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 در زنان نقش اسالمی انقالب کبیر بنیانگذار یاندیشه شناخت در اساسی مباحث از یکی: چکيده

 گونه کاال و ابزاری زن به که امروز مدرن ظاهر به دنیای در.است جامعه اجتماعی و سیاسی امور پیشبرد

 به جامعه نگاه اصلی گیریجهت دینی، هایآموزه پرتو در امام ناب های اندیشه شناخت شودمی نگاه

 و آماده جامعه در آفرینی نقش برای هنجارها، و هاارزش حفظ با را او و کرده مشخص را مسلمان زن

 جایگاهی هیچ زن به نسبت فرودستی و استضعافی های دیدگاه( ره)امام ی اندیشه در کند می تشویق

 حفظ با و کند، ایفا خوبی به جامعه مردان همچون سیاست ی حوزه در را خود نقش باید او و ندارد

 نیز مردان الگوی او حضور این و باشد داشته اجتماعی های فعالیت در پررنگی حضور اسالمی، شئون

 امام دیدگاه و کالم آوری جمع و تدوین به ای کتابخانه روش از استفاده با نوشتار، این در نگارنده .باشد

 پژوهش این همچنین.دهدمی قرار بررسی مورد را( ره)خمینی امام اندیشه در زن جایگاه و پرداخته

 حقوق و داده قرار مطالعه مورد را انقالب از بعد و انقالب از قبل ، زن نقش به حاکمیت سیاسی دیدگاه

 .کندمی بازخوانی اسالمی جمهوری مقدس نظام در را زن اجتماعی و سیاسی

 سیاسی اندیشه سیاسی، مبارزه اجتماعی، مشارکت خمینی، امام زن، :يديکل واژگان

 

 

 مقدمه

 عنوان به زن از جوامع و ادوار ی همه در که شویم می متوجه اقوام سیاسی و اجتماعی تعامالت و جهان تاریخ به نگاه با

 نادرست های سیاست شاهد ما پهلوی عصر ایران در و اخیر سده در.اند کرد یاد کمتری سیاسی و اجتماعی شان با و فروتر جنس

 و رشد باعث تنها نه که هایی سیاست اجرای. هستیم زنان اجتماعی سیاسی حقوق در اجحاف و مدرنیستی وشبه

 ،(ره) خمینی امام دیدگاه از. کرد نشین خانه را زنان از کثیری ی عده و داد عکس نتیجه حتی که نشد زنان حضورحداکثری
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 زن که زیرا گرفتند؛ قرار بیداد و آزار مورد و بودند محروم شان اجتماعی و انسانی حقوق از مردان، از بیش پهلوی، دوره در زنان

 بهره در فقط غرب، با تماس. بود درآمده وقت استعماری و استبدادی های سیاست ابزار و کرده سقوط تجاری کاالی مرز تا

 برخوردار و آگاه زمین مغرب در معاصر فکری و علمی آوردهای دست از را ایرانی زنان هرگز و بود، انحطاطی و منفی گیری

 قائل مردان برای که اجتماعی جایگاه و حقوق و حق از ولی است جامعه و اجتماع از جزئی نیز زن اینکه وجود با .نساختند

 میگرفت قرار تضعیف مورد روحی و جسمی های محدودیت خاطر به شاید و نادرست های اندیشه تحت و نبود برخوردار میشدند

 .شد می تلقی عادی امری جوامع اغلب در زن برای محدودیت این و

 تعیین را ها نقش و وظایف که بودند ها ان و بوده مردان دست در سیطره و قدرت جوامع بیشتر ودر تاریخ طول در

 به پاسخ پی در پژوهش این در.داشتند عهده بر را جامعه اقتصادی و سیاسی ی واداره میکردند وضع مقررات و قانون و میکردند

 در هم برابر و مساوی جهت در اجتماعی سیاسی ی عرصه در مرد و زن ،(ره)خمینی امام دیدگاه در آیا که هستیم پرسش این

 های زمینه ابعاد دارد؟ وجود مانعی ایشان دیدگاه در سیاسی و اجتماعی مشارکت ی عرصه در زن حضور برای آیا حرکتند؟،

 دنیای ی گونه کاال و ابزاری نگاه به توجه با شود؟ می خالصه مواردی چه در(ره)امام اندیشه در زنان اجتماعی سیاسی مشارکت

 منبع بهترین( ره)امام سیره و شود می احساس پیش از بیش اسالم مکتب در زن جایگاه معرفی به زن،نیاز به نسبت امروز مدرن

 شخصیت یک عنوان به( ره)امام اندیشه در زن جایگاه به نگرش و بررسی ضرورت نگارش این در. است مسلمان زن معرفی برای

 الگوی که اسالمی شئون حفظ با  اجتماع در وی حضور لزوم و مسلمان زن به  نسبت ایشان نگاه به توجه لزوم و سیاسی و دینی

 جهان به و یافته تجلی امام ی وسیره  کالم در که زن، به نسبت ناب اسالم نگاه و مسلمان زن اجتماعی زندگی از جدیدی

 .است توجه مورد کنند، می معرفی

 و زن: همانند متعددی های پژوهش به آن، پیامدهای و موضوع اهمیت دلیل به نیز اجتماع در زن نقش درخصوص

 امام دیدگاه از زن اجتماعی حقوق اجتماعی، سیاسی حقوق از زنان محدودیت اسالم، منظر از اجتماع در او حضور کیفیت

 نقش ایران، معاصر جامعه در زنان مشارکت شناسی آسیب قران، دیدگاه از اجتماع و خانواده در زن شغلی جایگاه ،(ره)خمینی

 .کرد اشاره توانمی اسالمی انقالب و جامعه در زن

 امام نگاه در زن. 1

 آموزه اساس بر ایشان سیاسی و اجتماعی های اندیشه است، مذهبی و دینی شخصیت یک( ره)خمینی امام که آنجا از

 بر که چرا. نیست مستثنی امر این از نیز زنان به نسبت ایشان سیاسی های اندیشه. است گرفته پایه و ریشه قرآنی الهی های

 مورد وی سیاسی های اندیشه از ای اندیشه اگر لذا نیست، جدا دیانت از هیچگاه سیاست( ره)امام اسالمی حکومت تئوری اساس

 خصوص در وی سیاسی های اندیشه اساس این بر. بود نخواهد الهی و قرآنی های آموزه و دین از جدای گیرد می قرار بررسی

 .است قرآنی های اندیشه و مبانی از گرفته نشأت زن،

 حضرت همچون دین بارز های نمونه و الگوها اساس بر ،اسالمى جامعه در زن روشن بسیار و ارزشمند نماد ،امام منظر از

 این در و کند ایفا سزایی به نقش طاغوت حکومت اندازی بر و عدالت تحقق برای که است ،زنى( س) زینب حضرت و(  س) زهرا

 انقالب حتى، باشد داشته ارزنده نقش اسالمى جمهورى تثبیت و تصویب مراحل در آن از پس و شاه رژیم کردن معدوم در زمان

 و هدایت در و دارد کننده تـعـیین نقـش دفـاع و جـنگ در زن این. شود مى نامیده«  چادرها انقالب»  او نام به گاه، اسالمى

 مشـاهده را زن یک حضور شـوروى به اعزامى هیات در که چـنان است، دینى فرستـادگان و رسوالن جـزو ،جـوامع رهنمود

 از آنان اگر و, رود مى معراج بـه مرد وى دامن از و است بـشر آمال تـحـقق مظهر و انسان مربـى زن ایشان دیدگاه در. کردیم

 .شوند مى کشیده انحطاط و شـکسـت بـه ملتـها, شـوند گرفتـه ملتها
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 انقالب از قبل زن جایگاه. 2

 به گذشتگان از که بودند کرده بنیان هایی اموزه پایه بر را خود زندگی بیشتر غرب تمدن با برخورد از قبل ایران مردم

 شان ی الزمه که حقوقی و حق هیچ از اجتماع و جامعه در زنان ها انگاره این براساس. بودند گرفته خو هاآن با و بود رسیده انها

 این از انتقاد و  اعتراض پی در زنی کمتر و شد می محدود خانواده ی حوزه به زن های فعالیت تمام و نبودند برخوردار است زن

 تمدن با برخورد و رویارویی اولین اینکه  تا .شد می محسوب وی وسربلندی عزت ی نشانه زن وتسلیم سکوت این و بود شرایط

 مانده عقب وضعیت که شد سبب غیره و قانون و پارلمان مانند مسائلی و اجتماعی زندگی از جدیدی شکل شدن مطرح و غرب

 .گردد نمایان ایران ماندگی عقب بارز نمونه عنوان به زنان قشر ماندگی عقب خصوص به ایران

 زنان از ای عده که اقداماتی و جامعه بر حاکم پدرساالر فرهنگ بردن سوال زیر و روشنفکری های بحث شدن مطرح با

 01 و 01 ماده طبق انها نشینی حاشیه  شدن قانونی زنان برای انقالب این دستاورد تنها دادند انجام مشروطه انقالب جریان در

 .کرد محروم شدن انتخاب و کردن انتخاب حق از را زنان که بود ق.ه 0131 مصوب انتخابات قانون

 اجباری حجاب کشف اتاتورک از تبعیت به سنت با مقابله و مدرنیستی شبه های سیاست دنبال به هم شاه رضا دوران در

 خود حجاب حفظ برای زنان از زیادی جمعیت شد باعث حتی که نکرد اجتماع در زن حضور به کمکی تنها نه و شد انجام زنان

 .شوند نشین خانه

 :فرمایند می حکومت توسط بانوان حجاب کشف اقدام به اشاره با( ره)خمینی امام

 سقط ها بچه چه و کردند ها زورگویی چه! مملکت این از دریدند ها پرده چه! کردند کارها چه حجاب، کشف اسم به"

 «011 ص ،01 ج امام، صحیفه»  ".بکشند سرشان از را چادر که ها زن به کردند می ها این که هایی حمله اثر در شد

 باید را جامعه که را[ زنان] عزیز قشر این[ رضاخان] قلدر زمان در مفتضح حجاب کشف توطئه با که بود این نقشه"

 «011 ص ،01 ج همان،»  ".را جامعه کنند فاسد که قشری یک به کنند تبدیل بسازند،

 به را زن پهلوی، ننگین عصر بار اسارت سیاه قرن نیم این در فرهنگ بی گویندگان گفتار و خطاکار مسموم های قلم"

 «23 ص ،03 ج همان،»  ".درآورند خواستند کاالیی منزله

 راند، می سخن ایرانی اجتماع در مردان آزاد و زنان آزاد یا زن، آزادی از چند هر شاه که بود باور این بر( ره)خمینی امام

 .بپردازد شاه های سیاست نقد به تواند نمی فکری روشن و آگاه خود زن هیچ واقع در

 :فرمایند می خصوص این در ایشان

...  باشند آزاد زنان که شود آن مانع تا کوشد می اخالق خالف امور در[ زنان] ها آن کردن غرق با که است شاه رژیم"

 «11 ص ،3 ج همان،»  ".اند کرده پر را ایران های زندان مردان مانند زنان،

 هستند خود انسانی حقوق خواستار که شخصیت با زنان ایران در زن؟ کدام آزادی. کند می صحبت زنان آزادی از شاه"

. کردن رفتار او با وسیله یک حد در و او، انسانی مقام از زن کشانیدن انحطاط به یعنی شاه، منطق در زن آزادی که دانند می... 

»  ".بدهند تَن شاهانه اخالقی های پستی به نیستند حاضر که ایرانی زنان از ها زندان کردن پر یعنی شاه، منطقِ در زن آزادی

 «051 ص ،33 ج همان،

 ج همان،»  ".اقشار سایر به تا شد، ظلم بیشتر ما، بانوان به[ ها پهلوی] پسر و پدر این زمان در که بگویم توانم می من"

 « 312 ص ،2

 یک نیستند آزاد. بنویسند مملکت مصلحت به بنا و[ حاکمان] ها آن برخالف قلم یک که نیستند آزاد[ مردان و زنان]"

 «055 ص ،1 ج همان،»  "!بگویند[ شاه] او به راجع کلمه
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 یا کنند فعالیت جامعه مسایل به راجع که نبودند آزاد ها زن...  بگوید؟ کلمه یک روز مسایل به راجع توانست زن کدام "

 «310 ص همان،»  ".ملت های گرفتاری به راجع بزنند؛ حرف

 ی توسعه و پلیسی – امنیتی های سیاست اجرای و پهلوی سلطنتی قدرت تثبیت و 0113 مرداد 32 کودتای از پس

 فرهنگ ترویج به رو روند و گرا مصرف زندگی ترویج و اقتصادی و اجتماعی نوسازی های برنامه شتابان اجرای و داری سرمایه

 .کرد متحول شدت به را جامعه سیاسی و اجتماعی بافت... و غرب

 :فرمایند می خصوص این در امام

 غربی، صحیح های تربیت هم آن نه غربی، های تربیت و بردند بین از کلی به ایران از را انسانی تربیت[ حاکمان] ها این"

 «312 ص ،2 ج همان،»  ".دادند رواج ما بین در غربی فاسد های تربیت[ بلکه]

 روا مترقی زن اسم به ای فریبنده ظاهر در هایی خیانت و ها ظلم چه آموزگار و پرور انسان قشر این زن، به نسبت"

 «031 ص ،01 ج همان،»  ".داشتند

 روشنفکر و جوان روحانیون از جدیدی نسل که شد سبب تحوالت این کنار در مذهب از عبور و زدا اسالم های سیاست

  مدرنیته و سنت یعنی روز آن جامعه در رایج گفتمان دو قوت نقاط برداشت و تلفیق با انها. گذاشتند ظهور ی عرصه به پا

 .بود( ره) خمینی امام انها راس در که کردند مطرح را اسالمی انقالب گفتمان

 نسبت متفاوت نگرش خصوصا و جامعه و سیاست به نسبت دینی کامال و جدید نگرش یک پویا فقه از استفاده با ایشان

 جمهوری نظام تثبیت و پیروزی ی عرصه در را زنان سیاسی مشارکت ی زمینه و دادند ارائه زمان آن ایران  جامعه در را زن به

 .اورد فراهم اسالمی

 

 اجتماعی سياسی مشارکت مفهوم. 3

 به «خصوصی شهروندان» که کنیم تعریف اعمال و ها فعالیت از ای مجموعه مثابه به توانیممی را سیاسی مشارکت

 اول، سال سیاسی، علوم فصلنامه داوود، فیرحی،. » هستند خاصی سیاست و حکومت از حمایت یا نفوذ درپی اعمال، آن وسیله

 «002-001 ص ،01 و 1 شماره یازدهم، سال اقتصادی، سیاسی اطالعات از نقل به  ،11 ص اول، شماره

 اراده دوم، و سیاسی اقدام و عمل عدم یا عمل بر اراده نخست،: است تصمیم و اراده نوع دو مستلزم سیاسی هرعمل

 تصمیم جمهوری ریاست یا مجلس انتخابات اصل در مشارکت به نسبت ابتدا شخصی مثال عنوان به. عمل آن جهت به نسبت

 اصل هم صورت، هردو در. کندمی معین داد خواهد رأی انتخاباتی نامزد کدام به که را خود عمل جهت سپس و گیردمی

 و فرهنگی روانشناختی، مبانی و هابرانگیزه متکی خود که است تصمیمی و اراده بر مبتنی سیاسی مشارکت جهت هم و مشارکت

 «11 ص همان،. » است ویژه اعتقادی

 در که تغییری. دهیم تعمیم نیز اجتماعی مشارکت به را سیاسی مشارکت از فوق تعریف توانیممی تغییرات کمی با

 قدرت از حمایت یا و نفوذ پی در شهروندان خاصش، معنای به اجتماعی مشارکت در که است این شودمی داده فوق تعریف

 .شوندمی وارد... و فرهنگ صنعت، پرورش، و آموزش مانند اجتماعی هایعرصه دیگر در بلکه نیستند سیاسی

 :که میکند اشاره نکته این به پیرفت آلن

 نیروی باروری در او ساختن ومسؤول انسانی ومنزلت شأن ازجمله بشر اساسی توانایی رشد را مشارکت مسیر"

 «1 ص ،0121 شهریور، 1 اطالعات، روزنامه»  ".داندباشد،می فکر روی از و سنجیده که عملی و گیریتصمیم
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 زنان اجتماعی و انسانی حقوق. 4

 قران تعالیم و ها اموزه اساس بر ایشان سیاسی و اجتماعی های اندیشه و است الهی مردی( ره)خمینی امام که انجا از

 سیاست دین های اموزه اساس بر زیرا. بود نخواهد مستثنی امر این از نیز زنان به نسبت ایشان سیاسی اندیشه است گرفته پایه

 .بودند مردان همپای سیاست و اجتماع امورات در زنان قشر مشارکت درصدد ایشان خاطر این به و نیست جدا دیانت از

 :فرمایند می( ره)خمینی امام

 کرده خلق آزاد است، کرده خلق کرامت با را زنان شما خداوند. دارند اختیار مردها که طوری همان دارند؛ اختیار ها زن"

 «113-311ص ،1 امام،ج صحیفه»  ".است

 :فرمایند می و شناسند می مردان با آنان تساوی و حقوق و زنان مدافع و بینانه واقع آیینی را اسالم ،(ره)خمینی امام

 ها آن اسالم. بودند داده دست از مردان پیش را خودشان حیثیت بانوان العرب، جزیرة در کرد ظهور که وقتی در اسالم

 «همان. » کرد مساوی مردان با را ها آن اسالم. کرد سرافراز و سربلند را[ زنان]

 در زنان فعال مشارکت با را شیعی نگرش خصوص به و اسالم سوم، دنیای آلمانی روزنامه با مصاحبه در( ره)خمینی امام

 زن تساوی و حضور به نسبت معاصر جهان رویکرد غرب، تمدن و فرهنگ منصفانه نقد با و کند نمی تلقی مغایر سیاست و جامعه

 .پذیرند می زندگی عرصه در را مرد و

 ممکن آیا. کند می رد ندارد، توافق مذهبی های سنت با که این برای را غربی زندگی سبک تشیع، که ایم شنیده: سوال

 کنید؟ بیان تشیع مذهب براساس مسأله این درباره را خود نظر شما است

 طرد اجتماعی زندگی صحنه از را زنان تنها نه...  است پیامبر راستین اسالم ادامه و انقالبی است مکتبی که تشیع: جواب

 فساد ولی پذیریم، می را غرب دنیای های پیشرفت ما. دهد می قرار خود انسانی رفیع جایگاه در جامعه در را آنان بلکه کند، نمی

 «051 ص ،1 ج همان،. » نه کنند می ناله آن از آنان خود که را غرب

 مردم اخیر نهضت و گیرد می شکل ایرانی زنان شگرف حرکت و انسجام( ره)خمینی امام گرایانه واقع مواضع این طبق

 و دین حال عین در زنان، درباره خشونت و ستم نفی و اسالم، در زن حقوق و مقام بیان با( ره)خمینی امام. زند می رقم را ایران

 :کرد احیا را شاهانه بیداد و فریب از آمده ستوه به ایرانیان تمدن و فرهنگ

 حق و دادن رأی حق و مالکیت حق و کار حق و تحصیل حق: دارد مرد که دارد را حقوقی همان زن اسالمی، نظام در... "

 با زنان با اسالم در که اند کرده منعکس خارج در که این...  دارد حق هم زن دارد، حق مرد که جهاتی تمام در. گرفتن رأی

 «11 ص ،1 ج همان،»  ".است باطلی تبلیغات و است غیرصحیحی امر شود، می رفتار خشونت

 

 

 انقالب و زنان. 5

 الدین جمال سید طلبانه اصالح قیام از. داشتند شرکت آن در زنان که داشت وجود هایی نهضت ایران، تاریخ در

 . شاهدیم را زنان انکارناپذیر حضور ، خرداد 05 و نفت صنعت شدن ملی و مشروطیت و تنباکو های جنبش آن از بعد و اسدآبادی

 حس را استبداد عصر فرهنگی بی فضای زنان، زیرا دارد؛ بارزی برجستگی گذشته، های نهضت میان در ،52 سال انقالب

 را شخصیتی و رفتاری مناسب الگوی و مدل انتخاب امکان دیگر، های تمدن و فرهنگ با تماس و آشنایی خاطر به و بودند کرده

 .بودند آورده دست به
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 دوشادوش را زنان ،(ره)خمینی امام. گرفت صورت خودجوش صورت به اسالمی، انقالب جریان در ایرانی زنان حضور

 .برشمرد انقالب پیروزی ساز زمینه را زنان سیاسی و اجتماعی آزادی و کرد می تشویق انقالب، از حمایت به مردان

 :فرمایند می باره دراین ایشان

! نگویید را مظالم! نزنید فریاد! نروید مردم بین در! نروید بیرون[ زنان] شما: بگویند که نبود طور این انقالب، ماجرای در"

 «311 ص ،1 ج همان،»  ".شد نصیب ما ملت برای پیروزی این که بود شما آزادی و شما فعالیت همین با

 «025 ص ،1 ج همان،»  ".هستید پشتوانه ما مملکت برای آتیه در[ زنان] شما"

 ها زن میکردند تشویق. ریختند می ها خیابان در ها زن تبع به مردها. دانیم می ها زنان مدیون را خودمان نهضت ما"

 «همان»  ".بودند جلو های صف در خودشان. را مردان

 بریزند که نبود بنابراین بانوان که صورتی در. ها خیابان توی ریختند بانوان که این برای. بردند پیش را نهضت این بانوان"

 «12 ص ،2 ج همان،»  ".ها خیابان توی ریختند[ اما] ها، خیابان در

 رهبران شما. کردند راهنمایی را نهضت. کردند اثبات را خودشان سیاسی رشد. بودند اسالمی نهضت این پیشرو[ زنان]"

 «(25 ص ،1 ج همان،»  ".شمایم گذار خدمت و دارم قبول رهبری به را[ زنان] شما من...  هستید نهضت

 «10 ص ،01 ج همان،»  ".دید نخواهد آسیب هست، اسالمی مقاصد پیشبرد برای مقدم صف در بانوانش که ملتی"

 حضرت و( س)زهرا حضرت از تاسی و دینی های اموزه و تعالیم از ناشی را زنان مشارکت این( ره)خمینی امام همچنین

 :فرمایند می و دانند می( س)زینب

 سیاست صحنه در وارد مردها از جلوتر بلکه مردها دوش هم و بیرون، است آورده را ها خانم که است قرآن و اسالم این"

 «311 ص ،03 ج همان،»  ".کرد

 تانک و مسلسل میدان به و کشیده آغوش در را خود طفل شیردل، های زن امروز اید؟ دیده چنین تاریخی چه در شما"

 «011 ص ،3 ج همان،»  ".روند می رژیم دژخیمان

 کنند می پا به ایران مختلف شهرهای در زنان که سیاسی جلسات...  است مملو شجاع و شیردل زنان از شاه های زندان"

 «013 ص ،1 ج همان،» ". نیست کم

 قدم به کنند می وادار را من که هایند این. داشتیم برنمی قدمی هیچ ما نبودند،[ مبارز مردان و زنان] ها این اگر"

 «01 ص ،5 ج همان،» ".برداشتن

 

 زنان اجتماعی سياسی مشارکت و امام. 6

 که رسیممی نتیجه این به انقالب از بعد و قبل در( ره)خمینی امام عملی رفتار و حکومتی اندیشه روند به توجه با

 .داشتند التزام و ایمان سرنوشت، عرصه در ها انسان دخالت اصل به خود اندیشه و عقیده ژرفای از( ره)امام

 نظام و داشت خواهد دنبال به را مشروعیت بحران مشارکت، بحران که کردند می توجه نکته این به( ره)خمینی امام

 نهایت در و مشروعیت های پایه ریختن فرو منتظر باید بایستد، آن جلوی و کند ایستادگی مشکالت مقابل در نتواند که  سیاسی

 .باشد خود، فروپاشی

 در آنان دخالت و ملت سیاسی مشارکت به امام اعتقاد بر گواه بهترین «است ملت رأی میزان» که راحل امام سخن این

 مسؤول را انسان که است وحی آیات روح از متأثر خود حکیمانه اندیشه این در( ره) امام. است خودشان سرنوشت تعیین

 . داندمی او خود اقدام و حرکت و اراده گرو در را انسان سرنوشت و خود سرنوشت
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 جرأت به بلکه و دیدند می برابر را مرد و زن ایشان، که دهد می نشان( ره)امام سخنان و فکری اسلوب و عملی سیره

 مردان از بیشتر زنان جویی مشارکت به نسبت ایشان تشویق و قدردانی و گذاری ارج و( ره)امام دلگرمی که بگوییم توانیممی

 .است بوده

 تأکید. دانستندمی زنان سیاسی مبارزات مدیون دیگری چیز هر از بیش را ایران اسالمی نهضت پیروزی(  ره)خمینی امام

 به اعتماد و باوری خود نوع یک تا شد سبب اجتماعی و سیاسی های عرصه در زنان ارزنده و سازنده برنقش( ره)خمینی امام

 واقف خود اجتماعی سیاسی نقش اهمیت به بار نخستین برای زنان. نداشت سابقه آن از پیش که گیرد شکل زنان در نفس

 صورت به ،(ره)امام بیانات پی در انقالب، از بعد ایرانی زنان. بود زنان جویی مشارکت برای مناسبی زمینه وضعیت، این. شدند

 نخبگان نقش از اطالعاتشان. کردند برقرار آن با فعالی رابطه و دادند نشان حساسیت سیاسی، نظام مختلف ابعاد به نسبت مثبت

 در مشارکتی سیاسی فرهنگ ترتیب این به و. یافتند سیاسی نظام در خود جایگاه از روشن تصوری. یافت افزایش جامعه سیاسی

 .گرفت شکل زنان قشر میان

 شرعی وظایف با را سیاسی حقوق این و کردند مطرح تکلیف عنوان به را سیاسی مشارکت از ابعادی( ره)خمینی امام

 به انتخابات در شرکت وآن. شد افزوده سیاسی مشارکت مفهوم به متغیر ایران، در اسالمی جمهوری استقرار از بعد .زدند پیوند

 انگیزه نه که را سیاسی آگاه نا های توده و مردم از گروه آن واقع در شده، حساب بسیار تمهید این. بود دینی فریضه یک عنوان

 پرسیهمه صندوقهای پای به شرعی تکلیف عنوان به حزبی، گرایشات و مواضع از شناختی نه و داشتند مشارکت برای ای

 .کشاند وانتخابات

 سرنوشت زیرا دانستندمی دینی فریضه و شرعی واجب که آنان حق فقط نه را مردم سیاسی مشارکت( ره)خمینی امام

 .نبود قایل مرد و زن بین فرقی مسأله این در و است واجتماعی سیاسی های عرصه در افراد مشارکت گرو در جامعه

 :فرمایند می خصوص این در ایشان

 و اید داشته اساسی نقش ها، نهضت در که گونه همان[ زنان] شما. کند دخالت مملکت اساسی مقدران در باید زن"

 قیام و کنید نهضت کند، اقتضا که موقع هر که نکنید فراموش و باشید سهیم پیروزی در باید باز هم اکنون اید، بوده سهیم

 «051 ص ،5 ج همان،» ".کنید

 «011 ص ،1 ج همان،»  ".است این تکلیفشان. بکنند دخالت سیاست در دارند حق ها خانم"

 «112 ص ،1 ج همان،»  ".است اسالمی و ملی وظایف از مرد و زن برای( انتخابات) امر این در شرکت"

 «111 ص ،1 ج همان،» ".باشد داشته دخالت خود سرنوشت در باید زن"

 و شدن انتخاب برای آنها حق و زنان سیاسی آزادی مساله به( ره)امام شدید نقد که است ضروری نکته این یادآوری

 حکومت عملکرد به بود اعتراضی بیشتر بود شده مطرح 0110 سال در والیتی و ایالتی های انجمن الیحه طی که کردن انتخاب

 به خود های بررسی در محققان از برخی که شد باعث زمانی مقطع آن در موضوع این با( ره)امام مخالفت. زنان حقوق نفس نه

 مردم انقالبی حرکت اوج های سال در بیشتر که زنان اجتماعی مشارکت و آزادی به خود اعتقاد در( ره)امام که برسند نتیجه این

 و الیحه این با مخالفت در ایشان بیانات که حالی در اند کرده استفاده سیاسی ابزار عنوان به آن از و نبوده راسخ بود شده مطرح

 کرد می مخالفت آن با ایشان آنچه دهد می نشان زنان با رابطه در انقالب از پس های سال در ایشان عملکرد و اقدامات همچنین

 حضور همچنین و شود دیکتاتوری نظام تقویت به منجر که حرکتی انجام و سلطنتی حکومت در زنان حضور از بود عبارت

 است بوده ضروری حتی و اشکال بال ایشان نظر از زنان مشارکت و حضور اصل ولی اسالمی، قواعد به توجه بدون زنان اجتماعی

 :کند می عنوان چنین مجلس در زنان حضور درباره را خود نظر( ره)امام سخنانی، طی 0111 سال در که چنان
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 مجلس به فرستادن زن تا چهار با مگر شود؟ می الفاظ با مگر شماها؟ گویید می چه گویی؟ می چه مترقی، مملکت این"

 می ما کنند؟ درست ترقی تان های زن تا کردند درست شما برای ترقی بودند حاال تا که مردها مگر شود؟ می حاصل ترقی

 این با مخالفیم، فحشا این با نیستیم، مخالف زنان ترقی با ما... نیست چیزی فساد جز مراکز این در فرستادن را اینها گوییم

 ««115 ص ،0 ج همان،»  ".مخالفیم غلط کارهای

 

 زن اجتماعی سياسی مشارکت هاي زمينه ابعاد. 7

 انتخاب حق( الف

 باور این به و کشاندندمی عمومی و اجتماعی امور حیطه به را مرد ریاست ی حوزه مذهبی، نظران صاحب از زیادی تعداد

 در زن که همانطور خاطر این به و کندمی اثبات زن جنس بر را مرد جنس برتری ،«النساءعلی قوامون الرجال» آیه که داشتند

 حق زنان خاطر این به و باشند باید مردان سرپرستی تحت هم جامعه در زن است، مرد ریاست و سرپرستی تحت خانواده محیط

 .دارند کردن انتخاب و شدن انتخاب حق زنان خمینی، امام فقهی اجتهاد براساس اما. ندارند گرفتن رأی و دادن رأی

 :فرمایند می رابطه این در امام

 فعالیت ها مرد که همانطوری... باشید وارد داده اجازه اسالم که قدری آن ها میدان و ها صحنه همه در باید شما"

. نیست سرنوشتتان در دیگران و شما و ما بین فرقی که این برای. بکنند فعالیت باید هم ها خانم انتخابات، برای کنندمی

 «111 ص ،02 ج همان،»  ".است همه سرنوشت ایران سرنوشت

 انتخاب حق. دارند دادن رأی حق. هستیم قائل ها زن برای ما که مسایلی این است غرب از باالتر. دارند رأی حق هازن"

 «330 ص ،5 ج همان،»  ".دارند شدن انتخاب حق. دارند

 

  جامعه سازندگی در مشارکت( ب

 اجتماعی فعالیت هرگونه با که مفهوم این به هم ان داشتند تاکید جامعه سازندگی در زنان مشارکت بر( ره)خمینی امام

 های سفارش. بودند موافق بیانجامد جامعه حیات و حرکت غنای به و باشد داشته جامعه عرصه در سازنده اثری که زنان سیاسی

 از پیش که ایشان های نظر بر بود تأییدی اسالمی انقالب پیروزی از پس و سازندگی عرصه در زنان حضور تداوم بر( ره)امام

 اسالمی جامعه زوایای و ابعاد همه در زن سازنده و زنده حضور بر و کردند می ابراز خارجی خبرنگاران پاسخ در "عمدتا و انقالب

 :  که کردند بیان چنین سؤالی پاسخ در 0152 ماه آبان در( ره)خمینی امام. کردندمی تأکید

 مقام بتواند او که دهدمی ارتقاء حدی تا را زن اسالم و دارند اسالمی جامعه بنای در حساسی نقش اسالم، نظر از زنان"

 حکومت ساختمان در تواندمی رشدی چنین با متناسب و بیاید بیرون بودن ءشی حد از و بیابد باز جامعه در را خود انسانی

 «111 ص ،1 ج همان،»  ".بگیرد عهده به هاییمسؤولیت اسالمی

 زنان حضور بدون جامعه معنوی و مادی سازندگی که کنندمی اعالم صراحت به 0152 شهریور در و انقالب از پس

 :نیست پذیرامکان

 را کارها این توانندنمی کدام هیچ تنها[ شود اصالح دولت،] و ملت دست به شما، و ما دست به باید ها آشفتگی این"

 و بروند کنار که کنند خیال ها مرد یا و بدهند انجام را کارها این ها مرد و بروند کنار که کردند خیال ها خانم اگر. بکنند درست

 این بدهد، انجام روحانیت کنند خیال هرسه یا و بدهد انجام دولت بکنند خیال دو هر یا و بدهند انجام را کارها این ها خانم

 «001 ص ،1 ج همان،»  ".نیست صحیحی خیال خیال،
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 آزادي از برخورداري( ج

 آزادی همانند زن، آزادی که است بدیهی .است آزادی از برخورداری زن اجتماعی سیاسی مشارکت زمینه ترین عمده

 .نظراست مورد اجتماعی نظم و شده پذیرفته دینی مقررات چارچوب در مرد

 در اما. کندمی سلب را زن آزادی نیز شرعی مقررات محدوده در حتی که است صورتی به دینی های برداشت از برخی

 حتی. کند اقدام نشود جامعه و خود تباهی موجب که عملی و فعالیت هر به است آزاد مرد همانند زن ،(ره)خمینی امام اندیشه

 .کند انتخاب خود را حجابش نوع تا است آزاد است، الزامی آن اصل رعایت که حجاب مانند امری در

 به را حجابش که را لباسی هر تواندمی زن بلکه باشد چادر که نیست الزم ولی باشد داشته حجاب باید زن دراسالم"

 «011 ص ،1 ج همان،»  ".کند اختیار آورد وجود

 که بودند نظر این بر شود، انسان شخصیتی ابعاد همه شامل که طوری آزادی مفهوم به دادن توسعه با( ره)امام حضرت

 مرد، حقوق با برابر و شایسته حقوق قراردادن و جاهلیت عصر در اجتماعی ننگین مناسبات دایره از زن کشیدن بیرون با اسالم

 .است بخشیده آزادی او به و داده نجات جاهلی، رفتار و تفکر های زنجیر و غل اسارت از را زن

 : فرمایند می ایشان

 « 013 ص همان،. » است زن وجودی ابعاد تمام در زن آزادی گذارپایه خود بلکه است، موافق تنها نه زن آزادی با اسالم

 صراحت به ایران، سیاسی نظام در تحول مخالفان تبلیغات با مقابله جهت در انقالب، پیروزی آستانه در ،(ره)خمینی امام

 شفاف گیری موضع این. کند می یاد پوشش، نحوه و مسافرت و سیاست و اشتغال و تحصیل های عرصه در زنان های آزادی از

 بسترسازی پیوسته که ـ را دانشگاهیان و دانشجویان خصوص به ایرانی، زنان جامعه گوناگون نیروهای جذب گمان بی رهبری،

 و حقوق درباره( ره)خمینی امام ستیزی تحجر. شد سبب ـ اند داشته عهده بر را طلبانه استقالل و خواهانه آزادی های نهضت

 انسانی نگرش با( ره)امام آمد می شمار به کشور برای سرافرازی فردای بخش نوید که بود بلندی گام ایرانی، مسلمان زنان حضور

 و پروردندمی را اسالمی جامعه در زن شدن نشین خانه توهم که کسانی به داشتند زن جایگاه و شأن به نسبت که فراجنسیتی و

 :که زدند نهیب سخت کردند،می القاء

 نشین خانه را زن فقط که است آمده اسالم کنندمی خیال که اندکرده مشتبه مردم برای را زن آزادی موضوع چنان"

 با چرا دهد؟ انجام دولتی کار نتواند زن چرا باشیم؟ مخالف او کارکردن با چرا باشیم؟ مخالف زن خواندن درس با چرا. کند

 باید زن دراسالم آری. ندارد فرقی مرد با هرگز زن است، آزاد اینها تمام در مرد چون زن. کنیم مخالفت زن کردن مسافرت

»  ".کند اختیار آورد وجود به را حجابش که را لباسی هر تواندمی زن بلکه باشد، چادر که نیست الزم ولی باشد داشته حجاب

 «011 ص همان،

 به او قرارگرفتن و انسانی شأن از زن خروج مرز شودمی متوقف آن در زن آزادی که مرزی تنها( ره) خمینی امام نظر از

 .است دیگران غرایز بازیچه عنوان

 عنوان به که این نه کند مشارکت اجتماعی سیاسی های فعالیت در خود انسانیت با تا است آزاد زن ،(ره)امام دیدگاه از

 .شود هوسبازان دست ابزار شده، ءشی و عزیزی عنصری

 :فرمایند می خصوص این در( ره)خمینی امام

 همان،»  ".آزادها سایر مثل باشد آزاد ها، انسان سایر مثل باشد انسان ها، آدم سایر مثل باشد آدم زن، خواهیممی ما"

 «11 ص
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 خواهدمی اسالم. باشد ما دست در عروسک یک و ءشی یک عنوان به زن که خواهدنمی اسالم و توانیم نمی ما"

 آلت و مردان برای ءشی فقط زنان که دهیم نمی اجازه هرگز ما. بسازد کارآمد و جدی انسانی او از و کند حفظ را زن شخصیت

 «311 ص ،5 ج همان،»  ".باشند هوسرانی

 

 جهاد و دفاع صحنه در حضور( د

 زنان مشارکت دادند، قرار ستایش مورد را آن و کردند یاد فراوان ها سخنرانی در(  ره)خمینی امام که موضوعاتی از یکی

 .است ایران ملت ساله 2 مقدس دفاع در

 نقش که نیز ایرانی مسلمان زنان و دارد سراغ را نبرد های صحنه در زنان حضور از فراوانی های نمونه اسالم صدر تاریخ

 و تالش هیچ از گرفت قرار تهاجم مورد اسالمی انقالب طیبه شجره که زمانی داشتند، انقالب نهال رسیدن ثمر به در عظیمی

 .آفریدند پایداری و مقاومت از شگفت هایی صحنه و نکردند دریغ ایثاری

 :فرمایند می باره این در ایشان

 تاریخ کدام روند،در می دژخیمان تانک و مسلسل میدان به و کشیده درآغوش را خود طفل دل، شیر های زن امروز"

 چاپ کبیر، امیر:تهران ،(زن)سوم دفتر امام، کالم از امام راه جستجوی در»  ".است شده ثبت زنان از فداکاری و مردانگی چنین

 «21٫ص ،0111 دوم،

 ایمان مرهون زیادی اندازه تا جهاد و جنگ با مرتبط های انگیزه تعمیق و باورها ترویج و دفاع فرهنگ سریع گیریشکل

 .بود ایرانی متعهد و مسلمان زن پایداری و صالبت و

 آموزگاران که را آنان تربیتی نقش دفاع، های جبهه پشتیبانی در زنان زحمات به نهادن ارج با( ره)خمینی امام حضرت

 مردان توانایی و کارکرد از فراتر سطحی در را زنان بخشی روحیه و عاطفی و روانی نقش و دادمی قرار توجه مورد اند آینده نسل

 :فرمایند می نکته این به اشاره با ایشان .دیدندمی

 و نهضت این در ایران بانوان. شد حاصل ایران بانوان در که است تحولی بود، هرچیز از تر بزرگ ایران در که آنچه"

. است دیگران از بیشتر آنها سهم هستند، فعالیت مشغول ها جبهه پشت در که هم امروز و دارند مردان از بیشتری سهم انقالب

 بزرگی سهم باز دارند، مجالس دیگر جاهای و ها کالس در که هاییتربیت چه و خردساالنشان تربیت چه و کودکانشان تربیت چه

 در که چیزی آن لهذا و نیست عواطف این ها مرد در و است خودشان مخصوص هست بانوان در که عواطفی. دارند انقالب این در

 انجام مفید بسیار کارهای جبهه برای آنها دارند بانوان که عواطفی موجب به. شودمی صادر بانوان از عواطف روی از جبهه پشت

 «3/1/11 جماران، حسینیه تهران، دفترهشتم، تبیان، ،(ره)خمینی امام اندیشه در زن جایگاه»  ".دهندمی انجام و اندداده

 زنان و گذاردنمی مرد و زن بین تفاوتی فقها دیگر همانند( ره)امام فقهی دیدگاه دفاع، مسأله در زن شرعی تکلیف درباره

 .دانندمی توان اندازه به دفاع به مکلف هم را

 مملکت، افراد همه بر بکنند تعدی بخواهند و بکنند هجوم ما اسالمی کشور به اگر" :دارند می عرضه بیاناتی طی ایشان

 فرق دفاع حال لهذا و کنند دفاع که است واجب نیست شرطی دیگر جا این بزرگ کوچک، مرد، چه زن، چه کشور افراد همه بر

 «311 ص ،03 ج امام، صحیفه» ".بکنند دفاع باید. ندارد شرطی دفاع حال دارد، شرایط جهاد حال. جهاد حال با دارد

 دوشِ هم و حاضر نظامی و اقتصادی و فرهنگی های صحنه در کالن و خرد و جوان، پیرو زنان و بانوان که مفتخریم ما"

 که ـ نظامی آموزش در دارند جنگ توانِ که آنان و. دارند فعالیت کریم قرآن مقاصد و اسالم تعالی راه در آنان از بهتر یا مردان

 آشنایی نا و دشمنان توطئه که هایی محرومیت از و[ کرده] شرکت ـ است مهم واجبات از اسالمی، کشور و اسالم از دفاع برای
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 قید از و رهانده را خود متعهدانه و شجاعانه نمودند، تحمیل مسلمانان و اسالم بر بلکه ها، آن بر قرآن و اسالم احکام از دوستان

 بودند، آورده وجود به مسلمین مصالح از اطالع بی آخوندهای بعضی و نادانان دست به خود منافع برای دشمنان که خرافاتی

 «023 ص ،30 ج همان،»  ".اند نموده خارج

 ،01 ج همان،»  ".اند گشته نایل شهادت واالی درجه به میهن، از دفاع در و انقالب این در که زنانی بر خداوند درود و"

 «313 ص

 

 تعلم و تعليم حق( ه

 و شرایط از متأثر یا و دینی های برداشت ازسوء متأثر فرهنگی موانع با دیرباز از ایران جامعه در زن آموزی سواد موضوع

 .است بوده روروبه زمانه اوضاع

. بود ممکن سختی به و بود، اجتماعی عرصه در او حضور و خانه از زن خروج مستلزم که فعالیتی هرگونه انجام "اصوال

 در یا که جستندمی استناد مذهبی متون از برخی به تعلم، و تعلیم ازجمله و اجتماعی فعالیت عرصه در زن حضور مخالفان

 .دارد وجود جدی تردید اعصار همه به آن تعمیم درستی در یا و آن وثاقت

 میکردند فکر مخالفان. دارد زن به نسبت مالیخولیایی تصویری از حکایت زن شدن اجتماعی و آموزی علم از شدید ترس

 باید فقط زنان که شدمی سفارش حتی. همان سالمت و عفت جاده از او انحراف و همان نوشتن و خواندن به زن توانایی که

 وسوسه مبادا که نخوانند را یوسف سوره زنان که این یعنی. بود شده استثنا یوسف سوره هم ازقرآن و بیاموزند را قرآن خواندن

 زنان بر ناروایی و بیمارگونه بیم چنین مطالب، آموزترین عفت و ترینمقدس و ترین معنوی خواندن به نسبت که وقتی... و شوند

 .است روشن مطالب دیگر تکلیف است، رفتهمی

 هرگونه از زن محرومیت و ممنوعیت راه کندمی پیشنهاد زن کرامت و عفت حفظ برای هایی پندار چنین که راهی

 امام عملی سیره .اوست روی به معرفت و دانش و فهم و آگاهی های پنجره همه بستن و خانه دیوار چهار از خارج در حضور

 طبیعی حق را آموزی علم ایشان که دهد می نشان دانش، تحصیل به دخترانشان تشویق و انقالب از پیش ها سال از( ره)خمینی

 .شمردندمی ناروا را علوم مطلق تحصیل در جنسی تبعیض و دانستندمی زنان

 :که اند فرموده ایشان 

 ثابت انقالب طول در ایران محترم بانوان و ندارد قشری دون قشری به اختصاص اسالمی علوم "خصوصا ،"مطلقا علوم"

 و نمایند مسلمانان و اسالم به ارزشمندی خدمات سیاسی و اجتماعی هایفعالیت در حتی توانندمی مردان دوش هم که نمودند

 «11 ص ،01 ج همان،»  ".باشند پیشتاز بانوان بزرگوار جامعه تعلیم و تربیت در

 تالش به را زنان و شمردند می مردود خاصی طبقه و جنس دست در را فرهنگی امور و علم انحصار ،(ره) امام حضرت

 :که دارند می بیان و کردندمی دعوت شان عمومی سطح ارتقاء برای

 «021 ص ،01 ج همان،»  "...است همه مال علم. ندارد انحصار کس هیچ به علم که کنید کوشش تقوا و درعلم"

 را زن و مرد از ملت آحاد همه ، تمام صراحت به کردند صادر را آموزی سواد ملی نهضت فرمان( ره)امام که هم هنگامی

 فراخواندند امر این در مشارکت برای
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 نتيجه

 

 وظایف اما داند می مرد همپایه را زن که است الهی و دینی های آموزه با مطابق زن خصوص در( ره)امام سیاسی اندیشه

 در مانعی تواند نمی اسالمی خاص احکام و جنسی های محدودیت. است متفاوت آن اجتماعی وجودی شخصیت به توجه با زن

 جایگاه و مقام بازشناسی برای( ره) امام طرفی از. گردد خود شرف و حیثیت از دفاع یا استبداد مقابل در خود حق احقاق جهت

 در هردو دهند می تشکیل را اجتماع و خانواده اساس که مرد و زن که است باور این بر سیاسی های عرصه در مسلمان زن

 از( ره)خمینی امام اندیشه در زن که آنجا از این بر عالوه. داند می موثر موجود وضع تغییر و استبدادی وضع کردن دگرگون

 هیچ و شدند می خواستار سیاسی مختلف های عرصه در را جامعه از قشر این سیاسی حرکت لذا است برخوردار مهمی جایگاه

 های عرصه در زنان سازنده نقش به(ره) امام تشویق و تاکید این. نمودند می نیز تشویق بلکه نداشته مخالفتی مسئله این با گاه

 در بار اولین برای زنان که بود اسالمی انقالب جریان در. شد زنان در نفس به اعتماد و خودباوری نوع یک سبب اجتماعی سیاسی

 شد سبب و بود آنها جویی مشارکت برای مناسبی ی زمینه وضع، این و شدند واقف خود اجتماعی سیاسی اهمیت به ایران تاریخ

 فراهم را اجتماعی زندگی ابعاد تمام در زنان بالندگی و رشد موجبات که بگیرد شکل قشر این میان در مشارکتی سیاسی فرهنگ

 .کرد

 

 

 مراجع

 

 ،احکام، ها، مصاحبه ها، پیام بیانات،( )س) خمینی امام آثار مجموعه: امام صحیفه (0121) اهلل روح خمینی 

 (ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه ،(جلدی دو و بیست دوره( )ها نامه و شرعی اجازات

 ،تنظیم موسسه هشتم، دفتر موضوعی، آثار تبیان، خمینی، امام اندیشه در زن جایگاه (0111اهلل ) روح خمینی 

  خمینی، امام اثار نشر و

 ،(ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم موسسه حدیث، چهل شرح (0115) اهلل روح خمینی 

 ،نشر و تنظیم موسسه ،0111 آذر بازنویسی و اصالح ، 0111 امام سیاسی نامه وصیت (0121اهلل ) روح خمینی 

 (ره) خمینی امام آثار

 ،تا 0110 سال از خمینی امام هایاعالمیه و بیانات از: امام کالم از راه جستجوی در (0113اهلل ) روح خمینی 

 کبیر امیر: تهران ،0110

 اطالعات روزنامه 

 ،اقتصادی، سیاسی اطالعات از نقل به  ،11 ص اول، شماره اول، سال سیاسی، علوم فصلنامه داوود، فیرحی 

 002-001 ص ،01 و 1 شماره یازدهم، سال


