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چگونگی تحّقق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت اهلل 

خامنه ای در حوزه زنان؛ راهبردها و اقدامات
حسین سوزنچی1     سید مجتبی امامی2        سجاد لطفی3

چکیده
نگرش  نوع  از  ناشی  آن ها،  حل  یا  کاهش  برای  سیاست گذاری  به  اقدام  و  زنان  حوزه  مسائل  تحلیل 
سیاست گذاران به مسائل و راه حل های آن هاست. در ورای هر سیاست عمومی، نظریه های سیاستی نهفته اند که 
شامل مجموعه ای از مفروضات هستند. مجموعه ای از هنجارها، »الگوی معیار« را تشکیل می دهند که مبّین 
وضع مطلوب است. الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت اهلل خامنه ای در حوزه زنان، نقش آفرینی سه گانه زنان 
است که با روش تحلیل مضمون حاصل شد؛ یعنی هر بانوی مسلمان ایرانی سه نقش »محوریت خانوادگی«، 
»تعالی فردی«، و »مشارکت اجتماعی« را به صورت همزمان ایفا کند. عده ای معتقدند این سه نقش با یکدیگر 
منافات دارند و همزمان قابل تحقق نیستند. یکی از موانع مهم تحقق این الگو، مانع نگرشی ناشی از خطای 
نوع سوم یعنی تشخیص غلِط مسئله است. این پژوهش با الهام از »ویژگی  بُعدبندی شده« در کدگذاری باِز 
گراندد تئوری، با عنایت به پیوستاری بودن نقش های سه گانه، برای پیشگیری از تعارض و رفع آن، »رویکرد 
طیفی نگری« را ارائه داد و در این راستا به منظور پیشگیری از تعارض بین نقشی، راهبرد »در نظر گرفتن کمینه 
تا بیشینه در نقش های تعالی فردی و مشارکت اجتماعی« و ذیل آن اقدام »اکتفا به حد متوسط یا کمینه دو 
نقش تعالی فردی و مشارکت در اجتماع« را توصیه و از آن »حداقل وظایف واجب بانوی ایرانی« را استخراج 
کرد و نیز راهبرد دیگری با عنوان »در نظر گرفتن تنوع مشارکت اجتماعی بانوان« را پیشنهاد داد. همچنین 
برای بانوانی که می خواهند در حد بیشینه فعالیت کنند نسخه »برون سپاری برخی امور در هر نقش« ارائه شد.
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1. مقدمه و بیان مسئله

مسائل حوزه زنان به عنوان نیمی از جامعه، مدنظر نخبگان علمی و سیاستی کشورها قرار داشته 

است؛ بی شک نوع جهان بینی و نگرش آنان در شناخت مسائل این حوزه و نیز حل و کاهش آن 

اثرگذار بوده است. کشورها در این حوزه سیاست هایی را وضع کرده اند؛ سیاست های حوزه زنان، 

یا به صورت مستقیم به مسائل آنان پرداخته اند مانند مرخصی بارداری و شیردهی، یا غیرمستقیم 

مانند سیاست های حوزه های اقتصادی، اجتماعی، و یا مسکن.

در ورای هر سیاست گذاری، نظریه های سیاستی نهفته اند؛ نظریه سیاستی از مجموعه مفروضات 

تشکیل شده است. مجموعه ای از هنجارها »الگوهای معیار« را تشکیل می دهند. الگوی معیار 

نشانگر وضع مطلوب است که با وضع موجود شکاف معناداری دارد. بسته به نوع نگاه به جنس زن 

و تعریف جایگاه و نقش او در خانواده و جامعه، الگوی معیار و به تبع سیاست ها متفاوت خواهد بود.

نظریه هـای سیاسـتی ناظر بـه الگوهای گفتمانی، نسـخه  متفاوتی برای بهبـود وضعیت زن 

پیشـنهاد می دهنـد؛ جامعـه ایرانـی بـا دو الگـوی گفتمانـی مواجه بوده اسـت؛ یکی ریشـه در 

فرهنگ شـرقی داشـته و از آن با الگوی زن سـنتی تعبیر می شـد. زن در این الگو گوشه نشـین 

و تماشـاگر میـدان تحـوالت تاریخـی جوامع اسـت؛ دیگری الگوی زن غربی اسـت کـه با توجه 

بـه قائـل بـودن نقـش  اجتماعـی بـرای زن، فراگیرتـر و جذاب تـر از الگـوی قبلـی اسـت. ایـن 

الگـو سـعی کـرده بـا نفـوذ بین المللـی، بـر حکمرانی ملی کشـورها مؤثر باشـد. موضـع انقالب 

اسـالمی در ایـن عرصـه چیسـت؟ آیا بـرای زن مسـلمان ایرانی الگـوی دیگری معرفـی و ارائه 

کـرده اسـت؟ یـا اینکـه زن ایرانـی نیـز باید تابع دو الگوی یاد شـده باشـد؟

از مسائل مهم در سیاست گذاری اجتماعی، بحران هویت است؛ این معضل برای بانوان، ناظر به 

ستم تاریخی  که در حق آنان رفته، شکلی عمیق تر و وسیع تر دارد؛ انقالب اسالمی هویتی جدید برای 

زن مسلمان ایرانی تعریف کرده است باعنوان الگوی سوم زن. این پژوهش ابعاد الگوی سوم زن را از 

بیانات و متون صادره از آیت اهلل خامنه ای کشف کرد تا به عنوان الگوی معیار، تشکیل دهنده یکی 

از عناصر نظریه سیاستی باشد. عنصر محوری الگوی معیار یاد شده، نقش آفرینی سه گانه زن است؛ 

آیت اهلل خامنه ای معتقدند زن مسلمان ایرانی باید عهده دار نقش های سه گانه شود )1375/6/28؛ 
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1377/7/18؛ 1379/6/30؛ 1391/12/16(؛ عده ای بر این باورند که این ایده در سخن و طراحی 

نظری، امکان پذیر است و در عمل در زمانه کنونی با وجود محدودیت های شهرنشینی و سبک 

زندگی مدرن، قابل جمع نیست1. آیت اهلل خامنه ای در بیاناتشان بارها به عدم منافات این سه 

اشاره داشته اند )1368/9/22؛ 1384/5/5؛ 1397/6/18؛ 1398/5/16( و در صدد پاسخ گویی به 

پرسش ها و شبهاتی از این سنخ بوده اند )1368/9/22(. ایشان با ارائه الگوهایی از صدر اسالم 

همچون حضرت زهرا )1368/9/22؛ 1368/10/13؛ 1384/5/5( و حضرت زینب )1384/3/25؛ 

1371/4/18؛  )1379/6/30؛  مادران  مانند  معاصر  زمان  از  نیز  و  سالم اهلل علیهما،   )1384/5/5

1376/9/25؛ 1393/3/17( و همسران شهدا )1390/10/14؛ 1387/2/13؛ 1378/11/27(، و 

نیز زنانی که در صف مقدم نهضت انقالب اسالمی )1368/4/15؛ 1368/5/14؛ 1360/11/11؛ 

1370/10/4؛ 1379/6/30؛ 1395/8/27( و پشتیبانی از جبهه های دفاع مقدس )1374/11/20؛ 

1390/10/14؛ 1391/12/16؛ 1395/10/18؛ 1381/12/4؛ 1385/8/18؛ 1374/11/20( بر قابل 

تحقق بودن همزمان نقش های سه گانه تأکید می کنند. اما اهمیت چگونگی همراه کردن این سه 

نقش به حدی است که خود آیت اهلل خامنه ای هم در یکی از بیاناتشان، چگونگی تحّقق همزمان 

سه نقش یاد شده را از نخبگان مطالبه کردند2. البته مدت هاست که مسئله تعادل بین کار و 

خانواده برای اندیشمندان علوم اجتماعی مسئله است و از جمله در بند »9« سیاست های کلی 

نظام اداری هم بر آن تأکید شده است3. آیت اهلل خامنه ای حتی در دیدارهایشان هم تا جایی که 

ممکن بوده، مثال آورده اند4. ادعای تعارض بین این نقش ها باعث شده تا سیاست گذاران در عرصه 

بین المللی با این استدالل که اگر دختران در سنین کمتر از 18 سال ازدواج کنند، نمی توانند به 

1. برای مثال رج. ک صفحات دو تن از فعاالن اجتماعی حوزه زنان و خانواده، خانم ها پریچهر جنتی )@par.94(، و 
مریم کثیری )@maryam.kasiri135( در شبکه اجتماعی اینستاگرام.

2. »چه کنیم که زن در جامعه  ما، هم کرامتش حفظ شود و عزت خانوادگی اش محفوظ بماند، هم بتواند وظایف 
اجتماعی اش را انجام دهد، هم حقوق اجتماعی و خانوادگی اش محفوظ بماند؟ چه کنیم که زن مجبور نباشد بین این 

چند تا، یکی اش را انتخاب کند؟ اینها جزو مسائل اساسی ماست.« )1391/7/23(
3. توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

4. »... این هم جالب بود که این خانم محترمِ مدال آور، بّچه  کوچکش را هم با خودش آورده و الحمدهلل پیدا است که 
می شود با داشتن همسر و فرزند و مانند این ها ]هم[ مدال آورد؛ این کار بنابراین ممکن است. اینکه بعضی ها فکر می کنند 
که نمی شود این کارها را کرد، نه، این  جور نیست، می شود.« )بیانات در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای 
تیم ملی والیبال جوانان، 1398/5/16(؛ »... می توان قهرمان بود و یک مادر خوب بود - یکی از این خانم ها نشان داد 
که مادر خوبی است ...« )بیانات در دیدار مدال آوران کاروان ورزشی ایران در بازی های آسیایی اندونزی، 1397/6/18(
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تحصیل بپردازند، بحث کودک همسری را مطرح کرده  و نسخه به تأخیر انداختن ازدواج را تجویز 

کرده اند؛ همچون بند سوم هدف پنجم توسعه پایدار 20301.

 یکی از موانع تحقق این سه نقش با یکدیگر، تعارضی است که دو نقش یا سه نقش با یکدیگر 

پیدا می کنند؛ پس باید به دنبال راه های رفع یا کاهش تعارض بود. پس از اینکه الگوی معیار تبیین 

شد پژوهش، ناظر به موانع تحقق الگوی معیار، به یکی از معضالت یعنی آرمانگرایی افراطی در 

پوشش دهی به هر سه نقش در حد کمال، پرداخته و با توجه به موارد تعارض در پوشش حداکثری 

نقش  های سه گانه، این موارد تعارض را شناسایی کرده و با »رویکرد طیفی نگری« با طیفی  دیدن 

هر یک از نقش های سه گانه، قائل است که الگوی معیار نقش آفرینی سه گانه زن، امری شدنی است 

و قابلیت تحقق دارد و از لوازم آن، شناخت موارد تعارض و اتخاذ راهبردهایی به منظور پیشگیری 

از وقوع تعارض برای مخاطب سیاستگذار و مجری است. بنابراین پرسش های پژوهش عبارتند از 

»الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت اهلل خامنه ای در حوزه زنان چگونه صورت بندی می شود؟« 

و »چه تعارض هایی در الگوهای سه گانه نقش آفرینی زنان مطرح است و چگونه می توان از وقوع 

آن ها پیشگیری کرد؟«

اهمیت این رویکرد در دانش خط مشی به منزله شناخت صحیح مسئله در مرحله ساخت مسئله2 

است؛ در مرحله ساخت مسئله، ممکن است خطاهایی داشته باشد، از جمله خطای نوع سوم3؛ این 

خطا به شناخت نادرست مسئله داللت دارد. یعنی ممکن است مسئله  نادرستی تشخیص داده 

شود و برای حل آن اقدام شود )Dunn, 2008: p. 6(! دغدغه این پژوهش ، تأکید بر تشخیص 

مسئله صحیح است تا به راهکارهای صحیح نیز منجر شود.

2. پیشینه

پژوهش های پیشین بیشتر از جنس تبویب و دسته بندی بیانات آیت اهلل خامنه ای در حوزه زنان 

و خانواده بوده اند حال یا به صورت کلی یا با پرداختن به موضوعاتی خاص در این حوزه)کربالیی نظر، 

1. 5.3 Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital 
mutilation
2. Problem structuring
3. Type III error



11

    چگونگی تحّقق الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت اهلل خامنه ای در حوزه زنان

1391؛ حاجی علی اکبری، 1376؛ بانکی پورفرد، 1381؛ بانکی پور فرد، 1393؛ کمال و کمال، 

1391؛ طهماسبی، 1380؛ یعقوبیان، 1395(. پژوهش هایی نیز در بیان اصول اسالمی حوزه زنان 

و خانواده، مؤیداتی از بیانات آیت اهلل خامنه ای آورده اند )آیت اللهی، 1386(. پژوهش هایی، تحلیل 

کّمی از بیانات ایشان داشته اند )ناقدی و کاردونی، 1393(. پژوهش هایی نیز با تحلیل مضمون، به 

تفسیر بیانات با بیانات )بی نا، 1392( و نیز استخراج الگو برای فعالیت های اجتماعی بانوان )مبینی 

و دیگران، 1399( پرداخته اند. پژوهش هایی با هدف ارائه توصیه سیاستی به صورت موضوعی، 

صورت پذیرفته )شفیعی سروستانی، 1386( و تحلیل گفتمان موضوعی حوزه زنان درخصوص 

اندیشه آیت اهلل خامنه ای )ملک خانی، 1392( انجام شده است. پژوهش  های معدودی نیز به تفسیر 

و تبیین الگوهای سه گانه نقش آفرینی در نظام اسالمی )هدایت نیا، 1395( پرداخته اند. جستارهایی 

نیز به تعارض بین نقش های خانوادگی و نقش های اجتماعی زنان )با تأکید بر اشتغال( مبتنی بر 

آموزه های دینی پرداخته اند )کرمی و کرمی، 1393(. نوآوری این پژوهش در بررسی و عمق بخشی 

الیه های پیشینی سیاست های حوزه زنان از خالل بیانات، پیام ها و ابالغیه های آیت  اهلل خامنه ای 

است. به عالوه طرح موارد تعارض در الگوهای سه گانه نقش آفرینی زن و نیز ارائه برخی راهبردها 

به منظور کاهش یا حل تعارض و ایجاد اولویت و در آخر، طرح مصادیق ضروری در هر یک از 

نقش های سه گانه که بانوی مسلمان ایرانی باید به آن ملتزم باشد.

3. روش پژوهش

این پژوهش با روش  »تحلیل مضمون« به مسئله پژوهش پرداخته است؛ این روش، فرآیندی 

برای تحلیل داده های متنی است و داده های پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل 

می کند. )Braun & Clarke, 2006(. مضمون، ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که به نظر 

King & Hor�(  پژوهشگر، نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سؤاالت تحقیق است

rocks, 2010: p. 150(. با توجه به تنوع روش های به کار رفته در تحلیل مضمون و تنوع دیدگاه 

صاحب نظران، عناوین و طبقه بندی های متفاوتی برای مضامین وجود دارد. برخی پژوهشگران، 

مضامین را به لحاظ ماهیت و برخی دیگر به لحاظ جایگاه و سلسله مراتب آن ها در تحلیل مضمون، 

دسته بندی کرده اند )شیخ زاده و دیگران، 1390(. یکی از مبناهای طبقه بندی عبارتست از جایگاه 
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مضمون در شبکه مضامین که مضمون را به فراگیر1، سازمان دهنده2 و پایه3 دسته بندی می کند 

)Attride � Stirling, 2001(. مراحل انجام تحلیل مضمون در مدل زیر آمده است؛

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاهای مفهومی و دیاگرامنقشه

 

 ایهای دادهنمایش

 

 هاترسیم داده

 

 شناسیالگوسازی و سنخ

 

 یابی و کدبندیمفهوم

 

 سازیبندی و تممقوله

 

اساس برها پاالیش داده
 هااهداف و سؤال

 

 تفکر استقرایی
واکاوی و درگیری با 

 هاداده

 

 تفکر قیاسی

 

 هاگردآوری داده

 

شکل1. طرح عمومی تحلیل تماتیک )محمدپور، 1392: 74(

را  فرآیند  و هاروکسpp. 160�165 :2010(4( چهار  تحلیل مضمون، کینگ  ارزیابی  برای 

پیشنهاد کرده اند که عبارتند از: »استفاده از کدگذاران مستقل و گروه خبرگان«، »دریافت بازخورد 

از پاسخ دهندگان«، »به کارگیری تطابق همگونی« و »عرضه توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی«. 

منظور از »توصیف غنی« این است که پژوهشگر کیفی باید شرح مفصلی از پدیده مطالعه و بافت 

و زمینه آن عرضه کند تا خواننده بتواند راجع به همخوانی تفسیر و تحلیل پژوهشگر از داده ها، با 

آنچه در متن داده هاست، قضاوت کند. توصیف غنی به خواننده کمک می کند تا نحوه دستیابی 

پژوهشگر را از داده ها به نتایج، به خوبی بفهمد. این موضوع را می توان با بیان جزئیات مربوط 

1. Global.
2. Organizing.
3. Basic.
4. King & Horrocks.
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به فرآیند اجرای تحلیل مضمون، همراه با رسم شکل و نمودار درباره نحوه شکل گیری و تکامل 

مضامین در این تحقیق، تقویت کرد. این جزئیات، »ثبت سوابق ممیزی« را نشان می دهد که 

طبق آن، فرآیند تکامل و توسعه اندیشه پژوهشگر، هم زمان با اجرای تحقیق، به طور مستند، ثبت 

می شود )به نقل از شیخ زاده،1390(.

منبع اصلی این پژوهش ، پایگاه مجازی دفتر حفظ و نشر آثار آیت اهلل خامنه ای1 بود. سه نوع متن 

بررسی شد؛ بیانات، پیام ها، و ابالغیه های حاوی کلیدواژه های مرتبط با حوزه زنان و خانواده صادره 

از آیت اهلل خامنه ای از 14 خرداد 1368 تا پایان سال 1398. در نتیجه بررسی منابع، در مجموع 

630 متن مرتبط شامل 523 متن بیانات، 87 پیام و 20 ابالغیه با موضوع پژوهش یعنی »مسائل 

حوزه زنان« انتخاب شد که از میان آن ها 27 متن به عنوان متن اصلی مشخص شد؛ معیارهای 

گزینش به عنوان متن اصلی عبارت بودند از: 1. مداخله صریح، 2. تعداد فراوانی مسائل حوزه زنان، 

3. تبیین چارچوب های نظری و اندیشه ای و 4. قدرت گفتمان سازی. بسته به میزان هر یک از 

معیارهای فوق در متون یاد شده، متون اصلی در سه دسته »خیلی قوی«، »قوی« و »متوسط« 

قرار گرفتند2. کدگذاری این پژوهش با دو رویکرد قیاسی و استقرایی شکل گرفت؛ کدگذاری با 

نرم افزار مکس کیو دی ای3 انجام شد؛ مضامین در سه دسته پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی 

شد4. در نتیجه بررسی مفاهیم و مقوالت در کدگذاری ، 3723 فیش بود. مضامین فراگیر شناسایی 

شده عبارتند از نقش آفرینی سه گانه زن، هویت زن، روابط اسالمی زن و مرد، ستم به زن و تهاجم 

فرهنگی. برای هر یک، جداول مضامینی متشکل از مضامین پایه و سازمان دهنده ارائه شده است. 

این پژوهش برای ارزیابی خود، به صورت محدود از »دریافت بازخورد از پاسخ دهندگان« بهره برد 

و بیشتر از »عرضه توصیفی غنی و ثبت سوابق ممیزی« استفاده کرد.

1. http://Khamenei.ir.
2. ن. ک. پیوست یک.

3. MAXqda.

4. ن. ک. پیوست دو.
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روش تحلیل مضمون و گرانددتئوری )با روش کدگذاری باز1( به یکدیگر شباهت هایی دارند و 

می توان مشابهت هایی میان سطوح سه گانه مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه، با سطوح مقوله2، 

مفهوم، ویژگی، و بُعد در نظر گرفت. »ویژگی ها3« در نظریه پردازی داده بنیاد زیرمقوله هایی4 از نوع 

کدهای باز است که وظیفه ارائه جزئیات بیشتر در مورد هر مقوله را دارد. در این نظریه پردازی، 

هر ویژگی، در مرحله بعد، بُعد پیدا می کند. منظور از یک »ویژگی بُعد بندی شده«5 این است که 

پژوهشگر، ویژگی را بر روی یک پیوستار تلقی کرده و در بین داده ها، مثال هایی را که دو نهایت 

این پیوستار را نشان می دهند، پیدا می کند. )Creswell, 2005: p.398(. در این پژوهش با الهام 

از ظرفیت کدگذاری باز، پژوهشگر دریافت که در ذیل مضمون فراگیر »نقش آفرینی سه گانه زن«، 

سه مضمون سازمان دهنده آن یعنی »نقش تعالی فردی«، »نقش مشارکت اجتماعی«، و »نقش 

محوریت خانوادگی« ویژگی هایی دارند که بر روی پیوستار می توان آن ها را قرار داد و به تنهایی و 

در رابطه با یکدیگر بررسی کرد.

4. چارچوب مفهومی

4-1. زن

در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای، خالق یکتا زن را به گونه ای آفریده که دارای لطافت همراه با برندگی 

است )بیانات در دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزدهم دی ماه، 1386/10/19( و رّقت قلبی دارد 

که او را آماده دریافت انوار الهی می کند )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(. زن و مرد 

در آفرینش بنا بر مصالحی دارای تمایز هستند )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(. زن 

آن بخش زیبای آفرینش بشر است. این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراه 

است؛ این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسانی است )در دیدار با گروه کثیری از زنان 

نخبه، 1386/4/13(. ما دیده بودیم که گاهی مرد، زن را موجود درجه 2 حساب می کرد! اما موجود 

1. Open coding
2. category
3. properties
4. subcategories
5.dimensionalized property
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درجه 2 نداریم. هر دو مانند هم هستند، هر دو حقوق برابری در امور زندگی - مگر در جاهایی که 

خدای متعال بین زن و مرد فرقی گذاشته که آن هم روی مصلحتی است و به نفع مرد و به ضرر 

زن هم نیست- دارند )خطبه عقد، 1372/3/19(.

4-2. نقش آفرینی سه گانه زن

آیت اهلل خامنه ای ساحات سه گانه نقش آفرینی زن را معرفی کرده اند؛ ساحت فردی که در آن 

به مباحثی همچون حفظ دین، حفظ حجاب، خصوصیات زنانه، پیشروی در میدان معنویت و تقرب 

به خدا پرداخته اند. در زمینه رشد معنوی )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(، ایشان به 

تقویت تهذیب زنان )پیام به کنگره »هفت هزار زن شهید کشور«، 1391/12/16( تأکید داشته اند. 

از نظرگاه ایشان، ایمان زنان، دلیل غلبه بر هجمه پهلوی بود )بیانات در دیدار جمعی از بانوان 

نخبه، 1390/3/1(. ایشان همچنین به آثار ایمان زنان در عرصه های اجتماعی نیز اشاره کرده اند. 

مؤمن ترین زنان ما، تحصیلکرده ، فعال ترین در زمینه سیاسی، علمی و مدیریت های اجتماعی اند 

)بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهانی »زنان و بیداری اسالمی«، 1391/4/21(. زنان 

مؤمن دارای اندیشه ای عمیق هستند )بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهانی »زنان 

و بیداری اسالمی«، 1391/4/21(. رهبر انقالب دلیل این رشد معنوی را طبیعت الهی زنان ذکر 

کرد ه اند )بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 1384/3/25(.

در ساحت دوم یعنی عرصه خانواده باید اشاره داشت. زن عنصر اصلی تشکیل خانواده است 

)بیانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20(؛ پیشرفت در زمینه ایجاد عدل و انصاف و محیط 

آرامش و سکونت در داخل خانواده )بیانات در دیدار جمعی از بانوان، 1379/6/30(، از مواردی 

است که ایشان اشاره داشته اند. آیت اهلل خامنه ای مهم ترین نقش های زن را مادری )دیدار با مداحان 

اهل بیت )ع(، 1396/12/17(، همسری )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(، ایجاد 

آرامش و سکینه- مایه آرامش جنس مرد )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17( - حفظ 

خانواده )بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1؛ بیانات در اجتماع زنان خوزستان، 

1375/12/20(، و تربیت فرزندان )بیانات در اجتماع زنان خوزستان، 1375/12/20( برشمرده اند. 

در واقع زن مهم ترین مربّی  انسان است )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(. همچنین 
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زنان نقش ویژه ای در تقویت روحیه شوهران برای ورود به میادین بزرگ دارند )بیانات در اجتماع 

زنان خوزستان، 1375/12/20(. از نگاه ایشان زن مدیر و محور کانون خانواده )دیدار با مداحان 

اهل بیت )ع(، 1396/12/17( و حافظ سنگر خانواده متعادل )پیام به کنگره »هفت هزار زن 

شهید کشور«، 1391/12/16( است. زن سرور خانه و اهل آن  است )بیانات در دیدار جمعی از 

بانوان نخبه، 1390/3/1(. در چند جا ایشان به روایتی اشاره کرده اند؛ »المرأه ریحانه و لیست 

بقهرمانه«. زن ریحانه است یعنی گل خوشبو و نه یک کارگزار )بیانات در دیدار جمعی از بانوان 

نخبه، 1390/3/1(؛ ایشان معتقدند این مربوط به میدان های سیاسی و اجتماعی و تحصیل علم و 

مبارزات گوناگون اجتماعی و سیاسی نیست؛ این مربوط به داخل خانواده است )بیانات در دیدار 

جمعی از بانوان، 1379/6/30(. برای نقش آفرینی های فوق، محیط خانه برای زن باید محیطی 

امن، عّزت آفرین و آرام باشد )بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1(. در این صورت 

زن می تواند ارزش های معنوی خانواده را به جامعه عرضه کند )بیانات در دیدار اقشار مختلف 

مردم، 1384/3/25(.

سومین عرصه ای که اشاره دارند حضور اجتماعی است؛ از عمده دالیل جواز این حضور، بیعت 

زنان در اسالم است که به عنوان یک امر الزم و یک مسئله زنده مطرح شده است )بیانات در دیدار 

جمعی از بانوان، 1379/6/30(. دفاع از حق خود، رشد و پیشروی در میدان علم و تحقیق )دیدار با 

مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(، حضور در میدان سیاسی، شناخت کشور خود، آینده خود، 

شناخت اهداف  بزرگ ملّی و اسالمی، شناخت دشمن و توطئه ها و روش های او، و وضع قوانینی 

در راستای حاکمیت عدل و انصاف در خانواده )بیانات در دیدار جمعی از بانوان، 1379/6/30( 

مثال هایی از این حضور است. در نظام اسالمی به زنان مسئولیت داده می شود )بیانات در دیدار 

جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1( تا با حضور فعال و اثر عمیق )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 

1396/12/17( به فتح و ایجاد سنگرهای جدید هّمت بگمارند )پیام به کنگره »هفت هزار زن 

شهید کشور«، 1391/12/16(. از نظر ایشان عمده کارهای مرتبط با بانوان بر عهده خود بانوان 

است؛ فکر، اندیشه ورزی، مطالعه، حل معضالت در مقام نظر و اندیشه و راهکار اجرایی در مقام 

عمل )بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1(. به نظر ایشان یکی از لوازم حضور زن 
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در اجتماع، حفظ حجاب است )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(؛ حجاب منافاتی با 

حضور اجتماعی ندارد )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17( بلکه باعث می شود فاصله 

میان زن و مرد رعایت شود )دیدار با مداحان اهل بیت )ع(، 1396/12/17(. حجاب منافاتی با 

حضور مقتدر و عزت آفرین زن )دیدار بانوی کرمانشاهی قهرمان ووشو با رهبر انقالب، 1392/8/20(، 

و نیز در متن و مرکز بودن ندارد )پیام به کنگره »هفت هزار زن شهید کشور«، 1391/12/16(. 

ایشان معتقدند برداشتن حجاب مقدمه برداشتن عفاف برای برداشتن حیا در جامعه اسالمی، و 

در جهت سرگرم کردن مردم به عامل قوی و نیرومند جنسی است )بیانات در دیدار مردم قم 

در سالروز قیام نوزدهم دی ماه، 1386/10/19(. چنین دیدگاهی موجب شده تا ایشان در اوایل 

رهبری به نامناسب بودن پوشش بانوان در ادارات اعتراض داشته باشند )بیانات در دیدار جمعی از 

اعضای انجمن های اسالمی، 1371/6/4(. ایشان حضور ورزشکاران با حجاب کامل را ستوده  و آن 

را نشانه افتخار در ابعاد بین المللی دانسته اند )پیام تشکر از کاروان ورزشی ایران در المپیک 2016 

ریو، 1395/6/2(. ایشان به تعّرض به زنان محّجبه در کشورهای غربی اشاره داشته اند )بیانات در 

دیدار مدال آوران المپیک و پارالمپیک،  1391/12/21( و تکریم زنان ورزشکار محّجبه در همین 

کشورها را رخدادی ارزشمند محسوب کره اند )بیانات در دیدار مدال آوران المپیک و پارالمپیک، 

1391/12/21(. آیت اهلل خامنه ای معتقدند دلیل واقعی مبارزه با حجاب در کشورهای غربی هرزه 

و عرضه کردن زن )بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1( و از عمده ترین دالیل 

مخالفت این کشورها با حجاب، جلوگیری از الگو شدن زنان و دختران مسلمان ایرانی است )بیانات 

در دیدار جمعی از بانوان، 1379/6/30(.

از دیدگاه ایشان زنان در پیروزی و پیشبرد انقالب اسالمی نقش و مشارکت اساسی داشته 

)بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1(  و مشّوق حضور مردان بوده اند )بیانات در 

دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1( تا جایی که انقالب اسالمی را زینبی  می دانند )بیانات در 

دیدار مردم قم در سالروز قیام نوزدهم دی ماه، 1386/10/19(؛ همچنین معتقدند انقالب اسالمی 

بر وضعیت حضور زنان اثر خاصی داشته تا جایی که نشان موفقیت جمهوری اسالمی، تربیت زنان 

خوشفکر و برجسته دانشگاهی و حوزوی بوده )بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1( 
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و این را جزء بزرگترین افتخارات نظام برشمرده اند )بیانات در دیدار جمعی از بانوان برگزیده کشور، 

1393/1/30(. هویت و شخصیت مستقل زن ایرانی با انقالب اسالمی بروز یافته )بیانات در دیدار 

جمعی از بانوان برگزیده کشور، 1393/1/30( و موجب شده تا زنان انقالبی، صاحب اندیشه ای 

عمیق باشند )بیانات در دیدار شرکت کنندگان در اجالس جهانی »زنان و بیداری اسالمی«، 

1391/4/21(. قبل از انقالب هم زنان صبر و مقاومت داشتند، ولی در مبارزات انقالب و دفاع 

مقدس، این ویژگی  در آن ها به کمال رسید )بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1(. 

ایشان مأموریت زن و دختر مسلمان ایرانی امروز را زنده کردن هویت واالی زن اسالمی و عرضه 

به تمام دنیا می دانند )بیانات در دیدار جمعی از بانوان، 1379/6/30(. همه این ها در حالی است که 

قبل از انقالب برخی زنان ایرانی به دلیل روحیه تقلیدی حاکم، حّتی بدتر از اروپایی ها در مجامع 

عمومی ظاهر می شدند )بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1390/3/1(.

4-3. الگوی زن شرقی، زن غربی، زن نه شرقی نه غربی )سوم(

آیت اهلل خامنه ای از سه الگو برای زن نام برده اند؛ زن شرقی، زن غربی، و الگوی سوم زن 

)پیام به کنگره بزرگداشت هفت هزار زن شهید، 1391/12/16(؛ زن در تعریف غالباً شرقی، 

همچون عنصری در حاشیه و بی نقش در تاریخ سازی، و در تعریف غالباً غربی، به مثابه  موجودی 

که جنسیت او بر انسانیتش می چربد و ابزاری جنسی برای مردان و در خدمت سرمایه داری 

جدید است، معرفی می شد. شیرزنان انقالب و دفاع مقدس نشان دادند که الگوی سوم، »زن نه 

شرقی، نه غربی« است.

الگوی زن سنتی با حضور زن در اجتماع مخالف است و نقش زن را بیشتر در درون خانه 

می بیند؛ اما نگاه غربی به زن بیش از آنکه ناظر به خانه و خانواده باشد ناظر به اجتماع است. حضور 

اجتماعی زن در غرب منبعث از ماجراهایی است که بر جنبش زنان رفته است؛ از بارزترین این 

جنبش ها در الگوی غربی، فمینیسم است. 

هدایت نیا )1395( در تشریح الگوی سوم زن، سه الگو را برای زن معرفی می کند؛ الگوی 

خانواده گریزی که در گفتمان زن غربی معنا یافته؛ الگوی خانه نشینی که متفاوت است با خانه داری 

- که اتفاقاً خانه داری امری نیکوست- به گفتمان زن شرقی تعلق دارد؛ الگوی خانواده گرایی که در 
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گفتمان زن حقیقی یا همان الگوی سوم زن تجلی می یابد و به معنای اولویت دهی به خانواده است 

هنگامی که با تعالی فردی زن و یا مشارکت اجتماعی - سیاسی تعارض پیدا می کند.

در مدل 2 یک الگوی شبکه ای از مضامین فراگیر ارائه شده است که مبّین الگوی معیار در 

نظریه سیاستی آیت اهلل خامنه ای در حوزه زنان است؛ عنصر اصلی »نقش آفرینی سه گانه زن« 

است که در ارتباط با چهار عنصر دیگر یعنی »هویت اسالمی زن« به عنوان منبع، »روابط اسالمی 

زن و مرد« به عنوان بستر، »ستم به زن« به عنوان عدم تحقق الگوی معیار و »تهاجم فرهنگی« 

به عنوان معارض بیرونی تحلیل می شود.

شکل 2. الگوی شبکه ای از الگوی معیار در نظریه سیاستی آیت اهلل خامنه ای در حوزه زنان

4-4. سه گان فلسفه، نظریه، خط مشی

پرسش از نظریه خط مشی، نخستین بار در حوزه ارزیابی خط مشی وارد خط مشی گذاری عمومی 

شد. چه آنکه از مهم ترین بسترهای ارزیابی هر خط مشی اعمالی، شناخت اهداف و زیرساخت های 

نظری است که مقّوم آن بوده و باعث شده خط مشی گذار برداشتی خاص از مسئله و راه حل های 

ممکن و مطلوب داشته باشد. مفروض نویسندگان این حوزه این است که هر کنشگری همواره یک 
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تئوریسین است. رفتارهای سیاسی نیز همواره با اندیشه های خط مشی در ارتباطند. در ریشه های هر 

نوع کنش حاکمیتی کالن پیش فرض هایی وجود دارد. خط مشی بر مجموعه ای از پیش فرض های 

علّی و غیرعلّی متکی است که به سادگی می توان آن را نظریه خط مشی نامید. نظریات خط مشی 

امروزه محل نزاع و موضع گیری دیدگاه های مختلف نسبت به یک موضوع در مقام عمل است 

)امامی، 1393: 107(. 

بر اساس سنت حکمت اسالمی نباید انقطاعی بین »هست« و »باید« )حکمت نظری و عملی( 

قائل شد. حکمت عملی در سودای غایات و به دنبال تحقق آن هاست، در حالی که غایات از جنس 

این تالزم است )مطهری، 1387(.  بر  از استدالالت حکمای مسلمان  این  و  حکمت نظری اند 

از ساحتی معرفت شناسانه شروع می شود و سپس به  سطوح نظریه پردازی در علوم اجتماعی 

نظریه های روش شناسی و آنگاه به نظریه های عمومی در رشته های مختلف می رسد. در مرحله 

بعدی نظریه های خط مشی قرار دارند که از درون نظریه های فوق استخراج می شوند )اشتریان، 

بی تا(. تعریفی که در منابع مورد بررسی از نظریه خط مشی ارائه شده است تنها به پیش فرض هایی 

در مورد ویژگی های پدیده مورد مناقشه اشاره ندارد، بلکه به پیش فرض هایی در خصوص روابط 

میان پدیده ها متکی است. این پیش فرض ها، نظریه خط مشی را از ایده ها، اندیشه ها، ادراکات و 

رویکردهایی که بر تفسیر شخصی پدیده ها متکی است، مجّزا می کند. روابطی که پیش فرض های 

نظریه خط مشی به آن ها اشاره دارد را می توان به اشکال گوناگون متمایز ساخت. )امامی، 1393: 

110( یک نظریه سیاستی، اوالً، معطوف به یک )یا چند( موضوع یا مسئله اجتماعی است و ثانیاً، 

یک راهکار مداخله حکومتی برای حل آن پیشنهاد می دهد. نظریه خط مشی می تواند از درون 

نظریه های روش شناسی یا از درون نظریه های کالن سیاسی، اجتماعی، اقتصادی استخراج شده 

باشد. یا با آنها مرتبط باشد )اشتریان، بی تا(. نظریه خط مشی تنها در بردارنده ایده هایی مجزا و 

پراکنده نیست، بلکه کلّّیت فرضیات پایه ای یک خط مشی را در بر می گیرد. حداقل می توان سه 

سؤال را با توجه به این فرضیات کلی مطرح کرد: الف( محدوده  نظریه خط مشی چیست؟ ب( چه 

ساختاری نظریه خط مشی را شکل می دهد؟ ج( کیفیت نظریه خط مشی چگونه ارزیابی می شود؟ 
)Hoogerverf, 1990(
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در روش دکترینی، دکترین های حاکم بر سیاست های عمومی، خارجی و  شفریتز1 اساساً 

... را مطالعه می کند. تحلیل دکترینی، روش و حتی موضوعی نوین در مطالعات  اجتماعی و 

سیاست گذاری عمومی )از جمله فرهنگ( است که امکان بررسی مبانی فلسفی سیاست ها را در 

بستری از ایدئولوژی ها و شرایط تاریخی و اجتماعی فراهم می نماید. در واقع فهم و استخراج و 

شکل دهی به سازه ای به نام دکترین در هر دوره حیات یک جامعه متضمن انبوهی از اطالعات 

میدانی و تاریخی و جریان شناختی است که باعث پیوند نظریه شناسی و جامعه شناسی فرهنگی 

و تاریخی می شود. مزیت تحلیل دکترینی آن است که جایی مابین فلسفه و خط مشی را مورد 

.)Shafritz & Borick, 2008: 138( .توجه قرار می دهد

20 

 

 

 Policy) )مشیخط                                       (Doctrine)مشی نظریه خط                                            Philosophy))فلسفه 

دکترین، فلسفه را که غامض است اخذ می کند و با عملیاتی کردن آن، خط مشی ها را می سازد.   

یک خط مشی عمومی، اجرای یک دکترین حاکم است. شفریتز، دکترین را مجموعه ای سازمان یافته 

از اندیشه ها درباره بهترین اسلوب زندگی برای مردم و مناسب ترین ترتیبات نهادینه برای اجتماعات 

آن ها می داند. )Ibid: 309(. دکترین ها را رهبران جوامع جدید به یاری نخبگان اجتماعی و در 

نسبتی دو سویه با جامعه ارائه و قاب بندی می کنند که بدین ترتیب گفتمان جاری و حاکم شده ای 

)Ibid:305( .را پاسخ دهند و بهره برداری کنند

برای رسیدن به نظریه خط مشی، به »بازسازی نظریه خط مشی« به معنای دنبال کردن و 

سازماندهی مجدد کّل پیش فرض های پایه ای یک خط مشی با استفاده از شیوه های علمی نیاز 

است. این امر با توجه به انواع تحلیل محتوای متون کتبی و شفاهی صورت می گیرد. فریمن و 

شروود2 )1970( انواع پیش فرض های پایه ای یک خط مشی  را در یک »مدل پیامدنگر« شفاف 

قرار می دهند؛: 1. علل مسئله شناختی، 2. آثار و پیامدهای خط مشی مدنظر بر »علل ایجادی« 

)Hoogerverf, 1990( مسئله خط مشی، و 3. آثار و پیامدهای خط مشی مدنظر بر »خود« مسئله

1. Shafritz
2 Freeman & Sherwood 
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5. رویکرد طیفی نگری

در بررسی چگونگی تحقق سه نقش یاد شده، نوع نگاه به مسئله مهم است پس ابتدا باید 

چشم ها را شست تا جور دیگری بتوان دید. نوع طیفی دیدن نقش های سه گانه زنان و نیز طیف 

متنوع از مشارکت اجتماعی بانوان، منتهی به تشخیص مسئله به نحوی متفاوت و به تبع، اتخاذ 

راهکارهایی متفاوت و نو خواهد شد.

5-1. راهبرد در نظر گرفتن کمینه تا بیشینه در نقش های تعالی فردی و مشارکت اجتماعی

نوع نگرش اندیشمندان، سیاست گذاران و مجریان به نقش های سه گانه زنان مهم است که 

چگونه باشد؛ هر یک این نقش ها را باید به عنوان یک طیف در نظر گرفت که از حد کمینه1 شروع 

می شود و به حد بیشینه2 می رسد. این حدود به لحاظ کّمی و کیفی صدق می کنند. نباید تصور 

آری یا خیر نسبت به این نقش ها داشت. مثاًل یک زن، یا کدبانو هست یا نیست؛ و یا از نظر فردی، 

یا متعالی است یا غیرمتعالی؛ و یا در اجتماع مشارکت دارد یا ندارد. الزم است نگرش صفر و یکی 

مذکور اصالح شود وگرنه به طرح یک سری تعارض ها و حذف یک یا دو نقش منجر خواهد شد. 

در حالی که اگر هر یک از نقش ها طیفی و از کمینه به بیشینه لحاظ شود گاهی اصاًل تعارض شکل 

نخواهد گرفت و جمع شدن سه نقش با یکدیگر تسهیل و ممکن می شود.

در رویکرد طیفی نگری، تعارض بین دو یا سه نقش غالباً وقتی رخ می دهد که هر نقش، 

بیشینه باشد؛ مثاًل یک بانو بخواهد همزمان کدبانوی خانه- یعنی حد کمال نقش همسری و 

مادری- و یک نماینده فعال مجلس شورای اسالمی باشد و یا اینکه زنی بخواهد همزمان کدبانوی 

خانه و یک نظریه پرداز علمی یا ورزشکار حرفه ای باشد. نوع نگاه به موضوعات و مسائل، امری 

تعیین کننده در شناخت مسائل و تجویز نسخه ها است. طیفی دیدن نقش های سه گانه همانگونه 

که اجماالً گفته شد موجب تغییری راهبردی در شناخت مسئله و نیز راهکارها، در اندیشمندان 

و سیاست گذاران خواهد شد.

1 .Minimum
2. Maximum
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تصور بر این است که با نگرشی متفاوت به نقش های سه گانه بتوان تا حد امکان، از ایجاد تعارض 

جلوگیری کرد که این پیشگیری، اُولی است بر کاهش یا رفع تعارض. با طیفی نگری و احصای تنوع 

در هر نقش، می توان از ایجاد تعارض بیِن نقشی جلوگیری نمود. برای تبیین هر چه بهتر این نوع 

نگاه ، دو نقش تعالی فردی و مشارکت اجتماعی به صورت طیفی نگارش شده  و مصادیقی برای هر 

یک از کمینه به بیشینه، طرح شده است. در سر هر طیف نیز مصداق افراط یا تفریط ذکر شده 

است؛ این نام گذاری بر اساس دسته بندی هدایت نیا1 انجام شده است.

 نقش تعالی فردی

21 

 

 نقش تعالی فردی 

 

  

حد کمینه

سوادآموزی و مهارت افزایی در •
حد شکوفایی استعدادها  

؛ 4/10/1370؛ 28/7/1388)
18/7/1377)

آموختن مهارت های زندگی•
؛ 4/4/1375)ورزش همگانی •

13/11/1377)

حد متوسط

(پلمدی)تحصیالت متوسطه •
تحصیالت •

-دانشگاهی )تکمیلی
(حوزوی

حد بیشینه

شرکت در المپیادهای علمی•
نظریه پردازی و مرجعیت •

؛ 25/3/1384)علمی 
4/10/1370)

ورزش حرفه ای  •
؛ 19/10/1393)

21/12/1391)

 گریزیخانواده

 

 نشینیخانه

 

نمودار 1. طیف نقش تعالی فردی

داد؛  نام خانه نشینی رخ خواهد  به  آفتی  نگردد  ایفا  اگر حد کمینه  تعالی فردی  در نقش 

رهبر انقالب بارها به والدینی که اجازه درس خواندن به دخترانشان نمی دهند اعتراض می کنند 

)1377/6/7؛ 1393/1/30(. همچنین اگر تعالی فردی فراتر از حد بیشینه پیگیری شود و از تعادل 

خارج شود، به خانواده گریزی ختم خواهد شد. تجرد دختران حوزوی و یا دانشگاهی با تحصیالت 

عالیه در مقطع کنونی، شاهدی بر این معضل است. حال یا این اتفاق به صورت ارادی بوده است 

1. هدایت نیا )1395( در تبیین و تشریح الگوی سوم زن که در پیام رهبر انقالب به کنگره بزرگداشت هفت هزار زن شهید 
)1391/12/16( در مقایسه با الگوی زن شرقی و نیز الگوی زن غربی مطرح شده است، سه دسته نقش برای زن بیان داشته 
است؛ خانه نشینی )الگوی زن شرقی و نگاه سنتی(، خانواده گریزی )الگوی زن غربی(، و خانواده  گرایی )معادل خانه داری 
در الگوی سوم زن( که با رد دو الگوی خانه نشینی و خانواده گریزی به تبیین برتری الگوی خانواده گرایی پرداخته است
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و یا غیرارادی. در فرض اول، نگرش خانواده گریز وجود داشته و در فرض دوم نظام معرفت افزایی 

و مهارت افزایی غیرخانواده محور1.

نقش مشارکت اجتماعی بانوان

23 

 

 گریزیخانواده

 

 
 

 

 طیف نقش مشارکت اجتماعی .2نمودار 

انوان نقش منفعالنه و نشینی را برای زنان رقم خواهد زد؛ این بکمتر از حد کمینه، آفت خانه مشارکت اجتماعی

 مشارکتی اگر نقشهمچنین ؛ (16/12/1391) های تاریخ و تحوالت اجتماعی خواهند داشتدر بزنگاه گیرگوشه

اش را به ر یا مدیری که بچهخانم وزی گریزی رخ خواهد داد؛ مانندمعضل خانوادهآنان بیش از حد بیشینه باشد 

 سپارد و یا زمان و توان کافی برای پاسخگویی به نیازهای همسر خود ندارد.مهدکودک می

ها باید دقت شود که مصادیق نقش خانوادگی زن، با حد کمینه و بیشینه  در دو نقش دیگر متفاوت است و نباید آن

برخی از این اهمیت  با برشمردن مصادیقی از  آن،نوادگی، در نقش خا صورت سطحی با یکدیگر مطابقت داد.را به

بخشی فقط از عهده زن های همسری، مادری، و آرامشمصادیق نسبت به دیگران، برجسته خواهد شد؛ مثالً نقش

آگاهی از مسائل  
فرهنگی، سیاسی،  

اجتماعی، اقتصادی 
داخلی و خارجی

شرکت در شعائر مذهبی و 
انقالبی همچون  -ملی 

اربعین، راه پیمایی ها،  
...  انتخابات ها، اعتکاف ها، 

(3/1/1374؛ 22/9/1368)

داشتن بصیرت و
تحلیل مسائل  
،  فرهنگی، سیاسی
ی اجتماعی، اقتصاد

داخلی و خارجی

لیت اشتغال و پذیرش مسئو
، در عرصه فرهنگی، علمی

ادی اجتماعی، خیریه، اقتص
خصوصی، حاکمیتی، )

، داخلی)، سیاسی (تعاونی
(خارجی

 نشینیخانه

 

نمودار 2. طیف نقش مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی کمتر از حد کمینه، آفت خانه نشینی را برای زنان رقم خواهد زد؛ این بانوان 

نقش منفعالنه و گوشه گیر در بزنگاه های تاریخ و تحوالت اجتماعی خواهند داشت )1391/12/16(؛ 

همچنین اگر نقش مشارکتی آنان بیش از حد بیشینه باشد معضل خانواده گریزی رخ خواهد داد؛ 

مانند خانم وزیر یا مدیری که بچه اش را به مهدکودک می سپارد و یا زمان و توان کافی برای 

پاسخگویی به نیازهای همسر خود ندارد.

باید دقت شود که مصادیق نقش خانوادگی زن، با حد کمینه و بیشینه  در دو نقش دیگر 

متفاوت است و نباید آن ها را به صورت سطحی با یکدیگر مطابقت داد. در نقش خانوادگی، با 

برشمردن مصادیقی از  آن، اهمیت برخی از این مصادیق نسبت به دیگران، برجسته خواهد شد؛ 

مثاًل نقش های همسری، مادری، و آرامش بخشی فقط از عهده زن در خانواده برمی آید و هیچ 

بدیل دیگری نمی تواند جایگزین آن شود )بیانات در دیدار با گروهی از بانوان نخبه، 1386/4/13(.

1. رج ک بند 1 و 2 سیاست های کلی خانواده )ابالغی 1395/6/13(.
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نمودار3. برخی مصادیق نقش محوریت خانوادگی

معموالً دو نقش تعالی فردی و مشارکت در اجتماع، همدیگر را تکمیل می نمایند. در میان 

نقش های سه گانه، معموالً بین دو نقش خانوادگی و تعالی فردی، و یا بین دو نقش خانوادگی و 

مشارکت اجتماعی تعارض رخ می دهد. همان گونه که ذکر شد زمانی که نقش های تعالی فردی 

و یا مشارکت اجتماعی به صورت بیشینه ایفا گردد با نقش خانوادگی ایجاد تعارض خواهد کرد؛ 

اما باید دقت کرد که اکثریت بانوان ایرانی در نقش های تعالی فردی و یا مشارکت اجتماعی حد 

بیشینه را عهده  دار نیستند؛ بنابراین حاکمیت برای تحقق نقش آفرینی سه گانه  زنان به عنوان الگوی 

معیار در نظریه سیاستی آیت اهلل خامنه ای برای اکثریت یاد شده، باید با رویکرد طیفی نگری، و نیز 

اتخاذ اقداماتی که در ادامه می آید، از ایجاد تعارض  جلوگیری کند.

اکتفا به حد متوسط یا کمینه در دو نقش تعالی فردی و مشارکت در اجتماع: همان گونه که . 1

قباًل گفته شد یک بانوی خانواده گرا  - با ایفای نقش های ضروری همسری و مادری - می تواند 

به نقش های تعالی فردی در حد کمینه یا متوسط و نیز مشارکت در اجتماع در حد کمینه و 

متوسط بپردازد بدون این که منافاتی در این نقش ها حس کند و یا تعارضی برای او رخ بدهد.
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برون سـپاری برخـی امور در هـر نقش: می توان با تفویض برخی امـور در هر یک از نقش های . 2

سـه گانه، به نقش های دیگر پرداخت؛ معیار در تشـخیص امور تفویضی از غیرتفویضی، ضروری 

بـودن1 و نیـز نقـش جنسـیت در آن هاسـت. به طور مثال در نقـش خانوادگی، وظایف همسـری، 

مـادری، و آرامش بخشـی ضروری انـد و فقط مختـص بانوی خانه اند و نمی تـوان آن ها را تفویض 

کـرد. اّمـا آشـپزی، نظافـت منـزل، و یا خریـد را می توان به دیگران سـپرد و نقش جنسـیت نیز 

در آن هـا تأثیـری نـدارد. بـرای مثـال همسـر بانو امیـن اصفهانی، خدمتـکاری را بـرای کارهای 

خانـه اسـتخدام کـرده بـود تـا ایشـان بتواند با فراغ بـال ضمن ایفـای نقش همسـری و مادری، 

بـه حـد بیشـینه تعالی فـردی )فعالیـت علمی( و مشـارکت اجتماعـی )فعالیت هـای فرهنگی( 

یعنـی اجتهاد و ایجاد مدرسـه علمیه و دبیرسـتان های متعـدد بپردازند2.

5-1-1. حداقل وظایف واجب در نقش های سه گانه

بر اساس رویکرد طیفی نگری پس از نگارش حد کمینه و بیشینه دو نقش تعالی فردی و 

مشارکت اجتماعی، و نیز برشمردن مصادیقی از نقش های ضروری خانوادگی، مصادیقی که در 

نقش های سه گانه ضروری است و بانوی مسلمان ایرانی باید به آن ها ملتزم باشد و نباید از انجام 

آن ها خودداری کند در زیر احصا شده است؛

1. کرمی و کرمی )1393( به بررسی تعارض نقش های خانوادگی و اشتغال زنان با رویکرد دینی پرداخته اند؛ پس از 
برشمردن سه نقش هویتی، خانوادگی و اجتماعی برای زن به الزامات اشتغال بر مبنای آموزه های دینی پرداخته است؛ حفظ 
کرامت زن، التزام به عفت و پوشش، تناسب شغل با ویژگی های زنانه، حقوق همسر و وظیفه مادری. این پژوهش نیز به 
مقوله اولویت و ضرورت پرداخته است؛ آنان مولفه های الولویت دار در ارائه الگوی مناسب اشتغال در فرهنگ اسالمی 
را »تقدم بخشی به ارزش ها و کماالت معنوی«، »اولویت دهی به امور خانواده«، و »مالحظه ضرورت ها و مصلحت های 

موردی و مصداقی« می داند.
2. کرمی و کرمی )1393( با برشمردن ابعاد فردی الگوی مناسب اشتغال زنان، اصالح سبک زندگی و کسب مهارت های 
الزم برای کاهش تعارضات از جمله مهارت تفویض اختیار را ذکر می کند. برای اطالعات بیشتر پیرامون زندگی بانوی 

اصفهانی ن ک »بررسی سیره علمی و عملی عالمه عارفه بانو مجتهده امین )ره(«
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نمودار 4. حداقل  وظایف واجب در نقش های سه گانه

5-2. راهبرد در نظر گرفتن تنوع مشارکت اجتماعی بانوان

باید دانست که به صورت مصداقی، انواع مختلف و بسترهای متفاوتی برای تحقق نقش مشارکت 

اجتماعی بانوان وجود دارد و نباید به آن ها تنگ نظرانه نگریست! در دیدگاه آیت اهلل خامنه ای، 

سه سطح فعالیت اجتماعی مفروض است که به لحاظ ارزشی به ترتیب از کم به زیاد عبارتند از 

سطوح »اشتغالی« )ناظر به عمل اقتصادی(، »استعدادی« )ناظر به شکوفایی و برور استعدادها(، و 

»اصالحی« )ناظر به احساس مسئولیت اجتماعی در قبال جامعه( )مبینی و دیگران، 1399( که 

هر سطح مجدداً انواعی را شامل می شود و این گستره انتخاب را باال برده و نقش آفرینی سه گانه 

بانوان را ممکن پذیرتر خواهد نمود. پژوهش هایی نیز تالش داشته اند با تمسک به بیانات آیت اهلل 

خامنه ای مصادیق اشتغال بانوان را از حصر بر اشتغال اقتصادی و مزدبگیر - که عرف ادبیات راجع 

به حوزه مسائل زنان است- به اشتغال فرهنگی بسط دهند )ملک خانی، 1397(. پس با اتخاذ 

چنین راهبردی، یک بانو با ایفای وظایف ضروری همسری و مادری، می تواند خانواده گرا باشد 

با اشتغال به گونه های متنوع فعالیت اجتماعی مثل فعالیت  فرهنگی، علمی، اجتماعی،  ضمناً 
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اقتصادی، تبلیغی، خیریه، و نیز انواع مختلف زمانی مثاًل شناور، پاره وقت، نیمه وقت، و تمام وقت، 

و یا گونه های متعّدد مکانی مثل خانگی و یا دور از محل زندگی، و نیز تنوع اجرایی به طور مثال 

دورکاری یا حضوری، و ... بپردازد1.

6.جمع بندی و نتیجه گیری

این پژوهش با دغدغه کاهش و حل مسائل حوزه زنان با رویکرد دکترینی یعنی در نظر گرفتن 

فرآیند سه گانه حکمت )فلسفه(، نظریه سیاستی )دکترین(، و سیاست، به کشف و شناخت الگوی 

معیار به عنوان یکی از عناصر نظریه سیاستی حوزه زنان اقدام کرد؛ منبع پژوهش، دیدگاه آیت اهلل 

خامنه ای رهبر انقالب اسالمی بود چرا که انقالب اسالمی الگوی سومی را به زن مسلمان ایرانی 

ارائه داده تا رقیبی تمدنی باشد برای الگوی زن سنتی و الگوی زن غربی. با روش تحلیل مضمون 

الگوی معیار شناسایی گردید؛ »نقش آفرینی  بر روی متون صادره، پنج عنصِر تشکیل دهنده 

سه گانه زن« به عنوان عنصر محوری و چهار عنصر »هویت اسالمی زن«، »روابط اسالمی زن و 

مرد«، »ستم به زن«، و »تهاجم فرهنگی« به عنوان پشتیبان. با الهام از ویژگی بُعدبندی شده در 

کدگذاری باز روش گراندد تئوری مشخص شد که در ذیل مضمون فراگیِر »نقش آفرینی سه گانه 

زن«، سه مضمون سازمان دهنده آن یعنی »نقش تعالی فردی«، »نقش مشارکت اجتماعی«، و »نقش 

محوریت خانوادگی« ویژگی هایی دارند که بر روی پیوستار می توان آن ها را قرار داد و به تنهایی و 

در رابطه با یکدیگر بررسی نمود. یکی از موانع تحقق الگوی معیار که موجب تعارض در نقش های 

سه گانه است معضالت نگرشی تشخیص داده شد که برای رفع تعارض رویکرد »طیفی نگری« 

ارائه گردید؛ در این راستا راهبرد »در نظر گرفتن کمینه تا بیشینه در نقش های تعالی فردی و 

مشارکت اجتماعی« پیشنهاد شد تا با »اکتفا به حد متوسط یا کمینه در دو نقش تعالی فردی 

و مشارکت اجتماعی«، بانوان بتوانند از وقوع تعارض ها جلوگیری نمایند و اگر بخواهند در حد 

بیشینه فعالیت نمایند با »برون سپاری برخی امور در نقش های مذکور«، تعارض ها را تا حد زیادی 

رفع نمایند. همچنین رویکرد طیفی نگری موجب می گردد تا در عرصه مشارکت اجتماعی، بانوان 

1. کرمی و کرمی )1393( با برشمردن ابعاد اجتماعی الگوی مناسب اشتغال زنان، تنظیم سیاست های زمان کاری، انجام کار 
به صورت حجمی، امکان دورکاری، امکان کار به صورت پاره وقت، مشارکت کاری، و نوبتی بودن اشتغال را پیشنهاد می دهد.
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با راهبرد »در نظر گرفتن تنوع مشارکت اجتماعی«، بتوانند از اشکال مختلف و نظامات متعدد 

مشارکت بهره مند باشند تا کمتر با تعارض های بین نقش ها مواجه گردند.
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پیوست یک . متون اصلی 
جدول شماره 1. متون اصلی

میزان ارتباطعنوان دیدار، پیام، ابالغیهتاریخردیف

بیانات در سومین نشست اندیشه راهبردی با 11390/10/14
خیلی قویموضوع زن و خانواده 

بیانات مقام معظم رهبري در جمع  خواهران 21375/6/28
خیلی قویارومیه 

31376/7/30
بیانات مقام معظم رهبري در همایش بزرگ 

خواهران در ورزشگاه آزادي به مناسبت جشن 
میالد کوثر

خیلی قوی

خیلی قویدیدار با گروه کثیری از بانوان 479/6/30

586/4/13
بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي  در دیدار 

گروه کثیري از زنان نخبه  در آستانه ي سالروز 
میالد حضرت زهراي اطهر )س(ا

خیلی قوی

خیلی قویبیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه 61390/3/1

خیلی قویپیام به کنگره ی هفت هزار زن شهید کشور 71391/12/16

بیانات در دیدار جمعی از بانوان فرهیخته 81392/2/21
خیلی قویدانشگاهی و حوزوی 

خیلی قویدیدار با جمعی از بانوان برگزیده کشور 91393/1/30

خیلی قویابالغ سیاست های کلی جمعیت 101393/2/30
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میزان ارتباطعنوان دیدار، پیام، ابالغیهتاریخردیف

خیلی قویابالغ سیاست های کلی خانواده 111395/6/13

خیلی قویبیانات در دیدار مداحان اهل بیت )ع(121396/12/17

در دیدار گروهي از خواهران پرستار، به   131373/7/20
قویمناسبت »والدت حضرت زینب«)س(

دیدار با مّداحان به مناسبت والدت حضرت 141373/9/3
قویزهرا)س( 

دیدار صمیمانه رهبر معظم انقالب اسالمي با 151377/2/7
قویجوانان به مناسبت هفته جوان

161377/7/18
بیانات مقام معظم رهبري و سخنان بانوان 
در دیدار ویژه آنها به مناسبت میالد حضرت 

فاطمه زهرا)س(  
قوی

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي در دیدار 1784/5/5
قویمداحان و شاعران اهل بیت 

1889/2/1
بیانات در دیدار گروه کثیري از پرستاران 

نمونه کشور به مناسبت سالروز میالد حضرت 
زینب کبري  )س(

قوی

بیانات در اجالس جهانی زنان و بیداری 191391/4/21
قویاسالمی

قویدیدار با جمعی از مداحان 201392/2/11
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میزان ارتباطعنوان دیدار، پیام، ابالغیهتاریخردیف

قویبیانات در دیدار مداحان اهل بیت )ع(211395/12/29

پیام به سمینار بررسی شخصیت زن از دیدگاه 221368/8/3
متوسطامام خمینی)ره( 

متوسطمیالد حضرت زهرا س و دیدار با مداحان231383/5/17

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي  در دیدار 2484/3/25
متوسطاقشار مختلف مردم  

دیدار با اعضای همایش تغییرات جمعیتی و 251392/8/6
متوسطنقش آن در تحوالت مختلف جامعه 

گزیده ای از بیانات در دیدار هیأت امنای گروه 261395/2/20
متوسطهم اندیشی تحکیم خانواده

بیانات پس از بازدید از نمایشگاه حماسه 271396/1/8
متوسطگوهرشاد 
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پیوست دو. جداول مضامین
جدول شماره1. مضامین پایه و سازمان دهنده نقش آفرینی سه گانه زن

مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

ارزشگذاری اسالم در سه عرصه 11379/6/30
)B1(

نگرش اسالمی 
)O1(

نقش آفرینی سه گانه 
)G1( زن

الگوگیری از حضرت فاطمه 21368/9/15
)B2( سالم اهلل علیها

هویت زن مسلمانی ایرانی 31391/12/16
)B3(

41379/6/30)B4( فطرت و طبیعت

51379/6/30)B5( الگو شدن

61376/3/14)B6( پاسخ به تبلیغات غربی

قابل جمع بودن سه عرصه 71384/5/5
)B7(

81375/6/28)B8( عدم تفاوت زن و مرد

تعالی فردی 
)O2(

91379/6/30)B9( نفی مردگرایی

101375/6/28)B10( الگوهای قرآنی

شکوفایی استعدادهای زنانه 111377/7/18
)B11(

121390/10/14)B12( اهمیت خانواده

زن محور 
)O3( خانواده

131375/6/28)B13( مهم ترین شغل

141384/5/5)B14( زن محور خانواده

151384/5/5)B15( زن مایه سکون خانواده
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مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

161391/4/21)B16( کارکردهای خانواده

زن محور 
)O3( خانواده

نقش آفرینی سه گانه 
)G1( زن

171370/4/20)B17( تحکیم خانواده

عوامل ضدتحکیم خانواده 181377/7/18
)B18(

191379/6/30)B19( رعایت ریحانگی

201376/7/30)B20( ستم به زن

211370/10/4)B21( کدبانویی و خانه داری

221379/6/30)B22( تثبیت شده در اسالم

زن نیمی از 
)O4( جامعه

231379/6/30)B23( پاسخ به حمالت غرب

موافقت و توصیه به حضور 241375/12/18
)B24( بانوان

251375/6/28)B25( مخالفت با حضور بانوان

261368/10/26)B26( رژیم طاغوت

271386/4/13)B27( دالیل حضور زنان

281386/4/13)B28( شرایط حضور زنان

درجه یک نبودن اشتغال 291376/7/30
)B29(

زِن همراه ؛ مرد و جامعه ی 301390/10/14
)B30( موفق
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جدول شماره2. مضامین پایه و سازمان دهنده هویت اسالمی زن

مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

11390/3/1)B31( تعریف جایگاه زن مقابله با غرب
)O5(

هویت اسالمی زن 
)G2(

21395/2/20)B32( ناشناخته بودن شأن زن

)O6( الگودهی
31371/9/25)B33( )حضرت زهرا )س

41384/3/25)B34( )حضرت زینب )س

تربیت مردم و فضای اخالقی و 51384/3/25
)B35( معنوی جامعه

پیامدهای هویت 
)O7( اسالمی زن

شناخت حقوق و تعامل و آزادی 61371/9/25
)B36( زن

اثر مضاعف بر بیداری اسالمی 71391/4/21
)B37(

81379/6/30)B38( الگو شدن

91391/12/16)B39( ارائه الگوی سوم زن

101391/4/21)B40( موفقیت زن مسلمان

ظهور هویت مستقل در دفاع 111393/1/30
)B41( مقدس

بروز شخصیت زن 
مسلمان ایرانی 

)O8(

دور کردن از هویت اسالمی 21//121391/4
)B42( اقدامات علیه هویت

)O9( اسالمی زن
اثرگذاری بر هویت اسالمی 131396/12/17

)B43(
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مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

سرگرم کردن به تجمل و مصرف 141368/10/26
)B44(

اقدامات علیه هویت 
)O9( اسالمی زن

هویت اسالمی زن 
)G2(

151389/21/1)B45( خصوصیات زنانه

)O10( هویت فردی

تقرب به خدا و معرفت الهی 161379/6/30
)B46(

عنصر اصلی تشکیل خانواده 171371/9/25
)B47(

هویت خانوادگی 
)O11(

شناخت آینده و اهداف کشور و 181379/6/30
)B48( شناخت دشمن

هویت سیاسی- 
)O12( اجتماعی

191371/9/25)B49( حفظ حجاب

رعایت روابط اسالمی زن و مرد 201368/10/26
)B50(

پرچمداری استقالل هویتی و 211396/12/17
)B51( فرهنگی

221368/4/23)B52( زن در متن تاریخ

231391/4/21)B53( حفظ زنانگی

241391/12/16)B54( زن شرقی
هویت غیراسالمی 

)013(
251391/12/16)B55( زن غربی
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جدول شماره3. مضامین پایه و سازمان دهنده روابط اسالمی زن و مرد

مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

خواسته صهیونیسم 11368/8/3
)B56(

آزادی روابط 
)O14(

روابط اسالمی 
)G3( زن و مرد

خواسته قدرتمندان و 21373/7/20
)B57(  ثروتمندان

31368/8/3)B58( رسم جاهلی

41368/10/26)B59( ضرر به زن

51373/7/20)B60( ضرر به جامعه

لزوم پاسخگویی غرب 61392/2/21
)B61(

توقف فساد اجباری 71368/8/3
)B62( آثار انقالب اسالمی

)O15(
حضور زنان همراه با 81368/10/26

)B63( حجاب

رعایت روابط اسالمی 91373/7/20
)B64(بین زن و مرد

محیط اسالمی 
)O16( 101373/7/20

دلیل وجود روابط 
اسالمی بین زن و مرد 

)B65(

ایجاد محیط اسالمی 111371/6/4
)B66(
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مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

نحوه ایجاد محیط 121371/6/4
)B67( اسالمی

محیط اسالمی 
)O16(

روابط اسالمی 
)G3( زن و مرد

رعایت ظواهر اسالمی 131369/3/2
)B68(

تربیت نیروی انسانی 141379/9/25
)B69(

امر به معروف به حجاب 151368/10/26
  )B70(محدود نیست

)O17( حجاب

تحول شگرف پس از 161370/6/25
)B71( انقالب

171377/2/7)B72( پیامدهای حجاب

علت وجوب حجاب 181373/7/20
)B73(

بازنمایی زن با حفظ 191369/12/14
)B74( حجاب

201376/7/30)B75( بی عفافی

بدحجابی معلول است 211369/10/16
)B76(

بدحجابی، توطئه اصلی 221370/6/25
)B77( فرهنگی نیست

قاطعیت در الزام حجاب 231370/11/28
)B78(
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مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

اقدامات علیه حجاب 241369/1/10
)B79(

)O17( روابط اسالمی حجاب
)G3( زن و مرد

251368/10/26)B80( عدم انزوای زن

هویت فرهنگی مستقل 261396/12/17
)B81( زن

تبدیل حجاب به عزت 271389/2/1
)B82( مجاهدانه

حجاب لباس مشارکت 281377/7/18
)B83( اجتماعی

291377/2/7)B84( تبرج ممنوع

301373/7/20)B85( چادر

چیزی به نام حجاب 311396/12/17
)B86( اجباری
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جدول شماره 4. مضامین پایه و سازمان دهنده ستم به زن

مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

11396/10/16)B87( ستم تاریخی

)O18( ستم تاریخی

)G4( ستم به زن

21376/7/30)B88( سابقه ستم به زن در ایران

سابقه ستم به زن در جهان 31375/6/28
)B89(

41386/4/13)B90( قوی تر بودن مرد
علل ستم به زن 

)O19( 51390/3/31)B91( عدم تقیدات مذهبی مرد

61369/10/16)B92( نشناختن جایگاه زن

مقابله با جاهلیت ظالم به زن 71379/6/30
)B93(

اسالم و رفع ستم به 
)O20( زن

81373/7/20)B94( اجتناب از افراط و تفریط

91369/10/16)B95( شناسایی شأن زن

101373/7/20)B96( همردیف مرد قرار دادن

111386/4/13)B97( رفع ستم با اخالق

راه های رفع ستم 
)O21(

121392/2/21)B98( تکریم زن در خانه

131390/3/1)B99( رفع بستم با قانون

رفع ستم با رهایی از مصرف گرایی، 141368/10/26
)B100( تجمل گرایی، و جلوه گری

151390/3/1)B101( کمبود قوانین

)O22( کاستی ها

عدم نفی تجمل گرایی و 161369/10/16
)B102( مصرف گرایی
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مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

ظلم فراگیر بی سابقه به زن 171371/9/25
)B103(

غرب و ستم به زن 
)O23(

)G4( ستم به زن

181370/8/22)B104( آزادی جنسی

191371/9/25)B105( پرورش ستمگرانه زن

201376/7/30)B106( ممانعت از معرفت افزایی

ستم به تعالی فرد 
)O24(

نبود امنیت محل تحصیل 211376/7/30
)B107(

221368/4/23)B108( مدپرستی و مصرف گرایی

231370/8/22)B109( تجمل  گرایی

کمبود میدان شکوفایی استعدادها 241376/7/30
)B110(

251368/10/26)B111( جلوه گری

ممانعت از بهره عاطفی از فرزند 261376/7/30
)B112(

ستم خانوادگی 
)O25(

271375/6/27)B113(ازدواج اجباری

281376/7/30)B114( احساس مالکیت مرد

291375/6/28)B115( عدم رعایت ریحانگی
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مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

301375/6/27)B116( توهین به زن

ستم خانوادگی 
)O25(

)G4( ستم به زن

311392/2/21)B117( وحشی گری یدی مرد

321375/6/27)B118( ممانعت از میراث

331376/7/30)B119( نبود امنیت محل کار

ستم در جامعه 
)O26(

ناامنی در محل استراحت 341376/7/30
)B120(

351375/6/28)B121( کار غیرمتناسب با زن

ناتوانی در بهره برداری از مایملک 361376/7/30
)B122(

ممانعت از شکوفایی استعدادهای 371376/7/30
)B123( سیاسی - اجتماعی
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جدول شماره5. مضامین پایه و سازمان دهنده تهاجم فرهنگی

مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

11371/5/21)B124( تفاوت تهاجم با قالب کردن جنس بد
)O27( تعامل

تهاجم فرهنگی 
)G5(

شکت دشمن در جنگ نظامی و 21371/5/21
)B125( اقتصادی

)O28( علل تهاجم 31378/11/4)B126( سلطه فرهنگی

41377/8/8)B127( ضربه به جوانان

51372/2/15)B128( اثرگذاری بر اذهان

)O29( هدف تهاجم

61373/1/24)B129( تضعیف نقاط قوت

71395/2/20)B130( تهدید اساس خانواده

گرفتن اراده و امید  جوانان 81377/8/8
)B131(

فرهنگ سیاسی )132(91378/2/28

راه های تهاجم 
)O30(

101373/7/20)B133( تبلیغات علیه حجاب

111370/5/30)B134( اندلس سازی

121379/4/19)B135( شایعه پراکنی

دور کردن زن مسلمان از هویت 131391/4/21
)B136( اسالمی

141378/9/26)B137( تخریب امید

راه های تهاجم 
)O30(

151378/9/26)B138( تخریب باورها

161379/12/9)B139( تفکر ترجمه ای

171379/8/24)B140( نابودی هویت ملی

181376/11/28)B141( اعتیاد
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مضامین مضامین پایهارجاعردیف
مضامین فراگیرسازمان دهنده

191378/2/28)B142( اجتناب از فساد

راه های مبارزه 
)O31(

تهاجم فرهنگی 
)G5(

201378/2/28)B143( مصون سازی

توجه به رسانه های داخلی 211379/4/19
)B144(

221378/2/28)B145( مقابله با ماهواره

هوشیارسازی در مدارس و 231377/8/8
)B146( دانشگاه ها

241378/3/25)B147( تقویت مبانی اعتقادی

251377/8/8)B148( شناخت دشمن

261378/9/26)B149( شناخت نقشه دشمن

271377/6/12)B150( عدم اعتنا

بی عملی مسئوالن 
)O32(

بی عملی مسئوالن 
)O32(

281378/9/26)B151( اتهام توهم توطئه

291378/2/28)B152( عدم ممیزی ارشاد

کارشکنی آموزش و پرورش 301379/12/8
)B153(

طرح جدید انحرافی  مقابله با 311378/2/28
)B154( ماهواره

آزادی مضر محصوالت فرهنگی 321379/4/19
)B155(

اجازه به شارالتانیزم مطبوعاتی 331379/2/1
)B156(

عدم تبیین و دفاع صحیح از این 341370/6/25
)B157( اصول برای جوانان


