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زنــان بهعنوان نیمی از پیکر اجتماع در عرصههای اجتماعی ،سیاســی ،فرهنگی و اقتصادی

نقش بســیار مهمی ایفا میکنند و برای رســیدن به این جایگاه باید به مرحله توانمندســازی
خود برســند .هدف توانمندسازی کمک به افراد ضعیف است تا تالش کنند بر ضعفهای
خود غلبه کنند ،جنبههای مثبت زندگیشــان را بهبود ببخشــند و مهارتها و تواناییهایشان
را بــرای کنترل عاقالنه بر زندگــی افزایش دهند و آن را در عمل اجرا کنند .در جامعه ایران
نیز از قدیم تاکنون مسئله زنان مورد بحث بوده است .امام خمینی یکی از اندیشمندان مهم
در این زمینه اس��ت .در این مقاله از چهارچوب نظری توماس اســپریگنز و بررســی جامعه
موجود ،جامعه مطلوب و راهحل به بررســی توانمندسازی زنان از نگاه امام خمینی پرداخته
شده است .مهمترین نتایج نشان میدهد که ایجاد حکومت اسالمی و اجرای واقعی قوانین
و مقررات آن در جامعه موجب ایجاد زمینههای مناســب برای توانمندسازی و ایجاد جایگاه
مناسبی برای زنان در جامعه میشود.

واژههای کلیدی :توانمندســازی ،امام خمینی ،زنــان ،جامعه موجود ،جامعه مطلوب،

راهحل.

 .1این مقاله برگرفته از رساله دکتری است.
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زنــان نیمی از جمعیت جهان را تشــکیل میدهند .با وجود اینکه حیات و تداوم بقای انســانها
همواره در گرو نقشآفرینی زنان در خانه و جامعه بوده اســت ،در بســیاری از مقاطع تاریخی و
در بسیاری از جوامع زنان تحت ظلم و ستمهای زیادی قرار گرفتند و در بسیاری از موارد حقوق
ایشان تضییع شده است؛ حتی فراتر از آن در بسیاری از موارد عالوه بر حقوق انسانی ،به کرامت
بانوان نیز تعرض شــده و رفتاری دون شأن انسان با ایشــان صورت گرفته است .در برخی جوامع
نیز تالشهایی برای احقاق حقوق زنان انجام شــده ،اما به کرامت ایشــان توجهی نشــده و از زن
بهعنوان ابزاری برای بهرهمندیهای اقتصادی و سیاســی سوءاستفاده شده است؛ به همین دلیل با
وجود تالشهای فکری و سیاســی زیاد و البته ارزشــمندی که برای احقاق حق و احیای کرامت
زنان صورت گرفته ،زنان همچنان در بســیاری از جوامع به جایگاه واقعی و واالی خود در جامعه
دســت نیافتهاند .خدشهدارشدن جایگاه واقعی و ارزشمند زنان در جوامع امروزی از سوی طیف
گستردهای از افراد و مکاتب صورت گرفته که یک سوی آن تضییع حقوق اولیه و مسلم زنان در
عرصههای فردی و اجتماعی بوده و سوی دیگر آن افراط در برابری ،تساوی و تشابه با مردان است
که ویژگیهای فیزیولوژیک ،عاطفی و رفتاری متمایز زنان از مردان را نادیده گرفته و بدینترتیب
شــأن ،جایگاه ،کرامت و البته حقوق ویژه زنان را زیر پا گذاشــته اســت ،اما در طول تاریخ و در
ایران ،زنان از افرادی که در حاشیه قرار داشتند ،بهتدریج به کنشگران فعال در عرصههای مختلف
اجتماعی ،سیاســی و فرهنگی ،بهویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی تبدیل شدهاند و این تحول
در جایگاه زن ،بهویژه در چهل ســال گذشته تا حدود زیادی مدیون توانمندسازی آنها مبتنی بر
آرای حضرت امام خمینی بوده اســت .دغدغه اصلی این مقاله بررسی مبحث توانمندسازی زنان
در جامعه و بیان موانع ساختاری ،عرفی و قانونی در جامعه است.
چهارچوب نظری

در این مقاله ،از چارچوب اســتداللی توماس اســپریگنز و تحلیل اســنادی استفاده شد .راهها و
روشهای متفاوتی برای رســیدن به حقیقت و کســب معرفت به آن وجود دارد .در این میان یکی
از روشهای تحقیق که محقق را برای رســیدن به حقیقت یاری میدهد ،استفاده از روش تحلیل
اســنادی است .این روش به پژوهشگر کمک میکند روابطی را که میان حقایق در دنیای ممکن
وجود دارد ،از جمله روابط پیوندی میان گزارههای موجود در شــالوده یک متن منسجم ،روابط

میان ارجاعات در یک متن ،روابط میان متن و ســند و نیز وجود روابط میان رفتارهای پژوهشی و
الگوهای رفتاری محققان کشــفکند .روش اسپریگنز شــامل سه مرحله جامعه موجود ،جامعه
مطلوب و ارائه راهحل است.
جامعه موجود

جامعه مطلوب

مشــاهده بینظمی،غیر از مشکل تشــخیص علل ،مسئله دیگری را نیز مطرح میکند .این مسئله
موضوع نظم سیاســی درست اســت .کوشش نظریهپرداز برای نشــاندادن تصویر جامعه سیاسی
نظمیافته در نقطه مقابل مشاهده او از بینظمی ادامه مییابد .فشارها ،بحرانها ،درهمریختگیها
و نابســامانیهای نظام قدیم نظریهپرداز را وادار میکنند تا در فکر خود به بازســازی نظام سیاسی
جدید بپردازد .البته نظریهپرداز مجبور نیست جامعه جدید را بسازد؛ زیرا این کار وظیفه مصلحان
و مردان عمل اســت ،اما او باید الگوی جامعه خوب را در ذهن خود مجســم کند و معیاری هم
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وقتی اوضاع آشفته شود و فهم مسائل بهسادگی میسر نباشد ،مردم بیشتر تمایل دارند تا به باورهایی
ً
که قبال حقیقت تلقی میکردند ،با تردید نگاه کنند .ممکن است بهسختی بتوان درباره باورهایی
که پذیرفته شدهاند تردید داشت ،اما وقتی همین باورها سبب دردسر میشوند ،تردیدداشتن درباره
ً
آنها کامال آســان اســت .بحرانهایی که به نظریهپــردازی میانجامند ،به اشــکال متعدد ظاهر
میشــوند .بحران ممکن است برای همه روشن باشد ،تمام افراد جامعه را شامل شود و بر زندگی
همه اثر بگذارد .درهمگسیختگیها و مصیبتهای گستردهای که بهصورت جنگهای داخلی و
بحرانهای اقتصادی جوامع انســانی را گرفتار میکند ،مثالهای بسیار واضحی است .گاهی همه
قبول دارند که جامعه با مشــکالتی مواجه است ،اما در شناسایی مشکل اصلی اتفاقنظری وجود
ندارد .بحرانهای دیگر ممکن است بسیار محدود پنهان بوده و بهسادگی برای متصدیان در نظام
ً
سیاســی قابل لمس نباشد .چهبســا گروهی ممکن اســت فکر کنند اصال مشکلی وجود ندارد؛
بنابراین اختالفنظر از همانجا آغاز شود؛ از اینرو بحرانی که نظریه سیاسی را موجب میشود،
ممکن است در بعضی مواقع محلی و فردی باشد و نه کلی و عالمگیر .هدف نظریههای سیاسی
درنهایت فهم و توضیح نظم صحیح در جامعه است ،اما این هدف از مشاهده خرابی و بینظمی
آغاز میشود (اسپریگنز.)65-43 :1382 ،
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از آن به دســت دهد .با این تعبیر ،نظریههای سیاسی «تصویرهایی نمادین از جامعه بازسازیشده
ً
ً
ارائه میدهند» .او صرفا دنیا را آنطور که وجود دارد ،توصیف نمیکند؛ مسلما از توصیف جهان
آغاز میکند ،اما باید جهان را آنطور که باید باشــد نیز «تعریف کند» .او با دقت نابسامانیها و
بحرانهای سیاسی را بررسی میکند و سپس طرحی ارائه میدهد که در آن تمام این نابسامانیها
رفع شــدهاند .بازســازی ذهنی جامعه بهکمک تصویر آرمانی نظریه در پی حقایقی درباره دنیا،
سیاست و انسان است (اسپریگنز.)115-80 :1382 ،
ارائه راه درمان
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در دنیای واقعی که مردم زندگی میکنند ،اگر همهچیز عاقالنه باشد ،راهحلهای تجویزی مستلزم
داشــتن بنیانهای متکی بر حقیقت هســتند .بهدلیل خصوصیت ویژه آدمی و بهنجاری تمایالت
انســان ،حتی اگر نظریهپرداز بهطــور تجویزی صحبت نکند ،حرفهایــش اثر تجویزی خواهد
داشــت .اینکه آیا تدبیر «عقالنی» اســت یا نه (آیا عکسالعمل مناسبی در مقابله با موضوع مورد
بحث وجود دارد) در بیشــتر موارد ارتباط مســتقیمی با جوابدادن به این سؤال دارد که آیا مردم
بالقوه موجوداتی شاد ،دوستداشتنی ،مهربان و اجتماعی هستند؟ اگر اینطور است ،پس مردمان
بیشمار ناراضی ،غیراجتماعی و غیر دوستداشتنی محصول محیط اجتماعی و نهادهای سیاسی
هســتند؛ بنابراین برای کســانی که این مسئله مهم است ،واضح ،مناسب و حتی تکلیف است که
برای تغییر یا نابودی کامل این نهادهای سیاســی مخرب بکوشــند .آیا برعکس ،مردم موجوداتی
بالقوه جنایتکار ،تجاوزگر به عنف و مستبدند؟ اگر چنین است ،سابقه ساختهای سیاسی موجود
بهتر جلوه خواهد کرد .برداشــتها از قابلیت انســان در بیشــتر موارد به قضاوت درباره آنچه در
گســتره سیاست «امکان دارد» ،مربوط است؛ از اینرو ارزیابی دقیق از افق امکانات در سیاست
بهوضوح برای تجویزهای سیاسی محکم و سرنوشتساز است .جنبه تجویزی نظریههای سیاسی
از قضــاوت درباره آنچه «ضروری» یا «اجتنابناپذیر» اســت ،ریشــه میگیرد .اگر تجویزهای
سیاســی میخواهند واقعگرا و درنتیجه اجباری باشند ،باید به محدودیتهایی که جهان خارج بر
تمهیدات بشــر تحمیل میکند ،توجه کنند .هدف برخی از راهحلهای تجویزی این اســت که
تدابیر سیاســی صحیح باید برخی واقعیتهای ضروری وانکارنشــدنی زندگی را در نظر بگیرند.
در این حالت «بایدها» از «هستها» استنتاج نشدهاند ،بلکه واقعیتها نشان میدهند که اجرای
«بایدها» اعمالی بیثمرند .همچنین تدابیر سیاســی مناسب باید آنچه را که «از نظر جامعهشناسی

محتوم قلمداد میشــود» مدنظر قرار دهند .اگر جامعه انســانی جنبهها و شــرایطی دارد که برای
بقای آن ضروری اســت؛ بنابراین کسانی که راهحل سیاســی تجویز میکنند ،باید این جنبهها را
در نظر بگیرند .چگونگی اســتفاده از این ســه مرحله در این مقاله بدینصورت است که ابتدا به
وضعیت موجود توانمندسازی زنان در جمهوری اسالمی و علل و ریشههای این وضعیت پرداخته
میشــود .سپس وضع مطلوب توانمندسازی زنان از نگاه امام بررسی شده و در پایان راهکارهای
گذار از وضع موجود به وضع مطلوب از نگاه ایشان تحلیل شده است (اسپریگنز.)180-154 :1382 ،

براساس مرحله اول نظریه توماس اسپریگنز به بررسی وضعیت موجود زنان در جمهوری اسالمی
از نگاه امام خمینی (ره) پرداخته شــده اســت .در این راستا ،مواردی که در راه توانمندسازی زنان
مؤثر است ،مانند آزادی ،تعلیم و تربیت ،مشارکت و حضور سیاسی ،فعالیت اقتصادی و فرهنگی
بررســی شده اســت .امام خمینی (ره) همواره بر این عقیده بودند که شأن انسانی زن و مرد یکسان
است و هیچیک از دیگری باالتر یا در سایه دیگری نیست .ایشان شخصیت فردی زن را بهعنوان
موجودی ثانوی قلمداد نمیکنند و در مقایســه با مرد هیچگاه شأنی پایینتر برای او قائل نیستند،
بلکه معتقدند شــخصیت زن اگر باالتر از مرد نباشــد ،حداقل برابر اســت و مردان هیچ برتری و
منزلتــی بــر زن ندارند .اگر هم تفاوتی در احکام وجود دارد ،بهدلیل نقش متفاوتی اســت که در
نظام خلقت بر عهده هر دو گذاشتهشده و این تفاوت ،دلیل برتری یکی بر دیگری نیست (مکتبی،
 .)40 :1387نگاه امام ،همسانی زن و مرد و مسئولیت مشترک آنان در حوزه عمل بانوان بهویژه در
زمینههای حضور اجتماعی است .مظاهر حضور اجتماعی اعم از تالشهای فرهنگی ،آموزشی،
سیاسی ،تحصیل ،اشــتغال و تولیدات صنعتی ،کشاورزی ،دامی و دیگر فعالیتهای اجتماعی با
«حفظ جهات شرعی» به جنس خاصی اختصاص ندارد و زنان نیز حق پرداختن به آنها را دارند
و در بســیاری موارد این امر تکلیف دینی و اجتماعی آنان به شــمار میرود .تالش حضرت امام
نیز طی این ســالهای مبارزه و پساز آن ،از جایــگاه مرجعی بزرگ و رهبری که فقط و فقط از
موضوع احکام دین و تکالیف اســامی ســخن میگوید ،مصروف این شد که بانوان را به صحنه
آورد و از قید و بندهای خرافی و محرومیتهای خودساخته که بر تالش اجتماعی و نقشآفرینی
آنان با توطئه دشمنان و ناآ گاهی توسط برخی دوستان بستهشده بود بگشاید و آنان را به مرحلهای
از رشد و بالندگی برساند (مرتضوی .)103 :1378 ،ایشان در ردیف یکی از افتخارات خود و جامعه
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مرحله اول :وضعیت موجود زنان
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اسالمی در آغاز وصیتنامه سیاسی الهی خویش میفرماید:
ما مفتخريم كه بانوان و زنان پير و جوان و خرد و كالن در صحنههاى فرهنگى و
اقتصادى و نظامى حاضر ،و همدوش مردان يا بهتر از آنان در راه تعالى اســام و
مقاصد قرآن كريم فعاليت دارند؛ و آنان كه توان جنگ دارند ،در آموزش نظامى
كه براى دفاع از اســام و كشــور اســامى از واجبات مهم اســت شركت ،و از
محروميتهايى كه توطئه دشمنان و ناآشنايى دوستان از احكام اسالم و قرآن بر آنها
بلكه بر اســام و مسلمانان تحميل نمودند ،شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و
از قيد خرافاتى كه دشــمنان براى منافع خود به دست نادانان و بعضى آخوندهاى
بىاطالع از مصالح مســلمين به وجود آورده بودند ،خارج نمودهاند (امام خمینی،
 ،1389ج .)398-397 :21
در راســتای تحولی که در ملت و زنان ایران بهدنبال انقالب اســامی ایجاد شــده بود ،زنان
توانســته بودند خود را از یوغ آزادی شــاه مخلوع خارج کنند .همچنیــن در راه پیروزی انقالب
گامهای بســیاری برداشــته بودند .امام خمینی (ره) بارها در بیانــات مختلف از حضور و همراهی
بانوان تشــکر و قدردانی کردند و معتقد بودند این زنان بودند که در راه پیروی انقالب اســامی
و بعد از آن زحمات بســیار کشیدهاند و بســیار تأثیرگذار بودهاند و این زنان بودند که مردان را به
میدانها آوردند .ایشان در همین راستا میفرمایند:
درود بر شما بانوان معظم که با نصیحتهای خودتان میخواهید ما را به راه راست
وادارید .درود بر بانوان سراسر کشور که در این نهضت شریف معلم مردان بودند
و حاال هم به همان نحو باقی ماندند (امام خمینی ،1389 ،ج .)196 :14
باید به این نکته توجه داشت که ایشان عامل اساسی در حرکت و قیام خودشان و استقالل آن
را حضور و فداکاری بانوان میشــمارند؛ یعنی حضور و حرکت زنان ،انگیزه حرکت امام و ادامه
آن نکتهای بود که حضرت امام در ســیزدهم بهمن  ۵۷یک روز بعد از بازگشــت به ایران یادآور
شدند:
روز سکوت نیســت ،روز فعالیت است .هرکس در هر منصبی که هست ،در هر
مقامی که هســتند ،نباید ســاکت باشــد .این فریادی که اینها میزنند ،زنها را
شما ببینید چه فریاد میزنند ،مردها چه فریاد میزنند ،اینها پشتوانه شما هستند.
«شــکرالله ســعیهم» اگر اینها نبودند ،ما هیچ قدمی برنمیداشتیم ،اینهایند که
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من را وادار میکنند به قدم برداشتن (امام خمینی ،1389 ،ج  .)33 :6و این است که
س از آن درحالیکه انقالب روزهای نخســت پیروزی را میگذراند،
یــک ماه پ 
همه را مرهون بانوان میشمارند .ما همگی مرهون شجاعتهای شما زنانشیردل
هستیم (امام خمینی ،1389 ،ج .)300-299 :6
از نگاه اســام نیز زنان جایگاه واال و مهمی در جامعه دارند .اســام در تمام جهت بیش از
هرکس مراعات بانوان را کرده و احترام به حیات اجتماعی و اخالقی آنها موجب شــده اســت
از ایــن نحوه اختالط مخالف با عفت و تقوای زن جلوگیری کند؛ نه آنکه خداینخواســته آنها
را مانند محجورین و محکومین قرار دهد (روحانی .)301 :1389 ،در نگاه حضرت امام (ره) ،اســام
برای زنان جایگاه رفیعی در جامعه در نظر گرفته اســت و درصورت اجرای اسالم در جامعه زنان
به آن جایگاه واقعی خود نائل میشوند و میتوانند در راستای توانمندسازی خود گامهای مؤثری
بردارند .ایشان بارها به نگاه اسالم به زنان در سخنرانیهای خود پرداخته است .از جمله اینکه:
اســام میخواهد که زن و مرد رشــد داشــته باشند .اســام زنها را نجات داده
اســت از آن چیزهایی که در جاهلیت بود .آنقدر که اسالم به زن خدمت کرده،
خدا میداند به مردم خدمت نکرده .آنقدر که به زن خدمت کرده اســت .شما
نمیدانید که در جاهلیت زن چه بود و در اسالم چه شد (امام خمینی ،1389 ،ج :4
 .)427-428اسالم به زن خدمتی کرده است که در تاریخ همچو سابقهای ندارد.
اســام زن را از تو لجنزارها برداشته آورده شخصیت به او داده (امام خمینی،1389،
ج  .)428 :4اسالم منت گذاشت بر انسان ،زن را از آن مظلومیتی که در جاهلیت
داشــت بیرون کشید .مرحله جاهلیت مرحلهای بود که زن را مثل حیوانات ،بلکه
پایینتــر از او میشــمردند .زن در جاهلیت مظلوم بود (امام خمینــی ،1389 ،ج :7
 .)338بهبیان دیگر اسالم زنها را دستشان گرفته آورده در قبال مردها نگهداشته؛
اسالم زنها را قدرت داده است (امام خمینی ،1389،ج .)216 :5
از جمله موارد مورد نیاز برای رسیدن به توانمندسازی زنان در جامعه آزادی است .امام خمینی
(ره) در سخنان خود عالوه بر آزادی تأکید داشتند که زنان باید شأن و شخصیت خود را باز یافته و
از این راه به آزادی دســت یابند .این آزادی حق زنان است .همچنین ایشان عالوه بر کسب سایر
حقوق معتقد بودند اســام از ابتدا بهدنبال رساندن زنان به مقام و جایگاه اصلی خود در جامعه و
دادن آزادی واقعی به آنان بوده است .در ادامه به بیانات امام در این باره اشاره شده است:
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بهبیاندیگر:

زنان آزادند و حقوق آنان محترم شــمرده خواهد شد .زنان و مردان باید از نهی از
منکر اطاعت کنند .باید از بیعفتی و ســقوط اخالقی اجتناب شود ،ولی زنان با
مردان دارای تســاوی حقوق میباشــند؛ بهطور مثال در مورد کار و حق رأی (امام
خمینی.)248 :1391 ،
یک احکام خاص مرد اســت که مناســب با مرد است ،یک احکام خاص به زن
اســت ،مناسب با زن اســت .این ،نه این است که اسالم نسبت به زن و مرد فرقی
گذاشته است .زن و مرد همه آزادند در اینکه دانشگاه بروند ،آزادند در اینکه رأی
بدهند ،رأی بگیرند .ما میخواهیم زن آدم باشد مثل سایر آدمها ،انسان باشد مثل
سایر انسانها ،آزاد باشد مثل سایر آزادها (امام خمینی ،1389 ،ج.)211 :5
درواقــع زن همــان حقوقی را دارد که مــرد دارد؛ حق تحصیــل ،حق کار ،حق
مالکیــت ،حق رأیدادن ،حق رأیگرفتــن .در تمام جهاتی که مرد حق دارد ،زن
هم دارد ،لیکن هم در مرد مواردی اســت که چیزهایی بهدلیل پیدایش مفاسد بر
او حرام است و هم در زن مواردی هست که بهدلیل اینکه مفسده میآفریند حرام
است .اسالم خواسته است که زن و مرد حیثیت انسانیشان محفوظ باشد .اسالم
خواسته اســت که زن ملعبه دست مردم نباشد .اینکه در خارج منعکس کردهاند
که در اســام با زنها با خشونت رفتار میشود ،امر غیرصحیحی است و تبلیغات
باطلی اســت که از مغرضین حاصلشــده؛ واال مرد و زن هر دوشــان در اسالم
اختیارات دارند .اگر اختالفاتی هست ،برای هر دو هست و آن مربوط به طبیعت
آنان است (امام خمینی ، 1389 ،ج .)33 :4
جلوی آزادی هرگز گرفته نشــده اســت و نمیشود و مردم آزادند؛ اال آنجایی که
بخواهنــد تباهی بکنند و بخواهند ملت را به عقب برانند (امام خمینی ،1389 ،ج :11
.)131-130
دولت اسالمی قهقراگران نیست و با همه مظاهر تمدن موافق است ،مگر آنچه به
آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته باشد .اسالم و
آزادی زن نهتنها موافق است ،بلکه خود پایهگذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی
زن است (امام خمینی ،1389 ،ج .)417 :5
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مورد دیگر در راه توانمندســازی زنان تعلیم و تربیت و کســب دانش اســت .همه عنایتی که
حضرت امام به حضور زن مســلمان در عرصه دانش و اندیشــه دارند ،بدین ســبب است که در
اندیشــه ایشــان تحصیل علم و دانش ،عالوه بر اینکه به مردان اختصــاص ندارد ،بهعنوان عاملی
تحرکزا و سازنده ،در رشد فکری و حضور مؤثر زنان در جامعه نقش مهمی ایفا میکند (مکتبی،
 .)44 :1387در زیر به بیاناتی در این راستا اشارهشده است.
امام در جایجای ســخنان خویش خطاب به بانوان ،بر ضرورت اشتغال به تعلیم
و تربیت در ســطوح مختلف و نیــز تحصیل و تعلم زنــان در زمینههای مختلف
مانند علوم تجربی ،صنعت ،فرهنگ و ادب ،عرفان ،فلســفه ،فقه ،علوم قرآنی و
بهطورکلی تمامی حوزههای علوم انسانی بشری تأکید ورزیدند و به مسئولیت زن
مســلمان در زمینه کسب دانش و اندیشه در همه سطوح توصیفها و توصیههای
ً
فراوان داشــتهاند (امام خمینی ،1389 ،ج  .)144 :3االن ایران تقریبا یک مدرسه شده
اســت و در هر جای ایران که انســان نگاه میکند ،بانوان آنجا مشــغول فعالیت
اســامی ،دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند ،با حفظ عفافشان ،باعث شرفشان
(امام خمینی ،1389 ،ج .)359 :17
امام دخالت در سرنوشــت خود و شئون اجتماعی را نهتنها حق بانوان ،بلکه تکلیف شرعی و
بهعنوان عمل به وظیفه دینی و اجابت دعوت الهی میشــمارند و این ،آن الگویی اســت که ما را
در شناخت بیشتر دین یاری میدهد .یک عامل اساسی در برتری اسالم در تکریم شخصیت زنان
و حمایت از حقوق اجتماعی و سیاســی آنان و تأکید بر مشــارکت و حضور آنان در عرصههای
مختلف اجتماعی در مقایســه با دیگر مکاتب و نظامهاست .درواقع حضرت امام (ره) در بیانات و
سخنرانیهای خود به این مسئله بسیار توجه داشتند که حضور زنان در عرصه سیاست امری مهم
و حیاتی برای پیشرفت و پاسداری انقالب است .ایشان بر حق دخالت زنان در سرنوشت خویش
و حق رأی مانند مردان تأکید داشتند .در زیر بیاناتی در این باره آمده است:
از حقــوق انســانی ،تفاوتی بیــن زن و مرد نیســت؛ زیرا هر دو انســاناند و زن
حــق دخالت در سرنوشــت خویش را همچون مرد دارد .بلــه در بعضی از موارد
تفاوتهایــی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انســانی آنها ارتباط ندارد.
مســائلی که با حیثیت و شــرافت زن منافات ندارد ،آزاد است (امام خمینی،1389 ،
ج .)48 :3
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امــروز اســت که همه قشــرها منجمله زنان در مســائل خودشــان ،در مســائل
کشورشــان ،در مســائل سیاســی دولت دخالت میکنند .به بیانی دیگر ،زن باید
در سرنوشت خودش دخالت داشته باشــد .زنها در جمهوری اسالمی باید رأی
بدهنــد .همانطور که مردان حــق رأی دارند زنها حق رأی دارنــد (امام خمینی،
 ،1389ج .)300 :6
همانطــوری که مردها باید در امور سیاســی دخالت کنند و جامعه خودشــان را
حفظ کنند ،زنها هم باید دخالت کنند و جامعه را حفظ کنند .زنها هم باید در
فعالیتهای اجتماعی و سیاسی همدوش مردها باشند .البته با حفظ آن چیزی که
اسالم فرموده اســت که بحمدالله امروز در ایران جاری است (امام خمینی،1389 ،
ج .)264 :18
باید همه زنها به مردها در مسائل اجتماعی ،در مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر
باشــند .هم به مجلس ناظر باشــند ،هم به کارهای دولت ناظر باشند و اظهارنظر
بکننــد .ملت باید االن همهشــان ناظر امور باشــند ،اظهارنظر بکنند در مســائل
سیاســی ،در مســائل اجتماعی .زنها امروز باید همانطور که مردها در مســائل
واردند ،آنها نیز در مســائل وارد باشــند و تعلیم و تعلم صحیح داشــته باشــند و
دخالت صحیح در امور بکنند (امام خمینی ،1389 ،ج .)190 :13
عامل مؤثر دیگر در راه توانمندســازی زنان ،مسئله اقتصادی است .براساس اندیشههای امام،
زنان مســلمان در حوزههای گوناگون تولید ،توزیع ،مصرف و تجارت حق انتخاب کار و شــغل
دارنــد و در فعالیتهای اقتصادی خویش آزادند .نقش اقتصادی زنان ،تابعی از نقش اجتماعی،
فرهنگی و سیاســی آنان در جامعه و نظام اســامی اســت؛ از اینرو این نقش در جامعه اسالمی
معرف اصل پایگاه زنان در جامعه اســامی اســت .هدف از فعالیتهای اقتصادی زنان ،اگرچه
بهعنوان یک هدف جزئی و مرحلهای میتواند افزایش ســطح بهرهوری مادی و اقتصادی باشــد،
همین انگیزه و هدف اقتصادی باید در راســتای اهداف سیاسی -فرهنگی جامعه و نظام اسالمی
در مقوالتی مانند بســط عدالت اجتماعی ،رشد و بالندگی ،تأمین رفاه عمومی ،گسترش فرهنگ
و دانش انسانی ،توسعه اخالق و معنویت انسانی باشد (مکتبی .)53-52 :1387 ،در ادامه بخشی از
سخنان امام در این باره آمده است:
مــا مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در صحنههای فرهنگی،

مرحله دوم :وضعیت مطلوب زنان

مرحله دوم از روش اســپریگنز وضعیت مطلوب زنان در جامعه جمهوری اســامی اســت ک از
نگاه امام خمینی (ره) بررســی شده اســت .از نگاه ایشان ،اگر زن جایگاه واقعی خود را در اسالم
بشناســد و همانگونه که آفرینش ظریف او اقتضا میکند و براســاس خواستههای پروردگارش،
اســتعدادهای خویش را شکوفا کند ،سرچشمه دهها خیر و برکت و موجب ایجاد جامعه مطلوب
خواهد شد .جامعه مطلوب موردنظر امام خمینی چنین است:
زنان از نظر اســام ،نقش حساســی در بنای جامعه اســامی دارند و اسالم زن
را تــا حــدی ارتقا میدهد که بتواند مقام انســانی خود را در جامعــه بازیابد و از
حدشیبودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی میتواند در ساختمان حکومت
اسالمی مسئولیتهایی بر عهده بگیرد (امام خمینی ،1389 ،ج .)100 :3
تشــیع نهتنها زنان را از زندگی اجتماعی طرد نمیکنــد ،بلکه آنها را در جامعه در
جایگاه رفیع انسانی خود قرار میدهد .پیشرفتهای دنیای غرب را میپذیریم ،ولی
فساد غرب را که خود آنان از آن ناله میکنند ،نه (امام خمینی ،1389 ،ج )508 :4
درواقع در اسالم اختناق نیست ،در اسالم آزادی است برای همه طبقات .برای زن،
برای مرد ،برای سفید ،برای سیاه ،برای همه (امام خمینی ،1389 ،ج .)457 :6
امــام خمینی معتقد بودنــد که زنان در جامعه مطلوب باید آزاد باشــند .آزادی حقیقی در تمامی
عرصهها از سیاســی و اجتماعی گرفته تا ســازندگی .این آزادی باید در تمامی ابعاد جامعه نمایان
باشــد تا موجب پیشــرفت و بهروزی مملکت و مردم شود .در زیر به بیانات در این قالب پرداخته
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اقتصادی و نظامی حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اســام و
مقاصد قرآن کریــم فعالیت دارند .امروز زنان در جمهوری اســامی ،همدوش
مردان در تالش ســازندگی خود و کشــور هستند و این اســت معنای آزاد زنان و
آزادمردان( ...امام خمینی ،1389 ،ج .)172 :21
بانوان ایران در همهجا فعالیت کردند ،چه فعالیتهای فرهنگی و چه فعالیتهای
اقتصادی که قشــر کثیری از آنها در کشــاورزی دخالت دارند و قشر کثیری از
آنها در صنعت دخالت دارند و قشر کثیری در فرهنگ و ادب و علم و هنر (امام
خمینی ،1389،ج .)120 :19
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این آزادی که االن برای ملت ما هســت ،برای زن ،برای مرد ،برای نویســندهها،
این آزادی آزادی اســت در کلیه اموری که این امور به نفع خود شما هست .شما
آزادی بیاییــد بیرون مطالبتان را بگویید ،انتقاد از دولــت بکنید ،انتقاد از هرکس
که پایش را کج گذاشــت بکنید .هیچکس نیست که به شما بگوید چرا .بروید
در جهاد ســازندگی ،با ملــت خودتان بروید و همراهی کنیــد .آزادید ،میروید
میکنید .تمام چیزهایی که در رشــد انســان ،در رشــد خواهرها و برادرها و این
کودکهای عزیز ،دخالت دارند ،اینها همه آزاد هســتند (امــام خمینی ،1389 ،ج
.)188 :10
اسالم شما را آزاد کرده است؛ اسالم مرد و زن را آزاد فرموده است و همه آزادانه
باید رأی بدهید (امام خمینی ،1389 ،ج .)501 :6
درواقع زنان در انتخاب فعالیت و سرنوشــت و همچنین پوشــش خود با رعایت
موازین آزادند (امام خمینی ،1389 ،ج .)246-247 :4
موقعیت زنان در دولت آینده جمهوری اســامی موقعیت یک انســان صحیح به
یک شخصیت آزاد؛ از این به بعد زنها و مردها آزادند ،ولی اگر چنانچه بخواهد
کاری خالف عفت بکنند یا خالف مصلحت بکنند ،البته جلوگیری خواهد شد
(امام خمینی ،1389 ،ج .)485 :5
زن بایــد از همه آزادیها بهرهمند باشــند .آزادی انتخابکردن ،انتخابشــدن.
آزادی آموزش خویشــتن و کارکردن و مبادرت بــه هر نوع فعالیتهای اقتصادی
(سخنرانی در اجتماع زنان مجاهد.)57/12/15 ،
در جامعــه مطلوب موردنظر امام خمینی ،یکی از عرصههای حضــور اجتماعی که بانوان وظیفه
دارند از منظر دینی در آن مشــارکت فعال داشته باشــند ،تالش در عرصه فرهنگ و تعلیم و تعلم
ً
به معنای وســیع کلمه اســت .حضرت امام ،بارها بر این مهم که طبعــا بخش عمدهای از حیات
اجتماعی را در برمیگیرد ،تأکید کردهاند:
در راستای تعلیم و تعلم ،الزم است تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران
ش و پرورش با تمام
و بــرادران باســواد برای یاددادن بــه پا خیزند و وزارت آمــوز 
امکانات به پا خیزد و از قرطاسبازی و تشریفات اداری بپرهیزد .برادران و خواهران
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ایمانی ،برای رفع این نقیصه دردآورد بســیج شــوید و ریشــه ایــن نقض را از بن
برکنید .تعلیم و تعلم عبادتی است که خداوند تبارک و تعالی ما را برای آن دعوت
فرموده اســت .ائمه جماعت شهرستانها و روســتاها مردم را دعوت نمایند و در
مساجد و تکایا ،باسوادان نوشتن و خواندن را به خواهران و برادران خود یاد بدهد
و منتظر اقدامات دولت نباشــند و در منازل شــخصی ،اعضای بیســواد را تعلیم
کنند و بیسوادان از این امر سرپیچی نکنند (امام خمینی ،1389 ،ج .)447-446 :11
جامعه مطلوب امام خمینی (ره) از بعد سیاسی ،چنین بوده است که ایشان بر حضور فعال زنان
در عرصه سیاســی تأکید داشــتند؛ برای مثال حضور در مجالس ،نظــارت بر دولت و ...درواقع
حضور واقعی در عرصه سیاســی نهتنها حضوری بهعنوان رأیدهنــده در پای صندوقهای رأی.
در ادامه به بیاناتی درباره وضعیت مطلوب سیاســی زنان پرداخته شــده اســت .درواقع حضرت
امام بهمقتضای شــناخت همهجانبه و عمیقی که از آموزههای دینی دارد ،رسالت خود و انقالب
اســامی را دســتیابی زنان به مقام واالی انســانی میداند؛ بهگونهای که بتواند در سرنوشت خود
دخالت کند:
ما میخواهیم زن به مقام واالی انســانیت برســد .زن باید در سرنوشــت خودش
دخالت داشته باشد (امام خمینی ،1389 ،ج .)153 :5
نظــارت فعال و متعهدانــه بر آنچه در جامعه اســامی ،بهویــژه در اجزای نظام
اســامی میگذرد و تالش برای حســن جریان امور ،وظیفهای اســت شرعی و
متوجه همه افراد جامعه ،چه زن و چه مرد .زن نیز باید در نظارت بر امور ،خود را
مسئول بداند .نظارت مســئوالنه عالوه بر آ گاهیهای الزم ،نیازمند حضور فعال
و اظهارنظر در مسائل است :باید همه زنها و همه مردها در مسائل اجتماعی ،در
مسائل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند؛ همه به مجلس ناظر باشند ،هم به کارهای
دولت ناظر باشند ،اظهارنظر بکنند (امام خمینی ،1389 ،ج .)70 :13
در نــگاه امام زن بهعنوان یک انســان میتواند مشــارکت فعــال در بنای جامعه
اسالمی داشته باشد ،ولی نه بهصورت یک شیء .نه او حق دارد خود را به چنین
حدی تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین بیندیشــند و درمورد آنچه به
نام تفریحات شــناختهشده است ،اسالم با هر چیزی که انسان به پوچی و ازخود
بیگانهشدن میکشاند مبارزه میکند (امام خمینی ،1389 ،ج .)414 :4
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زن مســلمان در اندیشههای امام همانگونه که در مراحل شــکلگیری (پیدایش و پیروزی)
نهضت اسالمی نقش سیاسیمحور دارد ،در مراحل نهادیشدن نهضت و فرایند تداوم و استمرار
ً
انقالب اســامی در چارچوب حکومت اســامی نیز سهم بســزایی دارد .در نظر امام اساسا زن
مانند مرد ،یک شــهروند و یک عضو از مجموعه عناصر و اعضای انســانی جامعه اســت .زن و
مرد ،عناصر انسانی جامعه بشری هستند و بهواسطه حقوقی که یک انسان در قبال تعیین سرنوشت
خویش دارد ،هر دو صاحب حق و در عینحال موظف به ساختن جامعه خویش هستند (مکتبی،
.)58-57 :1387
یکی دیگر از صحنههای مشارکت فراگیر در جامعه مطلوب ،مسئله سازندگی همهجانبه کشور
و جامعه اســت کــه هیچکس نباید و نمیتوانــد تردید کند که بدون حضور فعــال بانوان جامعه
اســامی بتوان در این مهم توفیق کامل به دســت آورد .حضرت امام (ره) به این معتقد بود که زنان
در کنار و دوشــادوش مردان به کار سازندگی و جامعه همت گمارند و چرخه اقتصادی کشور را
به حرکت درآورند .ایشان تأکید داشت که زن بهتنهایی و مرد بهتنهایی نمیتواند این کار را انجام
دهد؛ و در این باره نیز تأکیدهای زیادی داشتند:
زنان شیردل و متعهد ،همدوش مردان عزیز به ساختن ایران عزیز پرداخته؛ چنانکه
به ساختن خود در علم و فرهنگ پرداختهاند و شما شهر و روستا را نمییابید جز
آنکــه در آنها جمعیتهای فرهنگی و علمی از زنهای متعهد و بانوان اســامی
ارجمند به وجود آمده است (امام خمینی ،1389 ،ج .)72 :12
مرحله سوم :راه درمان گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب

با توجه به ســخنرانیها و بیانات امام خمینی (ره) ،ایشــان راه درمــان و گذر از وضعیت موجود تا
رســیدن به جامعه مطلوب در راســتای توانمندسازی زنان را تشــکیل حکومت اسالمی با قوانین
اســامی میدانستند .ایشان حکومت اســامی را در ایران در قالب جمهوری اسالمی تأسیس و
بنیانگذاری کردند و راه درمان جوامع ،البته نهتنها جامعه ایران بلکه حتی مابقی جوامع مســلمان
را در تشــکیل حکومت اسالمی میدانســتند .حضرت امام (ره) حکومتی مدنظرشان بود که اهم
مقاصد و خواستههای مردمان مسلمان ،بهویژه زنان را برآورده کند و به نیازهای آنان پاسخ بگوید.
درواقع حکومتی حضرت امام (ره) آرزوی آن را داشت ،حکومتی بود که پس از تأسیسشدن آن،
مایه افتخار و مباهات مردم مســلمان ایران باشــد؛ حکومتی که در آن زنان به جایگاه واقعی خود
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در جامعه برســند و بتوانند در راه توانمندسازی خود فعالیت داشته باشند و این حکومت نمونهای
باشــد برای نشــاندادن حکومت صحیح به دیگر حکومتهای اســامی و دیگر زنان مسلمان و
حتی امتهای غیراسالمی ممالک دیگر.
(ره)
درواقــع راه درمان و رســیدن بــه حکومت مطلــوب از دیدگاه امــام خمینی
حکومت اسالمی اســت که در ایران بهصورت جمهوری اسالمی درآمده باشد؛
یعنــی حکومتی که شــالوده آن بر مبنــای رأی مردم و متکی به آرای مســتقیم و
غیرمســتقیم آنان بوده و در قوانین و شــرایط تابع شــرع مقدس است؛ بنابراین هر
نظامی که فاقد این دو مشخصه باشد ،نظام مورد نظر امام نیست؛ بنابراین آنهایی
که جمهوریت نظام را مورد خدشه قرار میدهند و اعتقادی به آرای مردم ندارند،
باید بدانند که در نظام سیاســی مورد نظر امام شالوده هرم قدرت با انتخاب مردم
تشکیل میشود و مســئوالن باواسطه یا بیواســطه مورد انتخاب مردم هستند؛ به
عبارت دیگر این نظام درواقع راه درمان برای توانمندســازی زنان در جامعه است
(امام خمینی ،1389 ،ج .)34 :11
درباره حکومت اســامی میتوان گفت ،حکومت اســامی نه استبدادی است و نه مطلقه،
بلکه مشروطه است؛ البته مشروطه نه به معنای تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت ،بلکه
مشــروطه از اینجهت که حکومتکنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شــرط هستند
که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین شده است .مجموعه شرط همان احکام و قوانین
اســام است که باید رعایت و اجرا شود؛ از اینجهت حکومت اسالمی حکومت قانون الهی بر
مردم اســت .در زیر سایه چنین حکومتی اســت که زنان به جایگاه رفیع خود میرسند و فضای
توانمندسازی آنان فراهم میشود؛ زیرا اسالم به زنان بسیار توجه داشته است .به لحاظ اجتماعی-
مذهبی ،حضرت امام اندیشه سیاسی خودشان را ضرورت تشکیل حکومت در چارچوب احکام
و قوانین اســامی در راه تحققبخشیدن به اجرای این احکام میدانستند که در آن زنان میتوانند
به جایگاه واقعی خود در جامعه دســت یابند و در راســتای توانمندســازی خود گامهای مؤثری
بردارنــد .حضرت امام (ره) راه درمان این موضوع را از میان برداشــتن حکومت شــاه و تأســیس
حکومت اسالمی میدانستند .در حکومت اسالمی که مدنظر امام بود ،نائلشدن جامعه اسالمی
به پیشرفت ،باالرفتن سطح زندگی مردم ،توانمندسازی زنان و ورود بهتمامی عرصههای اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی و رسیدن به آزادی واقعی و پاسداشت ارزشهای اسالمی ،همچنین
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تأمین امنیت آنها تا زمانی که بهعنوان یک شــهروند در مملکت اســامی زندگی میکنند ،جزء
اصلیتریــن ویژگیها و مزیتهایــی بود که مردم از آن برخوردار هســتند .حضرت امام (ره) پس
از موضعگیری در برابر تبلیغات منفی دشــمنان و معترضان اندیشــه حکومت اســامی ،مزایا و
ویژگیها حکومت اسالمی را از دیدگاه خودشان مطرح کردهاند.
از مهمترین ویژگیهای حکومت اسالمی که در راستای راه درمان برای تحقق جامعه مطلوب
و توانمندساز زنان در اندیشههای امام (ره) بسیار تأکید شده است ،درواقع حکومت اسالمی همان
حکومت عدالت اســت .عدالت در همه زمینهها علیالخصوص در زمینه تســاوی در حقوق زن
و مرد .حضرت امام (ره) میفرمودند که بیشــترین قشری که در دوره پهلوی مورد ظلم و ستم قرار
گرفت زنان بودند و عدالت در حق آنان اجرا نشد و ما در حکومت اسالمی که بهعنوان راه درمان
به آن اشاره میکند ،بهدنبال اجرای عدالت در حق زنان هستیم .از آنجا که مهمترین اندیشههای
امام (ره) حول محور مردم و یاریرساندن به آنها بود ،برنامهها و نقشههای ایشان نیز در جهت رفاه
مردم و برآوردهســاختن خواســتههای آنها بود .از آنجا که عدالت مهمترین رکنی است که همه
مردم و در همه زمانها تشنه آن بوده و منتظر اجرای آن هستند ،بنابراین این مشخصه در اندیشهها
و سخنرانیهای حضرت امام (ره) تبلوریافته است.
حضرت امام (ره) در اندیشــه حکومتی خویش معتقد بودند که باید برنامهای مســتقل مبنی بر
عدالت ،دموکراسی و قانون اساسی ،آنهم قوانینی مطابق اسالم در جامعه مسلمانان به کار گرفته
شــود؛ چراکه نتیجه و حاصل عملیشدن قوانین اسالم ،عدالت اجتماعی بود که بهتبع آن آزادی
واقعی برای مردم در جامعه بهخصوص زنان به وجود میآمد؛ و این خود قدمی در راستای تحقق
توانمندسازی زنان بود درواقع این عدالت اجتماعی که با تأسیس حکومت اسالمی ایجاد میشود
راه درمان و رسیدن زنان به توانمندسازی میباشد (امام خمینی ،1389 ،ج .)71 :5
همانگونه که ذکر شــد ،راه درمان و راهحل امام خمینی (ره) درراه رســیدن به جامعه مطلوب
زنان برای به دست آوردن جایگاه واقعی خود در جامعه و توانمندسازکردن خود تشکیل حکومت
اسالمی بود که در ایران در قالب جمهوری اسالمی نمایان شد .حال چنین جامعه و حکومتی که
به زنان نگاه ویژه و خاصی دارد بسیار کارآمدتر از جوامعی است که زنان را به بیراهه میفرستند.
از شاخصهای کارآمدی یک نظام ،رویکرد آن به زنان است .حضرت امام (ره) با یک برنامهریزی
درباره موضوع زنان نگاهی پیشرو را در مقابل نگاه متحجرانهای که میرفت تا سیطره یابد ،مطرح
کردند .نگاه متحجرانه سعی در محدودکردن زنان داشت تا از رشد و تعالی آنان جلوگیری کند.
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در این شــرایط حضرت امام (ره) همواره تأکید کردند که هیچ مانعی برای رشــد و تعالی زنان به
معنــای آزادی واقعــی وجود ندارد و این دیدگاه را در ســخنرانیهای خود طــرح و در زمینههای
مختلفی حتی صنعت مطرح کردند.
در ســالهای نخســتین پس از انقالب زمانی که حضرت امــام (ره) والدت فاطمه زهرا (س) را
بهعنوان روز زن اعالم کردند ،روشن شد که در جمهوری اسالمی الگوی رفتاری حضرت فاطمه
بهعنوان دســتور کار نهفقط در بحث حجاب ،بلکه برای حرکت سیاسی و اجتماعی زنان و بلکه
مــردان در ایران مطرح اســت .حال آیا ما میتوانیم حضرت زهــرا را فقط از یک بعد «حجاب»
ببینیم .اگر توانســتیم «حجاب» را در کنار کرامت زن ،فراهمکــردن ارتقای جایگاهش در همه
عرصههای سیاسی و اجتماعی و غیره ببینیم ،به نظر امام (ره) نزدیک شدهایم.
بــا نگاه به مطالب و بیانات امام خمینی می توان دریافت که امام معتقد به آزادی سیاســی و
اجتماعی زنان بودند و که این خود نوعی تجدد در اسالم و ایران می باشد .اما زن مسلمان الگویی
از تجــدد را پیروی کــرد که با الگوی غربی تجدد همخوانی ندارد .الگوی انقالب اســامی در
عینحال که فضا را برای استقالل فکری و عملی زن فراهم ساخت ،به رعایت شئونات انسانی و
اخالقی حساس بود تا مانع از شکستهشدن حرمت زن و انسان شود؛ بنابراین امروز الزم است نقش
زنان مسلمان به پشتوانه آزادی و استقاللی که اسالم به آنها داده است ،تبیین شود؛ زنان دانشمند
مســلمانی که در سراسر جهان به جهان علم و دانش کمک میکنند ،زنان مسلمان فداکاری که
سازمانهای عظیم خیریه برای توانبخشی به نیازمندان را به راه انداختهاند ،زنان مسلمان هنرمندی
که جایگاه هنر را اعتبار میدهند و هزاران نمونه از این موارد.
همانطور که گفته شــد ،دیدگاههای امام (ره) در مورد حوزه فعالیت و حضور زنان در جامعه
تاکتیکی نبود و پشتوانهای اعتقادی داشت .ایشان معتقد بودند که در هیچ زمینهای نباید استعدادها
و تواناییهای زنان به هدر برود یا محدود شــود .وقتی فرمودند که نقش زنان در پیروزی انقالب
اســامی حتی بیش از مردان بود یا تأکید کردند که زنان باید در مقدرات اساسی کشور دخالت
کنند ،حوزه نقشآفرینی زنان را مشــخص کردند« .دخالت در مقدرات اساســی کشــور» یعنی
حضور در باالترین سطوح مدیریتی و تصمیمگیری و نهفقط شرکت در انتخابات برای رأیدادن.
حــال نگاهــی به جایگاه و نقــش زن در جامعه بهعنوان حیثیت انســانی ـ که حیثیت اول آن
اســت ـ میاندازیم .با مرور اندیشــههای امام (ره) روشــن میشــود که از یک منظر ،مسئولیت و
نقــش زن در خانواده و ارتباطش با تمام ارکان جامعه اعــم از حکومت ،مردم و نهادهای مدنی،
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همچون پشــتیبانی ،همکاری و نوعی تعامل متقابل اســت تا حفظ کیــان و منزلت خانواده و نیز
ایفای مسئولیت خانواده ،محقق گردد و هدف اصلی که تربیت انسانهای فاضل ،عادل ،مستقل
و مســتعد برای توســعه اجتماعی اســت ،فراهم شــود .عالوه بر این ،نقش انسانســاز و حضور
مستقیم زن در فعالیتهای توسعه اعم از اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی آن بنا بر حیثیت
انســانیاش نظیر مرد ،بهعنوان نیمی از منابع انسانی جامعه ،امکان عظیم دیگری است که حضور
و نقــش او را مضاعف میکند .از آنجا که در ایــن جایگاه نیز حیثیت فرهنگی ،تربیتی ،ذاتی او
همراه اوســت ،باید مالحظات خاصی برای این حیثیت انســانی همراه باحیثیت دوم زن ،صورت
گیرد .بیتردید این حضور و مشــارکت نباید در تعــارض با نقش او در خانواده ـ که خود نیازمند
تشــویق و تواناســازی است ـ قرار گیرد؛ زیرا اســاس جامعه با صالح و فساد خانواده و زن ارتباط
مســتقیم دارد و این دو مســئولیت در کنار هم باید بهعنوان یک ضرورت ســازگار طراحی شود و
هزینه آن را جامعه بپردازد.
حیثیت فرهنگی و تربیتی یک امر ذاتی و جزء محورهای اساسی جامعه اسالمی بوده و اساس
قضیه اســت .حرکت دوم بار اضافی است که بر دوش زن به لحاظ حیثیت آن گذاشته میشود و
نباید از آن غفلت شــود؛ بنابراین باید از این توان الهی به نحو مؤثری بهرهمند شد و چنانچه از این
حضــور در عرصههای ویژه نظیر امور تربیتی ،فرهنگی ،اجتماعی ،علمی و آموزشــی بهرهگیری
مؤثر نشــود ،با زن در حد حیثیت انســانی او نظیر مردان برخورد نشــده و اینیک کفران نعمت
است .نتیجه آنکه تنها جامعه زنان نیستند که باید به لحاظ مسئولیتهای شرعی و اجتماعی خود
نگران حقوق خویش باشند ،بلکه جامعه و حکومت بهمراتب باید درباره بهرهمندی مؤثر از منابع
انسانی ویژه خود و توانمندیهای خدادادی آنان احساس نگرانی بیشتری کند؛ تا آنجا که اهداف
توســعه پایدار متناســب با موازین الهی ،با هزینه کمتر و بهرهوری بیشتر محقق شود .بدینترتیب
امــر تحقق جایگاه و نقش زن در جامعه یک ضرورت اســت و بهطــور طبیعی یک عقالنیت و
درنهایــت برنامهریزی بــرای اصالح نگرشها در نهادهای دینی ،فرهنگی ،اجتماعی ،سیاســی و
تغییر ســاختارها برای زمینهسازی این امر ،از مسئولیتهای قطعی حکومت اسالمی است .بعضی
از شــما خواهران آثار ادبی و هنری زنان هنرمند دنیا را که بعضی از آنها به فارســی ترجمهشده و
برخی به زبانهای اصلی اســت ،دیده یا خواندهاید .محتوای همه این کتابها حاکی از آن است
ً
که بشــر هنوز نتوانســته مسئله زن و بهتبع آن مســئله دو جنس و قهرا مسئله انسانیت را حل کند و
هنــوز زیادهرویها ،کجرویها ،بدفهمیها و به پیروی از آنها تعدیها ،ظلمها و نارســاییهای

نتیجهگیری

زنان نیمی از پیکر جامعه را تشکیل میدهند که همیشه در جامعه و قانون و ساختار مورد اجحاف
قرار گرفتهاند .جایگاه زنان در جامعه ایران جایگاه واقعی و مناسب نبوده و نیست و این ساختارها
و قوانین مانع از توانمندسازی زنان در جامعه شده است .در ایران بعد از انقالب اسالمی سعی در
رفع این مشکل شده است ،ولی آیا توانستهاند آن را رفع کنند؟ امام خمینی (ره) در راستای اصالح
جایگاه زنان در جامعه و توانمندســاز شدن آنها در جامعه بیانات و فرمایشهای زیادی داشتهاند
که با اجرا و عملیکردن آنها در جامعه این مشــکالت در راســتای توانمندکردن زنان تا حدودی
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روانی و مشــکالت مربوط به خانواده و نحو اختالط و امتزاج و ارتباط دو جنس ،از مســائل مهم
بشــریت است .آنچه امروز بر ســر زن غربی اعمال میشــود یکی از مصادیق بزرگ ظلم جامعه
بشری به زن است .با نگاه ابزاری و نگاهی که در نظام سرمایهداری به این قضیه شده است.
به نظر میرسد ،در جامعه اسالمی ایران ،علیرغم تحول اساسی ایجادشده هنوز با چشماندازی
که امام (ره) ترســیم کردند ،فاصله بســیار داریم؛ زیرا این شــکاف عمیق در نگاه جوامع به زن و
ســاختارهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ریشــه در عدم رجوع به راهبردها و چارهجوییهای
منبعث از کالم وحی ،اندیشهها و سیرههای فرهیختگان الهی و به تعبیر ما معصومین دارد.
شــکاف عمیق بین جایگاه و نقش زن در اندیشــه امام (ره) و وضع موجود ،نشــان از ضرورت
ایجاد باور عمیق و جدید و همچنین تغییر در نگاه و بهتبع آن تغییر در ساختارها و قوانین اجتماعی،
اقتصــادی ،فرهنگی دارد و این امر نیازمند تحول اســت و به همان میــزان که قوانین و مقررات،
ساختارها و رفتارهای موجود با آنچه امام (ره) فرمودند ،فاصله دارد ،به همان میزان تحول عظیمتری
الزم اســت .تحول امری اســت تدریجی ،فرهنگی ،علمی ،مرحلهای و هدفمنــد؛ یعنی نیازمند
برنامهریزی کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت بوده و باید با آن برخورد علمی شــود .لذا بیش از
آنکه نگرانی از این غفلت تاریخی نسبت به حیثیت زن در اندیشه امام (ره) نگرانی بانوان باشد ،باید
نگرانی حکومتها باشد؛ و جامعهای که به دنبال سعادت و نیکبختی است ،باید این مهم را یک
ضرورت تلقی نماید؛ بنابراین ،این وظیفه حکومت اسالمی است که امر توجه به فرهنگ و تربیت
را با محوریت زن ،در عالیترین ســطوح راهبردی ،حکومتی نمادینه کند؛ تا بتوان در پرتو چنین
ٔ
جامعه اسالمی برای رسیدن به جامعه
نگاه و مرکزیتی ،زمینههای تغییر ســاختارها و رفتارها را در
فاضل ،عادل ،مستقل و مصون از تهاجمات فرهنگی محقق ساخت.
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رفعو رجوع شود .در این مقاله با بررسی بیانات امام خمینی (ره) براساس الگوی توماس اسپریگنز
در ســه مرحله وضعیت موجود زنان در جامعه بعد از آن بررســی وضعیت مطلوب زنان در جامعه
وضعیتی که با ایجاد حکومت اســامی و اجرای قوانین و مقررات آن در جامعه عملی میشود و
سپس راهحل برای گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت مطلوب به وضعیت توانمندسازی
زنان پرداختهشــده اســت .امام خمینی (ره) به زنان نگاه ویژهای داشــتهاند و آنان را در انقالب و
بعد از آن بســیار مؤثر میدانستند .ایشان بهطور مستقیم بارها به جایگاه زنان در مسائل اقتصادی،
فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی اشاره کردهاند و معتقدند زنان باید دوشاش مردان در جامعه حضور
یابند و با حفظ شئون اسالمی به جایگاه مناسب خود برسند .ایشان جامعه مطلوب و مدینه فاضله
را که در آن زنان توانمند میشوند و در جامعه به جایگاه مناسب خود میرسند جامعهای میداند
که در آن زنان همانند مردان در امور سیاسی شرکت کنند .توانایی رأیدادن مانند مردان و کسب
مناصب سیاسی را داشته باشند .از لحاظ اجتماعی به آنان احترام گذاشته شود و قدردان زحمات
آنان در مســیر انقالب و بعد از آن باشــند .از لحاظ فرهنگی جایگاه مناســب زنان در خانواده و
جامعه گرامی دانســته شــود؛ به عبارتی در تمامی عرصهها به توانمندسازی زنان کمک شود .در
ادامه به بیان ارائه راهحل از نگاه امام خمینی (ره) پرداختهشده است .ایشان راهحل گذار از جامعه
موجود و راه رسیدن به جامعه مطلوب را برپایی حکومت اسالمی و اجرا و عملیکردن مقررات و
قوانین آن میداند .ایشان معتقد است زنان در جامعه و حکومت اسالمی به جایگاه حقیقی خود
میرســند و راه توانمندسازی زنان باز میشود و درواقع راه رسیدن زنان به توانمندشدن درواقع در
حکومت اســامی عملی میشود .این حکومت موانع ساختاری و عرفی و قوانین در این راستا را
رفع و رجوع میکند و زنان به مناصب و جایگاه مناسب خود میرسند .در آخر این سؤال مطرح
میشــود که آیا جامعه امروز همان حکومت اسالمی موردنظر امام خمینی (ره) است؟ آیا براساس
گفتههای ایشان زنان تا به امروز توانستهاند به جایگاه حقیقی خود برسند؟ آیا راههای توانمندسازی
زنان در جامعه بازشده؟ یا همه در قالب حرف باقی ماندهاند؟

| توانمندسازی زنان از نگاه امام خمینی (براساس الگوی توماس اسپریگنز) |
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