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 چکیده

خمینی، با مفاهیمی ارزشی چوون ززاد،، عفو ،    عنوان مظهر جمال الهی، در تفکر امام زن، به

کرام ، مبدأ خیرات، شجاع  و... پیوند داشته و در تعیین سرنوش  خود و جامعۀ خووش   

بسیار تأثیرگذار اس . جاشگاه زن در اندششۀ حضرت امام نه در مقابل مرد بلکوه در کنوار او،   

نظور   و سیاسی اس . صرف دار مسئولیتی شگرف در تمام شئون زندگی فرد،، اجتماعی عهده

از دورۀ کوتاهی در صدر اسالم، که منزل  حقیقی زن توسط پیامبر اسالم و ائموۀ معووومین   

علیهم السالم احیا گردشد، در ساشر ادوار تارشخ، زن جاشگواه و ارز  واععوی خوود را نودارد.     

ص هوا، حضورت اموام تنهوا در خووو      ها، اشن پژوه  حاکی از اشن اس  که دشودگاه  شافته

هاشی از تارشخ پهلوو،،   ا، که در برهه گونه حضور زن در اجتماع، فراز و فرود داشته اس ؛ به

گیر، نهض   ها، شکل ها، انقالبی زنان در سال حضور زن نامطلوب شمرده شده اما حرک 

شود. اشن نگر  اثر شگرفی بور حضوور اجتمواعی     اسالمی و جنگ تحمیلی، مبارک تلقی می

کند. هدف از اشن مقاله کیفی کوه بوه شویوۀ توصویفی انجوام       قالب اشجاد میزنان در بعد از ان

ا، و از مجمووع زثوار حضوورت    صوورت کتاباانوه   گرفتوه و نحووۀ گوردزور، مطالو  زن بووه    

خمینی، رحموه ا  علیوه، اسو  بازشناسواندن هوشو  و منزلو  زن مسولمان از دشودگاه          امام

ها، ماتلو    عملی زن از حضور زنان در عرصه گذار کبیر انقالب اسالمی اشران و نتاشج بنیان

 اجتماعی اس . 

 خمینی، انقالب اسالمی، حضور. زن، هوش ، امامواژگان کلیدی: 
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 مقدمه و بیان مسئله
بینیم که عمدتاً زن از مقام و منزلتی که خداوند برا، او با بررسی جاشگاه زن در طول تارشخ می  

ی در دو دوره، تحوالت عظیمی در اشن وضعی  صورت اس . ول در نظر داشته محروم بوده

اس . دوران اول، در صدر اسالم اس  که  گرفته که هر دو پس از شک دوران انحطاط شدشد بوده

با گستر  تعالیم و سن  نبو،، زن تا حدود، منزل  خود را بازشاف . اشن تحول در عور 

دانستند و او را  تر از او می بلکه پاشین جاهلی  رخ داد، شعنی زمانی که زنان را نه مثل حیوان،

کردند. با ظهور اسالم، زن از زن لجنزار جاهلی بیرون کشیده شد. اما پس از زن، با  گور می زنده به

غو  حکوم  اهل بی  علیهم السالم، و منحرف کردن دشن از مسیر اصلی خوش ، جاشگاه زن 

د از تنزل عور جاهلی نرسید اما باز هم با نیز مجدداً دچار افول گردشد و گرچه دشگر به زن ح

 جاشگاه اصلی زن فاصلۀ بسیار داش . 

گردانان دنیا، معاصر. پوس   ادامۀ اشن وضعی  در اعوار بعد، مستمسکی شد در دس  صحنه

لحاظ زثار مارب وسیع جنوگ بور جهوان، بوه صوحنه کشواندن زنوان و         از جنگ جهانی دوم، به

حلوی بورا، بورون رفو  از      عنووان راه  دۀ ززاد، و تمدن جدشد بوه استثمار زنان با شعارها، فرشبن

تها عرار گرفو . زنهوا بوه بهانوۀ بازگردانودن جاشگواه        شراشط وخیم اعتواد، در دستور کار حکوم

بنودوبار  نمودنود.    حقیقی زن، پردۀ حیا، او را درشدند و به بهانۀ تساو، او با مرد، برهنه و بی

سابقۀ جامعۀ اشران در عوور  ن نیز ساشه افکند و موج  انحطاط بیبندوبار، بر کشور اشرا اشن بی

پهلو، گردشد. زن را از مقام و منزل  و شراف  و عزت خوش  پاشین کشیدند و به اسوم ززاد،،  

پس از اشن انحطاط، با پیروز، انقالب اسالمی اشران  1او را همچون ملعبه و عروسکی گردانیدند.

ها به احیا، مجدد هوشو ،   خمینی از اسالم، زن پس از سال رعی امامها، مت سار دشدگاه و در ساشه

 شابد.   جاشگاه و منزل  خوش  دس  می

اجتمواعی  -ها، فرهنگی ها، انقالبی مردم، سیاس  گیر، حرک  ، تا زمان اوج40از زغاز دهۀ   

ادارات و  گیرد توا حضوور زنوان در    ا، دشگر شکل می گونه ساز، جامعه به پهلو، دوم با بهانۀ مدرن

عنووان الگوو،    نهادها، دولتی به شکلی فسادانگیز صورت پذشرد. در زن زمان، خاندان سولطنتی بوه  

مانودگی زنوان و موانع ورود     شود و حجاب شکی از عوامل عقو   زرمانی خانواده در اشران مطرح می

نوۀ  گرا و تجملوی خانودان پهلوو، نمو    گردد. سبک زندگی مورف اششان به تمدن بزرگ معرفی می
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شرط ترعوی شوک زن در جامعوه و کنوار گذاشوتن حجواب مطورح         مطلوب به جامعه معرفی و پی 

گرانۀ رضاشاه در کش  حجاب متفواوت بوود اموا     شود. اشن سیاس  هرچند با سیاس  سرکوب می

1تا حد بسیار زشاد، مملک  را به تباهی کشاند و مل  را به عق  برگرداند.
 

ها، اجتمواعی بوا      از انقالب، حضور زنان در فعالی به دلیل چنین وضعیتی در دورۀ پی

تردشد و نگرانی امام همراه بود؛ اما در شراشطی که در ساشۀ نظام اسالمی در کشور اشران پدشود  

زمد، ورود زنان به اجتماع و در دسو  گورفتن مقودرات توسوط خوود بوانوان موورد تشووش          

خوش  را در فضاشی سالم و اخالعی  خمینی عرار گرف . اششان ح  حاکمی  بر سرنوش  امام

کوردن دشودگاه    ضرور، دانسته و هیچ تفاوت جنسویتی در اشون زمینوه عائول نبودنود. برجسوته      

ها، ماتل  اجتماع مسئلۀ اصلی اسو  کوه    حضرت امام )ره( در زمینۀ حضور زنان در عرصه

 پردازد. اشن مقاله بدان می

 هدف و سؤال پژوهش
خمینی، دربارۀ  بنیانگذار جمهور، اسالمی اشران، حضرت امام هدف اشن پژوه  تبیین اندششۀ 

زن و نق  زن در اجتماع اس . اششان زن را عنور اصلی صالح و فساد جامعه دانسته و 

کنند. زنچه  ساز بودن نق  زن و مادر خودساخته را بسیار پراهمی  تلقی می سرنوش 

طور  ه به منوه ظهور پیوسته و بهشود اشن اس  که اشن دشدگا حاضر نیز مشاهده می درحال

طورکه در بیان  برد. همان توان به اهمی  تأثیر و نق  مادر در خانواده و جامعه پی ملموس، می

مسئله بدان اشاره شد، هدف اصا، اشن مقاله نشان دادن اشن اصل اساسی اس  که از نظر 

نسانی با مرد برابر اس . به خمینی در نظام اسالمی، زن در کس  فضائل اخالعی و حیثیات ا امام

ترتی  پرس  اصلی که  ا، را دارد که مرد دارد. بدشن بیان دشگر، زن همان حقوق فطر، و انسانی

هاشی را برا،  خمینی چه عرصه دنبال شافتن پاسخ زن اس  عبارت اس  از اشنکه امام اشن مقاله به

هاشی به اهمی   ا چه الفاظ و عبارتحضور شرافتمندانه و عزتمندانۀ زن مورد توجه عرار داده و ب

 اس ؟   نق  و جاشگاه زن مسلمان خودساخته پرداخته

 پیشینۀ پژوهش

 به توان می جمله زن از پژوه  وجود دارند که اشن پیشینۀ عنوان هاشی به مقاله و ها کتاب

 ،(1361) سوم دفتر امام، کالم از راه جستجو، در ،(1360) خمینی امام دشدگاه از زن ها، کتاب

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
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 محورش  با زن جاشگاه دربارۀ خمینی امام دشدگاه ،(1369) خمینی امام کالم در زن سیما،
 هشتم دفتر تبیان، خمینی، امام اندششه در زن جاشگاه و( 1390)(س)زهرا حضرت شاوی 

در اشن کت  صرفاً به ذکر بیانات  .باشد می اخیر مورد کت ، اشن تمام جامع. کرد اشاره(  1390)

ا، بیان نشده گونه تحلیل و ارزشابی رو، زن صورت نگرفته، نتیجه امام اکتفا شده و هیچحضرت 

  اس .  و در تطبی  دشدگاه امام با اسالم براساس منابع دشنی تالشی صورت نگرفته

خمینوی دارا، برخوی    مقاالتی که عناوشنی مشابه با اشن اثر دارند و در استفاده از بیانوات اموام  

زنوان  »ن هستند، محتوا و روشکردشان با اشن اثر متفاوت اس . برا، مثال، در مقالوۀ  اشتراکات با ز

-محورها، معناشی و سوژه« خمینی )ره( ها، سنتی: بررسی جاشگاه زن در کالم امام فراتر از نق 

زن در »اسو . مقالوۀ    سواز، بررسوی شوده    خمینی دربارۀ زنان در فراشند مفهووم  ساز در کالم امام

، به محورش  نق  زنان در خانواده و تأثیر زن بر تعلیم و تربی  فرزندان «خمینی )ره( ماندششۀ اما

خمینوی   عدرت، جنسی  و شأن زن اجتمواعی و سیاسوی زن از دشودگاه اموام    »اس . مقالۀ  پرداخته

ها، نووشن فمینیسوتی و بررسوی جاشگواه زن در عودرت سیاسوی از دشودگاه        به بیان نگر « )ره(

کرامو  زن در عورزن و سوان    »اسو .   خمینوی پرداختوه   اشسۀ زن با دشدگاه اموام ها و مقفمینیس 

به اثبات تساو، زن و مرد از نظور کرامو  انسوانی اهتموام ورزشوده و تنهوا بوه        « خمینی )ره( امام

خمینوی   حقوق زنان از دشدگاه اموام »خمینی در اشن حوزه دارد. اثر  اختوار اشاراتی به بیانات امام

ا، برا، بیان ضرورت بررسی کارشناسانه و اجتهاد، حقووق  زمینهعنوان پی  ا بهنیز خود ر« )ره(

خمینوی   شناسی زن در اندششوۀ اموام   جامعه»اس . اما دو مقالۀ  زنان در دوران معاصر معرفی نموده

که از نظر محتوا شباه  بیشتر، با اثر موجود دارنود،  « خمینی جاشگاه زنان در منظر امام»و « )ره(

خمینوی   عد تفاوت اساسی با اشن اثر دارند. در اشن مقاله اوالً، روشکرد و اندششۀ مرحوم اماماز دو بُ

ها، حقیقوی از تجلوی    ها، عینی و مثالبا زشات و رواشات مرتبط مطابق  داده شده و ثانیاً، نمونه

 اس . ها، حضور زن مسلمان در جامعه ارائه شده خمینی در عرصه دشدگاه احیاگرانه امام

 ارچوب نظریچ
ها، متفاوت در  ا، برخوردار شود، وجود دشدگاهشود اشن بحث از اهمی  وشژهزنچه باعث می

ها، متماشز طببیعی در زن و مرد  زمینۀ تساو، زن و مرد اس . تفاوت جنسی  و وجود وشژگی

گیر، روشکردها، ماتل  نسب  به تساو، شا عدم تساو، زن و مرد  در طول تارشخ باعث شکل

 اس . شده
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دشدگاهی که نسب  به ساشر روشکردها از عدم  بیشوتر، برخووردار اسو  هموان برتور،      

گوور کوردن    مطل  مردان نسب  به زنان اس . دشدگاهی که در عور جاهلی، موج  زنوده بوه  

داد تا جاشی کوه زن بوا سواشر امووال پودر بوه       شد و زنان را در ردش  اشیا عرار می دختران می

شود و حتوی   رسید. زن چیز، مانند حد وسط انسان و حیوان فرض موی فرزندان  به ارث می

ا، بورا، بورزورده کوردن    شافتۀ تورات مرد اصل و زن فرع و وسیله ها، تحرش  براساس زموزه

 1حوائج مرد اس .

دشگر، جنسی  در نقص  عبارت براساس دشدگاه دوم، جنسی  در انسانی  تأثیرگذار نیس . به

ده نیس ، اما در وضع عوانین تأثیرگذار اس  و موج  تفاوت در حقووق  کنن و کمال انسان تعیین

گردد. اما دشدگاه سوم معتقد اس  جنسی  نوه در اصول انسوانی  و نوه در مسوائل      و تکالی  می

 2حقوعی تأثیر، ندارد.

طب  دشدگاه دوم، که همان دشدگاه الهی اس  و اسالم بیان کنندۀ همین دشودگاه اسو ، زن و   

اند. در زشاتی از عرزن مجید اشن همانند، موورد   امتیازات تکوشنی و تشرشعی شکسانمرد در کس  

توان اشاره کرد: شکسانی زن و مورد از   اس . برا، نمونه به اشن موارد می توجه و تأکید عرار گرفته

؛ برخووردار، از  4؛ پیمودن مسیر تکامل و عرب به خدا و بندگی3حیث ماهی  انسانی و لوازم زن

؛ برخوردار، از استقالل اعتوواد،  5ل اعتقاد،، سیاسی و اجتماعی و داشتن ح  مشارک استقال

؛ برخوردار، از ح  مادر، نسب  بوه فرزنود کوه حتوی در مووارد، در      6نسب  به اموال خوش 

خواطر زحموات و مشقاتیسو  کوه موادر در       و اشن به 7شابد مقاشسه با ح  پدر بر فرزند برتر، می

ها بیشتر در حوزۀ حقوق عمومی  شود. اشن همانند، ی طفل متحمل میدوران حمل و شیرخوارگ

ها در حوزۀ حقوق عموومی، در عرصوۀ خوانواده، عودال       زن و مرد اس . با وجود اشن همانند،

هوا و کارکردهوا، زن و    کند. به دشگر سان، به دلیل تفاوت در نقو   گونۀ دشگر، را اشجاب می

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .116-117: 53، شماره 86، بهار بینات ،«خمینی، نهله غرو، نائینی کرام  زن در عرزن و سان امام». ر.ک.  1
مطالعات ، در مجلۀ عوومه حسنیسیده منوشتۀ « ها، جنسیتی از دشدگاه اسالم و فمینیسم تفاوت». ر. ک.  2
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هاشی در حقوق و تکالی  مورد و زن بوه    ی  اششان، تفاوتمرد در خانواده و میزان پذشر  مسئول

خورد که از دشد متفکران اسالمی عین عدال  اس . در ارزشوابی نظوام حقووعی اسوالم      چشم می

شود اشن اس  که مقوررات حقووعی بورا، تنظویم      زنچه از دشد بسیار، از نقادان نادشده گرفته می

تفضیل شک جنس بور جونس دشگور. بنوابراشن،      س  و نه به منظور ارزشگذار، و روابط اجتماعی

که ذکر شد، زن و مرد از جه  کس  فضائل اخالعوی و حیثیوات انسوانی بواهم برابرنود و       چنان

ها، دشگر، که در اشن زمینه وجود دارد،  . اسالم برا، نفی دشدگاه1مالک برتر، تقوا، الهی اس 

اشون میوان، دو زن الگوو، مورد و زن      کند؛ از چهار زن برا، نمونه و الگو، زن و مرد معرفی می

اشن شیوه کوه در زشوات عورزن موورد      2روند. شمار می اشمان به مؤمن و دو زن الگو، زن و مرد بی

بور زنکوه    کند که زنجا که سان از فرمانبر، انسوان اسو  زن عوالوه    استفاده عرار گرفته تأکید می

هر انسان، فارغ از جنسوی  طبیعوی خوود    ا، برا،  تواند نمونه گیرد، می الگو، ساشر زنان عرار می

دسو    باشد تا مردان نیز به مانند او رفتار کنند و جاشگاه حقیقی و شأن شک انسان خداترس را به

زورند؛ همچنین زنی که مسیر، غیر از عبودش  و بندگی حضرت ح  را انتااب کورده و حتوی   

تواند سرنوشو    طان را پیموده میدر کنار بندگان صالح خدا و با وجود اتمام حج  الهی، راه شی

مثابه شوک رهبور    خمینی، به با  و تباه هر انسانی اعم از مرد و زن را به تووشر بکشد. امام نگون

گوشد، زن را همچون مرد بر سرنوشو    ها، انسانی زن و مرد سان می الهی، زمانی که از وشژگی

کنود. نکتوۀ    مورد علموداد موی    خود مسلط دانسته و او را در مسیر کمال و کس  فضائل همچوون 

زشد اشن اس  که اششان نقو  زن را در سوعادت و    دس  می خمینی به مهمی که از فرماششات امام

هوا، خوود    ها و سوانرانی  داند و در بسیار، از پیام شقاوت جامعه بسیار مؤثرتر از نق  مرد  می

هوا،   ماتل  و با عبارتها،  کند. همچنین در فرماششات حضرت امام به مناسب  بدان اشاره می

گیرد که احترام، خدم  و عناش  اسالم به زن بی  از مرد  متعدد اشن موضوع مورد تأکید عرار می

 3اس .  بوده

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .13. حجرات/1

 11و  10. تحرشم/ 2

اسالم به »(؛ 27: 10، ج صحیفه امام« )داند به مرد خدم  نکرده زنقدر، که اسالم به زن خدم  کرده خدا می. »  3

ها[ زنقدر احترام عائل اس  که  اسالم به شما ]زن»)همان(؛ « ا، ندارد سابقهاس  که در تارشخ همچو  زن خدمتی کرده

)همان: « عناشتی که اسالم به بانوان دارد بیشتر از عناشتی اس  که بر مردان دارد»(؛ 29)همان: « برا، مردها نیس 

اس  تا  عشان را مالحظه کردهها را بیشتر حقو اس  تا به مردها. اسالم زن ها بیشتر عناش  کرده اسالم به زن»(؛ 31
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دهد که تا پی  از اسالم، زن از نظر شوراف  و برخووردار، از حقیقو      اشن مطل  نشان می

بتدا، اشن عسم  بدان پرداخته شد طور که در ا اس . همان انسانی در مرتبۀ بعدتر مرد عرار داشته

ها و کارکردها،  هاشی بین مرد و زن وجود دارد که مبنا، زن تفاوت نق  از حیث حقوعی تفاوت

زن و مرد در خانواده اس . بنوابراشن اشوتراک مورد و زن در کسو  فضوائل و حیثیوات انسوانی،        

رد. اسالم هرگز رجحان و ا، با تشابه صددرصد، اششان در حقوق و تکالی  خانوادگی ندا الزمه

فضیلتی برا، مردان نسب  به زنان عائل نیس ، اما با توجه به توالزم حو  و تکلیو  و بوه دلیول      

اس ، در موارد،، اختیوارات بیشوتر، نیوز     ها و تکالی  بیشتر، که برعهدۀ مردان نهاده مسئولی 

اوت در تکوالی ،  اس  و اشن عین عدال  اس  چراکوه اگور بوا وجوود تفو      برا، اششان عائل شده

ا، از نظرشوۀ تفواوت در حقووق و     گردشد. اشون خالصوه   امتیازات نیز برابر بود عدال  محق  نمی

هاشی همچون تشوابه مطلو     تکالی  زن و مرد در نظام حقوعی اسالم اس  که درمقابل زن، نظرشه

هوا،   زن و مرد در حقوق و ترجیح سوگیرانه شکوی بور دشگور، بودون در نظور گورفتن تفواوت       

ها و کارکردها، متفاوت اششوان وجوود دارد. زنچوه از حیوث      ساختار، و جنسیتی مبتنی بر نق 

خمینی درخووص احیوا، کرامو     ها، مرحوم امام نظر، بر اشن مقاله ساشه افکنده، تبیین دشدگاه

  ها، اسالم اس .و منزل  انسانی زن اس  که منطب  بر زموزه

 روش تحقیق
تحلیلی -خمینی دربارۀ جاشگاه زن، از رو  توصیفی اج دشدگاه امامدر اشن مقاله برا، استار  

ا، و اسناد، اس . بدشن منظور ابتدا پس  زور، اطالعات کتاباانه اس . شیوۀ جمع استفاده شده

ا، از فضا، حاکم در جامعه و وضعی  موجود در زمان حیات اششان که عسمتی  از بیان شمه

هاشی که زن  خمینی، درخووص عرصه بود، دشدگاه امام 2و دوم 1موادف با دوران پهلو، اول

هاشی که  گردد. در همین راستا، عبارت باشد، ارائه می تواند در زن حضور فعال و مؤثر داشته می
                                                                                                                               

(؛ 50)همان: « ها[ کرد، به مردها زنقدر خدم  نکرد زنقدر، که اسالم خدم  به شما ]زن»(؛ 34)همان: « مردها

ها در اسالم شک  زن»(؛ 61)همان: « اس  اس ، هیچ عانون و مکتبی نداده ا، که اسالم به زن داده احترام و ززاد،»

اس  و خواهد  اشن اسالم که در اشران زنده شد، زن خدمتی را که به بانوان کرده»(؛ 67)همان: « احترام وشژه دارند

   (.133)همان: « توانیم ما توصی  کنیم ا، اس  که نمی کرد ارزش  به اندازه

 ( ملق  به رضا شاه، اولین پادشاه سلسلۀ پهلو، در اشران.1256-1323. رضا پهلو، )1

دومین و زخرشن پادشاه سلسلۀ پهلو، در اشران که حکومت  با انقالب اسالمی ( 1298-1359. محمدرضا پهلو، )2

 به پاشان زمد.   1357بهمن  22خمینی در  مردم اشران به رهبر، امام
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ها، خود در وص  مقام و منزل  و ارز  و  ها و پیام ها، مواحبه ها، نامه اششان در سانرانی

بند، و انطباق زن با مبنا،  شده و با جمع رار دادهکند کنارهم ع جاشگاه حقیقی زن بیان می

شافتن  گردد. همچنین به دلیل اهمی  عینی  شرشع ، تحلیل نهاشی پژوه  به مااط  ارائه می

بر ذکر تعداد شهیدان و اشثارگران زنی که در عرصۀ دفاع از کیان  اشن نگر  در جامعه عالوه

ها و مشاغل  اند، مناص ، مسئولی  کردهاسالمی و تمامی  ارضی سرزمین خود جان فشانی 

عنوان موداق عملی و الگو، نظر،  اند بهمهمی که زنان پس از انقالب اسالمی احراز نموده

 اس . خمینی ارائه شده روشکرد امام

 های پژوهش   یافته

خمینی بر اشن باورند که اسالم دشن سیاسی اس  و حتی عبادت  نیز سیاس  اس ، لذا  امام

نشده و ورود زنان در اشن عرصه نه تنها ح ، بلکه تکلی   اس ، عرصۀ مردانه تلقیعرصۀ سی

البته اششان تأکید دارند که نباشد اشن نکتۀ بسیار مهم مورد غفل  واعع شود  1زشد. شمار می اششان به

ا، که شأن زن  گونه که حضور زن مسلمان باشد با حفظ عف  و حدود اسالمی همراه باشد به

 2هیچ عنوان به مااطره نیفتد. همسلمان ب

خمینی اهمی  حضور زنان را در انقالب و پیشوبرد اهوداف زن فراتور از حضوور موردان       امام

کننود. در فوراز، از بیانوات اششوان چنوین       دانسته و نق  بانوان را نقشوی مضواع  علموداد موی    

برداشتید. شما سهم  شما بانوان در اشران ثاب  کردشد که در پیشاپی  اشن نهض  عدم»اس :  زمده

کنید. دامن  شماها مردان و زنانِ شیر در اشران تربی  می»و « 3بزرگی در اشن نهض  اسالمی دارشد

 «.4شما دامن عوم ، عف  و عظم  اس 

توان از نگاه امام هم در اشجاد تحول عظیمی که اششوان خوود    در حقیق ، عملکرد زنان را می

ام سیاسی جدشد، بسیار مؤثر و دارا، جاشگواهی بوا اهمیو     سکاندار زن بودند و هم در تثبی  نظ

خمینی با هوش  باشی حقیقی به زن، به کرام ، شوراف ، منزلو  و ارجمنود، زن     دانس . امام

کننود. اششوان    کرده و عوانین منبعث از سو، خداوند را به صالح جامعه معرفی موی  مسلمان اشاره

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .40. همان: 1

 .49. همان: 2

 .135و  134. همان: 3

 .95. همان: 4
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هوا   ه ضورور، دانسوته و زن را بورا، حفوظ ارز     داشتن پوش  اسالمی برا، بانوان را در جامع

ها را  دهند که به سوءنی  افراد، که از رو، عمد، عود دارند زن ها هشدار می دانند و به خانم می

وشژه حجاب را وسوسوۀ   گیر، به عوانین اسالمی، به ملعبه و عروسکی گردانند، زگاه شوند و خرده

هوا، واالشوی چوون تربیو  و      گواه اسوالم بور ارز    شیطانی اششان تلقی کنند و زن بوودن را از ن 

 1کنند. ساز، و دخال  زگاهانه در مقدرات کشور خوش  معرفی می انسان

بدشل و سازندۀ اشن عنور اجتماع در اندششوۀ   هاشی که نق  بی ها، حضور زن و عرصه جلوه

 ی و تربیتوی ها، علمی، اعتواد،، سیاسی، مبوارزات  امام ام  مورد توجه عرار گرفته شامل عرصه

 اس  که الزم اس  به تفکیک تبیین شود.

 خمینی های مختلف حضور زن در اندیشۀ امام عرصه

 های علمی زن و فعالیت -1
ها، حضور زن در جامعه اس  و اسالم بدون تفاوت  ح  کس  علم و دان  شکی از جنبه

سورۀ مجادله خداوند  11شناسد. در زشۀ  جنسیتی به تحویل علم فرمان داده و زن را با ارز  می

 «. 2شرفع ا  الذشن امنوا منکم والذشن اوتوا العلم درجات ...» ... فرماشد:  می

کورد،   به تبلیغات دشمن که اسوالم را ماوال  تحوویل زنوان معرفوی موی       خمینی راجع امام  

ا هموه  اشود، اشنهو   به زنان و شا مسائل دشگر شنیده هاشی که راجع اشن حرف»صرشحاً اعالم فرمودند: 

اموام بوا   «. 3ها ززاد هستند و در تحوویل ززاد هسوتند   تبلیغات شاه و اشااص مغرض اس  و زن

طور عملی نیوز دسوتور بوه رفوع هرگونوه موانعی بور سور راه          زموز، زنان، به اهمی  دادن به علم

دادند. اششان در پاسخ به شک سؤال رسیدن زنان بوه   شادگیر، و پژوه  زنان در مسائل علمی می

ها از ثمورات   ، و با تورشح به اشنکه تحویل در تمامی رشته4دانند پذشر می ۀ اجتهاد را نیز امکانرتب

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .74همان:   .1

 ...«.باشد  ها داده شده درجات عظیمی می را که علم به زن اند و کسانی خداوند کسانی را که اشمان زورده. » ... 2

 .18: 1361. در جستجو، راه از کالم امام، 3

توان به بانو سیده نورت  ، اشرانی می ها، عینی بانوان مجتهده . از نمونه51خمینی:  . جاشگاه زن در اندششه امام4

رد. اشن بانو، شیعه که از عالمان و عارفان مسلم به ، اشاره ک1265 – 1362بیگم امین، ملق  به بانو، اصفهانی، 

ا  زعا سید محمد کاظم  رود در سن چهل سالگی موف  به اخذ درجه اجتهاد گردشد. مراجعی نظیر زش  شمار می

ا  زعا ابراهیم حسینی  ا  زعا شیخ عبدالکرشم حائر،، زش  ا  زعا شیخ محمد رضا نجفی اصفهانی، زش  شیراز،، زش 
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ها همدو  با ساشر بورادران در تحوویل    اس  که خانم حاال طور، شده»فرماشند:  انقالب بوده می

 «.1کنند علم و عرفان و فلسفه و تمام شع  علم و انشاءا  صنع  فعالی  می

اگور شوما در   »فرمودنود:   به تعلیم دختران هوم موی   در جمع بانوان فرهنگی راجع خمینی امام 

«. 2محلی هستید که در زنجا باشد تعلیم و تربی  خانم کوچولوها را بکنید، باشد خوب تربی  کنید

دانند که بوه درد   ها را وظیفۀ زموز  چیزهاشی می اششان شکی از وظاش  همۀ افراد از جمله خانم

ها و زعاشان باسواد فرموان   حتی در پیامی به مل  اشران به تمام خانم 3خورد.  افراد می دشن و دنیا،

دهند که برا، شاددادن به پا خیزند و در مساجد و تکاشا و حتی در منوزل شاووی، نوشوتن و     می

ی خواهند که از اشن امر سرپیچ سوادان می سواد شاد دهند و از بی ها و زعاشان بی خواندن را به خانم

 4نکنند.

ها، ماتل  علمی و اجراشی شکی از مواه  انقالب اسوالمی و ناشوی از    رشد زنان در فعالی  

 60، بوی  از  1355نگاهی تازه و انسانی به زن اس . تا پی  از انقالب، براساس سرشومار، سوال   

کوه توزشوع نسوبی سووادزموزان زن نسوب  بوه کول         سوواد بودنود. درحوالی    درصد از زنان کشور بی

 40بوه   60حاضر نسب  عبولی  همچنین درحال 5اس . درصد بوده 6/84، 1385ادزموزان در سال سو

اس . در کنکوور سوال    دختران نسب  به پسران در کنکور سراسر، تبدشل به شک عوۀ تکرار، شده

در سوال   6نفور اول کنکوور بوه دختوران تعلو  داشو .       15نفور از   8و  9، به ترتی  1394و  1393

نفور اششوان، شعنوی      6152174زموز روزانوه، تعوداد    نفر دان  1270092، از تعداد 91-92تحویلی 

نفور دانشوجو در     4435880از تعوداد    91-92% دختران بودند. همچنین در سال تحویلی  43/48

نفور را دختوران تشوکیل      2136022هوا، عموده، تعوداد     ها، دولتی و ززاد بر حس  گروه دانشگاه

                                                                                                                               

خمینی نیز مکرر در  شیراز، اصطهباناتی و زعا شیخ مرتضی طاهر، به اششان اجازه اجتهاد دادند. حضرت امام

 دشدارهاشی که با علما و روحانیون اصفهان داشتند، جوشا، حاالت، اشتغاالت و سالمتی اشن بانو، بزرگوار بودند

(www.tebyan.net1393سی در تارشخ سه اردشبهش  دستر.) 

 .55خمینی،  . جاشگاه زن در اندششه امام 1

 .51. همان: 2

 .52. همان: 3

 . 52همان:  4.

5.www.lmoiran.ir   1397ساش  سازمان نهض  سوادزموز،، دسترسی در تارشخ سه مرداد. 

6 .www.Irna.ir 1397مهور، اسالمی، دسترسی در تارشخ سه مرداد ساش  خبرگزار، ج. 

http://www.tebyan.net/
http://www.lmoiran.ir/
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نفر عضو هیئ  علمی  119820از مجموع  1393تا سال  1باشد. درصد می 15/48اند، که معادل  داده

نفر زن هستند؛ شعنی تقرشباً شک چهوارم اعضوا، هیوأت علموی را زنوان تشوکیل         27029در اشران، 

درصد، زنوان از ظرفیو  نابگوی، صورفاً      30درصد، هیئ  علمی کشور و  5/22دهند. سهم   می

همچنوین چنودشن دوره اسو  کوه      2اند. ان به خود اختواص دادهباشی از زمار، اس  که زنان اشر

ترشن دانشگاه جامع اختواصوی زنوان در اشوران، از میوان      عنوان بزرگ رئیس دانشگاه الزهرا )س(، به

گردد و شکی از رؤسوا، موفو  اشون دانشوگاه خوانم دکتور انسویه         بانوان فرهیاتۀ اشرانی انتااب می

تا سوال پیوروز،    1343که از زمان تأسیس اشن دانشگاه در سال  خزعلی نام دارد. اشن درحالی اس 

اما پس از انقوالب در دو دورۀ   3اس . ، رشاس  اشن دانشگاه بر عهدۀ مردان بوده1357انقالب، سال 

. 4اسو   متناوب و سپس چهار دوره متوالی رشاس  و سرپرستی زن برعهدۀ بانوان اشرانی عرار گرفتوه 

التدرشس، به جز  موز  و پرور  شامل کارکنان رسمی، پیمانی و ح همچنین درصد کارکنان زن ز

همچنین براسواس زموار عووۀ عضوائیه،      5اس . درصد بوده 54شمسی،  1397کادر خدماتی، در سال 

 6اس . %  رسیده  8نفر، شعنی   800به  1395تعداد عضات زن در اشران تا سال 

 های اقتصادی زن و فعالیت -2
سورۀ نساء  32کنند، سهم دارند. در زشۀ  م، مردان و زنان در زنچه کس  میبراساس تعالیم اسال

توجه به اشن اصل «. 7للرجال نوی  مما اکتسبوا و للنساء نوی  مما اکتسبن ...» ... اس :  زمده

خمینی به کرات وجود دارد. در اشنجا به  اعتواد، نشئ  گرفته از معارف اسالمی در بیانات امام

 شود: ها اشاره میدو مورد از زن

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1.www.tabnak.ir    1393ساش  خبر، تحلیلی تابناک، دسترسی در تارشخ سه اردشبهش.  

2 .http://women.gov.ir   1397ساش  معاون  امور زنان و خانواده رشاس  جمهور،، دسترسی در سه مرداد.  

3 .www.alzahra.ac.ir  1397ساش  دانشگاه الزهرا، دسترسی در تارشخ سه مرداد.  

در سوال  انم دکتور ثرشوا مکنوون    اند از خ اند عبارت بانوانی که پس از انقالب رشاس  اشن دانشگاه را برعهده داشته .4

انم دکتر ، خ1385تا  1377ز سال ا خانم دکتر زهرا رهنورد، 1367تا  1364از سال خانم دکتر حکیمه دبیران ، 1363

و خوانم دکتور مهنواز     1395توا   1391از سوال   خوانم دکتور انسویه خزعلوی    ، 1391تا  1385از سال محبوبه مباشر، 

  تا کنون. 1395مالنظر، از سال 

 5 .www.irna.ir 1397داد ساش  خبرگزار، جمهور، اسالمی، دسترسی در تارشخ سه مر. 

.6  www.farsnews.com  1397ساش  خبرگزار، فارس، دسترسی در تارشخ سه مرداد. 

 «.زورند دارند و زنان نیز نویبی ...  چه به دس  می مردان نویبی از زن.  » ... 7

http://www.alzahra.ac.ir/
http://www.irna.ir/
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در نظام اسالمی، زن همان حقووعی را دارد کوه مورد دارد، حو  تحوویل، حو  کوار، حو          »

 ؛«1مالکی 

 «.2ها به اختیار خودشان اس  و ززاد هستند. اختیار شغل را ززاد هستند تمام معامالت خانم»

حضور بوانوان  خمینی با تأکید به مساوات زنان و مردان در ح  مالکی  و انتااب شغل،  امام 

ها، اعتواد، پس از انقوالب را در راه تعوالی اسوالم و مقاصود عورزن مجیود علموداد         در صحنه

 3کردند. می

 های سیاسی زن و فعالیت -3
و »کند:  عنوان مثال برا، اهل اشمان معرفی می سورۀ مبارکۀ تحرشم، خداوند زنی را به 11در زشۀ   

همسر فرعون، که زسیه نام داش ، با انتااب خود «. 4... ضرب ا  مثال للذشن زمنوا امرأت فرعون

از پذشر  تحمیل و اجبار حاکمی  زمان خود سر باز زد و ززادانه سرنوش  خود را رعم زد؛ لذا 

در خطاب الهی مثالی برا، اهل اشمان، اعم از مردان و زنان، عرار گرف . همچون زسیه، زنان 

یاسی خوش  با احساس مسئولی  بر نظام حکومتی شمار، با بویرت و بین  در زندگی س بی

اند. ح  رأ، دادن، ح  انتااب کردن و انتااب  حاکم بر جامعۀ خوش  نظارت و تأثیر داشته

شدن، ح  انتقاد، ح  حضور در مجلس شورا، اسالمی و مشارک  در مسئولی  تقنین، ح  امر 

ها، حضور  ها از جمله جلوه رده به معروف و نهی از منکر نسب  به مسؤولین مملکتی در تمامی

 سیاسی زن در اجتماع اس .

خمینی برا، اشن عرصه از حضور زنان، اهمیتی وشژه عائل بودند و شاوی  سیاسوی زن   امام

خمینوی در اشنبواره    را در کنار ساشر ابعاد شاویتی او، رشد باشیدند. نمونه هاشی از بیانوات اموام  

 مورد بررسی عرار می گیرد:

دهد که او بتواند مقام انسانی خود را در جامعه باز شابد و  ن را تا حد، ارتقا میاسالم ز»  -

تواند در ساختمان حکوم  اسوالمی   از حد شیء بودن بیرون بیاشد و متناس  با چنین رشد، می

 «. 5هاشی را به عهده بگیرد مسؤولی 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .33: در جستجو، راه از کالم امام. 1

 .436-437: 6، جلد صحیفه امام. 2

 .51: نیخمی جاشگاه زن در اندششه امام. 3

 ...«.اس   خداوند برا، مؤمنان، به همسر فرعون مثل زده»  .4

 .17: در جستجو، راه از کالم امام. 5
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موی گیورد و اشون    در اشن خطاب برعهده گرفتن مسئولی  زنان در حکوم  مورد تأکید عرار 

 گردد. امر در مسیر رشد انسانی زن علمداد می

عنوان پیشواشی بویر و زگاه، حتی دخال  در سیاس  را تکلی  زنان دانسوته   حضرت امام، به

و در « 1ها و مردها در مسائل اجتماعی و مسائل سیاسی وارد باشند ، زن باشد همه»فرمودند:  و می

 «.  2ح  دارند در سیاس  دخال  کنند؛ تکلیفشان اس خانمها »جا، دشگر تورشح کردند: 

ها، حضرت امام در اشن بُعد باعوث گردشود کوه حضوور زنوان اشرانوی در        تأکیدات و توصیه

ها، رهاشی با  در مبارزات سیاسوی زنوان در    سیاس  الگو، زنان مبارز جهان گردد و خیز 

، زنوان در   وار، کورده کوه جامعوه   خمینی در پیامی اظهوار امیود   کشورها، دشگر اشجاد شود. امام

اند، بیودار شوده و دشگور بواز،      ها تحمیل کرده سرتاسر عالم از خواب غفلتی که چپاولگران برزن

زساشی  کنند که از تحول معجزه ناورند و به مقام واال، خود برسند. همچنین به اششان توصیه می

،  مش  گرفته و بکوشند تا جامعهکه برا، زنان اشران در اثر انقالب بزرگ اسالمی حاصل شد سر

 3خود را به ززاد، و استقالل برسانند.

حاضر، در پرتو نگاه جدشود، کوه نسوب  بوه حضوور زنوان در جامعوه اشجواد شوده،           درحال

ا، که زنان متعودد، را   اس ؛ به گونه خمینی کامال بروز شافته ها، عینی اندششۀ حضرت امام نمونه

شپلمات، نماشندۀ مجلس، وزشر، معاون وزشر، شهردار، عضوو شوورا،   عنوان د توان نام برد که به می

ها مرحوموه   کنند. شکی از اشن نمونه ها، مهم دولتی انجام وظیفه کرده و می شهر و رشیس سازمان

، مبوارز فعوال انقالبوی و اولوین دشپلموات زن      «طاهره دباغ»، معروف به خانم «مرضیه حدشدچی»

ها،  دورۀ نماشندگی در مجلس شورا، اسالمی، رشاس  زندان اشرانی پس از انقالب اس  که سه

مرضیه »توان به خانم دکتر  زنان تهران و تدرشس در دانشگاه را در کارنامه خود دارد. همچنین می

، سوانگو، وزارت اموور   «مرضیه افاوم »، وزشر بهداش  در دول  دهم، خانم «وحید دستجرد،

، «لعیوا جنیود،  »و دکتور  « الهوام اموین زاده  »، دکتر «غیفاطمه بدا»خارجه در دول  شازدهم، دکتر 

، «فهیموه فرهمنودپور  »مشاورشن حقوعی رئیس جمهور در دول  دهم، شازدهم و دوازدهم، دکتور  

مهور،  »و « موژده صوابر،  »، «معوومه دادونود »مشاور ساب  وزشر کشور در امور زنان و خانواده، 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .26. همان: 1

 .38: خمینی امام اندششه در زن جاشگاه. 2

 .41. همان: 3
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، از «الهوه راسوتگو  »و « معووومه زبواد  »ن و ساوه، ، به عنوان اولین شهرداران زن در تهرا«روستاشی

، رئیس سواب  سوازمان محویط زشسو ، دکتور      «معوومه ابتکار»اعضا، ساب  شورا، شهر تهران، 

از  1اجتماعی زنان و بانوان متعدد دشگر، اشاره کورد.  -، رشیس شورا، فرهنگی«زهرا زش  اللهی»

ی در پارلمان اشران اس  که از ابتدا، ، سیاس ، نماشندگ ها، حضور زنان در عرصه دشگر صحنه

هوا، مجلوس را بوه خوود      تشکیل مجلس شورا، اسالمی، بانوان نیز بوه عنووان نماشنوده کرسوی    

، زنان، خانواده و کودکان  ها و لواشح درباره اختواص داده و نق  بسیار مهمی در تووش  طرح

کوه   طوور،  باشوند، بوه   هوا موی   % از نماشندگان مجلوس، خوانم  4، بی  از 1395اند و تا سال  داشته

 2اس . ها، ششم و دهم مجلس شورا، اسالمی بیشترشن تأثیر را در اشن زمار داشته دوره

 های مبارزاتی زن و فعالیت -4
ها، زنان، عرصۀ مبارزۀ مستقیم و غیرمستقیم او در روشاروشی با  شکی دشگر از ابعاد فعالی  

ها، سیاسی زن نیز  توان شکی از وجوه فعالی  می دشمنان دشن و میهن اس . البته اشن عرصه را

 اس . عنوان بعد مستقل مورد بررسی عرار گرفته شمار زورد، لیکن به جه  اهمی ، به به

ا، که بر سور راه حضوور مبوارزاتی زنوان      خمینی با از میان برداشتن موانع بزرگ و جد، امام

یز همچون مردان در مبارزه با دشومنان  وجود داش ، با صالب  و عاطعی  اعالم کردند که زنان ن

ها، اصیل و نوشن اششان از اسالم  ها، عمی  و برداش  باشند. دشدگاهدارا، مسئولی  حضور می

دلیول و بودون منطو  از بوین رفتوه و زن       ها، بوی  گیر، ها و سا  موج  گردشد که تنگ نظر،

 داند.مسلمان خود را در تقابل با دنیا، تفرعن و شرک، شرشک و سهیم ب

هاشی، زن مسلمان اشرانی را به صحنه کشاند و او را به نهضو  و مجاهودت    بینی چنین روشن

هوا،   ما همگی مرهون شجاع »خمینی در وص  زن فرمودند:  هاشی که امام فرا خواند. مجاهدت

 «.4زنان همدو  مردان، بلکه جلوتر از زنان در ص  عتال اشستادند»و « 3شما زنان هستیم

ا، دارد مرحومه خوانم دبواغ اسو .     یان، شکی از زنانی که نق  مبارزاتی مثال زدنیدر اشن م 

بدشلی نیز دارد. اشون بوانو، مبوارز فعوال      ها، مبارزاتی بی بر فعالی  دشپلماتیک نق  اششان عالوه

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1 .http://farhangoelm.ir  1397نان، دسترسی در تارشخ سه مرداد ساش  شورا، فرهنگی اجتماعی ز. 

2 .www.parliran.ir  1397ساش  مجلس شورا، اسالمی، دسترسی در تارشخ سه مرداد.  . 

 .50 در جستجو، راه از کالم امام:. 3

 .20. همان: 4
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گوذاران سوپاه پاسوداران،     خمینی در پارشس، از بنیان انقالبی در دورۀ پی  از انقالب، محافظ امام

از بوانوان   1ن فرماندۀ سپاه غرب کشور در همدان و اولین فرمانده زن در سپاه پاسداران اس .اولی

زفرشنی کرده و جان خود را فودا نمووده و بوه شوهادت      دشگر، که در عرضۀ اشثار و مقاوم  نق 

 عنوان شهدا، به 4و فوزشه شیردل 3، ناهید فاتحی کرجو2ها مرشم فرهانیان توان به خانم رسیدند می

جنگ تحمیلی عراق علیه اشران اشاره نمود. همچنین براساس زمارها تعداد شهدا، زن در جنوگ  

زن نیز در جرشان تظواهرات    2000اس . اشن در حالی اس  که بی  از  نفر بوده 4363تحمیلی، 

نفور   22808اند. همچنین تعوداد   ها، پی  از انقالب اسالمی اشران به شهادت رسیده و راهپیماشی

اند. تعداد  نفر پزشک زن نیز در جنگ تحمیلی به وظیفه امدادرسانی پرداخته 2276مدادگر و زن ا

اند نظیر دکتر فاطمه  اس . تعداد، از ززادگان اشرانی نیز خانم بوده نفر بوده  5000زنان جانباز نیز 

 که با شک تیم پزشوکی مشوغول انتقوال شوهدا و مجوروحین      ناهید، که در اواشل جنگ و درحالی

بودند به اسارت نیروها، عراعی درزمدند. به گفتۀ اشن ماما، زن اشرانی که مدت چهوار سوال در   

 5اس . نفر بوده 5اس  تعداد اسرا، زن اشرانی  اسارت بوده

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
1 .news.comwww.tasnim  1397خبرگزار، تسنیم، دسترسی در تارشخ سه مرداد. 

گر، شود و بوه مودت     خمینی )ره( زبادان مشغول امداد سالگی در بیمارستان امام 17شهیده مرشم فرهانیان درسن .  2

مودت   ها، ماتل  زبادان ادامه داد که در اشن سه سال به کار امدادگر، و پرستار، از مجروحین جنگ در بیمارستان

اشن شهیده بزرگوار در غروب سیزدهم مورداد مواه    .شک بار به شدت زخمی شد و به اجبار در بیمارستان بستر، شد

کوه از   ،که بنا به وصی  موادر شوهید   که همراه با دو تن از خواهران همکار خود بر مزار شهید، درحالی 1363سال 

که راهی گلستان شهدا، زبوادان   هید  حاضر شوند، درحالیجا، او بر سر مزار پسر ش بود هرسال به زنان عول گرفته

شده بودند مورد اصاب  ترک  خمپاره دشمن بعثوی عورار گرفتنود و دو خوواهر هموراه او زخموی شودند و مورشم         

. ساش  جامع فرهنگی موذهبی شوهید زوشنوی،    ل شدئاشرانی به فیض شهادت نا  فرهانیان نماد رشادت و مجاهدت زن

 .1397سه مرداد دسترسی در تارشخ 

ماه توسط ضدانقالب شوکنجه شود؛ موهوا، سور  را      11ا، بود که  ساله 16دختر ملق  به سمیه کردستان، او .  3

خمینی)ره( توهین کند اما او شهادت را به زندگی با ذل  ترجیح  تراشیده و ناخن دس  و پاش  را کشیدند تا به امام

 .1397سه مرداد  ساش  خبرگزار، فارس، دسترسی در تارشخ داد.

در  58مورداد سوال    25. در اس  شیردل فوزشه شهیده شده، معرفی 93 سال در که کشور شاخص شهدا، از .  شکی4

که مشغول کمک به شواران   جرشان حمله گروهک ضد انقالب دموکرات به بهدار، پاوه و محاصره بهدار، و درحالی

ساع   16هدار، بود مورد اصاب  گلوله عرار گرف  و پس از شهید چمران در راهنماشی هلی کوپتر برا، فرود در ب

 خونرشز، به درجه رفیع شهادت نائل زمد و در گلزار شهدا، باغ فردوس کرمانشاه زرام گرف .  

5.www.isaar.ir   1397پاشگاه اطالعرسانی بنیاد شهید و امور اشثارگران، دسترسی در تارشخ سه مرداد. 

http://www.tasnimnews.com/
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 زن و نقش تربیتی او -5
ا، که شکی از حقوق فرزند بر  گونه تربی  در فرهنگ اسالمی، جاشگاه بسیار واالشی دارد به

اس . در رواشتی از حضرت علی علیه السالم،  زموز، معرفی شده   کردن و ادبوالدشن تربی

ح  فرزند بر والد اشن اس  که نام نیکو بر و، نهد، تربیت  »وارد شده که اششان فرمودند: 

تواند در سرنوش   ا، اهمی  دارد که می تربی  و نوع زن به اندازه 1«.نموده و او را عرزن بیاموزد

 ر بسیار زشاد، برجا، بگذارد.هر انسان تأثی

تورشن و موؤثرترشن نقو  در     نقطۀ زغاز تربی  هر انسانی، از محیط خانوادۀ اوس  و حیواتی 

خمینی مکورراً بوه نقو  زنوان در پورور        اس . امام تربی  هرانسان، برعهدۀ مادر او عرار گرفته

هوا   یو  صوحیح انسوان   ها، صالح اشاره فرموده و سعادت هر کشور و ملتی را در گرو ترب انسان

دهنودۀ زنوان و موردان ارجمنود      زن پورور  »فرمودند:  توسط زنان عفی  و پاکدامن دانسته و می

رود. دامن زن محول تربیو  بوزرگ زنوان و بوزرگ موردان        می 2اس . از دامن زن، مرد به معراج

و زن  شووند، مرحلوۀ اول مورد    هوا پیودا موی    زن، مربی جامعه اس ، از دامن زن انسان»شا « 3اس 

کند و با تربی  صحیح  صحیح، از دامن زن اس . زن  با تربی  صحیح خود  انسان درس  می

 «.4کند خود ، کشور را زباد می

خمینی، جاشگاه تربیتی زن بسیار باعظمو  اسو  و اششوان زن را شکتوا موجوود،       از نگاه امام

د کوه از برکاتشوان نوه شوک     تواند از دامن خود افراد، به جامعه تحوشل ده کنند که می معرفی می

توانود بوه عکوس     ها، واال، انسانی کشیده شوند و می ها به استقام  و ارز  جامعه بلکه جامعه

داند و از زنوان   خمینی زن را مظهر تحق  زمال بشر دانسته و دامان او را مدرسه می امام 5زن باشد.

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 1414البالغه،  البالغه، عم: مؤسسۀ نهج نهج«: ان شحسن اسمه و شحسن ادبه و شعلمه القرزن و ح  الولد علی الوالد. »1

 .391ه.ق.، اول: 

معنا، صعود و باال رفتن اس . در زشات ابتدائی سورۀ مبارکۀ اسراء، هفدهمین سوره از  معراج از رششه عرج و به 2.

خمینی  اس . معراج در کالم امام ه مسجداالعوی اشاره شدهعرزن مجید، به معراج پیامبر اکرم )ص( از مسجدالحرام ب

 تر شود. تواند باعث شود فرزند به خدا نزدشک کناشه از اشن اس  که تربی  مادر زنقدر اهمی  دارد که می

 .75و  74: در جستجو، راه از کالم امام. 3

 .74. همان: 4

 .27همان:   .5
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 1ششوان بوه فضویل  برسوند.    خواهد که به تحویل فضاشل بپردازند توا کودکانشوان در دامون ا    می

خمینی خدم  مادر به جامعوه را از خودم  معلوم بواالتر دانسوته و نقو  او را در        حضرت امام

اششان جدا کردن کودک از دامن مادر و محب  ندشودن   2کند. جامعه باالتر از نق  مرد معرفی می

 3انود.  ودهاز مادران را موج  پدشود زمودن عقوده و منشوأ بسویار، از مفاسود بشور، عنووان نمو         

اند که نباشد تربی  فرزند امر کوچکی تلقی شود زشراکه شوغل موادر   خمینی خاطر نشان کرده امام

و سعادت و هالک  شک مملک  بسته به مردانی اس  که تربی  اششوان از   4همان شغل انبیاس 

 5اس . دامن مادر شروع گشته

زنوان موردانِ شوجاع را در داموانِ     »دارند:  ها، خود عنوان می خمینی در شکی از سانرانی امام

ساز  ساز. اگر زنان شجاع و انسان ساز اس  و زنان نیز انسان کنند. عرزن کرشم انسان خود بزرگ می

 «.6شوند ها به شکس  و انحطاط کشیده می از مل  گرفته شوند مل 

توان درشاف  که نق  تربیتی شوک زن در مقوام موادر، و شوا همسور، چقودر        به ظراف  می

که شک مادر به زموز  فرزندان خود مبادرت کرده و شا با رفتار خوود شوک      دارد؛ هنگامیعظم

کند که به فرزندان خود شوک   دهد و تال  می الگو، عملی از رفتارها، صحیح را به او نشان می

را تعلیم داده و اجازه ندهد نسب  به پیرامون خوود بوی تفواوت باشوند و شوا        زندگی شرافتمندانه

هوا،   هوا و دغدغوه   توانود بوه نگرانوی    دهندگی شک زن در مقام همسر، چگونه موی  ام نق  زر

 شوهر  پاشان باشیده و در او اشجاد تشجیع نماشد.

 زن و نقش وی در ایجاد روحیه پایداری و مقاومت -6
گیرد لکن به  ها، تربیتی جا، می که در زمرۀ نق  اشجاد روحیۀ پاشدار، و مقاوم  با وجود،

گردد. نق  تربیتی زنان  خمینی دنبال می صورت مجزا در بیانات امام   و تأکید بر زن بهدلیل اهمی

در اشن امر بسیار ستودنی اس . گاهی پی  عدمی و شا دوشادوشی بانوان موج  گردشده روحیۀ 

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .74. همان: 1

 .73. همان: 2

 .72. همان: 3

 .71همان:   .4

 .70. همان: 5

 .19همان:   .6
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ا، که نق  مؤثر، در به وجود زوردن و  پاشدار، و استقام  در مردان مضاع  گردد. روحیه

 خواهد داش . تداوم شک عمل 

ما همه در اشن نهض  سوهیم هسوتیم و شوما    »فرماشند:  خمینی با اشاره به اشن روحیه می امام 

ها، مبوارزه موجو  شود     ها و میدان ها به خیابان ها سهم بزرگی دارشد شعنی زمدن شما خانم خانم

د. شما سهم که مردم همه عوت پیدا کنند و تقوش  بشوند. روحیۀ زنها هم با زمدن شما تقوش  ش

 «.1بزرگی در اشن نهض  دارشد

ها،  ها را در عرصه ها، خود دوشادوشی و مقدم بودن زن ها و سانرانی خمینی در پیام امام   

 شود:   ها، زشباشی خاطر نشان کرده که به چند نمونه اشاره می ماتل  در عال  عبارت

 ؛«2الم بیمه کردشدشما خواهران عزشز و شجاع دوشادو  مردان پیروز، را برا، اس»

خمینی در اشن خطاب در صحنۀ بودن زنان و دوشادو  مردان حرک  کردن اششان را  امام   

 دانند. موج  بیمه کردن نهض  می

سزاشی داشتید ... و نسب  به مردان پی  و پیشوا بودشد  شما خواهران در اشن نهض  سهم به»

 ؛«3و موج  عدرت زنها شدشد

 کنند. دوشادوشی زنان در کنار مردان را موج  عدرت مردان تلقی می حضرت امام در اشن سان،

 ؛«4ها که در ص  اول اشن نهض  بودند زحم  کشیدند همۀ زن و مرد خووصاً خانم»

دو  برادران خود، بلکه در ص  جلو، در اشن نهضو  بودشود    من از شما بانوان محترم که هم»

 ؛«5زخر برسانید   مقدم باشید و اشن نهض  را بهکنم و من امیدوارم که باز شما در ص تشکر می

دو  مردهوا بول جلووتر از     اس  بیورون و هوم   ها را زورده اشن اسالم و عرزن اس  که خانم»

 ؛«6مردها وارد صحنه سیاس  کرده

خمینی ضمن توجه به زحماتی که زنان در نهضو  اسوالمی متحمول     در سه بیان اخیر، امام  

کنند و زن اشنکه خداوند در نظام عالم  ان به نکتۀ بسیار مهمی اشاره میگردشدند و عدردانی از اشش

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 .53. همان: 1

 48همان:   .2
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 55. همان: 4

 .135: خمینی جاشگاه زن در اندششه امام. 5

 .57: در جستجو، راه از کالم امام. 6
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ا، دارد که در راستا، زن ارسال رسل صورت گرفته و خداوند امور، را در راستا، اتموام   برنامه

اس . انقالب و نهض  اسوالمی موردم اشوران نیوز در      رشز، کرده و اکمال نور خود بر زمین برنامه

تحق  برنامه عظیم الهی اس  و خاتمه اشن نور در ظهور و انقالب حضورت  راستا، همین امر و 

که  دشگر، از زنجاشی بیان گر خواهد شد. به العالمین لتراب مقدمه الفدا، جلوه مهد،، روحی و ارواح

وعوع پیوس   اتمام نور الهی مراحلی دارد شکی از زن مراحل در عور حاضر و در کشور اشران، به

خمینی اس  و لذا اششان اسالم و عرزن را، کوه   اسالمی مردم اشران به رهبر، امامکه همان نهض  

دانود و از زنجواشی کوه در     دهندۀ بشر می کند، نجات با  زندگی بشر، را ارائه می دستور حیات

تواننود بوا رهوا     سو، ا  و رسیدن به کمال، جنسی  مطرح نیس  زن و مرد موی  مسیر حرک  به

 نفسانیات طی طرش  کنند.کردن خوش  از بند 

 ؛«1ها همراهی بکنند؟! کجا شما همچین چیز، دارشد که دو  به دو  مردها، زن»

 ؛«2ملتی که بانوان  ص  مقدم برا، پیشبرد مقاصد اسالمی هستند زسی  ناواهد دشد»

ا، را که زنان زن از شوائ  نفسانی و هرزگی رهاشی شافتوه   خمینی جامعه در اشن فرازها امام  

 دانند. گردند عار، از هرگونه زسی  می در پیشبرد مقاصد اسالمی پیشقدم می و

عودم بلکوه    بانوان بعد از انقالب، با تمام کوش  و حفظ عف  و حفظ جهات اسوالمی، هوم  »

 ؛«3اند عدم در امور کشور بوده پی 

و خمینی در اشن سان به لزوم حفظ عف  و ساشر جهات اسالمی تأکیود نمووده    مرحوم امام 

شومار   دانند. با توجه به اشنکه پوش  از مووادش  عفو  بوه    زن را الزمۀ حضور در امور کشور می

رود پر واضح اس  که زن محجبه عار، از هرگونه عرضۀ جنسوی، ابعواد انسوانی خووش  را      می

 دهد هوسرانان از او سوءاستفاده کنند.  منوه ظهور گذارده و اجازه نمی به

هوا و   بل رژشم ستمکار ساب  و پس از سرکوبی زن، در مقابل ابرعدرتزنان بزرگوار ما درمقا»

وابستگان زنان، در ص  اول، اشستادگی و مقاومتی از خود نشان دادند که در هیچ عور، چنوین  

 ؛«4اس  مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثب  نشده

 «.5دندعدم بودند و مثل بانوان صدر اسالم بو بانوان اشران در اشن نهض  پی »

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
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بودشل   خمینی اشستادگی زنان در مقابول سوتمگران و ابرعودرتان را بوی     در اشن دو خطبه، امام 

ارزشابی کرده و پیشقدمی اششان را همچون حرک  بانوان مسلمان در تارشخ صدر اسوالم علموداد   

 کنند. می

تربیو  و  تواننود در   دو  مردان می بانوان محترم اشران در طول انقالب ثاب  نمودند که هم»

 ؛«1تعلیم پیشتاز باشند

دو  مردان در تال  سازندگی خوود و کشوور خوود     امروز زنان در جمهور، اسالمی، هم»

 ؛«2هستند

دو  با برادرها و مقدم بر زنها بوه سرنوشو  ملو  و بوه سرنوشو        خواهرها، ما اآلن هم»

 «.3کنند کنند، انتقاد می دهند، فکر می کنند، طرح می کشور خودشان فکر می

خمینی در سه بیان فوق پیشتاز، در عرصۀ تربی ، تعلیم و سازندگی را موورد توجوه و    امام 

فکر، زنان را در مسیر ترسیم سرنوشو  خووش  برابور و حتوی      تأکید عرار داده و طراحی و هم

 دانند. مقدم بر حرک  مردان می

، خمینی کبیور، سوهم او   برا، بانو، اشرانی عظمتی از اشن واالتر نیس  که امام و پیشواش    

 حساب زورد.   را در پیشبرد انقالب و نهض  اسالمی بی  از مردان به

 گیری نتیجه

مرد تارشخ سیاسی معاصر اشران، زن را به بیدار، از خواب غفل  فرا خواند؛ با اشاعۀ  بزرگ

اند، نگرششان که برگرفته از اسالم حقیقی بود زن مسلمان را به حقیق  انسانی خوش  بازگرد

 را فراهم زورد. شاوی  و، را به او بازشناساند و بدشن ترتی  موجبات تحول عظیم و، 

هوا   اندششوی  خمینی با احیا منزل ، شاوی  و جاشگاه حقیقی زن، به همۀ توهمات و کج امام

شا اشها الناس اتقوا ربکم الذ، خلقکم مون  »خط بطالن کشیده و ثاب  کرد زن موداق زشۀ شرشفۀ 

شوده و در   (، همچون مرد از سرشتی واحود زفرشوده  1)نساء/« 4ه و خل  منها زوجها ...نفس واحد

ــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ـ
 . 56: خمینی ششۀ امامجاشگاه زن در اند. 1

 .68. همان: 2
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هوا، واال، الهوی و    ها، بلند تقوا و فضیل  و کس  ارز  رشد و کمال معنو، و رسیدن به عله

 تواند استعدادها، ذاتی خود را نماشان کرده و به منوۀ ظهور برساند. انسانی، می

ها، خود با لحنی سرشار از عطوف  و مهربانی حضور  ها و سانرانی خمینی در تمام پیام امام

ها، علمی، تربیتوی، اعتوواد،، سیاسوی و     و نق  زنان را مورد توجه و تقدشر عرار داده و عرصه

 کنند. مبارزاتی را برا، حضور زن عزتمندانه و نق  زفرشن علمداد می

دهد در عور، که به بهانوۀ  که نشان میاس : اول اشن اشن مقاله چند مطل  مهم را ارائه نموده

ا، برا، جوالن و مدعی بازگردنودان  ها، فمینیستی عرصهها، موجود علیه زنان، دشدگاه تبعیض

انود و  جاشگاه واععی زن به او هستند اما در عمل، او را به ورطۀ اسارت و حقارتی جدشد کشویده 

د کوه زنوان حتوی در پرتوو چنوین      دهو  بررسی زثار عملی دشدگاه فمینیستی در جهوان، نشوان موی   

خمینوی   اند به زرام  روحی و جاشگاهی که ح  اششان اس  دس  شابند، اموام دشدگاهی نتوانسته

ها، برگرفته از تعالیم اسالم و عرزن، جاشگواهی را بورا، زن ترسویم    )ره( با بیان مواضع و دشدگاه

بوه زنوان اسو . دشودگاه غیور       نماشند که عار، از نقاط ضع  دو دشدگاه غیرالهی دشگر نسب  می

کنود و دشودگاه غیور الهوی دوم، بوا نادشوده گورفتن        تر از مورد معرفوی موی    الهی اول، زن را پس 

ها حتوی در   ها، طبیعی زن و مرد، و با اشن گمان که برابر دانستن زن و مرد در تمام حوزه تفاوت

س ، به او ظلموی نووشن   حل دس  شافتن زن به جاشگاه حقیقی خود ا حوزۀ حقوق و تکالی ، راه

روا داشته و با بار کردن تکالیفی همسان با مردان، لطمات و صودمات روحوی جدشود، را بور او     

خمینی )ره( در عدم اول، با بیان دشدگاه اسالم نسب  به زن، بوا شوکوه هرچوه     نماشد. اماموارد می

جاشگاه حقیقی خود نیواز،  نماشد که زن برا، دستیابی به تر اشن حقیق  دلپذشر را زشکار میتمام

ها، علمی، اعتواد،، سیاسوی،  به شبیه شدن به مردان ندارد. طب  اشن دشدگاه، زن در کلیۀ عرصه

ها، وجود،، فطر، و غرشز، خود با مرد، نه تنها بوا موفقیو    مبارزاتی و تربیتی با حفظ تفاوت

شنوی دارد، بوه شورط زنکوه     زفر ا، امکان حضور و نقو  نحو پیشتازانه هرچه تمامتر، بلکه حتی به

براساس موازشنی که اسالم برا، او معین فرموده در جامعه حضوور شابود و خوود را زلو  دسو       

 کامجوشی مردان ننماشد.

شوود، ارائوۀ   زشود و از نوزورشهوا، زن محسووب موی    دس  می مطل  دومی که از اشن مقاله به

ن پوس از انقوالب اسوالمی اشوران     ها، عینی از تحق  دشدگاه اسالم در وجود زنوان مسولما   نمونه

ها، نظور، و برتور، شکوی بور دشگور، را      ا، که ارز  واععی دشدگاهترشن نکته اس . شاشد مهم

دسو  زموده مبتنوی بور زن دشودگاه       کند، میزان کابرد، بودن و ثمرات واععی و عینی بوه تعیین می
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بتواند نشان دهد توا چوه   کند که عبارت دشگر، شک نظرشه زمانی ارز  خود را اثبات می اس . به

شده توسوط زن دشودگاه را    داده تا چه میزان اهداف ترسیم هاشی که ارائهحد عملیاتی بوده و نمونه

شوابی   ها، اسالمی در حوزۀ دسو   اس . در اشن مقاله از دو طرش  عینی  شافتن زرمانمحق  کرده

خمینوی   ، بیانواتی کوه اموام   اسو . اوالً  زنان به جاشگاه اصیل و انسانی خود به تووشر کشیده شوده 

و  دهد که زنان حقیقتاً جاشگاه و هوشو  خوود را بازشافتوه   خطاب به بانوان جامعه دارند نشان می

هوا، ماتلو  بوه    زفرشنی در عرصوه  اند. اشن نق زفرشنی در جامعه شده براساس زن مشغول نق 

راراً موورد تحسوین و   صراح  توسط امام جامعه بیان شده و زنان مسولمان و موفو  انقالبوی کو    

شده اشن مکتو  هسوتند    ها، عینی از زنانی که تربی اند. ثانیاً، ارائۀ مثالتشوش  اششان عرار گرفته

پنودارد،  تر از مرد، اس  که دشدگاه جاهلی می کند که زن نه زن موجود ضعی  و پس ثاب  می

ل به دشدگاه فمینیسوتی اسو ؛   دارند محتاج توسو نه برا، رهاشی از ظلمی که مردان بر او روا می

بلکه با جامۀ عمل پوشیدن به احکام اسالم، در عین زن بودن می تواند عدرتمند و بوا افتاوار، بوا    

باشد و به تمامی  ها، سرنوش  ساز جامعه حضور سازنده داشتهحفظ شأن خود در تمامی عرصه

 حقوق خود نیز دس  شابد.
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