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Abstract
The issue of women has always been an inclusive debate in the history of thoughts, 
receiving double attention in the contemporary age. A rational approach to this 
issue and logical defense of the Islamic doctrines on women requires an in-depth 
study of the words and conducts of the influential, dynamic and contemporary 
sources of religious imitation. Islam’s initiatives and endeavors for wiping off the 
dust of ignorance from the face of humanity and for saving humans, particularly 
women, where before Islam the birth of a girl was a matter of shame and disgrace, 
are undeniable. The dominant patriarchal culture in human societies must be 
blamed more than any other factor for backwardness of women. As part of a soft 
war, certain movements have focused on women as half of the Iranian population 
to raise doubts and to disappoint them. The question is whether Islamic Revolution 
ideals have been geared toward the downfall of socio-political status of women 
or not. This paper, developed with an analytical-descriptive methodology, intends 
to review Imam Khomeini’s practical approach toward realization of the socio-
political rights of women as the theoretician and founder of the Islamic Republic 
of Iran. In the light of Imam Khomeini’s words and actions, Iranian women 
have been positively sensitive toward various aspects of political system and 
established an active relationship with it. Imam Khomeini set part of the need for 
participation of women as an obligation, linking it to religious duties. 
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 پارادایم امام خمینی )ره( 
در تحقق حقوق سیاسی-اجتماعی زنان

عسل عظیمیان1
باقر شاملو2

چکیده : مســئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ      اندیشه ها بوده و در دوران معاصر 
با رشد   بیشــتری مواجهه شــده اســت. رویکرد معقول به این عرصه و دفــاع منطقی از 
 اندیشه های اسالمی  در مورد زنان، مستلزم تعمق در کالم و رویۀ مراجع تقلید مؤثر، پویا و 
معاصر است تالش اسالم برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان،  به ویژه زن در محیطی 
که زن را مایه ننگ و شرمســاری می دانســت انکارناپذیر است، اما عقب ماندگی زنان را 
باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردساالرانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان های 
شــبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید ســازی زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران بر 
وضعیت زنان متمرکزشــده اند. سؤال این اســت که آیا آرمان های جمهوری اسالمی در 
جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاســی زنان حرکت کرده است؟ در این پژوهش با 
روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به عنوان تئوریسین و مجری 
جمهوری اســالمی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در 
پرتو ســیره و سخنان امام به صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت 
نشــان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به عنوان تکلیف 

مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.
کلیدواژه ها: حقوق زنان، تبعیض، حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، امام خمینی.
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مقدمه
رد پای زمینه های عینی مردســاالری خشن را می توان در عوامل محیطی جغرافیایی، تاریخی 
و روند تکوین ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جامعه دید زمینه هایی که زن را جزء نیروها 
و تجربه های خصوصی و عرصه های کار غیررســمی و خانگی می دانست و چرخه ای ایجاد 
کــرد که از پیامدهای آن ابتکار عمل مرد و دسترســی او به منابع کمیاب ثروت و قدرت و 

عدم استقالل مالی و بی قدرتی زن و منزلت اجتماعی پایین وی بود.
سهم زنان در ایران از نیروی کار دستمزدی در بهترین وضعیت از 13 تا 14 درصد تجاوز 
نکرده و در روســتاها باآنکه تقریبًا صد در صد زنان در کار کشــاورزی مشارکت دارند؛ اما 
سهم آن ها در نیروی کار دستمزدی کمتر از 15 درصد و پایین تر از سهم جمعیتی آن ها بوده 

است.
مهم ترین مسئله ای که ساختار اجتماعی را به زیان زن تشکیل می دهد، ناشی از الگویی 
از تقسیم اجتماعی است که بر اساس آن »زن« مفهومی خصوصی و »مرد« مفهومی عمومی 
بوده و بر همین مبنا، نقش های اجتماعی همواره بر عهده مرد بوده است و حرف های آخر را 

مردان زده اند و منابع کمیاب اجتماعی را آن ها در اختیار داشته اند.
خانواده نیز از همان آغاز با الگوی اجتماعی »مرد عمومی« و »زن خصوصی« شــکل 
می گرفت. مثاًل مرد »فاعل« خواســتگاری و زن »موضوع« خواســتگاری بود. این مرد بود 
که قرار اســت متأهل و عیالوار شود؛ زن را تحت تکفل خود درآورد و متعهد به خرج و نفقه 

او شود.
بر مبنای این الگو، مرکز ثقل جایگاه زن، اندرون خانه و مرد، بیرون از خانه بود؛ چراکه 
او موجــودی اجتماعی، دارای تجربه هــای اجتماعی و حامل ســرمایه های اجتماعی بود و 
زمانــی که بــا تمام هیبت و اقتدار مردانــه به خانه و از عرصه عمومــی به عرصه خصوصی 
برمی گشــت زن موظف بود همۀ شرایط مطلوب و مطبوع طبع مردانه را در اوقات استراحت 

او فراهم کند.
با وجود آن که حفظ حرمت و تمامیت زندگی خانوادگی برای حمایت از افراد در مقابل 
دخالت های غیرضروری دولت، امری مطلوب است، لیکن این مسئله در مورد خشونت های 
خانوادگی دارای دو اثر منفی اســت: نخست اینکه اعضای خانواده در باب امکان استمداد 
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از خارج از خانواده به شــدت تحت فشار قرار می گیرند؛ چراکه دست زدن به چنین کاری به 
ایــن معنی خواهد بود که خود خانواده به عدم تأمیــن آرامش و پرورش ایدئال معترف بوده 
اســت و این امر با توجه به فشار اجتماعی برای محق نگاه داشتن مشکالت در محیط خانه، 
شکست شرم آوری محســوب خواهد شد. دومین اثر منفی حرمت محیط خانواده آن است 
که دخالت در امور خانواده از سوی اشخاص ثالث، حتی علی رغم وجود اختالل آشکار در 
روابط خانوادگی، امری نکوهیده به شمار می رود. بدین ترتیب خشونت در محیط خانواده یا 
اصواًل نادیده گرفته می شود، یا کم اهمیت جلوه داده می شود؛ زیرا تصدیق وجود آن موجب 

شکسته شدن حرمت خانواده می شود.
از طرفی هنوز هم در جوامع ســنتی، قیود خانوادگی، آداب و رسوم و سنت های دیرپای 
اجتماعی، حتی در بدترین شــرایط مانع از دادخواهی زنان است. در غالب جوامع، از میزان 
معینی از خشــونت چشم پوشی می شــود. حتی گاه قوانین بعضی کشورها نیز بر آزاردیدگی 

زنان صحه می گذارند و آن را حق قانونی مردها می پندارند.
علی رغــم اینکه خانواده در ایــران »اصل بنیادین« و نهادی به شــمار می آید که باید از 
هرگونه تعرض در امان باشــد؛ ولی باید حتی در صورت بروز تعارض و خشــونت قداســت 
خــود را حفظ کند. خشــونت های خانوادگی یا جلوگیری از تشــدید و ازدیاد آن، همچنین 
بهبود وضعیت قربانیان این گونه بدرفتاری ها و ریشــه کن کردن قطعی خشــونت به اقداماتی 

جدی نیاز دارد.
هرگونه اصالح حتی در سطح قوانین مستلزم فضاسازی و مبتنی بر مطالعات دقیق در این 
خصوص و واکاوی ریشه های امکان سازی آن در منابع فقهی و نظرات آیات عظامی است 

که با پذیرش عمومی بیشتری مواجه هستند.
در این خصوص تحقیقات پراکنده ای مانند مقالۀ خانم مختاری پور و آقای ســیادت با 
عنوان »بررسی حقوق زنان در ابعاد مختلف از دیدگاه اسالم و امام خمینی« در سال 1396 
در پرتال امام خمینی انجام شــده که در آن ضمن بررســی تفاوت های زیستی و روانی زنان 
و مــردان به مبانی تفاوت حقوقی آن ها صرف نظر از حقوق سیاســی و اجتماعی زنان ازنظر 
رویــه عملی امام که محور این مقاله اســت، پرداخته اند. همچنین خانــم ابتکار مقاله ای با 
کید بر اندیشه های امام خمینی« در  عنوان »جایگاه و حقوق زنان در حکومت اسالمی با تأ
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ســال 1396 تقریر نموده که متمرکز بر حقوق متقابل زوجین بوده و نکات مطروحه در این 
مقاله را در برنمی گیرد. در مقاله خانم کاشــف الغطاء با عنوان »جایگاه و حقوق سیاســی 
زنان در نظام اســالمی از دیدگاه امام خمینی« که در سال 1389 در پژوهشنامه اسالمی زنان 
و خانواده منعکس شــده نیز اشــاره ای به رویکرد عملی امام در حقوق سیاسی نشده و جنبه 
حقوق اجتماعی زنان نیز مفقود اســت و لذا ضرورت پرداختن به این جنبه مطالعاتی در این 

مقاله مقتضی است.

سیر تاریخی حقوق سیاسی – اجتماعی زنان
امروزه فقهای معاصر رویکرد واقع بینانه و انتقادی نسبت به باورهای نامناسب دینی در خصوص زن 
و پدیده خشونت علیه او را اتخاذ نموده اند. انسان موجودی است که خدا او را با طبیعتی مدنی، 
قانون گرا و عدالت خواه خلق کرده است که برحسب فطرت اولیه اش نمی تواند به سمت خشونت 
برود و همیشه به سوی رحمت و عدالت و نیکویی می رود. طبیعت انسان با خشونت مخالف است 

و خشونت به زن، انحرافی است که در انسان پدید می آید.
تعبیــری که از )ناقص العقل بودن زن( در نهجالبالغه آمده اســت و مبنای این قرارگرفته 
اســت کــه دین، عقل و شــهادت زنان ناقص اســت، اما به نظر نمی رســد این ســخنان از 
امیرالمؤمنین باشــد. گفته می شــود که دین زن، ناقص اســت، چون در زمان عادت ماهیانه 
نمــاز نمی خواند، اما این نماز نخواندن در مقام اطاعت اســت. چراکه اگر بگویند بخوان و 

نخواند، این نقصان دین برای اوست.
از نگاه فقهای معاصر چون ســید محمد موســوی بجنوردی، انسان موجودی دوبعدی 
اســت که هم »نفس ناطقــه« و هم »بدن حیوانی« دارد. نمی تــوان گفت زن افضل از مرد 
اســت یا مرد افضل از زن؛ زیرا هر دو انســان هستند و تنها در صورتی یکی بر دیگری برتری 
دارد که علم و تقوای او بیشــتر باشــد. در اصل تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد و حقیقت 

انسان همان نفس ناطقه ای است که هویت ما را تشکیل می دهد نه جسم ما را. 
ازنظر تعقلی احکام خشــونت بار نمی تواند احکام اسالم باشد. در دوران جاهلیت ارزش 
انســان ها را به جنگیدن و فعالیت اقتصادی می دانســتند و بر همین مبنا برای زن ارزش قائل 
نمی شــدند؛ اما اســالم زن را از چنین تفکر منحطی نجات داد و مقام او را باال آورد. اینکه 
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اعتقاد داشته باشیم اسالم بین زن و مرد تبعیض قائل می شود، ظلم به اسالم است درحالی که 
اسالم عین عدالت اجتماعی است.

در ایــران باســتان یک مرد از طبقه اشــراف مجاز بود بدون هیــچ محدودیتی با زن های 
متعددی ازدواج کند. به موجب قانون زناشــویی، فقط شــوهر شخصیت حقوقی داشته و بر 
اموال زن والیت داشت و زن بدون اجازه شوهر حق نداشت در اموال خود تصرف کند مگر 
اینکه شــوهر به وسیله یک ســند قانونی زن را شریک خویش سازد. فقط در این صورت زن 

شریک المال شده و می توانست در اموال خود تصرف کند.
زن در آن دوره از چنان جایگاه پســتی برخوردار بود که مرد می توانســت وی را به مرد 
دیگری امانت دهد تا از خدمات او استفاده کند و رضایت زن هم در این امر اهمیتی نداشت. 

آن ها این عمل را اعمال خیر می دانستند و کمک به یک همدین تنگدست می شمردند.
این موقعیت زن در ایران باســتان و بســیاری از جوامع بود که موردانتقاد دین اسالم قرار 
گرفت. آموزه های اســالم با ترســیم هنجارهایی چون وجوب پرداخت مهریه از سوی مرد، 
حق دریافت اجرت شــیردهی از ســوی مادر و همچنین رد هرگونه تحمیل کار در منزل به 
زنان حقوقی را هدیه کرد که به مرورزمان به دست فراموشی سپرده شده تا جایی که خود زنان 
نیز هیچ ادعایی نســبت به احیای آن ندارند  و حتی ادعای آن ها هم راســتای نشوز محسوب 
می گردد. درواقع به نظر می رســد که انحطاط فرهنگی جوامع مسلمان، خشونت های پنهانی 
و آشــکاری را بــه زن تحمیل می کنــد که مورد غفلت قرارگرفته و همان زمینه ســاز ســایر 

خشونت ها می شود.
فلســفه یونانی، آیین خســروانی، فرهنگ جاهلیت، فرهنگ بین النهرینی و صوفیاِن دنیا 
گریز زن ستیز از عوامل نفوذ فرهنگ اشتباه زن ستیزی در سرزمین های اسالمی هستند. آیین 
زرتشــتی غرب ایران که متأثر از فرهنگ مانوی اســت نگاهی منفی به زن داشت. همچنین 
بینش اقتدارگرایانه نکوهش زن در شــعر شاعران قرن 9، 10 و 12 هم آمده است که معتقدند 
زن ضعیف اســت و آدم نبایــد از فرد ضعیف تبعیت کند و بر همیــن مبنا در تخیل خود به 
ساخت »رستم« هایی قوی پرداختند. نمونۀ این شعرا، فردوسی است که بر اساس شعرهایش 
زور پرســت اســت و ضد زن. سعدی هم معتقد است هرســال یک بار باید زن عوض کرد؛ 

آنجا که می گوید:
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 زن نــو کن ای دوســت هر نوبهــار               که تقویم پــاری نیاید به کار 
)سعدی 1379 باب هفتم، درعالم تربیت(

از فعالیت های حقوقی زنان در ســال های مشروطیت اطالعات زیادی در دست نیست؛ 
زیــرا در آن دوره هم فعالیت ســازمان های زنــان آمیخته به مبــارزات ملی گرایانه بود و هم 
بیشــتر انجمن ها مخفیانه عمل می کردند؛ اما آزادی بیان نســبی و فضای سیاســی ایران در 
ســال های پس از جنگ و تغییرات بین المللی در حقوق زنان )جنبش های حق رأی زنان در 
آمریکا و انگلســتان، پیروزی کمونیست ها در شوروی و مواضع مارکس و لنین دربارۀ زنان، 
جنبش های زنان در مصر و ســایر کشــورهای خاورمیانه( را می تــوان از عوامل فعالیت های 

فمینیستی در سال های بعد دانست )پزشک زاد 2008: 34(.
در سال های بعد از انقالب مشروطه و جنگ جهانی اول انجمن های مستقل و فمینیستی 
با هدف حقوق زنان به طور مســتقل تأسیس شدند که بیشتر به تأسیس مدرسه های دخترانه و 
انتشار نشریه های زنان می پرداختند. در سال 1289 نخستین نشریه زنان منتشر شد و در سال 

1311 آخرین سازمان مستقل زنان منحل گشت.
به طورکلی اندیشــه های پســت انگارانه، ســنت ها، تعصبات و پیش داوری ها و نیز منافع 
اقتصــادی و اجتماعــی که در تمام دنیا از دیرباز زنان را از دایره تعاریف و تفســیرهای رایج 
درزمینۀ برخورداری از حقوق انســانی دور نموده اســت؛ در ایران هم رواج داشــته و دارد. 
بســیاری از اشــکال خشــونت به صورت جهانی و در تمام دنیا اعمال می شود، مانند تجاوز 
و خشــونت های خانگی و از سوی دیگر برخی از خشــونت ها خاص منطقه و قومیت های 
خاصی است، مانند قتل های ناموســی، سوزاندن عروس به دلیل عدم تأمین جهیزیه و... از 
ســویی کج فهمی و سوءاســتفاده هایی که گاه از مفاهیم مبهمی مثل محتوای آیه 34 سورۀ 

نساء و عبارت »واضربوهن« از سوی افراد صورت می گیرد نیز مزید بر علت می شود.
در حقیقت ازلحاظ نوع خشــونت و گســتره آن قاعدتًا تفاوت چندانی بین ایران و سایر 
نقاط جهان وجود ندارد و گســتره آن نیز به موازات تاریخ است؛ اما علی رغم وجود و شیوع 
صور و اشــکال مختلفی از خشــونت علیه زنان در دوره های تاریخی مختلف، مطالعات و 
تحقیقات علمی عمدًا از 1376 آغاز می گردد، به طوری که با شــروع اجالس 1995 پکن و 
طرح مسئله خشــونت علیه زنان در آن اجالس توجه به مطالعه و تحقیق در خصوص پدیده 
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خشــونت و همسر آزاری در ایران معطوف گردید و نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی 
بــه تحقیق و بررســی در این باب و حمایت مالی از پژوهش ها، پایان نامه های دانشــجویی و 

مقاالت با موضوعات خشونت علیه زنان اقدام نمودند.
فقیهان در دوران امویان و عباســیان هم به دودســته تقسیم می شدند، فقیهان مستقل که 
با دســتگاه اموی و عباسی ارتباطی نداشتند و فقیهانی که با امویان و عباسیان ارتباط داشتند 
که دستۀ دوم نگاه زن ستیزانه را در پیش گرفته بودند تا بتوانند مقاصد خاص سالطین اموی 

و عباسی را تأمین کنند. 
دیدگاه های جاهلی که در حوزۀ زنان وجود داشت در روند افزایش زن ستیزی مؤثر بود. 
به گفته آیینه وند یکی از این دیدگاه ها این است که زن مصرف کننده غیر مدافع است به این 
معنا که در میان اعراب جاهلی از بین زن که مصرف کننده غیر مدافع بود و قدرت شمشــیر 
زدن نداشت با مرد که شمشیرزن بود و فعالیت اقتصادی داشت، مرد را انتخاب می کردند و 

زن بایست به خاک سپرده می شد )آیینه وند 1385: 44(.
اطاعــت مطلق زن از مرد در اســالم وجود نــدارد و بینش موذی بودن زن و تشــبیه آن 
بــه کــژدم و اژدها نیز که از بین النهرین آمده، از دیگر تفکرات زن ســتیز اســت که اگر در 
نهج البالغه آن را می بینیم از ســرزمین بین النهرین وارد متون اسالمی شــده است. برخی نیز 
قائل به اطاعت مطلق زن از مرد هستند؛ درحالی که اطاعت به صورت مطلق در اسالم وجود 
ندارد اما متأســفانه این نگاه فقهی در اذهان جاافتاده است. باور عامیانه دیگر، نقصان عقل 
زن و کامل بودن عقل مرد اســت و درنتیجه کســی که عقلش کم اســت باید از کسی که 
عقل بیشتری دارد اطاعت کند؛ این باوری است که هیچ گاه سندیت آن ثابت نشده است.

باور دیگر، باور فریب خوردن و مورد فتنه قرار گرفتن مرد توسط زن است و این که مرد به 
این دلیل باید از زن پرهیز کند. همچنین معتقدند زن رمز و نمایندۀ شیطان است و باید از او 
پرهیز کرد که متأســفانه در اوایل انقالب، از سوی یکی از فقهای مجلس خبرگان نیز مطرح 
شــد. برخی نیز اعتقاددارند زن نشان بی وفایی اســت. دیوان اشعاری هم به نام امیرالمؤمنین 
درســت کرده اند و شعری را به ایشان نسبت داده اند که می گوید زن بی وفاست، اما درواقع 

این دیوان متعلق به »علی ابن ابی طالب قیروانی« است. 
بر اســاس برخی دیدگاه های جاهالنه، زن »ظرف انتقال« است. حتی در عصر عباسیان 
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این مسئله به نقطه اوج خود رسید و این را به منظور محروم کردن زن از ارث ساختند. اعتقاد 
دیگری که وجود دارد این اســت که مرد فعال اقتصادی و زن مخرب و هدر دهنده است و 

مرد باید به زور جلوی زن را بگیرد تا اموالش هدر نرود.
زنان تاریخ اســالم ویژگی هایی دارند که مردان به پای آن ها نمی رســند، در تاریخ سراغ 
نداریم که حتی یک نفر از زنان مهاجر بعد از ایمان مرتد شــده باشند؛ درحالی که در مورد 
مردان این اتفاق افتاده بود. همچنین در تاریخ دیده نشــده است که یکی از زنان در حدیثی 
دروغ گفته باشــد. در بین بیش از چهارصد منافق صدر اسالم نیز تنها یک زن به نام »اسما 
بنت مروان« وجود داشــت. در ســیره پیامبر هم می بینیم که در مجلس ایشــان کسی اجازه 

نداشت درباره زنان سخنی بگوید که شأن زنان را کم کند.
در روایات آمده است که کرامت و لئامت انسان در معامله با زن مشخص می شود و هیچ 
کریمی زن را نمی آزارد. اگر کســی مقام زن را در خانواده رعایت نکند، حتی اگر صحابه 
پیامبر هم باشد، بازهم عذاب قبر خواهد داشت. این نگاه اسالم به زن است؛ بنابراین اسالم 

منشأ خشونت نیست و اگر تفسیری به این گونه صورت گیرد، تفسیر شخصی است.
در همیــن خصــوص امام خمینی معتقدند که زن از حیث ماهــوی هیچ چیز کم ندارد، 
راه کمــاالت علمی، عقلی، عرفانی، اخالقی برایش باز اســت. در کتاب های امام خمینی 
ازجمله چهلحدیث که موضوع آن کاماًل اخالقی اســت مخاطب انسان است نه زن یا مرد 
و در کتاب مصباحالهدایه به حقیقت انســان اشــاره می کند. در ســخنرانی های امام نیز به 
نکته هایی برمی خوریم که وقتی به تحلیل عقلی و فلســفی برده می شــود از یک سو به یک 
نظام فلســفی هماهنگ و منسجم در اندیشه و باور و از سوی دیگر به مسائل اعتباری؛ یعنی 
صدور احکام اجرایی برای انسان درزمینۀ فردی و اجتماعی می رسیم. ایشان در نشست هایی 
که با خانم ها داشته اند گفته اند که در اسالم زن و مرد از هر حیث مساوی هستند و فقط یک 
ســری احکام مربوط به مردان و مناسب با مردان است و یک سری احکام مربوط به زنان و 

مناسب با زنان است )ر.ک. به: امام خمینی 1385 ج 6: 299-302(.
از طرفی دیگر در گفته های امام می خوانیم که »از دامن زن، مرد به معراج می رود«)امام 
خمینی 1385 ج 7 :341(؛ یعنی همین زنان مربی انسان هستند و می گویند اگر تکلیف نبوت از 
زن ساقط است، همین زن ها هستند که مادر انبیاء هستند. در جای دیگر تفسیر می کنند که 
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تکالیف زن و مرد متفاوت اســت. »از نظر حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست؛ زیرا 
که هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد. بله در بعضی 
از موارد تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانی آن ها ارتباط ندارد« )امام 

خمینی 1385 ج 4 :364(.
در جــای دیگر امام می گویــد: »بانوان، رهبر نهضت ما هســتند«)امام خمینی 1385 ج 7 
:132(، »این پیروزی را ما از بانوان داریم قبل از اینکه از مردها داشته باشیم«)امام خمینی 1385 

ج 7 :6(، »اسالم می خواهد که زن و مرد رشد داشته باشند« )امام خمینی 1385 ج 4 :427(.
یــا در جای دیگر می گوید: »ما نهضت خودمــان را مرهون زن ها می دانیم. مردها به تبع 
زن ها در خیابان ها می ریختند. تشویق می کردند زن ها مردان را. خودشان در صف های جلو 
بودند«)امام خمینی 1385 ج 4: 339(. در توضیح الزم اســت ذکر شود که تحوالت اجتماعی 
را باید در کنار تحوالت سیاســی موردبررســی قرارداد؛ زیرا تفکیک آن دو از هم مسائل را 
مشــکل می کند؛ بنابراین سعی می شــود تا آن دو )تحوالت اجتماعی و سیاسی( را در یک 
محور موردبررسی قرار دهیم. با توجه به سخنان امام، می توان نتیجه گرفت که ایشان زنان را 

همپا و همدوش مردان در مؤثر بودن بر تحوالت اجتماعی و سیاسی جامعه می دانند.

حقوق اجتماعی – سیاسی زنان در کنوانسیون های بین المللی
برای اولین بار، موضوع تســاوی حقوق زن و مرد در »اعالمیۀ جهانی حقوق بشــر« مطرح 
شــد و سپس، کنوانســیون های دیگر حقوق بشر بر این تســاوی یکی پس از دیگری صحه 
گذاشــتند. در 7 نوامبر سال 1967، مجمع عمومی ســازمان ملل »اعالمیۀ رفع کلیه اشکال 

تبعیض علیه زنان« را در یک مقدمه و 11 ماده به تصویب رسانید.
در ســال 1975، اولین اجالس جهانی زنان - که در مکزیکوســیتی تشــکیل شد - از 
ســازمان ملل خواست تا کشــورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض 
علیه زنان بنماید. در ســال 1979 م. مجمع عمومی »کنوانســیون رفــع هرگونه تبعیض علیه 

زنان« را اعالم کرد و از سوم سپتامبر 1981 م. به اجرا درآمد.
کلیات کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در 21 آذرماه 1358 )18 دسامبر 1979( 
طی قطعنامه 34/180 تصویب شد و برای امضا و الحاق کشورها در اختیار نمایندگان آنان قرار 
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گرفت و از تاریخ 12 شــهریور 1360 )ســوم دســامبر 1981( برای دولت هایی که به آن پیوسته اند، 
الزم االجرا شــد. کنوانسیون مذکور مشــتمل بر یک مقدمه، 30 ماده و در 6 بخش تنظیم شده 
است. در بخش اول تا چهارم وظایف دولت ها در قبال مسئله برابری زن و مرد مطرح شده و در 
بخش پنجم و ششم به چگونگی الحاق دولت ها به آن و پیگیری و نظارت بر معاهده می پردازد.

وضعیت اجتماعی زنان جهان و ارتقای ســطح اطالعات و میزان فعالیت های اجتماعی 
آنان، مهم ترین مســئلۀ موردتوجه در کنوانسیون است. چنان که حّتی وضعیت مادری، یک 
وظیفه اجتماعی تلقی شــده و ارتقای ســطح آموزش، صحت و اشتغال زنان در اولویت قرار 
دارد. نقش زنان در خانواده، اولویت دوم مواد و بندهای کنوانسیون است که در آن، آزادی 
کید قرارگرفته و نقش های والدینی  انتخاب همســر و تســاوی حقوق در زناشــویی مورد تأ
زن و مرد و به ویژه ســمت مادری زنان، تحت الشــعاع قرار می گیرد. همچنین نقش حمایتی 
و سرپرســتی مــردان در خانواده تحت این چارچوب نادیده گرفته شــده و زنــان، بی نیاز از 
حمایت هــای خانوادگی معرفی گردیده اند. حقوق اولیۀ فردی، در موضوعات کنوانســیون، 
اولویت ســوم را داراست. جهت ایفای این حقوق در کنوانســیون، قوانین مشابه برای زن و 
مــرد وضع گردیده و حقوق فردی زنان، در تبعیت از حقوق اجتماعی و خانوادگی ایشــان، 
هیچ وجه تمایزی متناســب با شــرایط ویژۀ جنسیتی زنان نسبت به مردان، دارا نیست. حقوق 
سیاسی و اقتصادی زنان نیز که در اولویت های بعدی قرار دارند، با فرض مشابهت نقش های 

زنانه و مردانه در این مواضع مطرح شده است.
کید دارد که زن به دلیل زن بودن  کنوانسیون، تبعیض بین زنان و مردان را نمی پذیرد و تأ
نبایــد حقوق کم تر و محرومیت بیش تری داشــته باشــد و مرد به دلیل مــرد بودن از حقوق 
و مزایای بیشــتری بهره مند باشــد. جنســیت نباید مــالک تفاوت و تمایز بیــن زن و مرد به 
لحاظ حقوق و تکالیف باشد. زنان ازآنجاکه از استعداد و توانایی برابر با مردان برخوردارند، 
جایگاه اجتماعی کنونی آنان که محصول تبعیض و ظلم تاریخی است نباید مالک قضاوت 
ما دربارۀ اســتعداد و توانمندی آنان باشــد. ازاین رو، آنان باید از حقوق و تکالیفی مشــابه و 
مساوی با مردان برخوردار باشند. زنان دارای حقوق انسانی مساوی در همه ساحات سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و عرصه های دیگر هســتند، این حقوق شــامل حق 
زندگی، آزادی، مصونیت شخصی، مساوات در برابر قانون، ممنوعیت تبعیض، برخورداری 
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از صحت جسمی و روانی کامل، شرایط عادالنه و مناسب کار، تأمین زندگی مناسب عاری 
از هر نوع فشار و خشونت است.

کنوانسیون هر نوع تفاوت مبتنی بر جنسیت را بین زن و مرد تبعیض تلقی می کند و برای رفع 
آن دولت های عضو را به تأمین تساوی حقوق زنان با مردان فرامی خواند. کنوانسیون به دولت های 
عضو توصیه می کند تا موانع قانونی رسیدن به این هدف را مرتفع سازند و اقدامات الزم را برای ایجاد 

تساوی بین زنان و مردان در همۀ ابعاد زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصاد اتخاذ کنند.
در کشــورهای عضو موارد و دالیــل گوناگونی برای عدم تطبیق این کنوانســیون دیده 
می شود، اما به نظر می رسد به طورکلی آنچه موجب تعارض مسائل کشورها با این کنوانسیون 

شده، چند عامل خیلی مهم است که به ترتیب عبارت است از:

1. تضاد قوانین کشورها با کنوانسیون
قوانین بســیاری از کشورهای جهان و خصوصًا کشورهای شرقی و اسالمی، تضاد زیادی با 
کنوانســیون رفع تبعیض دارد. در قوانین سامی نشان داده شد که ادیان سامی دارای فرهنگ 
مردانه ای است که ناشی از جامعه مردساالر دوران گذشته است. این ادیان امروزه در بسیاری 
از جوامــع نقش دارد و جوامع را به شــدت کنترل می کند. در کشــورهای شــرقی فرهنگ 
کید  بودائی، ادیان چینی و هندی نیز مخالف نقش وســیع زنان در جامعه اســت که مورد تأ

کنوانسیون رفع تبعیض قرارگرفته است ) رید 1380 : 35(.

2. وجود سنن و آداب ضد زن در جوامع
همان طور که اشــاره شد قوانین متضاد با کنوانســیون رفع تبعیض علیه زنان، یکی از مسائل 
مهمی است که در کشورهای مختلف مشکل ایجاد کرده است و عامل دیگر وجود آداب و 
سنن ضد زن در این جوامع است که در پیوند با ادیان موجب شده است تا تطبیق کنوانسیون 

در بسیاری از کشورها با مشکل مواجه شود )میشل 1372: 29(.

3. وجود حکومت های مردساالر
وجود حکومت های مردســاالر در برخی از کشورها  از دیگر عوامل مهم عدم امکان تطبیق 
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کنوانســیون در برخی از مناطق جهان اســت. در مواردی مبانی این نوع حکومت ها برگرفته 
از ادیان ســامی یا بودائی اســت و یا برخاســته از پیوندهای قومی یا قبیله ای که به طورکلی با 
پیشــرفت تعارض دارد. طبیعی اســت که انواع حکومت ها در جهان امــروز نمی خواهند با 
اجرای کنوانســیون دست زنان را در مســائل مختلف باز کنند؛ اما از طرفی نمی توانند خود 
را از کنوانســیون کنار بکشــند و برای ظاهرسازی به کنوانسیون پیوســته اند تا مورد سرزنش 

جهانیان قرار نگیرند )سازمان بهداشت جهانی 1380: 44(.

 4. جهل، بی سوادی و عقب ماندگی
جهل و بی ســوادی که ازجمله عوامل عقب ماندگی به حســاب می آید، موجب شــده است 
تا اجرای کنوانســیون در برخی از کشورها بی معنی شــود. این نوع کشورها شاید عالقه مند 
به اجرای کنوانســیون باشــند؛ اما عقب ماندگی موجب شــده اســت که در عمل نتوانند به 
خواســته های خود دست یابند. نمونه روشن این نوع کشــورها افغانستان است که علی رغم 
عالقه مندی به اجرای برخی از قوانین بین المللی، نتوانســته آن را پیاده کند و همین جهل و 
نادانی باعث شــده است که تالش حاکمیت برای اجرای کنوانسیون موجب شود که قوانین 
داخلی کشــور خود به مانع بزرگی برای اجرای چنین قوانینی تبدیل شــود. این نوع دولت ها 
بهتر اســت قبل از تالش برای اجرای کنوانسیون یا قانون حقوق بشر و موارد مشابه، بکوشند 

تا کشور خود را از جهل و نابسامانی رهایی بخشند )اسلون فیدر 1377: 65(.

 5. عدم وجود نهادهای مدنی
نهادهــای مدنی و خصوصًا نهادهای مربــوط به زنان و حقوق بشــر می توانند نقش زیادی 
گاهی و روشــن بخشــی زنان و درنهایت دفاع از حقوق زنان داشته باشند. این مراکز با  در آ
گاهی بخش خود در پیشــرفت جوامع ســهم زیادی دارند و می توانند در میان  فعالیت های آ
زنان فعالیت موفقی داشــته باشــند. عدم وجود این نوع مراکز در برخی از کشورها، خود به 
عقب ماندن زنان و دور ماندن آن ها از حقوق طبیعی خود کمک می کند. طبیعی است که 

اجرای کنوانسیون در این نوع کشورها به راحتی ممکن نخواهد بود )کریمی 1385: 32(.
با بررسی و توجه به مفاد کنوانسیون متوجه می شویم که به جرأت کلیه حقوق مندرج در 
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کنوانســیون در قانون اساسی جمهوری اســالمی واردشده است و صرفًا مواردی که ازلحاظ 
فقهــی محدودیت در اجرا دارند قابلیت تحقق طبق کنوانســیون را نداشــته اند. مواردی مثل 
حداقل ســن ازدواج که برخالف کنوانســیون در حقوق ایران 13 سال بوده ولی قیودی مثل 
اذن قیــم و رعایــت مصلحت طفل به نحوی کــه در صورت اثبات عــدم رعایت مصلحت، 
دادگاه متخلف را به مجازات محکوم می کند و به این وسیله اهداف کنوانسیون ولو به شکل 

دیگر تأمین می شود.
یا در خصوص برابری در حق طالق و حقوق مالی قوانین داخلی برگرفته از قوانین فقهی 
هم پایه حقوق مالی مثل مهریه و نفقه که در ســایر کشــورها وجود ندارد، حق طالق و سهم 

بیشتر از ماترک را برای مردان در نظر گرفته است.

 بازتوانی حقوقی زنان در سیره عملی امام
تفکرات امام خمینی مالک ها، معیارها و سنجش های پیشداورانه در خصوص اسالم را دگرگون 
ساخت. در ســایه اندیشه ها و بیانات امام زن دیگرگونه شد و جایگاه خود را در نظام آفرینش 

یافت. امام زن را از پست ترین درجات و مراتب به نقطه  اوج تعالی و رشد انسانی رساند.
امام و تفکر امام، افق دید زن را وسیع کرد و حرکت زن به سوی کمال را سرعت بخشید. 

زن ایرانی متحول شد و راه صحیح )راه خدا( را شناخت:
»یک تحول روحی؛ یک تحول فکری، با اراده مصمم. از بچه های کوچک تا مردهای 
بزرگ، از دخترهای کوچک تا خانم های بزرگ، همه اقشــار، با هم قیام کردند و استقامت 

ه؛ قیام برای خدا، جمعًا و فرداً« )امام خمینی 1385 ج 7: 245(. ن َتُقوموا للَّ
َ
کردند أ

این یک تحولی بود که بشر نمی توانست این تحول را درست کند. این تحول 
الهــی بود. یعنی »مقلب القلوب« این کار را کرد. قلب ها را از آن وحشــت 
بیرون آورد. از آن وحشــتی که از این رژیم ها همه داشــتند. از آن وحشت 
بیــرون آورد … این یک تحول روحی بود که خــدای تبارک وتعالی در این 
ملت این تحول را ایجاد فرمود. و مادامی که ما این تحول را حفظ بکنیم … 

برای ما پیروزی هست )امام خمینی 1385 ج 8: 188(.
در پرتو بیانات امام، زن با حقوق ازدست رفته اش آشنا شد و دریافت که خدا به او عزت 



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و یک/ تابستان 1400/ صص 159 - 139پژوهشنامۀ متین152

و قدرت بخشــیده است. در پرتو روشنگری امام، زن جایگاه و نقش تربیتی و تأثیرات خود 
در امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و … را شناخت. امام چشم زن ها را به حقایق 
اســالم باز کرد و آنان را به قدر و ارزش خود رســاند و به آن ها فهماند که اســالم جز خیر و 
صالح چیز دیگری نمی خواهد؛ به زنان فهماند که اسالم هدفی جز حفظ شخصیت زن در 

جامعه ندارد.
امام زن ها را با قیدوبندها، با غل و زنجیرها و با اســارت ها آشنا کرد، آن ها را به رهایی از 
قیود دعوت کرد و زن ها نیز با درک عمیقی که از تفکر امام به دســت آورده بودند پیام امام 
و دعوت او را لبیک گفتند و به ســوی رهایی گام برداشــتند و به قله های رفیع دست یافتند. 
زن که دربند کشیدۀ سنت های غلط و یا اندیشه های فرنگی بود با کالم اسالمی امام رهایی 

یافت.
»اســالم به زنان آزادی داده اســت و این دولت و شاه اســت که آزادی را از آنان سلب 

کرده است و آنان را از هر جهت به بند کشیده است« )امام خمینی 1385 ج 5: 348(.
در ســایه رهبری امام، »زن« دانســت که اســالم با فعالیت های اجتماعی او و با تمدن 
واقعی زن مخالف نیســت؛ زن ایرانی که شــأن و هویت خود را ازدست داده بود، با امام و با 
انقالب به مقام انســانیت خود دســت یافت و این همان چیزی بود که امام در راهش تالش 

می نمود.
»ما می خواهیم زن به مقام واالی انسانیت خودش باشد. … زن باید در سرنوشت خودش 
دخالت داشــته باشــد« )امام خمینی 1385 ج 6: 300(. زن مکتبی شــد؛ زیرا دریافت که ازنظر 
اســالم مقامــی واال و جایگاهی عالــی دارد و حقوقی را که خداوند برایــش در نظر گرفته 
و مقرر فرموده اســت در هیچ مکتبی یافت نمی شود. اســالم با خانه نشینی بی قیدوشرط او 

مخالف است.
»در طایفه نســوان …آن وقت چه خبر بود، حاال چه خبر اســت. زن های ما حاال مکتبی 
شــده اند« )امام خمینی 1385 ج 19: 352(. امام با تفکر آســمانی و پاکش زن را آزاد کرد. امام 
»زن ســنتی«، »زن متحجر« و مقدس مــآب و »زن فرنگی مآب« را از قید تفکرات غربی و 
سنتی آزاد و آن ها را با نور قرآن و اسالم آشنا کرد. در یک کالم می توان گفت امام، در این 
عصر، با ترسیم الگوی شخصیتی »حضرت فاطمه )س(« برای زنان شخصیت »زن مسلمان« 
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را احیا کرد.
»زن مســلمان« همو که در صدر اســالم، از بطن تفکر اســالم متولدشــده بود، او که 
همزاد و هم آهنگ با اسالم بود و پس از یک دوره عزت، عظمت، شکوه، اقتدار، ارزش و 
قداست، در طول قرون متمادی، در اسارت قیدوبندهای مختلف حیات خود را ازدست داده 
و مــرده بــود، در این دوره، باز دم »روح الله« بر او زندگی دمید و با تفکر و بینش اســالمی 

ایشان در جامعه احیا شد و به مراتب و درجات عالی و واالیی از رشد و تکامل رسید.
در اینجا، به جاســت به قســمت هایی از بیانات امام خمینی درباره شــخصیت ملکوتی 

حضرت فاطمه اشاره کنیم:
 تمام ابعادی که برای زن متصور اســت و برای یک انســان متصور است در 
ه علیها- جلوه کرده و بوده است. یک زن معمولی نبوده  فاطمه زهرا سالم اللَّ
اســت؛ یک زن روحانی، یک زن ملکوتی، یک انســان به تمام معنا انسان، 
تمام نسخه انســانیت، تمام حقیقت زن، تمام حقیقت انسان. او زن معمولی 
نیســت؛ او موجود ملکوتی اســت که در عالم به صورت انســان ظاهرشده 
اســت؛ بلکه موجود الهی جبروتی در صورت یک زن ظاهرشــده است… 
پس فردا روز زن اســت. تمام هویت های کمالی که در انسان متصور است 
و در زن تصور دارد- تمام- در این زن اســت. ... زنی که تمام خاصه های 
انبیا در اوســت. زنی که اگر مرد بود، ... فردا روز زن اســت؛ تمام حیثیت 
زن و تمام شــخصیت زن فردا موجود شــد. معنویات، جلوه های ملکوتی، 
جلوه های الهی، جلوه های جبروتی، جلوه های ُملکی و ناســوتی- همه- در 
این موجود مجتمع اســت. پس فردا تمام جلوه زن تحقق پیداکرده است؛ و 

زن به تمام معنا متحقق است )امام خمینی 1385 ج 7: 337-338(.
در خصوص زنان، اسالم هیچ گاه مخالف آزادی آنان نبوده است، برعکس 
اســالم با مفهوم زن به عنوان شــی ء مخالفت کرده است و شرافت و حیثیت 
او را به وی بازداده است. زن مساوی مرد است. زن مانند مرد آزاد است که 
سرنوشت و فعالیت های خود را انتخاب کند؛ اما رژیم شاه است که با غرق 
کردن آن ها در امور خالف اخالق، می کوشــد تا مانع آن شود که زنان آزاد 
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باشــند. اسالم شدیدًا معترض به این امر است. رژیْم آزادی زن را البته نظیر 
آزادی مرد از میان برده و پایمال ســاخته است. زنان مانند مردان زندان های 
ایران را پرکرده اند. در اینجاست که آزادی آن ها در معرض تهدید و در خطر 
قرارگرفته است. ما می خواهیم که زنان را از فساد، که آنان را تهدید می کند، 

آزاد سازیم )امام خمینی 1385 ج 3: 370(.
زنــان در جامعه اســالمی آزادنــد و از رفتن آنــان به دانشــگاه و ادارات و 
مجلســْین به هیچ وجه جلوگیری نمی شــود. از چیزی که جلوگیری می شود 
فســاد اخالقی است که زن و مرد نسبت به آن مساوی هستند و برای هر دو 

حرام است )امام خمینی 1385 ج 5: 183(.
در نظام اســالمی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد، حق تحصیل، حق 
کار، حق مالکیت، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن. در تمام جهاتی که مرد 
حق دارد، زن هم حق دارد. لکن در مرد هم مواردی اســت که چیزهایی به 
دلیل پیدایش مفاسد بر او حرام است و هم در زن مواردی هست که به دلیل 

اینکه مفسده می آفریند حرام است )امام خمینی 1385 ج 5: 189(.
     اختالف نظر فقها در صالحیت شــرعی زنان برای فعالیت سیاســی و عدم صالحیت 
آنان برای ریاســت حکومت از یک ســو و ضرورت توجه به نقش زمان و مکان در اجرای 
احکام فقهی مربــوط به زنان به ویژه از دیدگاه امام خمینی به عنوان ترســیم کنندۀ حکومت 
اســالمی از ســوی دیگر، موجب گردیــد تا در مقولۀ ضرورت و نیاز مشــارکت سیاســی ـ 
اجتماعی زنان مســلمان و حکمرانی آنان از منظر امام خمینی تفحصی انجام گیرد. توجه به 
این نکته ضروری است که برخی از احکام که در بعضی از مذاهب بدیهی شمرده می شود، 
لزومًا از »بدیهیات شــریعت« نیست و حتی در بعضی از مواقع، یک مسئله در تمام مذاهب 
»بدیهی« به حســاب می آید، اما از بدیهیات شــریعت نیســت و قابل طرح و بررســی مجدد 

است.  
»صالحیــت زن برای قرار گرفتن در رأس حکومت، از مســائلی اســت که به ظاهر در 
تمام مذاهب و در نزد جمیع فقیهان از احکام مســلم فقه اســالمی به شمار می آید؛ و اجماع 
فقیهان بر آن اســت که زن نســبت به هرگونه ســیطره ای بر دیگران در زندگی عمومی و در 
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دایرۀ مسئولیت های دولتی فاقد صالحیت است تا چه رسد به قرار گرفتن در رأس حکومت«  
 )شمس الدین 1376، مقدمه مؤلف(.

        پس از انقالب اســالمی که دســتگاه فقهی ما با دستگاه سیاســت گذار نظام، یعنی 
دولت گره خورد، بســیاری از مسائل، موردبازنگری امام قرار گرفت و ایشان   حکم جدیدی 
را در مــورد آن ها صادر کرد؛ همان طور که می دانیم امــام مهم ترین مصلحت را حفظ نظام 
اســالمی و صدور احکام   ثانویه بر مبنای مصالح نظام را یکی از    اصول سیاست گذاری و از 

ضروریات بقا و مصلحت حکومت اسالمی می دانست تا جایی که می گوید: 
     »در دنیای پرآشــوب کنونــی نقش زمان و مکان در اجتهــاد و نوع تصمیم گیری ها 
اســت. حکومْت فلســفه عملی برخورد با شــرک و کفر و معضالت داخلــی و خارجی را 
تعیین می کنــد؛ و این بحث های طلبگی مدارس، که در چهارچوب تئوری هاســت، نه تنها 
قابل حل نیست، که ما را به بن بست هایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون اساسی 

می گردد«)امام خمینی 1385 ج 21: 217-218(.
            در زمــان اقامــت امــام در پاریــس یکــی از خبرنگاران از ایشــان پرســید: ازنظر 

اسالم، زنان تا چه حد مجازند در ساختن بنای حکومت اسالمی شرکت نمایند؟ 
  امام چنین پاسخ دادند: »زنان ازنظر اسالم نقش حساسی در بنای جامعه اسالمی دارند 
و اســالم زن را تا حدی ارتقا می دهد که او بتواند مقام انســانی خود را در جامعه بازیابد و از 
حد شی ء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی، می تواند در ساختمان حکومت اسالمی 
مســئولیت هایی را به عهده بگیرد«)امام خمینی 1385 ج 4: 436(.   با این بیان، مشخص می شود 
که دخالت در مقدرات اساسی مملکت و به تبع آن در ادارۀ حکومتـ  که امام دخالت در آن 
را فرض بر زنان دانسته اند ـ نماد باارزش دخالت در ساختار حکومت است که امام اهتمام به 
تشکیل حکومت را از اصول و حفظ نظام اسالمی را باالترین مصلحت می دانند. در اینجا این 
سؤال پیش می آید که دخالت زنان در مقدرات اساسی مملکت تا کجاست؟ منظور از جواز 
مشــروعیت زمامداری و حاکمیت زن، حاکمیت مطلق و والیی نیست که چنین حاکمیتی با 
حکم الهی و اعالم پیامبر یا امام قبلی صورت می پذیرد؛ بلکه حاکمیت در چهارچوب قانون 
و نهادهای حکومتی اســت که در آن حاکم، قدرت خویــش را مطابق درک و میل خود بر 

مردم اعمال نمی کند، بلکه بر اساس نهادهای شورایی منتخب مردم عمل می کند.
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 ازآنجاکه امام همواره بیانگر اندیشــه های دینــی برای مردم بوده ، در این خصوص نیز با 
بیانی رســا و گویا به اعالم نظر اســالم پرداخته و می گوید: »اسالم زن را مثل مرد در همه 
شــئون- در همه شــئون- همان طوری که مرد در همه شــئون دخالت دارد زن هم دخالت 
دارد. ... همه ملت ایران- چه بانوان و چه مردان- باید این خرابه ای که برای ما گذاشــته اند 
بســازند. با دست مرِد تنها درست نمی شــود؛ مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند«   )امام 

خمینی 1385 ج 6: 301 ـ 300(.
    اوج فرمایشــات امام در همین جمله معروف اســت که »زن باید در مقدرات اساســی 

مملکت دخالت بکند«   )امام خمینی 1385 ج 6: 301(.
        اصواًل وقتی اســالم محور قانون گذاری را انسان و حقیقت انسانی می داند چرا بعضًا 
تالش می شــود تفکیک دو جنس زن و مرد را به عنــوان دو عنصر متقابل با یکدیگر معرفی 
کنند؟ انسان نفس یگانه ای است که در دو وجود تجلی یافته است و همان طور که در مظاهر 
َها  یُّ

َ
وجودی نفس، دوگانگی نیســت، ژرفای مفهــوم نفس نیز دوگانگــی را بر نمی تابد »  یا أ

ذی َخَلَقُکْم ِمْن َنْفٍس واِحَدة« )نساء: 1(. ُکُم الَّ ُقوا َربَّ اُس اتَّ النَّ
در اینجا این سؤال مطرح می شود که تجویز امام به زنان برای مشارکت سیاسیـ  اجتماعی 
تا جایی که آن را یک تکلیفشان می داند، آیا مغایرتی با فتوای ایشان ندارد که می گوید:  »زن 

بدون إذن شوهر نباید از خانه خارج شود مگر در واجبات« )امام خمینی 1392 ج 3: 150(.
 در توجیه این امر چند نظریه وجود دارد که قابل تأمل اســت: گروهی، دســتورات امام در 
سخنرانی هایشــان خطاب به زنان جهت مشــارکت درصحنه های سیاسیـ  اجتماعی را اعراض 
ایشان از فتوا تفسیر نموده و آنچه را که ایشان گفته اند متعلق به ایام گذشته می دانند؛ گروهی دیگر 
معتقدند که نظریۀ فقهی امام و نظرات بعدی ایشــان در خصوص مشارکت زنان در عرصه های 
سیاسیـ  اجتماعی  بر اساس قاعدۀ ترجیح اهم بر مهم است. قاعدۀ فقهی مهم و   ضرورت جامعۀ 

اسالمی اهم   است و خطاب ایشان ترجیح اهم بر مهم است  )بروجردی 1377: 29(.
همچنین گروه سوم معتقدند که بر اساس حکم ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
و اعالم صریح که هیچ حکمی از احکام اســالم قابل تغییر نیســت مگر با کارشناسی دقیق 
کارشناسان )بروجردی 1377: 29(. ایشان از فتوای خود اعراض ننموده بلکه نیاز زمان را مقدم 

دانسته اند. 
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نتیجه گیری
نوع نگاه امام به کلیه موجودات و به ویژه انســان و ازجمله »زن« که مورد رحمت پروردگار 
هستند، نگاه رحمت و مرحمت است. مظهر تحقق آمال بشر، انسان ساز بودن، تربیت کننده 

مردها، رهبران نهضت و... گوشه ای از پرشمار تعریف های امام برای بانوان است.
تردیدی نیســت که زنان در طول تاریخ از موقعیت مطلوب و شأن باالیی برخوردار نبوده 
و غالبًا از سوی مردان مورد بی مهری و ظلم و ستم واقع می شدند که از آن حیث می توان به 
دوره جاهلیت اعراب قبل از اســالم قضیه زنده به گور کردن دختران جوان توســط پدرانشان 
اشاره نمود.. با مطالعه  تاریخ، نادیده انگاشتن حقوق انسانی و اجتماعی زنان و ظلم و ستم 
نسبت به آنان را در طی قرون مختلف و همچنین در مقاطعی از زمان، پیشرفت های مثبتی در 
جهت رفع تبعیض و ظلم و ستم از آنان را مالحظه خواهیم نمود. بحث در خصوص حقوق 
زنان در دوران اخیر از نهضت حقوق زنان در غرب در قرن بیستم آغاز و وارد مرحله جدید، 

بحث انگیز و مجادله آمیزی حتی در داخل خود کشورهای غربی شد
زنان در همه جوامع بخصوص جوامع اســالمی نقش اساســی را ایفا می کنند و حتی در 
هنگام اشــتغال به کارهای منزل هم مشــغول نقش آفرینی در جامعه هســتند، چراکه تربیت 
فرزندان که آینده سازان جامعه اند را بر عهده دارند. پس نقش زنان در ساخت جامعه همانند 

نقش مردان غیرقابل انکار است.
بدون شــک الزمه اشــتراک زن و مرد در حیثیت انسانی داشتن حقوقی مساوی است و 
هیچ ترجیح حقوقی نباید در کار باشد؛ ولی الزمه تساوی حقوق تشابه حقوق نیست، تساوی 
جدا از تشــابه است. زنان و مردان بنا بر نیازهایشان حق وحقوقی مساوی دارند، اما نه مشابه. 
در دیدگاه امام، زن دارای مرتبه و منزلتی اســت که هیچ مکتب و مرام فمینیستی که زن را تا 

سطح یک ملعبه و یا ابزار کار نزول داده است، یارای دسترسی به آن را ندارد.
نگاه مترقی و پیش انگارانه امام در زمان خود برای زنان مایه مباهات است. در شرایطی 
که کشــورهای مدعی پیشرفت در سال های اخیر به حقوق زنان متوجه شده و داعیه حفظ و 
حمایت از آن ها را دارند، امام در فضایی سرشار از خرافات و بعضًا دیدگاه های دینی افراطی 
و متعصبانه، در فضایی که شبیه به فضای عربستان زمان پیامبر نسبت به زنان ایجادشده بود، 
با شــخصیت دهی به زن، آن هم نه صرفــًا در فضای خصوصی و خانوادگی، بلکه با احترام 
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به نظر و تأثیربخشــی بــه دیدگاه های زنان در امور اجتماعی و سیاســی، انقالبی در انقالب 
متولد نمود. اینک همه زنان صرف نظر از نگاه عروســک مآبــی روزگار قبل می توانند نه از 
جاذبه های خود، بلکه از عقل، شعور و تفکرات خود بهره برده و سرنوشت خود و جامعه ای 

را بسازند.
ایشــان با ارائه تصویر صحیحی از زن مســلمان، زنان مســلمان ایرانی را به تداوم حضور 
سیاســی مؤثر در چهارچوب احکام و فرامین شــرعی و قانونی دعوت کرد. این بستر سبب 
شد که تجربه سیاســی زنان در جمهوری اسالمی ایران، مانند پرشی بی مانند در تاریخ زنان 
ایران باشــد و حق دخالت در سرنوشــت و حضور فعال سیاسی زنان، هم حق و هم تکلیف 

آنان محسوب شد.
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