ
َ َ
َ
َ
همچنین قرآن کریم در جای دیگری میفرمایدَ  :م ْن َع ِمل َص ِال ًحا ِم ْن ذك ٍر أ ْو أ ْنث ٰى َو ُه َو
ََ
َ ً
ُم ْؤ ِم ٌن فل ُن ْح ِي َي َّن ُه َح َي ًاة ط ِّي َبة( نحل( )97 ،هرکس کار شایستهای انجام دهد ،خواه مرد باشد یا
زن ،در حالی که مؤمن است ،او را به حیاتی پاک ،زنده میداریم و پاداش آنها را به بهترین
اعمالی که انجام میدادند ،خواهیم داد ).در این آیه ،قرآن کریم شرط رسیدن به حیات طیّبه
را ایمان و عمل صالح دانسته و زن و مرد را در رسیدن به این ارزش معنوی مساوی میداند؛
بنابراین نتیجه میگیریم که زن و مرد ،فارغ از جنسیت ،در رسیدن به کماالت و ارزشهای
انسانی مساوی هستند و این بیان رهبر مع ّظم انقالب بر رشد گوهر انسانی در زن ،ناظر به همین

مطلب است.
 -2-1-2مسئولیتپذیری و تکلیفمداری
«زن و مرد دارای وظایف و مسئولیتهای مشترک و اختصاصی هستند که باید بهدقت
شناخته و تبلیغ شود .زن باری بر دوش همسر خود نیست و نباید مطابق الگوهای غربی و

غیراسالمی باشد( ».بیانات در جمع مدیران و برنامهسازان صداوسیما)1375/5/9 ،
در ّ
تفکر اسالمی ،ضمن ارجنهادن به مسئولیت اجتماعی زن و تأکید بر امکان اشتغال
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و استقالل مالی زنان ،بر نقشهای ویژه زن و مرد در کانون خانواده و در محیط اجتماعی
نیز اصرار شده است .در اندیشة اسالمی ،زن و مرد دارای دو نقش مکمل در خانواده و در
جامعهاند و این مسئولیتهای مشترک و اختصاصی در همه حال باید بر طبق ضوابط دینی
رعایت شود( .زیبایینژاد و سبحانی)70 :1379 ،
بنابراین در نگاه اسالمی ،زن همچون باری بر دوش مرد نیست که چون سفیهان یا
کودکان ،تحت سرپرستی واقع شود و از حقوق و تکالیف بالغان محروم باشد .زن همچون

مرد ،وظایف اختصاصی و مشترکی در خانواده و جامعه ایفا میکند که قطعاً این وظایف و
تکالیف ،توسط خود زن باید انجام شود و غیر از او کسی نمیتواند متصدی این بخش از
تکالیف شود.
 -3-1-2رفتار متناسب با خلقت و عواطف زن
«اساسیترین کار زن ،کاری است که با خلقت زنانه او ،با احساسات و عواطف
بهودیعتنهاده الهی در وجود او همخوان و هماهنگ باشد( ».بیانات در دیدار با بانوان
هرمزگان)1376/11/29 ،
برای تبیین این مطلب به همان فرمودة معروف امیر مؤمنان علی بسنده میکنیم که
خویش از زن به گل تعبیر میکنند و این تعبیر و تشبیه ،کام ً
ال مشخص میکند که احساسات
و لطایف وجودی زن ،نهتنها ناپسند نیست ،بلکه چون پسندیده و جزء خلقت زن است ،باید
بهرسم ودیعه و امانت ،توسط خود زن و اطرافیان وی نگاه داشته شود.
هرچند در نگاه فمینیستی ،مهمترین عامل در بروز خشونت علیه زن ،احساسات و لطافت
وی بیان شده است؛ امّا در نگاه اسالمی ،این احساسات ارزش وجودی زن و مهمترین ابزار
وی در انجام وظایف مادری وی دانسته شده است .آنچه عامل بروز خشونت علیه زن است،

احساسات او نیست؛ بلکه ضعف عامل اخالقی از جانب مرد است( .نجفی)165 :1390 ،

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

در نامه  31نهجالبالغه میفرمایند« :المرأة ریحانه و لیست بقهرمانه .»...حضرت در این بیان
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اسالم در نظام تربیتی خود با دستورات متعالی اخالقی ،بهجای حذف صورتمسئله ،سعی
در مقابله و رفع ضعف اخالقی بهعنوان عامل خشونت علیه زن را دارد .با این حال ممکن
است دستورات اخالقی ،دستوراتی بدون پشتوانه و ضمانت اجرا و کالعدم تل ّقی شود؛ امّا

حفاظت حاکمان صالح اسالمی بر این دستورات ،در مدّت کوتاهی که رهبری جامعه را به
دست داشتند و همچنین اعتقاد به متّصفشدن احکام اخالقی به وصف حرمت و وجوب،
این احکام را از پشتوانه و ضمانت اجرایی و بعضاً ضمانتهای کیفری برخوردار میکند.
 -4-1-2تأکید بر عقالنیت در منش زن مسلمان
«زنان باید این وابستگیها را که مثل تارعنکبوت بر پای یک انسان رهروست ،از خود
دور کنند تا بتوانند راه متعالی را بروند .زن ایرانی در دوران جنگ همین کار را کرد( ».بیانات
درباره گوشههایی از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا)1394/12/19 ،
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بهترین وجه تبیین این بخش از سخنان رهبر مع ّظم انقالب ،این حدیث شریف علوی
ُُ ُ
ُ
ول ِّالن َس ِاء فی َج َم ِاله ِّن َو َج َم ُال ّ
الر َج ِال ِفی ُعق ِول ِهم»( .صدوق:1417 ،
است که میفرماید« :عق
ِ
ِ
ِ
مجلس ( )40خر ِد زنان در زیبایى آنها و زیبایى مردان ،در خردشان است ).بر اساس این
حدیث شریف اینگونه نیست که احساسات زن ،بدون پشتوانة عقالنی باشد؛ بلکه بهعکس،
زنان نیز همچون مردان از پشتوانه ّ
تفکر و اندیشه بهرهمند هستند؛ با این تفاوت که زن محصول

ّ
تفکر و اندیشة خویش را در قالبی هنرمندانه و ظریف ارائه میدهد .در واقع این حدیث
شریف از سنخ جمالت خبر در مقام انشاء است و زنان را ارشاد به ارائة ّ
تفکر حکیمانه در
قالب ظرایف هنرمندانه میکند.
 -5-1-2بهرهمندی از علم ،آگاهی و معرفت
«اما الگوی زن ایرانی در این راه ،همان است که گفته شد؛ زینب الگوی آنهاست.

زینب زنی نبود که از علم و معرفت بیبهره باشد .باالترین علمها و برترین معرفتها در
دست او بود( ».بیانات در دیدار جمعی از پرستاران)1370/8/22 ،
در تاریخ آمده است که جمعی از مردان کوفه نزد امیر مؤمنان آمده و گفتند :اجازه
بده زنان ما نزد دخترت بیایند و معالم و معارف دین و تفسیر قرآن را از آن حضرت یاد

بگیرند .حضرت علی اجازه فرمود و حضرت زینب شروع به آموزش زنان نمود و خدا
میداند که چه تعداد از زنان کوفه در طول چهار سال و یا بیشتر ،در درس آن حضرت حاضر
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میشدند( .قزوینی)38 :1390 ،
این نقل تاریخی بیانگر جاللت قدر و عظمت شخصیتی و علمی این بانوی بزرگ
تربیتیافتة دامان وحی است .آری؛ زینب کبرا الگوی زنان ما در پیشتازی در عرصة علم و
فرهنگ ،آنهم باالترین علوم یعنی علوم و معارف دینی و وحیانی است.
 -6-1-2تبعیت از الگوهای برتر اسالمی همانند حضرت زهرا و حضرت زینب

زن مسلمان برای انجام تمامی وظایف مهمی که هر زنی میتواند انجام
دهد ،باید از حضرت زینب تعلیم بگیرد؛ به طهارت و تقوا؛ که بزرگترین
معنویت یک زن است .اهمیتدادن به ارزشهای اصیل ،بیش از هر چیز
دیگری در زندگی ،توجه به علم و معرفت ،انجام فعالیتهای سیاسی و
امدادرسانی به انسانها و کیفیتدادن به محیط خانه و خانواده از ویژگیهای
حضرت زینب محسوب میشود .زن مسلمان از درون خانواده تا درون
جامعه و تا مسائل علمی ،سیاسی و ارزشهای اخالقی و نیز نشاندادن
منشهای بزرگ انقالبی میتواند به زندگی آن حضرت تأسی جوید».
(دیدار جمعی از پرستاران)1374/12/7 ،
به خود میگیرد( .مکارم شیرازی )243/17 :1374 ،امیر مؤمنان در نامه  45نهجالبالغه
ََ
ّ ُ ِّ
ً َ
میفرمایند« :أل َو إن ِلکل َم ُأم ٍوم ِإ َم َاما ُی َقتدی ِبه»( .هر پیرویکنندهای ،امامی دارد که به آن
اقتدا کند ).حضرت در بیان خود به اصلی فطری اشاره میکنند و آن عبارت است از حالت
امام و پیشوایی در بنیآدم که بهحکم اجتماعیبودن بشر و انس و تأثیرپذیری آن از اجتماع،
گریزی از آن نیست.

تعبیری که رهبر مع ّظم انقالب در اینجا مبنی بر الگوگیری از الگوهای اصیل اسالمی

و معرفی و شناساندن ایشان به جامعه دارند ،عالوه بر اینکه ریشه در این اصل فطری دارد،

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

اسوه بر وزن عروه ،در اصل بهمعنای آن حالتی است که انسان به هنگام پیروی از دیگران
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مترت ّب بر دو فایده است که عبارت است از آموختن روش صحیح زندگی از الگوهای انسانی
و برانگیختهشدن و ایجاد اعتمادبهنفس مذهبی .دو فایدهای که اگر با معرفی الگوهای اصیل
اسالمی به سرانجام نرسد ،دیر یا زود ،الگوهای غلط غربی با ایجاد حس خودباختگی مذهبی
و فرهنگی ،جایگزین آن شده و به آموزش روش اشتباه زندگی غربی به زنان مسلمان جامعه
میانجامد.
 -7-1-2صبوری در حوادث
«زنان ما باید بدانند که همین آگاهی ،معرفت ،صبر و تحمل آنان ناشی از بینش اسالمی
حضرت زینب بود که توانست حادثه کربال را اینچنین بزرگ و ماندگار در تاریخ نگه
دارد و دستاوردهای عظیم معنوی و تاریخی این حادثه را ماندگار سازد( ».رهبر مع ّظم انقالب)

به شهادت آیات قرآن ،ابتال و آزمایش ،سنّت حتمی الهی در میزان سنجش بندگان است.
صبر و مقاومت در این ابتال ،بهعنوان مهمترین ابزار این آزمون بوده و در واقع صبر و مقاومت،
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نمود عملی ایمان انسان است .قرآن در آیات متعددی از سنّت ابتال سخن گفته است؛ در
بعضی از آیات سخن از ابتال به سختیها گفته( ،بقره155 ،؛ آلعمران 154 ،و 186؛ محمد،
 4و 31؛ احزاب11 ،؛ انفال17 ،؛ فجر )16 ،در برخی دیگر حرف از آزمایش بهخوبیها است
(کهف7 ،؛ نمل40 ،؛ آلعمران186 ،؛ بقره124 ،؛ فجر )15 ،و در بخش دیگری از آیات،
سخن از ابتال ب ه خوبی و بدی ،هردو به میان آمده است( .قلم17 ،؛ اعراف168 ،؛ انبیاء35 ،؛
مائده48 ،؛ انعام)165 ،
اما در هر آیهای که سخن از ابتال و آزمایش شده است ،توصیه به صبر و مقاومت یا
بشارت به صابران بهعنوان تنها سربلندان آزمون و آزمایش الهی ،بخشی جداناپذیر است.
غزالی در این رابطه مینویسد« :بدان که بردباری ،پایه و اساس ایمان است و مقام بزرگی از
مقامات دین است؛ منزل بلندپایهای از منازل پویندگان طریقت است ».وی معتقد است که
تمامی مقامات دین در سه امر نظام یافته است :معارف ،احوال و اعمال .معارف اصل است
و احوال از آن به دست میآید و اعمال از احوال حاصل میشود .معارف به خود درخت
میماند و احوال ،شاخههای آن و اعمال ،میوة آن و این سه مقام ،به همین ترتیب در همة

منازل سالکان درگاه ایزدی وجود دارد .نام ایمان ،گاهی مختص معارف است و گاهی هم
بر همة مقامات اطالق میشود .صبر ،کامل نمیشود مگر زمانی که مسبوق به معرفت و قائم
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به حالی باشد؛ پس در حقیقت ،صبر عبارت است از معارف؛ عمل نیز چون میوه است که از
آن به دست میآید( .غزالی ،بیتا)35/12 :
با مقایسة زندگی فرشتگان ،انسانها و جانوران ،این بحث روشنتر میشود .صبر ویژگی
انسان است و در جانوران و فرشتگان زمینهای ندارد .البته با این تفاوت که جانوران بهدلیل
نقص و کمبودهایی که نسبت به انسان دارند از این ویژگی محروماند؛ ولی فرشتگان بهدلیل
کمال خلقتشان است که صبر برایشان مطرح نمیشود( .غزالی ،بیتا)35/12 :
 -8-1-2عفیف و متقیبودن
«ارزش زن اسالمی و مسلمان را بدانید .زنی را که در اختالط و معاشرت با مرد قاتى
نمیشود ،خود را وسیلهای برای جلب چشم مرد نمیداند و خود را باالتر از این میداند.
(بیانات درباره گوشههایی از سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا)1394/12/19 ،
اسالم بزرگترین ارزش را برای زن مسلمان ،گوهر عفت و حفظ آن میداند .تمام
تأکیداتی که اسالم بر حفظ حجاب زن در مقابل نامحرم دارد ،مانع آزار و اذیّت زن در

خویش فروافکنند؛ این کار برای اینکه شناخته شوند و موردآزار قرار نگیرند بهتر است؛ [و
اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده توبه کنند که] خداوند همواره آمرزنده و رحیم
است).
زنان به حکم اینکه آینه جمال حقّاند و باید این جمال را در مسیر صحیح خود به کار
برند ،مشمول این سخن هستند که «زکاة الجمال العفاف»( .زکات زیبایی ،عفاف است).
جمال حقیقی زنان در جذبشدن بهسوی جمال مطلق است و باید در تحصیل آن دقّت کنند.
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جامعه و مهمتر از آن درصدد حفظ گوهر عفت زن است؛ عالوه بر اینکه این قانونی است
ُْ َ
َ
ْ
َ
ْ
بهعنوان بهداشت اجتماعی :یا أ َیها َّالن ِبی قل ِل ْز َو ِاجک َو َب َن ِاتک َو ِن َس ِاء ال ُم ْؤ ِم ِن َین ید ِن َین َعل ِیه َّن
َ
َ
ْ ََ َ
َ
َ ّ َُ
ِم ْن َجل ِب ِیب ِه َّن ذ ِلک أ ْد َنی أن ْیع َرف َن فل ْیؤذ َین َوکان الله غف ًورا َر ِح ًیما( احزاب( )59 ،ای
پیامبر ،به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو :جلبابها [= روسریهای بلند] خود را بر
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خداوند جمال را بهعنوان وسیلهای در جهت قرب و کمال در اختیار زنان قرار داده و شرط
قرارگرفتن این وسیله در مسیر الهی خودش ،بهکارگیری گوهر عفت در مورد آن است.
(جوادی آملی)154 :1395 ،

 -2-2شاخصهای خانوادگی

 -1-2-2مربی و پرورشدهنده انسانهای واال
«زن را بهعنوان موجودی که میتواند برای اصالح جامعه یا پرورش انسانهای واال باشد
نگاه کنید تا معلوم شود که زن کیست و آزادی او چگونه است( ».بیانات در دیدار جمعی از
زنان)1371/9/25 ،
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نقش زن در تربیت و پرورش نسلی صالح بهقدری خطیر است که قرآن در تبیین این
َ ُ ْ َ ٌ َ ْ َ ُْ َ َ ْ َ
َّ
کم أ َّنی ِش ْئ ُت ْم َوق ِد ُموا
نقش در آیه  223سوره بقره میفرمایدِ  :نساؤکم ح ْرث لکم فأتوا ح ْرث
َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َّ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ ُ َ ُ ُ ّ ْ
ِلنف ِسکم واتقوا الله واعلموا أنکم ملق
وه َو َب ِش ِر ال ُم ْؤ ِم ِن َین( .زنان شما ،محل بذرافشانی شما
هستند؛ پس هر زمان که بخواهید ،میتوانید با آنها آمیزش کنید[ .سعی کنید از این فرصت
بهره گرفته ،با پرورش فرزندان صالح] اثر نیکی برای خود ،از پیش بفرستید! و از خدا بپرهیزید

و بدانید او را مالقات خواهید کرد و به مؤمنان ،بشارت ده!) ّ
علمه جوادی در تفسیر این بخش
آیه میفرماید:
«این تعبیر ،تعبیری خبریوصفی است؛ لیکن میتواند به داعی انشا القا
شود و بهصورت جملة انشایی و دستوری ظهور کند و پیام اساسی آن ،هم
متوجه زنان شود ک ه ای زنان بزرگوار ،کوشا باشید تا محترث و کشتزار شوید
ّ
متوجه مردان شود ک ه ای رجال شریف ،بکوشید کشاورز بهمعنای
و هم
ّ
حارث ،نه زارع گردید؛ زیرا انسانسازی ،خلیفهآفرینی و کریمبارآوردن

کاری نیست که معادل داشته باشد( ».جوادی آملی)190/11 :1391 ،
ایشان در جای دیگر میفرماید:
«سهم زن در میالد ،طی نه ماه ،وصفناشدنی است؛ زیرا تمام تحویل و
تحول از نطفه ،علقه ،مضغه ،جنین ،آنگاه ِ
خلق آخر و سرانجام ،قوام احسن

یافتن و احسنالمخلوقینشدن که از احسنالخالقینبودن و شدن خداوند
برمیآید ،همگی در نهان و نهاد زن صورت میپذیرد .اگر وی علم شهودی
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میداشت و دست بیدستی خداوندی را میدید که با دو دست غیبی خود
بیدی»( ...جوادی آملی )75/11 :1391 ،ملکوت
بشر را میآفریند« :خلقت ّ

مادری به ملک دنیا نمیفروخت( ».جوادی آملی)189/11 :1391 ،

عظمت نقش زن در پرورش نسل صالح با قراردادن این آیه در کنار آیه  58سوره اعراف
َّ
ً َ
َّ
ْ
َ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ
َ َ َ ْ
روشن میشود :والبلد الط
یب یخ ُر ُج َن َب ُات ُه ِب ِإذ ِن َر ِّب ِه َوال ِذی خ ُبث ل یخ ُر ُج ِإل َنکدا کذ ِلک
َْ ْ ُ َ
کرون( .سرزمین پاکیزه [و شیرین] ،گیاهش به فرمان پروردگار
اآلیات ِلقوٍم یش
ُن َص ّ ِر ُف
ِ
میروید؛ امّا سرزمینهای بد طینت [و شورهزار] ،جز گیاه ناچیز و بیارزش ،از آن نمیروید؛
این گونه آیات [خود] را برای آنها که شکرگزارند ،بیان میکنیم!) اگر زن همچون
کشتزاری در تولید نسل است ،این کشتزار تنها در صورت طیّب و پاکبودن ،میتواند نسلی

طیّب و پاک را تربیت کند و عرضه بدارد.

 -2-2-2نقش محوری زن در عروج معنوی خانواده
«ارزش زن به این است که بتواند محیط زندگی را برای خود و برای مرد خود و فرزندان،

یک بهشت ،یک مدرسه ،یک محیط امن ،محیط عروج به معارف و مقامات معنوی تبدیل

همه شما را از یک انسان آفرید و همسر او را [نیز] از جنس او خلق کرد و از آن دو ،مردان

و زنان فراوانی [در روی زمین] منتشر ساخت .از خدایی بپرهیزید که [همگی به عظمت او
معترفید و] هنگامی که چیزی از یکدیگر میخواهید ،نام او را میبرید! [و نیز] از [قطع رابطه با]
خویشاوندان خود ،پرهیز کنید؛ زیرا خداوند ،مراقب شماست ).در تفسیر این آیه آمده است:
«هرچند در صدر آیه ،سهم اساسی به مرد داده شده است ،لیکن برای
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کند( ».بیانات در دیدار با بانوان هرمزگان)1376/11/29 ،
َ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ َّ
َ ََ ْ ْ َْ
س
ف
ن
ن
م
کم
ق
ل
خ
ی
ذ
ال
قرآن کریم در آیه  1سورة نساء میفرماید :یا أیها الناس اتقوا ربکم ِ
ِ َ ٍ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً
ْ
ُ
ُ َّ َّ
َ
کث ًیرا َو ِن َس ًاء َو َّاتقوا الل َه ال ِذی َت َس َاءلون ِب ِه َوال ْر َح َام
و ِاحد ٍة وخلق ِمنها زوجها وبث ِمنهما ِرجال ِ
َّ َ َ
کان َع َل ْ
یکم َر ِق ًیبا( .ای مردم ،از [مخالفت] پروردگارتان بپرهیزید! همان کسی که
إن الله

اینکه گمان نشود جامعة بزرگ را تنها مرد میسازد ،بدون فاصله به آفرینش
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زن از همان حقیقت واحده تصریح و سپس به رحم که محور بسیاری از
احکام فقهی خانواده است ،اشاره میکند تا معلوم شود که سهم بزرگی از
بنیانگذاری جوامع به زن بازمیگردد که محور تشکیل خانواده و دیگر
جوامع کوچک است( ».جوادی آملی)174/17 :1391 ،
مفسر بزرگوار در جای دیگری در ذیل همین آیه مینویسد« :محور و منشأ تشکیل
این ّ

جامعة کوچک ،زن است و این از نشانههای عظمت زن و اثرگذاری اوست( ».جوادی آملی،

 )173/17 :1391در توضیح این مطلب میتوان به این تبیین ّ
علمه جوادی اشاره کرد که
میفرماید:
«مهمترین عاملی که میان افراد خانواده ،رأفت ،گذشت و ایثار را زنده
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میکند ،تجلّی روح مادر در خانواده است؛ زیرا پدر به استناد ال ِّر َجا ُل قَ َّوامُونَ
َعلَى الن ِّ َسا ِء( ،نساء )34 ،عهدهدار کارهای اداری و اجرایی خانواده است و
اساس خانواده که بر مهر ،وفا و پیوند ،پیریزی شده ،به عهدة مادر است؛
چون مادر مبدأ پیدایش و پرورش فرزندانی است که هر یک به دیگری
وابستهاند ...فرزندان یک زن ،همانند میوههای درخت نیستند که روح ایثار
انسانی در سطح گیاهی آن ظهور نکند و نیز مانند بچههای یک حیوان ماده
نیستند که فاقد تعاون انسانی باشند و پیوند خاص بشری در آنها جلوه نکند؛
بلکه آنان ،خواه بیفاصله یا بافاصله ،با یکدیگر رئوف و مهرباناند و پیوند
فطری خود را در پرتو تعالیم دینی شکوفا مینمایند .در مکتب دین ،حفظ
این پیوند و فراموشنکردن آن از واجبهای مهم به شمار میآید و ّبرندة این
پیوند فطری و دینی ،از رحمت الهی محروم است؛ زیرا خداوند به صلة رحم

امر فرموده است( ».جوادی آملی)37 :1395 ،
 -3-2-2آرامشبخشبودن برای مرد ،زندگی و محیط خانواده
«زن مسلمان باید در محیط خانه ،دلآرام شوهر و فرزندانش باشد .زن

باید مایه آرامش زندگی و آسایش محیط خانواده باشد .در دامان پُرمهر و

پرعطوفتش و با سخنان مهرآمیزش ،فرزندان سالمی را از لحاظ روانی تربیت
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کند .انسانهای بیعقده ،خوشروحیه و سالم از لحاظ روحی و اعصاب در
دامان او پرورش پیدا کنند؛ مردان و زنان و شخصیتهای جامعه را به وجود
بیاورد( ».بیانات در دیدار جمعی از زنان)1371/09/25 ،

آیه  21سوره روم ،بهترین شاهد برای این بخش از سخنان رهبر مع ّظم انقالب است .این
کم َأ ْز َو ًاجا ل َت ْس ُ
َ ْ
کنوا إ َل َیها َو َج َع َل َب َین ْ
کم م ْن َأ ْن ُفس ْ
َ ََ َ ْ
کم َم َو َّد ًة
ِ
آیه میفرماید :و ِمن ِ
آیات ِه أن خلق ل ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ ََ ُ َ
ََ ْ ًَ
کرون( .از نشانههای او اینکه همسرانی از جنس خودتان
آلیات ِلقوٍم یتف
ورحمة إن ِفی ذ ِلک ٍ
برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میانتان مو ّدت و رحمت قرار داد؛ در این
امر نشانههایی است برای گروهی که ّ
تفکر میکنندّ ).
علمه طباطبائی مو ّدت را به ظهور عملی
محبت و رحمت را به تأثیر نفسانی ناشی از مشاهدة محرومیت از کمال و احتیاج به رفع نقص،

تفسیر میکنند .ایشان در ادامه اینطور اظهار میکنند:
«یکی از روشنترین جلوهگاهها و موارد خودنمایی مو ّدت و رحمت،

جامعة کوچک خانواده است؛ چون زن و شوهر در محبت و مودت مالزم

یکدیگرند و این دو باهم ،مخصوصاً زن ،فرزندان کوچک را رحم میکنند؛
چون در آنها ضعف و عجز مشاهده میکنند و میبینند طفل صغیرشان
وادارشان میکند به اینکه در حفظ و حراست و تغذیه ،لباس ،منزل و تربیت
او بکوشند و اگر این رحمت نبود ،نسل بهکلی منقطع میشد و هرگز نوع بشر
دوام نمییافت( ».طباطبائی)250/16 :1386 ،
همچنین این آیة شریف ،هدف از ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده و با تعبیر
پرمعنای «لتسکنوا» مسائل بسیاری را بیان کرده است .این آرامش از مکملبودن دو جنس
زن و مرد نسبت به یکدیگر و اینکه مایه شکوفایی ،نشاط و پرورش یکدیگر هستند نشئت
میگیرد( .مکارم شیرازی)391/16 :1374 ،
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نمیتواند حوائج ضروری زندگی خود را تأمین کند؛ لذا محبت و مودت
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توجه به بعد انسانی زن و تکاملبخشی وی در هندسة
از این بیان میتوان نتیجه گرفت که ّ

خلقت نسبت به مرد و فرزندان ،از جمله دیدگاههای فاخر اسالم عزیز نسبت به زن است.
دیدگاهی که زن را از ح ّد نگاه جنسیتی به وی و محدودشدن در ح ّد وسیلهای جهت اطفای
شهوت و غرایز ،باال کشیده ،وی را موجودی آرامشبخش و تکاملبخش نوع مرد و فرزندان
معرفی کرده است.
 -4-2-2عنصر اصلی تشکیل و حافظ خانواده
«آن عنصر اصلی تشکیل خانواده ،زن است ،نه مرد .بدون مرد ،ممکن
است خانوادهای باشد؛ یعنی اگر فرض کنیم در خانوادهای ،مرد خانواده
حضور نداشته باشد ،یا از دنیا رفته باشد ،زن خانواده اگر عاقل و باتدبیر و
خانهدار باشد ،خانواده را حفظ میکند؛ اما اگر زن از خانوادهای گرفته شد،
مرد نمیتواند خانواده را حفظ کند؛ بنابراین ،خانواده را زن حفظ میکند.
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(بیانات در اجتماع زنان خوزستان)1375/12/20 ،
َ َّ َ
َ َ
ُ َ
قرآن کریم در آیه  34سوره مبارکه نساء میفرمایدِّ  :الر َجال ق َّو ُامون َعلی ِّالن َس ِاء ِب َما فضل
َ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ََْ ُ
ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ ْ َ
یب ِب َما َح ِفظ
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الله بعضهم علی بعض و ِبما أنف
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ّ
الله( ....مردان ،سرپرست و نگهبان زناناند؛ بهدلیل برتریهایی که خداوند [از نظر نظام
اجتماع] برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده و بدلیل انفاقهایی که از اموالشان [در
مورد زنان] میکنند .زنان صالح ،زنانی هستند که متواضعاند و در غیاب [همسر خود] ،اسرار
و حقوق او را ،در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده ،حفظ میکنند )...این آیة شریفه
به توصیف جایگاه زن و مرد در نظام خانواده و تعیین وظایف ایشان پرداخته است.
این آیه ،یکی از اوصاف زنان را «حافظات للغیب» بیان میکند؛ که عبارت است از حفظ
بطن زندگی خانوادگی در غیاب همسران .این در حالی است که مراد توصیف آیة کریمه در

مورد مردان به ق ّوامیت ،حفظ َظهر زندگی تو ّسط ایشان با تأمین اقتصاد خانواده و تدبیر امور

خارجی خانه است( .طباطبائی )544/4 :1386 ،طبیعی است که حفاظت از بطن زندگی غالباً
بهدلیل مالزمبودن با محیط خانه و نیاز به برخورداری از لطافت و احساسات زنانه ،برای مردان

متص ّور نیست و ایشان را توان انجام چنین امری نیست.
 -5-2-2رکن اساسی خانواده
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«زن مسلمان ،در عائله وظایفی دارد و آن ،همان رکنیّت اساسی خانواده و تربیت فرزندان

و هدایت و تقویت روحی شوهر است( ».بیانات در اجتماع زنان خوزستان)1375/12/20 ،

در زبان عربی ،از مادر تعبیر به «أ ّم» میشود و در لغت ،هر چیزی که سایر چیزها بهدنبال

آن ضمیمه میشود را أ ّم میگویند( .صاحب بن عباد )458/10 :1414 ،همچنین أ ّم با وجود

توجه نیز
معانی مختلفی که برای آن مطرح میشود ،معنای جامعی تحت عنوان موردقصد و ّ
دارد؛ (مصطفوی )135/1 :1402 ،بنابراین ،اساس مادر در معنای لغوی آن نهفته است.

قرآن کریم هنگام معرفی حضرت عیسی ،به معرفی مادر ایشان پرداخته و میفرماید:
ُ ُ
َّ
ْ
َ
ّ ٌَ
ٌ َْ َ َ ْ
َ ما ال َم ِس ُیح ْاب ُن َم ْر َیم ِإل َر ُسول قد خلت ِم ْن ق ْب ِل ِه ُّالر ُسل َوأ ُّم ُه ِص ِدیقة( مائده( )75 ،مسیح فرزند
مریم ،فقط فرستاده [خدا] بود؛ پیش از وی نیز ،فرستادگان دیگری بودند .مادرش ،زن بسیار
راستگویی بود؛ هر دو ،غذا میخوردند؛ [با این حال ،چگونه دعوی الوهیّت مسیح و پرستش
مریم را دارید؟!] بنگر چگونه نشانه را برای آنها آشکار میسازیم! سپس بنگر چگونه از حق

بازگردانده میشوند!)
شیخ طوسی در ذیل این آیه میفرماید :توصیف حضرت مریم به صدیقه دو معنا دارد:
منزلت ایشان( .طوسی ،بیتا )605/3 :بنا بر معنای د ّوم ،بعید به نظر نمیرسد که این عظمت
و جاللت قدر حضرت مریم در ادامهدادن نور نب ّوت با والدت حضرت عیسی مؤثر بوده

مفسران اینگونه احتمال دادهاند؛ (جوادی آملی)279/11 :1391 ،
باشد؛ همچنان که بعضی از ّ

بنابراین رکن و اساسبودن مادر نسبت به فرزندان و خانواده ،در تکوین وجود وی نهفته است.
 -6-2-2رسالت مادری

از جمله وظایفی که بر عهدة زنان در داخل خانه و خانواده گذاشته شده ،مسئلة تربیت
فرزند است .بهترین روش تربیت فرزند انسان ،این است که در آغوش مادر و با استفاده از
مهر و محبت او پرورش پیدا کند.

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

یا بدان جهت که تصدیق نب ّوت فرزند خویش را کرد و یا به جهت کثرت صدق و عظمت
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«یکی از وظایف مهم زن ،عبارت از این است که فرزند را با عواطف،

با تربیت صحیح ،با دلدادن و رعایت و دقّت ،آنچنان بار بیاورد که این
موجود انسانی -چه دختر و چه پسر -وقتی که بزرگ شد ،از لحاظ روحی،
یک انسان سالم ،بدون عقده ،بدون گرفتاری ،بدون احساس ذلت و بدون
بدبختیها و فالکتها و بالیایی که امروز نسلهای جوان و نوجوان غربی
در اروپا و امریکا به آن گرفتارند ،بار آمده باشد( ».بیانات در اجتماع زنان
خوزستان)1375/12/20 ،
قرآن کریم در آیات گوناگونی به تجلیل و بزرگداشت مقام مادران پرداخته است؛ از
َ ُ
ْ
َ
َ َ
جمله در آیه  14سوره لقمان میفرمایدَ  :و َو َّص َینا ِال ْن َسان ِب َو ِالد ِیه َح َمل ْت ُه أ ُّم ُه َو ْه ًنا َعلی َو ْهن
ٍ
َ ْ
َ
َوف َص ُال ُه فی َع َامین أن ْاش ْ
کر ِلی َو ِل َو ِالدیک ِإل ّی ال َم ِص ُیر( .ما به انسان درباره پدر و مادرش
ِ
ِ
ِ
سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد [به هنگام بارداری هر روز

دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

رنج و ناراحتی تازهای را متح ّمل میشد] و دوران شیرخوارگی او در دو سال پایان مییابد؛
[آری ،به او توصیه کردم] که برای من و برای پدر و مادرت شکر به جا آور که بازگشت

[همه شما] به سوی من است!) همچنین در روایات ،تعابیری در مورد مقام مادران به کار رفته
َ ُ َ
که این تعابیر در مورد پدران به چشم نمیخورد .رسول خدا میفرمایند« :أ َلج َّنة َتحت
َ َ
أقد ِام ِهم»( ،پیمانی و شریعتی( )211/1 :1386 ،بهشت زیر قدمهای مادران است) یا در جایی
دیگر میفرمایند« :من ماتت فی حیضها ماتت شهیده» (محدّث نوری ،بیتا( )41/2 :هر زنی
َ ُّ َ َ
در ایام حیض خود بمیرد ،در حال شهادت مرده است ).و یا میفرمایند« :أیما َ
إمرأ ٍة َم َاتت ِفی
َ
َ
ُّ َ
ِول َد ِت َها َحش َر َتها َم َع الش َهد ِاء»( .محدّث نوری ،بیتا( )214/15 :هر زنی در هنگام زایمانش
بمیرد ،خدا او را با شهدا محشور می کند).
دلیل این اهتمام از سوی خدای متعال و نبی مکرم اسالم به مقام مادران ،عظمت
نقش ایشان در تربیت فرزندان و حفظ خانواده است؛ زیرا جامعة سالم بدون برخورداری
از خانوادههایی سالم ،ممکن نیست .آموختههای کودک از سن هفتسالگی بهبعد ،مرهون
مطالبی است که در هفت سال نخست ،در مکتب مادر فراگرفته است؛ بنابراین خطمشی

کنونی مادر در آیندة فرزند ،سهم اساسی دارد و در این میان ،اعتنای مادر به دستورهای دینی
از اهمیت خاصی برخوردار است( .جوادی آملی)281/11 :1391 ،
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 -3-2شاخصهای اجتماعی

 -1-3-2شرکت در میدانهای علمی ،اجتماعی و سازندگی
«ما معتقدیم که زنان در همه جامعه بشری قادرند و باید فرصت پیدا کنند
که در حد سهم خود تالش و مسابقه خویش را در پیشرفتهای علمی،
اجتماعی و سازندگی و اداره این جهان به عهده بگیرند؛ از این جهت میان
مرد و زن تفاوتی نیست .اسالم زنان را از شرکت در فعالیتهای دینی،
سیاسی ،علمی و فرهنگی منع نمیکند( ».بیانات در دیدار خانوادههای شهدا
و ایثارگران و علمای شهرستان گنبد)1374/7/27 ،
َ َّ
ْ
َّ
َ
قرآن کریم در آیه  62سوره نور میفرمایدِ  :إ َّن َما ال ُم ْؤ ِم ُنون ال ِذ َین َآم ُنوا ِبالل ِه َو َر ُس ِول ِه َو ِإذا
ُ
کانوا َم َع ُه َع َلی َأ ْمر َجامع َل ْم ْیذ َه ُبوا َح َّتی ْیس َت ْأذ ُن ُ
وه؛ یعنی مؤمنان راستین کسانیاند که هم از
ِ
ٍِ
ٍ
نظر عقیده ،به خدا و پیامبرش معتقدند و هم از نظر درک مسائل اجتماعی و هوش جمعی،
جامعه را خوب میشناسند و در مسائل جمعی همواره حضور دارند و منزوی نیستند .مراد از
«امر جامع» در آیه ،همان مسائل جمعی نظام است؛ مانند نماز جمعه ،تظاهرات ضد طغیان و
استکبار ،حضور در انتخابات ،تأیید رهبری و مسئوالن اسالمی ،تأیید خدمتگزاران راستین،
اطالق و سیاق آیه و تنقیح مناط آن ،زن و مرد را یکجا شامل میشود و این حکم را برای
هردو الزم میشمرد .خداوند میفرماید که مؤمنان راستین در هیچ امر جامعی ،رهبرشان را
تنها نمیگذارند و بیاجازة او صحنه را ترک نمیکنند( .جوادی آملی)240 :1395 ،

َ ْ
همچنین به شهادت قرآن کریم در آیه  19سوره مبارکه نساء که میفرماید... :ف ِإن
َ َ ُ َ ً َ ْ َ َ َّ ُ
ْ ُ ُ ُ َّ َ َ َ
َ ً
کث ًیرا...( ،اگر از آنها[ ،بهجهتی]
کرهتموهن فعسی أن تکرهوا شیئا ویجعل الله ِف ِیه خیرا ِ
ِ
کراهت داشتید[ ،فورا ً تصمیم به جدایی نگیرید!] چهبسا چیزی خوشایند شما نباشد و خداوند
خیر فراوانی در آن قرار میدهد!) از افتخارات اسالم ،خارجساختن زن از عضوی طفیلی و

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

امربهمعروف و نهیازمنکر جمعی و. ...
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خارج از جامعة انسانی ،به عضوی قوامبخش و ورودکننده در جامعه است .مسئلهای که به
شهادت آیة کریمه ،مکروه مردان عصر نزول آیه بوده است( .طباطبائی)84 :1396 ،
قرآن کریم در بخش دیگری از همین آیه ،امر به «معاشرت بمعروف» با زنان میکند.

ّ
علمه طباطبائی در تفسیر این بخش از آیه اینگونه میفرمایند:

«معاشرت معروف یعنی اینکه هر فرد از جامعه ،جزء مق ّوم جامعه باشد و

دخالتش در تشکیل جامعه برای دستیابی به هدف تعاون و همکاری عمومی،
مساوی با دیگران باشد و این تکلیف بر عهده همه افراد باشد که هریک
کاری را که در توان دارد و جامعه نیازمند نتیجه آن است ،انجام دهد و مازاد
را در اختیار سایر افراد جامعه قرار دهد و در برابر ،از مازاد محصول کار
دیگران ،آنچه الزم دارد بگیرد( ».طباطبائی)168 :1396 ،
 -2-3-2خویشتنداری و دوری از تجمالت
دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

«زن مسلمانی که الگوی او ،فاطمه زهرا یا زینب کبرا است در مقابل تجمالت،
خویشتندار است .اگر زن به فکر تجمالت و خوشگذرانیها و هوسهای زودگذر و
تسلیمشدن به احساسات بیبنیاد و بیریشه باشد ،نمیتواند آن راه را برود( ».بیانات در دیدار
جمعی از پرستاران)1370/8/22 ،
َ َ َّ ُ ْ ْ ََ
قرآن کریم در آیات  28و  29سوره احزاب میفرماید :یا أیها الن ِبی قل ِلزو ِاجک إن
ْ ُ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ّ ْ َّ َ ُ َ ّ ْ َّ َ َ ً َ ً ً
َ َّ
یل َوإ ْن ْ
کن ُت َّن ُت ِر ْدن الل َه
کنتن ت ِردن الحیاة الدنیا و ِزینتها فتعالین أم ِتعکن وأس ِرحکن سراحا ج ِم ِ
ْ َّ َ
َ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ
َ َ ُ َ ُ َ َّ َ
کن أ ْج ًرا َع ِظ ًیما( .ای پیامبر ،به همسرانت
ات ِمن
ورسوله والدار ِ
اآلخرة ف ِإن الله أعد ِللمح ِسن ِ
بگو :اگر شما زندگی دنیا و زرقوبرق آن را میخواهید ،بیایید با هدیهای شما را بهرهمند سازم
و شما را بهطرز نیکویی رها سازم و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را میخواهید،
مفسران تفسیر نمونه در ذیل
خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته استّ ).

این آیات اینگونه آوردهاند:

«در حقیقت در این چند جمله ،تمام پایههای ایمان و برنامههای مؤمن
جمع است؛ از یکسو ایمان و اعتقاد به خدا و پیامبر و روز قیامت و طالب

این اصول بودن و از سوی دیگر در برنامههای عملی نیز در صف نیکوکاران
و محسنان و محسنات قرارگرفتن؛ لذا تنها اظهار عشق و عالقه به خدا و سرای
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دیگر و پیامبر کافی نیست؛ برنامههای عملی نیز باید با آن هماهنگ باشد و
به این ترتیب خداوند تکلیف همسران پیامبر را که باید الگو و اسوه زنان
باایمان باشند ،برای همیشه روشن ساخت :داشتن زهد و پارسایی و بیاعتنایی
به زرقوبرق و تجمالت دنیا و توجه خاص به ایمان و عمل صالح و معنویت؛
اگر چنین هستند و بمانند ،مشمول افتخار بزرگ همسری رسول خدا باشند،
وگرنه راه خود را در پیش گیرند و از او جدا شوند .گرچه مخاطب در
این سخنان ،همسران پیامبرند ،ولی محتوای آیات و نتیجه آن همگان را

شامل میشود؛ مخصوصاً کسانی که در مقام رهبری خلق و تأسی مردم قرار
گرفتهاند؛ آنها همیشه بر سر دوراهی قرار دارند؛ یا استفاده از موقعیت ظاهری
خویش برای رسیدن به زندگی مرفّه مادی و یا تندادن به محرومیتها برای
نیل به رضای خدا و هدایت خلق( ».مکارم شیرازی)283/17 :1374 ،
بنابراین طبق این آیة شریفه ،زنان مسلمان ایرانی که امروز بهعنوان الگوی زنان مسلمان
جهان ،پیشتاز عرصة علم و ایمان و فرهنگاند ،بهحکم این آیه باید دست از زرقوبرق و
تجمالت ما ّدی دنیا برداشته و بهسوی کارهای مهمتری در جهت تعالی خود و جامعه و اسالم
مقدار که زنان الگو ،بهسمت دنیا و تجمالتش روند ،از خدا و رسولش دور میشوند و این
دو ،دو امر جمعناشدنی است.
 -3-3-2مشوق همسران در حمایت از انقالب
«شما هستید که همسران خودتان را برای ورود به میدانهای خوب تشویق میکنید.
بسیاری از زنان ،شوهران خود را بهشتی میکنند و آنها را از مشکالت دنیا و آخرت نجات
میدهند( ».بیانات در جمع زنان شهر ارومیه)1375/06/28 ،

تاریخ صدر اسالم ،مخصوصاً واقعة عظیم عاشورا ،شهادت به مشارکت زنان در ابعاد

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

قدم بردارند؛ زیرا بهحکم این آیة شریفه که مبنای این سخن رهبر معظم انقالب است ،به هر
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مختلف وقایع آن دوران میدهد .زنان در واقعة کربال عالوه بر همدلی و همراهی همسرانشان،
بعد از شهادت ایشان نیز بازماندگان را تشویق به ادامة جهاد و مبارزه میکردند .همکاری
زنانی چون طوعه در کوفه با نهضت مسلم بن عقیل و همراهی زنانی چون اموهب و همسر
عمرو بن جناده با همسرانشان در میدان مبارزه ،از این نمونهها است .حتّی برخی زنان چون

اموهب نیز بعدا ً به درجة رفیع شهادت نائل آمدند .همراهی و ایثار خاندان اهلبیت و بنیهاشم
توجه است که این
نیز ،چه در واقعة عاشورا و چه در جنگهای زمان پیغمبر درخور ّ
مجال ،فرصت پرداختن به آن نیست( .یزدانپناه)1395 ،
 -4-3-2سربازان خط مقدم انقالب
«خانمها سربازان خط مقدم انقالب بودند .این بهمعنای واقعی کلمه
است و من بهعنوان مبالغه نمیگویم؛ که در جریان انقالب شاهد بودیم که
زن در کشور ما سرباز خط مقدم انقالب باشد .اگر زنها با انقالب سازگار
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نبودند و این انقالب را نمیپذیرفتند و به آن باور نداشتند ،مطمئناً این انقالب
واقع نمیشد( ».بیانات در دیدار جمعی از بانوان پزشک سراسر کشور،
)1368/10/26

تاریخ معاصر ایران اسالمی ما ،شاهد این بیان مع ّظمله است .فداکاریها و ایثار و
ازخودگذشتگیهایی که زنان در جریان انقالب اسالمی داشتند ،اعم از شرکت در
راهپیماییها ،نشر اعالمیهها و مبارزات علیه رژیم ستمشاهی از یک طرف و بودن در متن
جریانات و اتفاقات قیام و انقالب اسالمی و همراهی جامعه و همسران خود در این زمینه
از طرف دیگر ،نقش بهسزایی در پیروزی انقالب اسالمی ایفا کرد .امامخمینی در تقدیر از
مجاهدت زنان مسلمان در انقالب میفرمایند:
«...باید بگویم که آنها در صف اول واقع هستند؛ برای اینکه مردها هم از
آنها شجاع شدند ،از مجاهدت آنها تشجیع شدند .شماها به اسالم خدمت
کردید و بعد از این هم إنشاءاهلل خدمت میکنید .شماها مردان و زنان شیر
در ایران تربیت میکنید .دامن شما دامن عصمت و عفت و عظمت است.

شماها موظف هستید که اوالد خودتان را خوب تربیت کنید؛ اسالمی تربیت
کنید ،انسانی تربیت کنید ،مجاهد تربیت کنید( »...موسوی خمینی:1389 ،
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)501/6
 -5-3-2حضور فعال اجتماعی
«زن میتواند در میدانهای اجتماعی حضور ف ّعال داشته باشد؛ تأثیرگذاری

اجتماعی عمیق داشته باشد .امروز زنان کشور ما در بخشهای مختلف چنین
تأثیرگذاریای دارند؛ درعینحال حجاب و عفاف وجه تمایز میان زن و مرد،
فاصلة میان زن و مرد ،در معرض سوءاستفادة مردان قرارنگرفتن ،خود را در
ح ّد وسیلة التذاذ مردان بیگانه و زیادهطلب پاییننیاوردن و تحقیرنکردن ،جزء
خصوصیات زن ایرانی و زن مسلما ِن امروز است( ».بیانات در دیدار مداحان

اهلبیت)1396/12/17 ،
فعالیت اجتماعی زنان از دید اسالم ،نهتنها جایز ،بلکه از ضروریات و امور واجب است.
از دیدگاه اسالم ،زنان نیز همچون مردان از حقّ دخالت در سرنوشت اجتماعی خویش
برخوردارند و همچنین میتوانند با رعایت موازین شرعی به ایفای نقش اجتماعی بپردازند.
در نظام سیاسی اسالم ،مردمساالری بهشکل واقعی خود و نه صرف شعار ،وجود دارد و بیعت

ندهند ،دزدی و زنا نکنند ،فرزندان خود را نکشند ،تهمت و افترایی پیش دست و پای خود
نیاورند و در هیچ کار شایستهای مخالفت فرمان تو نکنند ،با آنها بیعت کن و برای آنان از
درگاه خداوند آمرزش بطلب که خداوند آمرزنده و مهربان است!) در این آیة شریف ،ح ّد
اعالی فعالیت اجتماعی زنان که مشارکت در امور اجتماعی و سیاسی است ،پذیرفته شده

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

با ولیامر ،نمود ظاهری این مردمساالری است.
َ
َ َّ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُ
ات َیب ْ
ایع َنک
قرآن کریم در آیه  12سوره ممتحنه میفرمایند :یا أیها الن ِبی ِإذا جاءک المؤ ِمن
َ ْ
َ ْ ْ َ َ
ْ َ
َ ْ َ َّ َ َ
َ
ْ
کن ِبالل ِه ش ًیئا َول ْیس ِرق َن َول ْیز ِن َین َول یق ُتل َن أ ْول َد ُه َّن َول یأ ِت َین ِب ُب ْه َت ٍان یف َت ِر َین ُه َب َین
َعلی أن ل یش ِر
ْ َ
َّ
َّ َ ُ
َأیدیه َّن َو َأ ْر ُجله َّن َو َل ْیعص َینک فی َم ْع ُروف َف َب ْ
ایع ُه َّن َو ْاس َتغ ِف ْر ل ُه َّن الل َه إن الل َه غف ٌور َر ِح ٌیم( .ای
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ ِ
پیامبر ،هنگامی که زنان مؤمن نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزی را شریک خدا قرار
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است؛ البته پیشتر اشاره شد که فعالیت اجتماعی زنان تنها به حضور ایشان در جامعه محدود
نیست و انجام وظایفی که طبیعت و خلقت بر عهدة زنان قرار داده است ،خود نیز بهنوعی
فعالیت اجتماعی ایشان محسوب میشود .به هر حال ،در تاریخ اسالم فعالیتهای اجتماعی
زنان به شکل مشارکت حضوری در جامعه نیز ثبت شده است( .میرخانی)1398 ،
 -4-2شاخصهای سیاسی

 -1-4-2الگوبودن در جهان
«زنان مسلمان ایرانی در دنیای امروز ،رسالتی عظیم بر عهده دارند و بهعنوان الگوی زنان
جهان باید تعالی خود را در عرصههای مختلف بشری به گوش جهانیان برسانند( ».بیانات در
دیدار با خواهران طلبه و فرهنگی قم)1374/8/18 ،
ُ
َ
ََ
ٌ
كان َل ُكم في َرسول َّالله أ َ
خداوند در آیه لقد
سو ٌة َح َس َنة( ،احزاب( )21 ،قطعاً برای
ِ ِ

شما در رسول خدا ،سرمشقی نیکو است) پیامبر اکرم را بهعنوان الگویی کامل و جامع
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معرفی میکند .زمخشری درباره آیه دو معنی را در نظر میگیرد :نخست اینکه خود پیامبر
اسوهای حسنه و نیکو ،بهترین رهبر و مقتدا است؛ دوم آنکه خود پیامبر ،اسوه نیست؛ بلکه در
او صفتی وجود دارد که جا دارد مردم در آن صفت به او اقتدا کنند و آن صفت عبارت است
از مساوات؛ یعنی اینکه خود را برتر از مردم نمیداند( .زمخشری ،بیتا)531/3 :

بنابراین اینکه در بیان رهبر مع ّظم انقالب ،زن بهعنوان الگوی جهان معرفی شده است،

قطعاً نظر به وجود صفت یا اوصافی در زن مسلمان است که وجود آن صفات ،پردازندة الگو
در شخصیت زن مسلمان است .الزم به ذکر است که تربیت الگو در سیرة ائمة معصومین

به سه روش ارائة الگو ،پردازش الگو و الگوزدایی صورت پذیرفته و در هر سه روش،
شواهدی در سخنان گهربار آن بزرگواران وجود دارد( .زرسازان ،پاییز و زمستان )1396

رهبر مع ّظم انقالب در این بیان خود ،از روش پردازش الگو بهره جستهاند که شواهد

فراوانی در احادیث معصومین دارد .بهعنوان نمونه ،امام صادق میفرمایند« :کونوا دعاة
ّ
الناس بغیر ألسنتکم لیروا منکم الورع و االجتهاد و الصالة و الخیر فإن ذلک داعیة» .امام در این
فرمایش خود ،عمل انسان یعنی تقوای عملی ،تالش و کوشش و کارهای خیر را هدایتگر

دانسته و میفرماید :با غیر زبان ،مردم را بهسوی حق دعوت کنید( .کلینی)83/2 :1338 ،
اکنون باید دید وجود چه صفتی در زنان مسلمان ،موجب ارائة ایشان بهعنوان الگوی
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جهانیان میشود .خداوند در قرآن کریم خطاب به زنان نبی مکرم اسالم میفرماید :یا
َ
َ
َ
ِن َس َاء َّالن ِبی ل ْس ُت َّن کأ َح ٍد ِم َن ِّالن َس ِاء إن َّاتق ُیت َّن( ....احزاب( )32 ،ای زنان پیامبر ،شما چون
زنان دیگر نیستید ،اگر تقوا پیشه کنیدّ ).
علمه طباطبائی در ذیل تفسیر این آیه میفرمایند« :با
متوجه همسران
توجه به اینکه آیه در خطاب به همسران پیامبر است و در ادامه ،تکالیفی را ّ

ایشان میکند که مشترک بین ایشان و سایر زنان است ،پس آوردن جملة «شما مثل سایر
زنان نیستید» از باب تأکید است و از جهت تأکید تکالیف بر ایشان است( ».طباطبائی:1386 ،
)308/16

با بیان ّ
علمه در تفسیر این آیه ،نتیجه میگیریم که زن مسلمان در صورت رعایت تقوای

الهی و مالزمبودن با جانب کمال و ارزش انسانی ،نهتنها با زن غیرمسلمان متفاوت است ،بلکه
الگو و اسوه آنان است.
 -2-4-2تأثیرگذاری در دنیا
«اگر جامعه اسالمی بتواند زنان را با الگوهای اسالمی تربیت کند ،یعنی الگوی زهرایی

و الگوی زینبی ،زنان بزرگ ،زنان باعظمت ،زنانی که میتوانند دنیا و تاریخی را تحت
تأثیر خود قرار دهند؛ آن وقت زن به مقام حقیقی خود نائل آمده است( ».بیانات در دیدار
قرآن کریم در آیات متعدّد و در مقاطع مختلف تاریخی ،از سهم زنان ،با تجلیل و عظمت
یاد میفرماید .بهعنوان نمونه ،در قیام حضرت موسی ،مادر ایشان سهم بسزایی دارند و
قرآن کریم نیز در بیان نهضت حضرت موسی به مادر ایشان نگاه ویژهای دارد .قرآن کریم در
آیات  7سوره قصص و همچنین  38و  39سوره طه ،از وحی تکوینی خداوند به ایشان ،پیوند
قلبی او با خدا ،دستور شیردادن و در صورت هراس ،فرمان بهدریاانداختن حضرت موسی به
ایشان خبر میدهد؛ در حالی که آن حضرت ،پدر و ج ّد پدری نیز داشته ولی از آنان در این
رخداد ملکوتی سخنی نیست.

تحلیل گفتمان رهبر مع ّظم انقالب درباره شاخصهای زن منتظر

جمعی از زنان)1376/07/30 ،
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همچنین قرآن کریم ذکر داستان حضرت عیسی را از اوصاف مادر ایشان آغاز میکند
و سخن را از چگونگی بهدنیاآمدن او (حضرت مریم) آغاز میکند (آلعمران 35 ،و  )36تا
جایی که افزون بر پذیرفتهشدن عبادت ایشان در درگاه خدا ،گوهر ذات ایشان نیز موردقبول
الهی واقع میشود (آلعمران )37 ،و در نهایت ،این بانو بهدلیل نبودن کفو برایش ،نبی خدا را
بدون پدر و به اذن الهی به دنیا میآورد( .جوادی آملی)276/11 :1391 ،
هدف قرآن کریم از ذکر این نقلهای تاریخی با محوریت زنان ،توجه به نقش زن مجهز
به صالح ایمان و والیتمداری در ایفای نقش تاریخی و اثرگذاری بر تاریخ است .حضرت
زهرا و حضرت زینب نیز در دو شاهراه اصلی تاریخ که هدایت بشریت مرهون زحمات
ایشان است ،با صالح ایمان و والیتمداری به ایفای این نقش پرداختند؛ حضرت زهرا در
جریان فدک و حضرت زینب در جریان عاشورا افتخار آفریدند و بشریت را از ابتدا تا انتها
مدیون و وامدار خویش ساختند.

دوفصلنامه علمیتخصصی پژوهشهای اسالمی زن و خانواده ،سال اول ،شماره دوم ،بهار و تابستان 1399

 -3-4-2پیشگامی در میدان مجاهده و مبارزه
«زن مسلمان باید در راه فرزانگی ،حلم و در راه خودسازی معنوی و اخالقی تالش کند؛
در میدان جهاد و مبارزه پیشقدم باشد( ».بیانات در دیدار جمعی از زنان)1371/09/25 ،

رهبر مع ّظم انقالب در کتاب همرزمان حسین ،جهاد را اینگونه تعریف میکنند« :پس

اگر بخواهیم معنای جهاد را درست تشریح کنیم ،درست بفهمیم ،باید بگوییم جهاد بهطور
مطلق یعنی درگیری و مبارزه با قدرتهای ارتجاعی ضد تعالی و تکامل انسانی -یعنی ضد
اسالم و ضد قرآن -هرجور که با اینها درگیری کردید ،این در اسالم اسمش جهاد است».
(حسینی خامنهای)111 :1397 ،
توجه به این تعریف و تعبیر جهاد در بیان ایشان ،جهاد زن و پیشروی وی در
بنابراین با ّ

میدان جهاد ،همان عمل به دستورات و تکالیف دین اسالم است .دستورات و تکالیفی که
درست نقطة مقابل قدرتهای ارتجاعی است؛ زیرا به گواهی تاریخ ،نظام سلطه و غرب
هرگاه ارادة ازبینبردن تمدّنی را کرد ،زنان آن تمدّن و جامعه را از تعالی انسانی باز نگه
داشت و بر جنسیت ایشان در مقابل انسانیت و تعالی انسانی ،تأکید و تبلیغ کرد.

 -4-4-2پیشتازی در میدان علم و فرهنگ
«زنان مسلمان ما باید بدانند که امروز حافظ سنگر ارزشهای اسالمی در برابر وضع جاهل
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دنیای غرب هستند و باید در پرورش اسالمی و پیشتازشدن در میدان علم ،فرهنگ ،سیاست و
اقتصاد از حصار مستحکم فرهنگ اسالمی محافظت کنند( ».دیدار جمعی از پرستاران با رهبر
انقالب در سالروز میالد حضرت زینب)1370/08/22 ،
حضرت آیتاهلل جوادی آملی در کتاب حق و تکلیف در ذیل بحث ِ
حق تعالی زن در
پرتو احکام مینویسند:
«زن در اسالم برای تعالی و ارتقای معنوی موظف به همة وظایفی است

که مرد برای ارتقای مدارج برتر به آن مکلّف شده است؛ در ایمان ،عبادات،
َ
اخالق ،معامالت و سایر احکام و حقوق شرعی ،زن با مرد برابر استَ  :ول ُه َّن
ْ ُ َّ َ َ َّ ْ َ ْ ُ
وف؛ (بقره )228 ،مگر در مواردی که بر اساس طبع
ِمثل ال ِذی عل ِیهن ِبالمعر ِ
و فطرت انسانی ،جنس زن و مرد متفاوت باشد و بنا به اقتضای طبع ،اسالم،
موردی را برای زن استثنا کرده باشد؛ مانند عدم وجوب نماز و روزه در ایام
معیّن ،یا عدم حضور در جهاد و...؛ امّا در آنچه مربوط به حقوق انسانی و
ارزشهاست ،بین زن و مرد فرقی نیست؛ چنانکه قرآن دراینباره صراحت

دارد (احزاب ...)35 ،اگر زنان در جامعه ،به تکالیف خویش بیاعتنا بوده و در
و به انحطاط کشیده خواهند شد .در تعالیم آسمانی اسالم ،همة تکالیف و
حقوق زن در راستای کماالت معنوی و انسانی او تنظیم شده است و با آنچه
فرهنگها و تم ّدنهای دنیای مادیگرا تبلیغ میکنند ،تعارض و شکاف عمیق
دارد .زن در اسالم بهعنوان انسانی در کنار مرد مطرح است؛ نه ابزار جنسی در
دست او .غالب فرهنگها درصدد برجستهنمودن جنسیت او هستند؛ امّا اسالم

در مقام برجستهکردن انسانیت اوست .از نگاه اجتماعی اسالم ،زن بهعنوان
یک انسان در جامعه ظاهر میشود و به تکالیف اجتماعی خود جامة عمل
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میپوشاند؛ نه بهعنوان جنس مخالف مرد .زنی که تمام تالش خود را به کار
میگیرد تا با عشوهگری و جلوهنمایی خاص در جامعه ظاهر شود و جنسیت
خود را در مقابل مرد نشان داده و در ضمن کار آن نیز کار و مسئولیت خود
را انجام دهد ،او انسانیت خود را فدای جنسیت کرده است .اسالم خواسته
است که زن با انجام وظایف و استیفای حقوق ،به مقام انسانی خویش نائل
شود؛ نه اینکه دست به اموری زند که مرد او را بهعنوان جنس و متاع زیبا که
انسانیت او را تحتالشعاع قرار داده ،مشاهده کند؛ بنابراین مسئولیتپذیری
زن در مقابل قوانین و احکام الهی موجب ارتقای مقام انسانی اوست؛ نه باعث
ارضای لجامگسیختة امیال نفسانی مردان( ».جوادی آملی)315 :1397 ،
 -5-4-2استقالل هویتی و فرهنگی

پرچم استقال ِل هویتی و فرهنگیِ زنان در دست زنان ایرانی است؛ امروز بانوان
«امروز
ِ
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ایرانی با حفظ حجاب ،استقالل هویتی خودشان و استقالل فرهنگی خودشان را دارند اعالم
میکنند و به دنیا صادر میکنند( ».بیانات در دیدار مداحان اهلبیت)1396/12/17 ،
زن مسلمان با حفظ عفت و حیای ذاتی خویش ،در مسیر استقالل هویتی و فرهنگی
کشور خویش قدم میگذارد .قرآن کریم در آیه  49سوره بقره میفرمایدَ  :وإ ْذ َن َّج َین ْ
اکم
ِ
ْ َْ َ ُ ُ َ ْ ُ َ ََْ
َ ّ ُ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ
کم َب َل ٌء منْ
کم َوفی َذل ْ
یون ن َس َاء ْ
ذ
ِ ِ
اب یذ ِبحون أبناءکم ویستح ِ
ِ
ِمن ِآل ِفرعون یسومونکم سوء الع ِ
َر ّب ْ
کم َع ِظ ٌیم .عبارت «یستحیون نساءکم» ممکن است ،هم بهمعنای زندهنگهداشتن زنان باشد
ِ
و هم بهمعنای بیحیاکردن زنان باشد( .طباطبائی)286/1 :1386 ،

بنابراین فرعونیان در شکست بنیاسرائیل از حربة فرهنگی با گرفتن حیا و عفت از زنان
اقدام کردند .در طول تاریخ مسلمانان نیز هرکجا شکستی برای ایشان از سوی دشمنان حاصل
شده ،این حربه استفاده شده است .تاریخ شکست مسلمانان در سرزمین اندلس ،نمونة بارز این
مسئله است( .جیوسی سلمی)1380 ،

نتیجهگیری
 .1شاخصهای نظریة انتظار در دیدگاه رهبر مع ّظم انقالب ،عبارت است از :ف ّعالبودن،
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انقالبی و جهادیبودن ،جامعیت در تمام ابعاد زندگی و اعتدالیبودن.

 .2این نظریه در دیدگاه ایشان بر اعتقاد به توحید و امید به آینده مبتنی است.
توجه به دیدگاه ایشان در این مسئله ،منتظران در عصر ظهور میبایست با اعتقاد به
 .3با ّ

توحید و امید به آینده به ایفای نقش فعال و جهادی ،همراه با سعة مفهومیای که از نظر ایشان
بیان شد ،بپردازند و در این ایفای نقش ،برای خود ،فاعلیّت و علیتی در ظهور منجی قائل

نباشند؛ بهبیان دیگر هدف ،انجاموظیفه با امید به تعجیل در ظهور منجی باشد.

 .4زنان نیز بهدلیل دیدگاه انسانمحور و فارغ از جنسیت اسالم به زن و مرد از این قاعده
مستثنا نیستند و ایشان نیز باید در مقام انتظار با اعتقاد به توحید و امید به آینده به ایفای نقش
فعال و وظیفهمدار بپردازند.
 .5فقط حیطة ایفای نقش زنان در جامعه منتظر ،با مردان متفاوت است .زنان مسلمان
در جامعه منتظر در تمام ابعاد وجودی خویش به رشد و تکامل رسیده و به ایفای نقش
میپردازند.

 .6محدودیت و محجوریت زن مسلمان در دیدگاه رهبر مع ّظم انقالب معنایی ندارد؛ امّا

حدود وظایفی که دین اسالم برای زن قائل است ،الزماالجرا و محترم است.

در واقع نظر ایشان در این زمینه ،همان نظر اسالم است که با پرهیز از هرگونه نگاه تعصبآمیز
و سلیقهای و برخورداری از ویژگی جامعاألطرافبودن ،بدیع مینماید.
در پایان ،ذکر این نکته الزم است که شاخصهای زن مسلمان که در واقع همان وظایف
زن منتظر از دیدگاه ایشان است ،قابلیت طرح و اجرا در حیطههای مختلف فرهنگی ،حقوقی،
آموزشی و اجرایی را دارد و در واقع ،سند کالن و باالدستی نظام اسالمی در مورد زنان است.
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