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مقدمه
آرای امام در زمینههای مختلف از باورهای دینی گرفته تا جامعه ،سیاست و حکومت در واقع مبانی نظری

تش��یع را ترسیم میکنند که قبل از ایشان کس��ی بهصورت جامع ارائه نکرده بود ،حکومت دینی ایشان

بهخوبی نش��ان داد که دیانت و سیاس��ت دو رکن اصلی حکومت ش��یعی هستند و حقوق مردم از جمله

آزادی که حق اولی ه انسان است در چنین حکومتی تأمین میگردد .حق آزادي زنان در عرصههای اجتماع،
فرهنگ و سياست ،از منظر امام خميني در حقيقت نشانگر منزلت و مقام زن در دین اسالم است .رأي ایشان
در موضوعات مختلف از جمله حقوق زنان ريش��ه در مباني ديني مكتب شيعه دارد و كالم ايشان بيانگر

رويكرد همه جانبة شيعه در اين زمينه است.

امام ،با توجه به ش��رايط مكاني و زماني تفسير خاصي از حقوق آزادي اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی

بانوان دارد كه با مباني اسالم واقعی و بینش شيعي بيان شده است در واقع ايشان بين آزادی تکوینی و قوانین

تشریعی با توجه بهمسائل اجتماعي بانوان از قبیل اشتغال ،تحصیل ،سمتهای سیاسی و غیره بهبهترين روش

جمع نموده است.

تعریف حقآزادي
واژة «حق» بهتنهایی در لغت بهمعناي ثبوت ،ضد باطل و موجود ثابت استكه انكار آن روا نباشد ،و در
مورد ذات خداوند بهمعناي وجود مطلق و غير مقيدي است كه به هيچ قيدي تقييد نشده باشد .در اصطالح
عام ،حكم مطابق با واقع را گويند كه بر اقوال و عقايد و مذاهب و اديان اطالق ميشود (جوادیآملی :1388

 .)23واژ ه «آزادي» در زبان فارسي بهمعاني رها بودن از قيد و بند است(انوری  .)31،1 : 1382معادل دقيق اين
واژه در زبان عربي «حر و حرية» است ،آزاد کسی است که از دیگری پیروی نکرده و آزاد زندگی میکند

(أنطوان و همکاران بیتا.)267:

کلمة «حق آزادی» بعد از ترکیب دو واژة حق و آزادی بهمعنای [استقالل وآزادی شخص و] مخالف
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حريت در ح ّد حق حيات از اهميت برخوردار است .ظهور كامل آزادي در عزم و اراده
بردگي است ،حق ّ
و تسلّط كامل در افعال است ،مفهوم سياسي و اجتماعي آن ،يعني قدرت برتصرف ،تا زماني است كه ضرر
بر ديگران وارد نكند يا انجام عملي كه به زيان ديگران تمام نشود .انسان آزاد آفريده شده ،لذا نبايد برده و

اسير ديگران باشد ،او در مقابل هيچ كس ،جز آفرينند ه كه حقحيات را به او عطا كرده نبايد بندگي كند.
عبوديت و بندگي او فقط برای خداوند که حق بالذات است ،شايسته انسانيت اوستکه براساس فطرت او

تنظيم شده است (جوادیآملی.)290 :1388

تعریف حق آزادی ،در اعالمیة حقوق بشر ،مشابه تعریف مذکور اینگونه تدوین شده است« :تمام

وجدان هستند و با يکديگر با روحيهاي برادرانه رفتار كنند (جانسون .)90 :1377

مقـــاله

افراد بش��ر آزاد زاده ميش��وند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق باهم برابرند» ،همگي داراي عقل و
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در عرفان اسالمی کلمة «حق» بر وجود اصیل و بالذات که خداوند متعال است استعمال میشود .طبق
این مبنا ،مظاهر خلقی و حقوقشان از جمله حقآزادی ثانیاً و بالعرض از حق بالذات نشأت میگیرند .در
این رویکرد شناخت حقآزادی انس��ان در گرو شناخت درست توحید الهی بهعنوان حق بالذات است.

اگر معرفت توحیدی انس��ان ژرف و عمیق باشد ش��ناخت حقآزادی انسان نیز دقیق خواهد بود (جوادی

آملی.)421 :1386

پيشينة تاريخي حقآزادي زنان
آزادي از حقوق اولي ه انسان استكه تاريخ آن بهقدمت تاريخ بشر بازميگردد ،تعيين تاريخ دقيق اين بحث
دشوار است فقط بر اساس تحقيقات موجود ميتوان گفت كه حق آزادي زنان تحوالت زيادي را پشت
سر گذاشته تا در دو نگرش متفاوت غرب و اسالم به مرحلة فعلی رسيده است .در مكاتب و ايدههاي غربي

فراز ونشيبهاي زياد نسبت به آزادي زنان ديده ميشود بهگونهای كه اندیشمندان مشهور يونان باستان زن
را در انسانيت همتاي مرد نميدانستند.

در یونان باستان ،با نگاهی سودجویانه بهزنان توجه میشد و حضور آنها را در خانه مفیدتر میدانستند.

زنان یونانی حق عقد قرارداد نداشتند و اقامة دعوا در محکمه برایش ممکن نبود (دورانت 1339ج.)90 :2

افالطون فيلسوف نامدار يوناني که طرفدار زنان بود و از برابری زن و مرد در همة موقعیتها پشتیبانی

میکرد ،خدا را شکر میکرد که زن آفریده نشده است .ارسطو ز ن را ناقص میدانست؛ بهعقیدة او طبیعت

آنجا که از آفریدن مرد ناتوان اس��ت زن را میآفریند .به گفتة «ویلدورانت» عقیدة یهوه (خدای تخیلی
یهود) نیز بهزنان خوب نبود و در آخرین بند از فرمانهای دهگانهاش که برای موس��ی فرستاد ،زنانرا در
بدبختی میدانستند؛ وجود زن فقط از آن رو قابل تحمل بود که یگانه منبع تولید سرباز بود .یهود در این
عقیده تنها نبودند ،آنها در بیشتر قوانین اخالقی پیشرو دیگران بودند (دورانت.)148-149 :1377

سرانجام با پدیدار شدن رویکرد فمینیستی ،غرب زمانی به حقوق زنان اعتراف كرد كه نظام سرمايهداري

«بورژوازي» به نيروي كار زنان نيازمند شد .بهگفتة ويلدورانت« ،تا حدود سال  1900ميالدي ،زن بهسختي

داراي حق بود» ،لذا ایشان آزادي زن را از عوارض انقالب صنعتي غرب میداند (دورانت.)150-151 :1377

اکنون باید پرس��ید آيا آزادي بهیک معناست يا معاني متعدد دارد؟ «آيزيا برلين» آزادي را داراي دو

مفهوم «مثبت» و «منفي» ميداند .از نظر او مفهوم آزادي منفي در پاسخ اين سؤال مطرح ميشود که قلمروي
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ردیف چارپایان و اموال غیر منقول ذکر کرد .قوم یهود نیز مانند همة اقوام جنگجو زن را مایة مصیبت و
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فردی یا گروهی آزادی در عمل و خواسته چیست و تا کجاست؟ از اینرو در تبیین مفهوم آزادي منفي
ميگويد« :انسان تا آنجا آزاد استكه ديگري دخالت در كار او نداشته باشد»(برلین .)236 :1368مفهوم
آزادي مثبت را وی در جواب اين سؤال مطرح ميکند ،منشأ كنترل (نظارت) كه ميتواند كسي را وادار

سازد طبق روش خاص عمل كند چيست و كجاست؟ پاسخ وی این استکه معناي مثبت آزادي از تمايل

فرد بهاينكه صاحب اختيار باشد برميخيزد؛آرزوي من آن است تصميماتي كه ميگيرم در اختيار خودم
باشد و به هيچ نيروي از خارج وابسته نباشد ،ميخواهم خود ،هدف و روش خويش را انتخاب كنم و آنرا

تحقق بخشم (برلین .)249 :1368

پیش��ینة حقآزادی زنان در جغرافیای ش��رق قبل از ظهور اسالم ،بدتر از مغرب زمین بود ،به گونهای

که عرب جاهلی دختران را زنده بهگور میکردند و مایة حقارت و ننگ خود میدانستند .با ظهور اسالم
خداوند حقآزادی انس��انرا که ش��امل زن و مرد میش��ود با تعیین حقوق هریک و وعدههای پاداش و

مجازات دنیوی و اخروی تضمینکرد.

مبانی حقآزادی در نظریة امام خمینی
 .1مبانی نقلی

 .1-1اختیار در قرآن کریم

حريت با واژة خاص که مساوی معنای حقآزادی باشد مطرح نشده ،ولی از آیاتی
در قرآن كريم ،عنوان ّ

که به اصل اختیار انسان اشاره دارند میتوان معنای مورد نظر را استخراج کرد .همچنانکه از مفهوم آیاتیکه
بهآزادی انس��ان از قید خرافه ،ظلم ،جهل و اسارت شیاطین اشاره دارند میتوان معنای آزادیرا بهدست

آورد .بحث کالمی جبر و اختیار مرتبط با همین مس��ئله استکه از دیدگاه مذهب شیعه عمل انسان بین
دوحالت جبر و اختيار قرار دارد .انسان بر انجام یک عمل و يا ترك آن گرچه مختار و آزاد است ،ولى
قدرت و توان بر انجام یا ترک آن کار افاضة خداست؛ همچنانکه در حیات و زندگی و تمامی امور خود
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وابسته بهخداست .بنابراین ،کارهای انسان از این جهت که خود فاعل مباشر است مستند به خودش است،
از جهت ديگر که قدرت و توانش وابسته به افاضة خالق است به خدا استناد مییابد؛ به اصطالح افعال انسان

بین جبر و اختیار قرار دارد.

لس َ
شاء
ناه ا َّ
برخی آیات -از قبیل «إِن َّا َه َد ْي ُ
بيل إِ َّما شا ِكرا ً َو إِ َّما َك ُفورا»(انسان« ،)3:و قُلِ ال ْ َح ُّق ِم ْن َرب ِّ ُك ْم ف ََم ْن َ
راه فِي الدِّ ينِ »(بقره -)256:بیانگر اختیار و آزاد بودن انسان در
شاء فَ ْليَ ْك ُف ْر»(کهف  )29:و «ال إِ ْك َ
فَ ْليُ ْؤ ِم ْن َو َم ْن َ

گزینش هدایت و گمراهیاند .از سوی دیگر ،در نفی تفویض انسان میفرماید« :شما چيزى را نمىخواهيد
َ
�اء اهلل» (انسان)30:که بهاصل کالمی «االمر بين االمرين»
مگر اينكه خدا بخواهد» َ
«و ما تَش��اؤ َُن إِالَّ أ ْن يَش� َ

الهى است .بهاین معنا که انسان استقالل كامل ندارد بلكه قدرت و توان و آزادى اراده شما همه بهخواست

مقـــاله

مشهور است؛ زیرا خداوند راه را نشان داده و انتخاب با شماست؛ درعینحال این انتخاب منوط بهمشيت
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خداست ،و هر زمان اراده كند مىتواند قدرت و آزادى شما را سلب كند (مكارم شیرازی .)385 ،25 :1374

« .1-2حریت» در احادیث

در احادیث معصومین ،آزاد زیس��تن ،آزاد اندیشیدن ،بهطور کلی رهنمودهای آزادی انسان از قید و بند
نفس اماره ،آزاد بودن از وابستگی به دیگران فراوان است .در زبان روایات اصطالح آزادي ،با کلمة «حر»

و «حريّت» مطرح شده و معانی متعدد از قبیل آزادی عقلی ،آزادی تکوینی ،یعنی آزادی انسان در آفرینش
مسه ُ
الض ّر» شخص آزاد آزادهاست ،گرچه در فراز و نشيب روزگار
و خلقت ،اراده شدهاند.
ُّ
«الحر ح ٌّر و إن ّ
گرفتار آيد .مقصود اميرمؤمنان آزادي و حريّت اخالقي و عرفاني در مقابل آزادي عقلي و حقوقي است؛

يعني انساني كه در معرفت (نظر) و عمل آزاد باشد ،در همه حاالت زندگي بدان پايبنداست .در مقابل
اين معنای آزادي ،بردگي است «العبد عبد و إن ساعده القدر» آن كه بردهوار فكر ميكند و بهجاي آراسته

شدن بهفضايل اخالقي ،بردة رذايل اخالقي ميشود[ ،چنین کسی] هميشه برده است ،گرچه روزگار بهكام

او باشد (جوادیآملی.)488 :1389
 .2مبنای عقلی

 .2-1توحید و انحصار حقطاعت

عقل بهخاطر سپاسگزاری از خالقمتعال و سپاس نعمتهای او حقطاعت را برای خداوند الزم و واجب
میداند؛ زیرا خداوند خالق هس��تی است ،وجود انسان و حقوق وی وابسته بهخداوند و اعطای اوست .از

اینرو ش��کر او برتمامی مخلوقات الزم است .در واقع انجام تکالیف و دستورات تشریعی خداوند شکر
توحید و انحصار حق طاعت خداوند ملتزم باشد؛ زیرا قوانین الهی که از مصلحت و مفسده نشأت گرفته

براي محدود ساختن حقوق انسان نبوده بلكه براي مصلحت فرد و اجتماع است ،با انجام حق طاعت الهی

نهتنها آزادی انسان سلب نمیشود بلکه آزادی حقیقی و واقعی او تأمین میگردد ،بهاین معنا که اگر انسان
بهقانون پایبند نباشد ،بهطور حتمی کارهایی انجام میدهد که موجب تباهی و زیان او میشوند.
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منعم و انجام حق طاعت محسوب میشود ،لذا عقل حکم میکند که انسان بهقوانین تشریعی الهی ،بهدلیل

124
پژوهشنامۀ متین

 .2-2حق بالذات و حق بالعرض

ش��هودهای راس��تین عرفای پیرو مکتب اهلبیت واقعیت عقالنی مذکور را تأیید نموده و حق بالعرض،

یعنی حقآزادی انسان را مبتنی بر وجود حق بالذات که خداوند متعال است میدانند .همانگونه که وجود
مظهری انسان و دیگر مخلوقات مظاهری از وجود بالذات حقتعالی نشأت گرفته ،حقوق بالعرض مظاهر

خلقی از جمله حقآزادی نیز اعطای الهی هستند (جوادیآملی .)240 :1388

بنابراین ،حقآزادی در اسالم ،بر اصولی نقلی و عقلی استوار است« .اختیار» و «آزاد خلق شدن» بهعنوان

دو اصل نقلی از آیات متعددی بهدست میآیند که بهمعنای مختار وآزاد بودن انسان در اعمال ،اندیشه و
اعتقاد اس��ت .در زبان روایات ،نیز کلمة «حر» بیانگر آزاد بودن انس��ان در عمل ،اندیشه و اعتقاد است «ال
ِك َو قَ ْد َج َع َل َ
تَ ُك ْن َع ْب َد غ َْير َ
ك اهللُ ُح ّرا ً» (نهجالبالغه :نامه .)31بر ایناساس ،خطوط كلّي و مبانی حقآزادی

در قرآن و احادیث وجود دارند و نظری ه امام خمینی بر این مبانی ورهنمودهای پیامبر(ص)و اهل بیت علیهم
السالم استوار است.

تئوری آزادی زن در اس�لام چگونه با محدودیتهای ش��رع مانند حجاب ،عدم معاشرت با نامحرم

و غیره ،س��ازگار است؟ قوانين اجتماعي ،بهويژه قوانین الهی از قبیل حجاب و غیره براي محدود ساختن
حقوق انس��ان نيس��ت ،بلكه براي حفظ حق فردي و اجتماعي است .حجاب همانند سپری است در برابر

تیرهای شیاطین که میخواهند بهحریم دیگران تجاوز نمایند .در واقع قوانین الهی از جمله قانون حجاب
براي صيانت حق و سالمت نفس است ،نهبراي توجيه ظلم انسان .در عینحال برخی از مسلمانان– از جمله

مسلمانان صوری و ساختگی ،مانند وهابیها ،پشتونهای تروریسم (طالبان) القاعده و دیگر تروریستان-
ق اولی ه انسا ن را نادیده گرفتهاند.
بهمسئل ه حق آزادی مانند دیگر آموزههای اسالمی ملتزم نیستند و ح 

 .3بدیهی بودن مفهوم آزادی
مفهوم آزادی از دیدگاه امام خمينی جزء مفاهیم بدیهی و ضروری محس��وب میش��ود ،از اینرو ایشان
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مفهوم آزادیرا بينياز از تعريف ميداند و معتقد اس��تكه آزادي حق اولي ه بش��ر بهشمار ميآيد كه در

اعمال ،انديشه و تصميم خود آزاد باشد .به گونهاي كهكسي حق ندارد انسان را مجبور بهقبول عقيد ه يا شغل

خاص نمايد .ایشان ،با مالك اسالم اصيل هر انسانيرا در قلمرو شخصي خودش آزاد ميداند بهگونهای
كه در امور ش��خصي خود از قبيل مال ،ناموس ،مسكن ،خوردن و آشاميدن كه برخالف قوانين خداوند

نباشد ،تسلط دارد(امام خمینی 1385ج.)94 :10

منظور امامخمینی از بدیهی بودن آزادی ،روش��ن بودن معنای این واژه برای عموم مردم اس��تکه عقل

مقـــاله

 .3-1بررسی بدیهی بودن مفهومآزادی
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برای پذیرفتنش نیاز بهاس��تدالل ندارد .از این جهت «حقآزادی» ،واضح بوده و بینیاز از توصیف اس��ت

و در ردیف دیگر مفاهیم بدیهی قرار دارد .ممکن است بپرسید که چهمالکی برای بدیهی دانستن مفهوم
«آزادی» و دیگر واژگان یا گزارههاییکه در ردیف بدیهیات قرار میدهیم وجود دارد؟ پاسخ این استکه
گزارهه��ای نظری یقینی در نهایت بهبدیهی ختم میش��وند ،از اینرو مالک بدیه��ی بودن گزارهها این

اس��تکه صرف تصور موضوع و محمول آن براي تصديق كافي است (مصباح 1378ج .)28 :2نمونههای

دیگر از کلمات واضح و بدیهی نیز در منطق و فلس��فه از قبیل :وجود (هس��تي) ،عدم ش��يء ،نور و غیره
شمارش شدهاند (مظفر 21 :1373؛ نصیرالدین 192 :1371؛ سهروردی1375ج.)106 :2

باتوجه بهاینکه نظریة امام خمینی در مقابل نظریة تعدد مفهوم آزادی «آيزايا برلين» قرار دارد باید پرسید

کدام یک از این دو نظریه برتری دارد؟ «مفهوم آزادی» در اندیشة امام ،در واقع طبق قاعدة کلی «بدیهی»
ن اساس
ارائه شده استکه از خود آشکار بودن و متعارف بودن و وضوح این مفهوم پرده برمیدارد.بر ای 

معنای این گزارة امام که «آزادي یک مسئلهای نيستکه تعريف داشته باشد»(امام خمینی 1385ج)94 :10

این استکه با تصور مفهوم آزادی ،معنای آنرا هرکس میفهمد و نیاز بهاستدالل ندارد ،یعنی عقل ذاتاً
بدون سببی بیرون از خود مفهوم آزادی ،آنرا تصدیق میکند هرچند که مفهوم آزادی و دیگر مفاهیم و

گزارههای بدیهی استدالل پذیر هستند.

از سوی دیگر بدیهی دانستن مفهوم آزادی ،نقدی است بر نظریة «تعدد مفهوم آزادي» که «آيزايا برلين»

قائل اس��ت ،بهدلیل اینکه با واضح بودن معنای آزادی دیگر ابهامی وجود ندارد تا دو یا چند احتمال در

معنای حقآزادی دخیل باشند ،ازاینرو ،نگرش آقای «برلین» نسبت بهدو معنا بودن آزادی مثبت و آزادی
منفی یک نزاع لفظی محسوب میشود وآزادی فقط یک معنای صریح و روشن دارد.

در نظام تکوین و پیدایش موجودات ،حقوقی مانند حق حیات ،حق آزادی و غیره وجود دارند؛ در این میان
آزادي در نظام تكوين ،بر مدار نظام «علیت» استکه مطابق دیدگاه عرفانی-فلسفی بر ارادة علت اصلی،

یعنی حقتعالی استوار است .لذا مخلوقات در محدود ه قانون علی و معلولی آزادند آنچه میخواهند انجام
دهند .در عینحال موجود ممکن و مخلوق نمیتواند فراتر از قانون علی-معلولی عملی انجام دهد و آزادی
طبیعی و تکوینی او فقط در قلمرو علیت ممکن است.

در قلمرو تش��ريع ،آزادی انس��ان در دایرة قوانین الهی که تجلی حق بالعرض از حق بالذات و ظهور

| مبانی نظری حقآزادي زنان از دیدگاه امام خميني(س) |

 .3-2قلمرو آزادی تکوینی و آزادی تشریعی
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پژوهشنامۀ متین

تکلیف برای انسان است ،تا زمانیکه عمل انسان با ارادة الهی و حق بالذات در تعارض نباشد میتواند آزاد
باشد .با توجه بهاین دو حوزة آزادی امام معتقد استکه از نظر اسالم انسان آزاد است تا وقتيكه رفتار او با
قوانين الهي در تعارض نباشد.

امام خمینی با تصریح بر ایننکته -که «ثمرة قوانین الهی آزاد ساختن جامعه بشري از زنجير اسارت

القاهای درونی نفس اماره است» -بهموضوع عرفانی حقآزادی بهعنوان حق بالعرض اشاره نموده است.

ن معنا که انسان باید توجه نماید که حقبالعرض وی از حقبالذات نشأت گرفته و ایدة آزادی بیحد
بهای 
و مرز که خواس��تة نفس اماره است ،انسان را به اس��ارت ،تباهی و فساد میکشد .آزادی خواستة نفس و

شیاطین ،در واقع محدود ساختن حق آزادی انسان است و انسان اسیر نفس و شیاطین میشود.

بنابراین ،نظریة امام برمبانی نقلی ،عقلی و شهودی فوق استوار است و مستمسک ایشان ب ه حقآزادی

بالعرض از یکسو بهاصل توحید الهی و انحصار حق طاعت خداوند ،یعنی اطاعت مطلق انسان در برابر

خالق متعال و اولیای معصوم او وعدم اطاعت از دیگران ،چون با آزادی فطری انس��ان در تعارض است،

برمیگردد .از سوی دیگر بر مسئلة اختیار انسان اشاره نموده که با مبانی نقلی مذکور انطباق دارد ،لذا امام
اصطالح «اعطاي آزادي» بهديگران را تنها ش��عار و بازی با الفاظ میداند؛ ایش��ان این اصطالح صوری را
بهچالش كشيده و چنين شعار دروغ و ساختگی را كه معموالً غربيها اعالم ميدارند جرم ميداند؛ زيرا

ت و حقبالعرض که اعطای حق بالذات
«مبنای حقآزادی بالعرض» از نظر امام حق بالذات (خداوند) اس 
است در فطرت انسان نهادینه شده (امام خمینی1385ج.)242 :4

 .4ارزش حیات انسانی در گرو آزادی
آزادي انسان در مذهب شيعه از جايگاه مهم برخوردار استكه بهنظر امام خميني يكي از مباني اختصاصي

شيعه مبارزه با ظلم و ديكتاتورى برای تضمين قانون و حقآزادي است .مذهبشيعه در اين راستا تالشهاي
فراواني را در طول تاريخ عم ً
ال و بهدور از شعار انجام داده است؛ لذا امام خميني با دقت نظر بهاين واقعيت
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پرداخته و آنرا يكي از ويژگيهاي اين مذهب ميداند.

يك��ى از مبانى اختصاصى ش��يعه ،مبارزه با ظلم و دولتهاى ظالم اس��ت .ديكتاتورى
از اول پيدايش و بروز آن ،ش��يعه عليه آن زور و س��تم مبارزه كردهاند ،كشته دادند،

فداكارى كردند .و مذهب ش��يعه با خون خود آزادى بشر را تضمين كرده است .در

س��اير مذاهب ،مذهبى مثل شيعه نيست كه قيام عليه باطل بنمايد ،اين از خصوصيت

بارز شيعه است(امام خمینی 1385ج.)70 :5

منطق علمی و سیرة عملی امامان معصوم -علیهم السالم -از جمله قیام امام حسین(ع)علیه ظلم امویان

سلطة ديگران را فاقد ارزش دانسته و طبق مبانی مذکور ارزش حیات انسانی که حقطبیعی انسان و اعطای

مقـــاله

فاجر نمونهای استکه مکتب شیعهرا از دیگر مکاتب اعتقادی متمایز میسازد .امامخمینی زندگي زير
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الهی است از ديدگاه ایشان وابسته بهتأمین حقآزادی است .از دیدگاه ایشان برای تأمین حق آزادی مطابق

دستورات مذهبىكه راه ما را معين فرموده است باید با قدرتهاى متجاوز مبارزه نماییم تا آزادی واقعی
انسان تأمین گردد(امام خمینی 1385ج.)219 :6

 .4-1برهان پذیریی حقآزادي
آزادی در نظریة امام بهدو نوع آزادي منطقی و آزادی غیر منطقی دستهبندی میشود (امام خمینی 1385ج:8

 .)283منظور از این دو نوع آزادی ،آزادی در رفتار و عمل است ،دو معنا بودن آن مقصود امام نیست و با
دیدگاه دو معنایی برلین همسویی ندارد؛ زیرا منظور امامخميني از آزادی منطقی برهانپذیری حق آزادی
است ،بهاین معنا که مفهوم آزادی علیرغم اینکه بدیهی و بینیاز از تعریف است درعینحال میتوان آنرا
مس��تدل و برهانی ساخت .در مقابل ،رفتار آزادی غیر منطقی مانند عیاشی ،هرزگی و فحشا ضد آزادی

واقعی استکه در حقیقت آزادی محسوب نمیشود.

منظور امام از آزادى قانونی اس��تکه با قانون الهی همخوانی دارد؛ اما فس��اد و بیعفتی برای زن و

مرد از نگاه ایش��ان آزادی محسوب نمیش��ود بلکه ضد حقآزادی که خاستگاه الهی دارد میباشد .لذا
امامخمینی تصریح میکند که «آزادى در حدود قانون اس��ت ....آن مقدارى اس��ت كه خداى تبارك و

تعالى به ما آزادى داده اس��ت ....و اين مقدار آزادى كه خداى تبارك و تعالى به مردم داده است بيش از

آن آزاديهايى اس��ت كه ديگران دادهاند .آنها آزادى غير منطقى دادهاند ،و اينجا آزادى منطقى اس��ت»
(امامخمینی1385ج.)283:8

بنابراین ،آزادي منطقي که قابل استدالل است ريشه در قوانين اسالم دارد ،آزادي بهاينمعنا در حقيقت

عملکرد ضد آزادی اس��تکه در فرهنگ مبتذل غرب بهآن نیز آزادی میگویند .بهدیگر سخن ،معنای

آزادی روشن و بدیهی استکه انسان در اراده و کارهایش تابع دیگران نباشد و قلمرو آزادی آن تا جایی
است که از قوانین الهی تخطی ننماید و بهحریم قوانین اجتماعی دیگران تجاوز نکند؛ زیرا حقآزادی ،حق
بالعرض محس��وب میشود که از حقبالذات نشأت گرفته و هرگاه از حدود مشخص قوانین حقبالذات

(خداوند) تعدی کند ،ضد حقآزادی تحقق مییابد که مطابق ارادة حقبالذات که خاستگاه وجود انسان
و حقوق وی است نمیباشد.

| مبانی نظری حقآزادي زنان از دیدگاه امام خميني(س) |

همان آزادي فطری انس��ان است .بدین ترتیب ،آزادي غيرمنطقي معنای دیگرآزادی نیست بلکه منظور
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 .5قلمرو حقآزادی اجتماعی زن

 .5-1نقش زن در خانواده و تربيت فرزند

رشد صحیح انسان برپاية تربيت درست استوار است ،در اين ميان زنان نقش اساسي دارند ،به گونهايكه

بهدور از تشريفات و قراردادي بودن جايگاه تربيتي ،خود در مسؤوليتپذيري چنين جايگاهي تمايل دارند.

امام در موارد گوناگون بر اين واقعيت تأكيد نمودهاند .ايشان باتوجه به تعامالت اجتماعي انسان ،زنا ن را
مربي جامعه دانسته و پيدايش انسانها را از دامن زن كه وظيفة مادري را بهعهده دارد ميداند بهگونهای که

سعادت و شقاوت كشورها را وابسته ب ه وجود زن میداند(امام خمینی 1385ج.)339 :7

زنان میتوانند با تربيت صحيح فرزندان ،انسان سالم و متعهد تحويل جامعهدهند كه با وجود چنين

افرادي جامعة سعادتمند شکل میگیرد .امام بهاين مقدار نسبت بهجايگاه و اهميت زن در رشد كشورهاي

كارآمد و مؤثر بسنده نكرده بلكه با تأكيد و صراحت سعادت انسانرا از دامن مادران دانسته است .چون

سبکزندگی صحیح افراد از تربيت درست كه نقش مؤثر آنرا بانوان به دوش ميكشند آغاز ميگردد.
جهت دهي فرزندان به س��وي س��عادت يا شقاوت از خانواده آغاز ميش��ود و در جامعه بر ديگران تأثير

ن اساس استكه امام خميني زنان (مادران)را خاستگاه «همة سعادتها» میداند (امام خمینی
ميگذارد .بر اي 
1385ج.)339 :7

اي��ن حقيقترا امام در جاي ديگر با اين تعبير كه زن مظهر آمال بش��ر پ��رورش دهنده زنان و مردان

ارجمند است اظهار نموده و معتقد است كه منشأ مردان بزرگ در عرصههاي مختلف زندگي بهمادران

بازميگردد .امام با اش��راف عميقی كه برآموزههای ديني در موردتربيت داش��ت ،يكي از محوريترين
رویکردهای وی مربوط بهبانوان و نقش خانوادگي -اجتماعي آنان است ،وي با اشاره بهاهميت اين جايگاه
آنرا با مقام تربيتي قرآن كريم تش��بيه نموده هم قرآن را انس��ان ساز ميشمارد و هم مادران را انسان ساز
ميداند (امام خمینی 1385ج.)341 :7
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 .5-2نقش زنان در الگو سازي جامعه

الگوسازي يكي از مسائل مهم و زير بناي جامعه بهشمار ميآيد ،جايگاه و نقش زنان در الگو بودن براي

فرزندان ،سپس نمونهسازي آنها براي ديگران ،هرگونه ترديد را از انديشهها دور ميسازد؛ زيرا نقش تربيتي

الگوسازي در زندگي با تجربه شخصي و شواهد عيني جامعه قابل فهم است .شكلگيري شخصيت افراد،
انتخاب سبکزندگی صحيح نياز بهالگو دارد .شخصيت واقعي فرد وابسته بهالگوهاي موجود و پذيرفته

شد ه جامعه استكه خانواده بخصوص مادران اساس اين واقعيت هستند ،لذا خانواده ميتواند نقش مثبت

يا منفيرا در الگو بودن و شخصيت سازي افراد جامعه ايفا نمايد .قرآن كريم براي اين نياز فطري انسان،

مقـــاله

در كنار رهنمودهاي انسانساز خود نمونههاي عيني و الگوهاي بشري را از نوع خود انسان معرفي نموده
َ
َ
ي رس ِ ُ
الر ُس َ
ول
استكه با تعبير زيباي «ل َ َق ْد َ
طيعوا اهللَ َو أ ُ
ول اهلل ِ أ ْس َو ٌة َح َسنَة» (احزاب« .)21:أ ُ
طيعوا َّ
كان ل َ ُك ْم ف  َ ُ
َو أُولِي أْ َ
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم»(نساء .)95:انسان را به پيروي و الگو گرفتن از اين نمونههاي انسانساز فرا خوانده است.
از این جهت امام بانوان را بهمطالعة سیرة فاطمه زهرا(س)رهنمود کرده است؛ زيرا قدرت و گسترة عواطف
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بانوان و نقششگرف آنان در شکلگیری شخصيت فرزندان اقتدا بهسيرة فاطمه(س) است.

 .5-3تشخيص الگوهاي درست از سرمشق كاذب

با رهنمود آموزههای دینی میتوان زنان را بهدو دس��ته تقسیم کرد .قرآنکریم برخی را سرمشق صحيح
معرفي نموده و دستة ديگر را شقی یاد کرده است .آسيه همسر فرعون و مريم از الگوسازان مثبت بهشمار

ميآيند كه قرآن كريم از آنها بهعنوان شخصيتهاي مثبت ،شاخصهاي اسوه و شخصيتساز ياد نموده

است .آسيه عليرغم حضور در دربار فرعون به موسي(ع) ايمان آورد كه نقش تربيتي مثبت برای موسی
(ع)
«و َض َر َب اللهَ ُ َمثَ ً
ال
داشت .همانطور که مادر عيسي الگوی تربیتیای است که عيسيرا بهجامعه تحويل داد َ
ران»« .و خداوند براى مؤمنان ،بههمس��ر فرعون …بهمريم
آمنُوا ْام َرأَ َت فِ ْر َع ْو
ن…و َم ْريَ َم ابْنَ َت ِع ْم َ
لِلَّ َ
َ
ذين َ
دختر عمران مثَل زده است» (تحریم.)12-11 :
(ع)

تش��خيص الگوهاي درست از الگوهای صوری و کاذب بسیار اهمیت دارد؛ زيرا الگوهای نادرست

در نقش الگوي صحيح ظاهر میشوند تا اینکه باطل را حق جلوه دهند .قرآن كريم از اين موضوع پرده
برداشته زن نوح و زن لوطرا با اينكه همسران پيامبر بودند شقی و دوزخی معرفی کرده است .آنان که در

جهتدهي منحرفان نقش داشته با جملة «فخانتاهما» خيانتكار معرفي شدهاند .بدین ترتیب ،جامع ه سعادتمند

يا منحرف خاس��تگاه تربیتی دارد که نقش مثبت و منفی مادران محور سعادت و انحراف افراد محسوب

میشود.

متعهد و شايسته را تربيت ميكنند ،در نتيجه جامعة سالم شکل میگیرد .در مقابل ،مادراني كه با تربيت

انحرافي مبدأ شرور بهحساب ميآيند ،نتیجة چنین تربیتی شکلگیری اراذل و جنايتكاران است .مادرانی که

خاستگاه خوبیها هستند در واقع مربي دلسوز جامعه هستند که با پرورش فرزندان سالم ميتوانند جامعهرا
سامان دهند ،اين زنان از نگاه امام منشأ همة سعادتها بهشمار ميآيند .مادران نیکوکار استعدادهاي افراد

جامعه را بهطور سالم شکوفا ميسازند لذا شايستة تعبير «مبدأ همة سعادتها» هستند.

تفكيك مدلهاي مثبت و منفي نکتة مهم در نگرش امام استکه شکلگیری بعد روانشناختی فرزندان

مبتنی بر شناخت این دو الگو است .در گیر و دار آشفتةدوران نوجوانی و جوانی مادران همانطور که نقش

| مبانی نظری حقآزادي زنان از دیدگاه امام خميني(س) |

بنابراین ،از نظر امام مادران بهدو دسته تقسيم میشوند ،مادراني كه منشأ خوبیها هستند انسانهاي سالم،
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محوری در تربیت درست یا نادرست دارند ،نقش اساسی در معرفی مدلهای درست یا کاذب نیز دارند؛
لذا امام بر شناخت سیرة حضرت زهرا (س) بهعنوان الگوی درست تأکید دارد (امام خمینی1385ج.)6 :20

شناخت سبکزندگی حضرت زهرا(س)در عرصههاي مختلف اجتماعي از قبیل تربيت ،محيط خانه،

سادهزيس��تي ،و غیره بهترين الگوی بانوان اس��تکه با اقتدا بهآن حض��رت ،و دوری از مبتذالت عرفی

ميتوانند بهكرامت حقيقي خودشان بازگردند .تمايل برخي از بانوان به الگوهاي كاذب بهعنوان هنرمند
و غيره در واقع كوتاهي در معرفي درست و جامع از شخصيت حقيقي بانوان مسلمان است .جاي تأسف

و شرمندگي استكه برخي از بانوان مسلمان در زمان حاضر فرهنگ برهنگي و بيحجابي پَستغربي را
الگو قرار دادهاند .اين پديدة خطرناك چنان در جهان اسالم مرسوم و عادي بهنظر ميرسد كه مرد مسلمان
با كنار گذاشتن غيرت و عزت مسلماني همراه با زن بدحجاب خود در منظر و ديد عموم ظاهر ميشود.

ب را در اولويت برنامههاي
اغلب كشورهاي اسالمي بههمين بسنده نكرده تبليغ فرهنگ برهنگي زن غر 

فرهنگيش��ان ق��رار داده و از الگوهاي اصيل چون فاطمه زه��را (س)  ،حضرت خديجه ،حضرت زينب،
حضرت مريم چنان فاصله گرفتهاند كه نسل جديد مسلمان فقط اسم آن الگویهای حقیقی را میشناسند.

 .5-4تمایز كرامت زن در جاهلیت و اسالم

بررسی حقوق اجتماعي زنان مبتنی بر آموزةکرامت انسانی استکه در نظریة امام اهمیت زیاد دارد .در
ي آ َد َم» از كرامت انسان بر ديگر موجودات سخن گفته
«و ل َ َق ْد َك َّر ْمنا بَن 
نظام آفرينش تكويني خداوند با تعبير َ

است .تكريم و بزرگداشتي كه شامل مرد و زن میشود ،اين مقام خدادادي در جاهليت نخستين از زنان
گرفته شد ،تا اينكه اسالم به تعبيرامام زنرا از آن مظلوميتي كه در جاهليت داشت بيرون آورد؛ زيرا در آن

زمان زنرا مثل حيوانات بلكه پايينتر از آن ميشمردند.

در جاهليتنخس��ت بانوان از مقام انساني و كرامت خويش دور گشته بودند ،در جاهليت دوم ،مقام

انس��انی آنان با نیرنگی ديگر نابود گش��ت ،اينبار غرب با رواج و اشاعة ابتذال و فساد ،از برهنگی بانوان
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به عنوان ابزار تبليغات كاالهاي صنعتي اس��تفادهکردند در پي آن مس��لماننماها نيز از آنان تقلید کردند

«و
بهگونهای که در كشورهاي اسالمي برهنگي فرهنگ عموم زنان شد و در گسترش است .قرآن با تعبير َ
ي بُيُوتِ ُك َّن َو ال تَبَ َّر ْج َن تَبَ ُّر َج الْجا ِهلِيَّ ِة أْ ُ
الولى»(احزاب )33:و در خانههاى خود بمانيد ،و همچون دوران
قَ ْر َن ف 

جاهليّت نخستين (در ميان مردم) ظاهر نشويد .خطاب بهزنان پيامبرميفهماند كه جاهليت ديگري نيز در
پيش رو است .امام باقر(ع)در توضيح اين آيه فرمود« :أي ستكون جاهلية أخرى» به زودي جاهليت ديگري

دامنگير بشر ميشود (طباطبایی1417ج316 :16؛ مکارم شیرازی 1421ج.)247 :13

منظور از جاهليت دیگر ،جاهلیت دوم استکه در عصر حاضر بیمباالتی و شیوع برهنگي زنان یکی

مقام واالي بانوان ش��ده است هشدار ميدهد که هدف از آزادی زن ،دست یافتن زن بهمقام عالی انسانی

مقـــاله

از نمونههای بارز آن بهشمار میآید .امام با درك اين خطر بزرگ كه بار ديگر متوجه كرامت انساني و
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است ،نه بازیچه بودن و هرزگی زن  ،ايشان معتقد استكه زن نبايد بازيچة اراذل باشد .تأكيد امام بر اين
است كه زن بايد در سرنوشت خود دخالت کند .دخالت بانوان در سرنوشتشان از منظر امام بدين معناست
كه در قدم اول بايد آنان برای رس��يدن به كرامت انس��اني خويش تالش نمايند؛ زيرا در جاي ديگر امام

ديدگاه تشيع را نسبت بهحقوق اجتماعي و كرامت زن بيان نموده و معتقد استكه تشيع براي زنان در جامعه

جايگاه رفيع انساني قائل است .درعينحال دوري از فساد را براي مرد و زن ضروري ميشمارد و هشدار
ميدهد كه بانوان نبايد با ب َ َزك (و آرایش) بیرون بیایند چون عالوه برحرمت شرعی با کرامت انسانی آنان

در تضاد است (امام خمینی1385ج.) 300-301 :6
 .5-5قلمرو حق آزادی فرهنگی زن

اسالم دين دانش و انديشه است؛ اهميت دانش و آموزش در آموزههای دینی تأکید شده است .نخستين
ْ
اس ِم َرب ِّ َ
ك الَّذي َخ َل َق» بیانگر این حقیقت است .طبق این مبنای دینی بود که با رهبری
آيات وحي «ا ْق َرأ ب ِ ْ
امامخمینی توس��ع ه پايههاي دانشآموزي بهسبکهاي مختلف آغاز گشت ،طرح نهضت سوادآموزي
نمونة بارز آن اس��تکه امام همةاقشار ملترا براي برطرف ساختن معضل بيسوادي فراخواند ،تعليم و
تعلم را عبادت دانست ،ايشان تأكيد داشتكه سوادآموزي بهدور از تشريفات اداري هرچه زودتر همهجا

بايد آغاز گردد و عموم مردمرا در همة اماكن (مدارس ،مساجد و منازل) بهاين امر مهم معرفتی -عبادی

دعوت نمود؛ امام از اینکه بانوان جهت تعليم و تربيت اسالمی بعد از انقالب وارد شدند شکرگزار بود(امام

خمینی1385ج.)452 : 13

امام دانشگاه را بسيار مهم و يكي از مظاهر تمدن بشری ميداند که مرد و زن میتوانند از آن بهره ببرند

نسبت بهدانشگاهها مثبت ميداند .اسالم با دانشگا ه مخالفت ندارد بلكه با فساد كه موجب عقب نگه داشتن
دانشگا ه است مخالف است .امام عقب نگه داشتن دانشگاهها را از طریق اشاعة فحشا طرح استعمار توصيف
نموده و مخالفت اسال م را در واقع با اين طرح دانسته است .با وجود اين ،هنوز انديشههاي تحجرگرايي در
ميان برخي از مسلماننماها ،مانند اغلب پشتونها از جمله طالبان وجود دارد كه بانوان را از تحصيل محروم

نموده و تحصیل آنانرا حرام تلقي مينمايند .حرام ساختگي آنان كه با دستورات اسالم كامال ًتعارض دارد

که در مكتب تشيع مردود است .رویکرد امام كه بيانگر ديدگاه تشيع است حق تحصيلرا براي مرد و زن
مساوي ميداند ايشان با تأكيد بر يكسان بودن حقوق فرهنگي زن و مرد نسبت بهتحصيل و تدريس اصرار

| مبانی نظری حقآزادي زنان از دیدگاه امام خميني(س) |

و باسواد گردند .امام با فرق گذاشتن بين فساد در دانشگاهها وآموزش درست از دانشگاهها ديدگاه اسالم را
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دارد که حق دانشآموزی نصیب مرد و زن گردد.

بنابراين حقآزادي زن در حوزة فرهنگ از منظر امام از تحصيل و تدريس حوزه و دانشگاه گرفته تا

وظيف ه مهم تبليغ گسترده است .ايشان هيچگونه محدوديتي براي بانوان در اين حوزة اساسي قائل نيست،
بلكه در پاسخ از سؤال حضور زنان در دانشگاه بر آزادي تحصيل آنان در دانشگاه تصريح نموده است(امام

خمینی1385ج.)183:5

 .5-6رابطه آزادي با شخصيت و حجاب زنان

در دیدگاه امام حفظ كرامت و ش��خصيت زن بهواسطه حجاب و عفاف با آزادي پيوند دارد ،بیحجابی
در واقع تعرض ديگران بهحريم آزادي زن اس��ت .ضرورت حفظ حجاب كه جزء شؤون بانوان مسلمان

بهحساب ميآيد موجب مصون ماندن زن از تعرض نگاهتيرهاي شيطان صفتان و جلوگیری از فساد است.
امام با تأكيد برحفظ وظايف ديني و عفت عمومي ،فعاليت بانوان را در اجتماع و سياست تأييد مينمايد و

با طرح پرسشهایی که چرا با درسخواندن زن یا كار زن مخالف باشيم؟ در حقيقت رأي اسالم اصيل را
بيان نموده است و از اين نگاه به آزادي بانوان با حفظ حجاب که حفظ كرامت انساني آنان است پرداخته و

معتقد استكه زن مانند مرد در آموزش ،کار ،مسافرت و دیگر حقوق اجتماعی آزاد است ،در واقع چنین
آزادی برای زنان سرنوشت ساز است (امام خمینی1385ج.)300 : 6

رهنمود امام راجع بهحجاب و آزادي از يكس��و تفسير درست مفهوم آزادي زن است كه با اصول

اسالمي و وجدان بيدار كامال ًسازگاري دارد ،از سوي ديگر چهر ه اسالم منحرف و ساختگی وهابیت و

گروههای تروریستی وهابیرا آشکار میسازد كه بهنام اسالم و شريعت ،آزادي انساني و اجتماعي انسان
بهخصوص زنانرا زير پا گذاشتند و زنرا از صحنههاي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي حذفكردند ،اكنون
نيز اين رويكرد نس��بت بهزنان در ميان اغلب پش��تونها ادامه دارد كه با تفس��ير تروريستي خود از اسالم

بهکارهای ضد دینی و ضد بشري همچنان ادامه ميدهند .علیرغم اينكه حقيقت اسالم تحريفي پشتونی
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طالبان بهزودي روشن گشت ،اغلب انسانهای دنیا تضاد و حیلة اين گروهك وحشي تمدنستيز را با اسالم
اصيل فهميدند ولي تأثير منفي اعمال تروريس��تي و تضييع كامل حقوق و کرامت انس��انی به وسیلة آنها،

اسالم واقعی را زیر سؤال برد؛ زیرا بر اساس اسالم تروریستی پشتونیزم طالبانی ،حرمت شکنی و توهین به

مقدسات اسالم در غرب آغاز گشت.
 .5-7ازدواج و عفت زنان

ارتباط حقوق اجتماعي و آزادي با ازدواج و عفت بانوان بحث مهم ديگری است .با دقت به رهنمودهای

واقع مخالف آزادي وي محسوب ميگردد بايد كنار گذاشته شود؛ زيرا بانوان بهتعبير امام از جنبة حقوق

مقـــاله

امام خمینی و عملكرد گروههاي منحرف اس�لامنما ميتوان فهمید كه نگاهي ابزاري نسبت بهزن كه در
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اجتماعي ،كه جنبه و حيثيت انساني آنان است ،با مردان مساوي بوده و هيچ تفاوتي با آنها ندارند.

از دیدگاه امام آزادي انتخاب ش��وهر ،ديگر حق مهم و سرنوش��ت ساز زنان است .زن در این مورد

باید آزادی کامل داشته باشد .بهعقیدة امام اسالم آزادي انتخاب شوهر را بهزن داده است .هر زني ميتواند
هر ش��وهري را كه مايل باش��د در چارچوب قوانين اسالم اختیار نماید .كلمه اختيار در سخن امام بيانگر
انتخاب شوهر مورد نظر از طرف زن است كه اغلب مسلمان نماها هنوز چنين حقی را بهدختران نميدهند.

همچنانکه اختیار مرد و زن در ازدواج شرط صحت عقد بهشمار میآید ،البته رضایت بعد از عقد اکراهی
نیز حاکی از صحت عقد است .سپس امام با جمل ه «چهار چوب قوانين اسالم» بهحكم فقهي اشاره نموده
است كه زن و مرد بهقصد ازدواج مي توانند بهيكديگر نگاه کنند تا از وضع ظاهر يكديگر آگاه گردند

(امام خمینی1379ج1و.)700-701 :2

 .5-8تضاد آزادي وارداتي با آزادی واقعی

امام با دقتنظر بهديگر ابعاد آزادي زنان اشاره نموده بين آزادي وارداتي و آزادي انساني فرق اساسي قائل
است .ايشان آزادي بهمعنای فحشا و خالف عفترا بهآزادي غربي و آزادي وارداتي تعبير نموده است و

آن را ديكتة غرب ميداند كه براي سرگرم نمودن جوانان بهفحشا وارد دنیای اسالم کردهاند .بين آزادي
مرس��وم در عرف غرب و آزادي ديكتة غربي تفاوت اساسي وجود دارد ،در واقع آزادي ديكتة استعمار

نمودن ديگران بهش��مار ميآيد ،همانطوركه در اعالمية حقوقبشر گذشت آزادي بهمعناي مطلق آن در

غرب نيز مردود است .امام با درك اين واقعيت مسلمانانرا بهعزت و غيرت اسالمي رهنمود نموده و معتقد
است كه مسلمانان عزت اسالميرا از دست داده و فرهنگ برهنگي غربيرا آزادي ميدانند .امام با تبيين

میکنند که در فضای آموزشی حجاب را بردارند؟ نقاب از چهرةآزادی دروغین غربی برمیدارد؛ لذا امام
آزادي غربيرا بهچالشكشيده و آنرا اهانت بهانسانيت و آزادي حيواني دانسته است (امام خمینی1385ج:9

.)463

 .5-9مسئله حق طالق

مس��ئلة عدم محدوديت طالق بهاین معنا که زن نیز با ش��رایط خاصی میتواند خود را طالق دهد در فقه
اسالمي توسط فقيهان پيشين مطرح شده بود (شهید ثانی1374ج .)149 :4علیرغم این ،فقیهان کمتر بهآن
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آزادي صوری غربي ،آنرا مخالف عملكرد غرب دانسته و با طرح این سؤال که چرا زن مسلمان را ملزم
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بحث توجه میکردند تا اینکه در حکومت ولیفقی هامام با توجه بهمقضيات زمان و ضرورتهاي اجتماعي

ضرورت حقطالق بهدست خود زن داده شد و آزادی زن در این مسئل ه قانونمند گشت وزنان نیز از حق
طالق خویش بهدست خود برخوردار شدند.

بنابراین ،زن هنگام عقد میتواند شرط کند که «اگر مرد با او بدرفتاري نمود يا فساد اخالقي داشت زن

از جانب مرد وكيل باشد كه خود را طالق دهد» .این حک م را امام در تعلیقة خود بر وسیله النجاة ،ذیل مسئلة

وکالت در طالق ،بهصورت کلی بیان نموده استکه زن میتواند وکیل بگیرد تا خود را طالق دهد ،یعنی

زن از جانب شوهر وکیل باشد که خود را طالقدهد یا اینکه فرد دیگری را از جانب شوهر وکیل نماید
ک��ه وی را ط�لاق بدهد؛ همچنانکه میتواند از طرف خود دیگری را وکیل بگیرد تا ویرا طالق بدهد،

بهاین معنا که خود زن در صورتی که شرط وکالت هنگام عقد در طالق از جانب شوهر داشته میتواند

دیگریرا وکیل بگیرد که او را طالق دهد (اصفهانی .)510 :1380در جای دیگر امام مسئل ه طالق ،به وسیلة
خود ز ن را به تفصیل بیان نموده استکه در ضمن عقد نكاح شرط کند که بهطور مطلق يا مشروط (اگر
مرد بدرفتاري كرد يا مثال زن گرفت) ،زن وكيل باشد كه خود را طالق دهد (امام خمینی1385ج.)387 : 10

 .5-10حق حضانت مادر

حضان��ت نوع��ی واليت برطف��ل يا ديوان��ه بهخاطر تربيت آنها اس��ت؛ یعن��ی نگهداری آن دو اس��ت

(طریحی1365ج .)237 :6حق حضانت و نگهداري طفل طبق ماده  1116قانون مدني كه برگرفته از ش��رع
اس�لام و قانو ن فقه اس��ت ،طي دو سال شيرخوارگي كودك به مادر داده شده و پس از آن پدر نسبت به
پسر و مادر نسبت به دختر تا سن هفت سالگي سزاوارتر است و پس از آن نگهداري و تربيت دختر بهپدر

واگذار ميشود .حق حضانت در فقه شيعي بهمعناي فوق امر مسلم است و فقيهان پيشين و معاصر با اندكي
اختالف از آن س��خن گفتهاند ،آنچه از نگاه امام اين بحثرا متمايز ميسازد ،برخي آرای خاص ايشان

نسبت بهاين موضوع است؛ زيرا بر اساس مقتضيات زمان و مكان برخي از احكام فقهي از ديدگاه وي با
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ديگر فقيهان تفاوت اساسي دارد .در مورد حق حضانت پسر و سرپرستي فرزند به وسیلة مادر ،امام عليرغم

قبول  2سال براي پسر و  7سال براي دختر با پيش آمدن عسر و حرج براي مادر باز هم حكم بهابقای اين
حق براي مادر مينمايد ،لذا بخش��نامهاي به دادگاهها داده ش��د كه اگر مادر به دليل دوري از فرزند دچار
عس��ر و حرج شده يا نزديك اس��ت بهبيماري رواني مبتال گردد ميتوان حكم بهحضانت مادر داد (امام

خمینی1385ج.)76 :19اين حكم براي اولين بار توسعة حق حضانترا قانونمند نمود كه بهمثابة توسعة حق
آزادي بانوان در این مورد بيش از گذش��ته است؛ با توجه بهپيامد منفي رواني جدا ساختن فرزند از مادر،
امام بار ديگر برنقش مثبت مادر تأكيد نموده است (امام خمینی1385ج .)136 :9بنابراین ،از نظر امام «عسر

بر دو س��ال حق حضانت در مورد پسر و هفت سال حق حضانت در مورد دختر ،درصورت بروز عسر و
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و حرج مادر» در زمینة حق حضانت مادر بهعنوان مالك گستره و تمدید این حق برای مادران که عالوه
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حرج برای مادر ،حق حضانت آن باز هم تمدید میشود؛ این در حالیاستکه چنین مالکی در مورد حق

حضانت پدر در کالم امام مشاهده نمیشود ،از اینرو توسع ه حق حضانت مادران را میتوان نمونة دیگری
از گسترة آزادی زنان در نظری ه امام خمینی دانست.

 .5-11تکلیف زنان در جهاد دفاعی و جنگ

دفاع از خاك ،اقتصاد ،فرهنگ و سياست كشور اسالمي در شرع اسالم بر مرد و زن واجب است ،هرچند

اغلب فقيهان گذشته نسبت بهموقعیت و تکلیف زنان در این مورد توجه نکرده اند و از تعابیر آنان نمیتوان

تکلیف جنگ و دفاع را برای زنان بهدس��ت آورد (محققحلی .)233 :1375از تعابیر برخي ديگر ،وجوب
جهاد دفاعی برای زن و مرد بهدست میآید .ابیصالح حلبی تعبیری در مورد جهاد دفاعی دارد که شامل
زن و مرد مسلمان میشود «وجب علي كل اقليم قتال يليهم دفعه عن دار االيمان(»...ابیصالح .)200 :1421

جهاد و کشتار دشمن که به مسلمانان یورش میآورند بر [مسلمانان] سرزمينهاي اسالمي واجب است تا

اینکه آنها را از کشور اسالمي دفع نمايند .فقيهان معاصر نيز با تعابير «واجب بودن دفاع بر جميع مسلمانان»
كه برخي از آنها بر وجوب جهاد دفاعی زنان نيز تصريح نموده از وجوب دفاع برعموم مس��لمانان بحث

نمودهاند (بهجت.)368 :1384

حضور و فداكاري بانوان در انقالبايران و در جنگ تحميلي عراق عليه اين كش��ور زمينه را براي

مشاركت آنان در امور كشورداري فراهم ساخت لذا يكي از محورهاي مهم بيانات امام احكام بانوان نظامي

و جهادي است كه ايشان آزاديهاي زياديرا در اين زمينه براي آنها قائل است ،در حالیکه فقیهان گذشته
بهطور مشخص از آن سخن نگفته بودند .آموزش نظامي ،فداكاري در ميدان نبرد ،حضور و مشاركت در
نگاه امام ميتواند فعاليت داشته باشد .ايشان با توجه به اهميت مشاركت بانوان در دفاع از كشور اسالمي و

با اشاره تاريخي بهاين موضوع از مشاركت زنان در صدر اسالم در لشکرها و ميدانهاي جنگ ياد نموده

است (امام خمینی1385ج.)128 :13

 .5-12موقعيت زنان در ارتش و سپاه

جايگاه زنان در ارتش و سپاه و آموزش نظامي آنان از نگاه امام مانعی ندارد ،ايشان اشتراك زن و مرد را

در اين زمينه مساوي ميداند ولي تأكيد دارد كه فساد اخالقي از زن و مرد در هر مقامي كه باشد پذيرفته
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سپاه و ارتش ،تشويق همسران و بستگان براي دفاع عمومي از کشور اموري است كه زن در این موارد از
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نيست سپس با طرح اين سؤال كه اگر دفاع واجب باشد وظيفه زنان در آن زمان چيست؟ پاسخ ميدهد كه

مقدمات دفاع نيز واجب است ،آنگاه نمونهاي از وجوب مقدمات دفاع را برمي شمارد كه عبارت است از
ياد گرفتن و آموزش انواع فنون نظامي براي بانوانی که توان دارند(امام خمینی1385ج.)20:7

امام از خطر انديشة تحجرگرايي برخي مسلمان نماها نسبت به خانهنشين ساختن بانوان آگاه بود ،لذا

هشدار ميدهد كه تفكر خانه نشيني و پرده نشيني زنان شعارهاي دشمنان اسالم بوده و از خارج عرضه شده
است .رويكرد خانه نشيني زن در كشور افغانستان به وسیلة پشتونها در زمان طالبان تروریست عملي گشت

اكنون نيز اغلب پشتونها بهخانهنشين بودن زن معتقد و ملزمند .نمونة عيني اين تفكر وارداتي ،چادرطالباني
براي بانوان است كه ديگران حتي بانوان شيعي نيز ناخودآگاه از آن تأثير پذيرفتهاند .امام با ابراز نگراني از

اين رويكرد و تفكر ضد بشري از آزادي بانوان دفاع نموده و تصریح میکند مردم نباید اشتباه فکر کنند كه
ديدگاه اسالم نسبت به زنان منفي است ،ايشان با استناد به تاريخ اسالم ،حضور زنان را در ارتش ،در جنگ

و دفاع بال مانع دانسته است (امام خمینی1385ج.)426 :4

 .5-13جمع رویکرد منع سربازي زنان و جواز آموزش نظامي آنان

بين دو رویکرد مختلف امام که عبارتند از جواز مش��اركت زن در ارتش و ممنوعيت س��ربازي دختران،
در نگرش بدوی تعارض وجود دارد ،اما چنین تعارضیرا اصولیین با کمک سیرة عرف عقال ،غیر مستقر

دانس��ته و بین دو کالم متعارض با حمل عام برخ��اص یا مطلق برمقید جمع میکنند ،چون عرف ،کالم
دوم گوینده را قرین ه و مفسر سخن اول وی میداند (شهید صدر .)536 :1421بنابراین ،باتوجه بهمالكهاي
آموزش نظامی زنان در نظریة امام ب ه راهحل منطقي میرس��یم .مخالفت ايش��ان با سربازي دختران اشاره

بهروش غير اسالمي و مختلط با مرد استكه در حقيقت سربازي آنان با اين روش توأم با فساد خواهد بود،

شيوهاي كه در حكومت پهلوی مرسوم بود؛ لذا امام در نامهای به نخستوزير وقت (هويدا) تذكر ميدهد
كه :دخترهاي جوان را به سرباز خانه نبريد بهنواميس مسلمين خيانت نكنيد(امام خمینی1385ج.)127 :2
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نظرية جواز مش��اركت بانوان در ارتش و سپاه و آموزش نظامي آنان طبق شرایط زمان در حكومت

اسالمي مطرح استكه امام زن و مرد را در بسيج همهجانبه ،آموزش نظامي ،عقيدتي ،اخالقي و فرهنگي

فراخوانده است .بنابراین ،مطابق قاعدة جمع عرفی اصولی ،رویکرد جواز آموزش نظامی بانوان در نظریة

امام درجایی که قوانین شرع رعایت میشوند ،تفسیری است بر رویکرد مخالفت وی با سربازی زنان در
محیطی که قوانین شرع رعایت نمیشوند .لذا ،هرجا فساد و بيعفتي باشد از نگاه امام بانوان مجاز به فعاليت
نيستند ،اما با رعایت قوانین شرع فعاليت بانوان در همة امور حكومتي ،بهجز منصب والیت فقیه و رهبري
كه بعدا ً خواهد آمد ،بال مانع است.
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 .6قلمرو حقآزادي سیاسی زن

 .6-1جایگاه بانوان در حكومت و رهبري

آيا مقام افتاء و مرجعيت تنها حق مرد اس��ت و زن در اين زمینه بهرهای ندارد؟ يا اينكه مقام مذکور برای
مرد و زن وجود دارد؟ مرجعيت داراي دو موقعيت و دو جنبه است يكي جنبة فقاهت و استنباط احكام و

ديگر جنبة واليت و حاکمیت بر مردم؛ بخش نخست آن عموميت دارد ،طبق آموزههای دینی زن و مرد
ميتوانند مشمول آن گردند و به مقام افتاء و تفقه برسند« .فَ َل ْو ال ن َ َف َر ِم ْن ُك ِّل فِ ْرقَ ٍة ِم ْن ُه ْم طائ ِ َف ٌة لِيَتَ َف َّق ُهوا فِي

الدِّ ينِ َو لِيُ ْن ِذ ُروا قَ ْو َم ُه ْم إِذا َر َج ُعوا إِل َ ْيهِم» (توبه .)122 :پس چرا از هر فرقهاى از آنان ،دستهاى كوچ نمىكنند
تا [دستهاى بمانند و] در دين آگاهى پيدا كنند و قوم خود را -وقتى به سوى آنان بازگشتند بيم دهند« .طلب
العلم فريضة علي كل مسلم و مسلمة» (مجلسی1403ج.)140 :67

بُعد دوم مقام مرجعيت« ،منصب واليت فقيه و حاکمیت» استكه بر اساس رأي امام در امتداد واليت

انبيا و اوصيا قرار دارد ،اين بُعد از مرجعيت بهعقيدة امام و ديگر فقيهان مختص فقيه جامع الشرايط استكه

از آن بهحاكم شرع و ولي فقيه نيز تعبير ميشود .شرايط آن (فقيه) بهطور مختصر پس از دارا بودن شرايط

عامه (عقل و تدبير) عبارتند از علم بهقانون ،فقه و عدالت (ر.ک.به:امام خمینی .)49-57 :1381
ب «واليت» براى علما هم
نين ِم ْن انْ ُف ِسهِم» معتقد استكه منص 
بى ْاولى بِال ْ ُمو ِم َ
امام باتمسک بهآیة «النّ ّ
ثابت است و مراد از «اولويت» ،واليت و امارت است .ایشان تأکید نموده استکه با صرف نظر از صدر
و ذيل روايت اگر فقط بهگزارة «العلماء ورثة االنبياء» دقت نماییم ،تمام شؤون رسول اكرم(ص) كه بعد از

ايشان قابل انتقال است ،و از آن جمله امارت(حکومت) بر مردم كه بعد از ايشان براى ائمه(ع) ثابت است،

براى فقها هم ثابت است(ر.ک.به :امام خمینی .)101-103 :1381

واليت فقيه از نظر امام به معنای حکومت و ادارة کشور استکه وظیف ه فقهاست ،والیت فقیه بهاینمعنا

در ادام ه واليت رس��ول خدا(ص)و واليت امامان معصوم علیهم السالم قرار دارد؛ در عینحال امام تصریح

معصوم _علیهم السالم_ نیست؛ تنها وظیفة حكومت و ادارة كشور و اجراي قوانين شرع ،در عصر غیبت

به عهدة فقهاست(ر.ک.به :امام خمینی.)51 :1381

واليتى را كه رس��ول اكرم(ص) و ائمه(ع) داش��تند ،بعد از غيبت ،فقيه عادل دارد ،براى
هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه (ع) و رسول اكرم

(ص)

است  .زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از وظيفه است.

ن ش��ر ع مقدس ،يك وظيفه
«واليت» ،يعنى حكومت و ادارة كش��ور و اجراى قواني 
س��نگين و مهم است؛ نه اینکه براى كسى ش��أن و مقام غیرعادی بهوجودبیاورد... .
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برخالف تصورى كه خيلى از افراد دارند ،امتياز نيست بلكه وظيفهاى خطير است.

«والي��ت فقيه» از امور اعتبارى عقاليى اس��ت و واقعيتى جز جعل ندارد؛ مانند جعل
(قرار دادن و تعيين) قيّم براى صغار .قيّم ملت با قيّم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت

هيچ فرقى ندارد .مثل اين اس��ت كه امام (ع) كس��ى را ب��راى حضانت ،حكومت ،يا

منصبى از مناصب ،تعيين كند(امام خمینی .)51: 1381
.6-2تبیین عرفانی انحصار والیت در فقیهرجل

انحصار والیت در فقیهرجل با نگرش عرفانی بیش از رویکردهای دیگر قابل فهم است .در دانش عرفان
اسالمی والیت باطن نبوت است و میان آن دو تالزم وجود دارد (قیصری .)437 :1375مطابق این رویکرد

میتوان گفت که نبوت ظاهری توأم با والیت باطنی همواره در رسوالن مرد از جانب حقتعالی اعطا شده
َ
َ
الر ُس َ
ول
است .بهاین لحاظ استکه والیت بهاینمعنا از والیت حقتعالی نشأت گرفته (أ ِط ُيعوا اهللَ َو أ ِط ُيعوا َّ
َو أُولِي أْ َ
ال ْم ِر ِم ْن ُكم) و طبق اراد ه خداوند همراه نبوتها برای رسوالن رجل اعطاء شده است ،و بر اساس
حکمت الهی برای زنان این نوع والیت وجود ندارد.
طبق این مبنای عرفانی ،نگرش امامخمینی را -که والیت فقیه امتداد والیت انبیاء اس��ت -میتوان اشاره

بهاین موضوع عرفانی دانس��ت .بههرحال والیت معصومین علیهم السالم همان والیت خداست که خداوند
بهآنان اعطا نموده و سپس ولی معصوم(ص)بهفقیهان عادل که نایبان عامة ولی معصوم(ص)هستند تنفیذ نموده است.
چونکه قــرآن گفــت ولیتان خداس��ــت

پس والیت بر الواالمر و رس��ول اعطاء اوس��ت

هـــرکس��ی الیق نباش��د در معــیت با خدا

سنخ عصــمت ش��رط اعطای والیت از خدا

صـــ��د ه��زار نفــرین ب��اد بر احـــــمقان

بوالهوس��ــــان باش��ـــــند اولواالمر ش��ــان

بنابراين زن نميتواند از مقام واليت فقيه،كه براي ادارة كشور و سرپرستي مردم است ،برخوردار شود؛

زيرا بانوان مطابق حکمت الهی مقام واليت بر مردم را ندارند.
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بحث واليت ،در بخش قضا نيز مطرح استكه در آنجا ذكورت (مرد بودن) يكي از شروط قاضي

محس��وب ميگردد .البته شرط ذکورت مورد اختالف اس��ت و مشهور فقها آنرا شرط قاضی میدانند.

بجواهر هرچند که نخس��ت میگوید اختالف نظر در این صفات وجود ندارد و بهنقل از مسالک
صاح 

ذکورت را موضع اتفاق فقهای امامیه دانسته ولی در نهایت تصریح میکند که صاحب نهجالحق اختالف
نظر دارد (نجفی1981ج.)12 :40

ش��رط رجولیت رهبري در مورد واليت فقيه در سخنان امام تصریح نشده است ولي این شرط را در

مورد قضاوت يكي از شرايط قاضي ميداند .براین اساس ،میتوان شرط رجل بودن را در مورد رهبری بر

رهبر مردم باشند (امام خمینی 1379ج1و.)825 :2

مقـــاله

مردم نیز به دلیل مالک والیت بر مردم تعمیم داد که زنان بهخاطر فقدان این شرط نمیتوانند ولیفقیه و
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بنابراین ،باتوجه بهاعطاي منصبقضا از جانب خداوند براي پيامبر اكرم(ص)و از جانب او براي امامان

معصوم و از آنها براي فقيه جامع الشرايط ،براي وليفقيه نيز مراتب مذکور لحاظ میشود؛ زیرا واليت فقيه
استمرار واليت رسول خدا(ع)و امامان معصوم  -علیهم السالم -است .از اینرو ،مطابق حکمت الهی زنان

نميتوانند مقام واليت فقيه را به عهده بگيرند.

اصل پنجم قانون اساس��ي راجع بهانتخاب رهبر مانند اصل  ،115در مورد انتخاب رئيس جمهور زن،

ابهام دارد .عموميت اصل پنجم قانون اساسي در انتخاب «رهبر يا ولي فقيه» شامل مرد و زن ميشود که با

تعبير «فقيه عادل ،با تقوا آگاه بهزمان ،شجاع ،مدير و مدبر» از ولي فقيه ياد كرده است .همچنانكه اصل 109

قانون اساسيكه شرايط رهبري را بيان نموده و در وا قع اصل پنجم را توضيح داده است ابهام و عموميت آن
را روشن نساخته .بههرحال ،علیرغم این ابهامات قانون اساسی ،زنان براي بهدست گرفتن رهبري جامعه با

ت وبحث تفصیلی آن در
مانع عدم عهدهدار شدن واليت بر مردم مواجهاند که ناشی از حکمت الهی اس 
اینجا قابل طرح نیست.

 .6-3مسئلة رياست جمهوري زن

فعاليت بانوان در امور سياسي و حکومتی در نظری ه امام مشروعیت دارد؛ ايشان زن و مرد را به طور مساوی
در ساختار حكومت سهيم دانسته ،حق رأي دادن و رأي گرفتن را براي آنان همچون مردان مساوي شمرده

است .بدینتریب ،از این تعبیر امام که «زنان از حق رأي دادن و رأي گرفتن برخوردارند» میتوان فهمید
که رئیس جمهور شدن زن بالمانع است(امام خمینی1385ج .)436 :6فعاليتهاي وسيع زن در جامعه_ بهجز
ولي فقيه كه با محظور «عدم واليت زن بر مردم» مواجه است ـ مورد قبول امام است هرچند كه بر انتخاب
«هر نوع فعاليت سياسي زنان» «انتخاب رئيس جمهور زن» را میتوان بال اشکال دانست ،اما قانون اساسي

در اصل «115رئيس جمهور را از رجال مذهبي و سياس��ي» میداند(قانون اساس��ی  .)5 :1388در مقابل ،از
رهنمودهای امام به دست میآید که انتخاب رئيس جمهور زن بال مانع است .بنابراین ،تعارض میان مادة

 115و رهنمودهای امام وجود دارد .این ابهامرا مجلس میتواند با الحاق تبصره جهت توضیح این ماده و
تصریح در انتخاب رئیس جمهور زن ،برطرف نماید.

ب��ا وجود این ،میتوان گفت منظور از «رجال مذهبی و سیاس��ی» از باب تغلیب بوده و امروزه تعبیر

مذکور ،زنان سیاستمدار را نیز شامل میشود ،در نتیجه تضاد میان مادة  115قانون اساسی و رهنمودهای
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رئیس جمهور ش��دن زن تصریح نکرده است ،ولي از مفهوم جمالتی «حق رأي دادن»و «رأي گرفتن» و
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امام برطرف خواهد شد.
 .6-4جايگاه زنان در وزارت ،مجلس و ديگر پستهاي دولتي

ش��ركت در انتخابات ،حضور فعال در واقع تعيين سرنوشت كش��ور و وظيفه همة افراد جامعه اعم از زن

ومرد اس��ت ،امام در اين مورد نيز بدون اس��تثنا نقش فعال خانمها را در انتخابات مهم توصيف كرده و
فعاليت آنها را مانند مردان در انتخابات سرنوش��ت س��از خوانده است؛ زيرا انتخابات از منظر امام خميني

تعيين سرنوش��ت جامعه است .وي در خطاب بهزنان ميگويد« :شما خانمها يك نقش بسيار فعال داشته

باشيد كه خداى نخواسته ،مجلس يك مجلسى نشود كه به واسطه ورود بعض عناصر غير صالح بتدريج
كشانده بشود به طرف شرق يا به غرب» (امام خمینی1385ج .)403 :18شركت زنان در نمايندگي مجلس و
ديگر ادارات حكومتي با حفظ شؤون اسالمي از نگاه امام حق آنان محسوب ميگردد كه ايشان در موارد
متعدد به آن پرداخته و تأكيد نموده است انتخاب وزير زن و فعاليت آن در وزارتخانهها نشانگر باالترين

عرصة آزادي سياسي است كهامام بهآن توجه ويژه داشته و با تأكيد بر حفظ حجاب اسالمي ورود آنانرا
در اين حوزة سياسي مهم دانسته است .حتی زنان در انتخاب نوع حجاب اسالمي از نگاه امام آزادند؛ لذا

آزادي حقيقي بانوان در پوشش اسالمي بيشتر تأمين ميگردد(امام خمینی1385ج .)328 :21نكتة اساسي در

س��خنان امام نسبت بهفعاليت زنان این استکه پوشش شرعي در تمامي زمینههاي اجتماعي ،فرهنگي و
سياسي زنان حتماً رعایت شود ،كلمة اسالمي و شرعي حجاب در سخنان وي فراوان بهكار رفته است كه
بهمعناي حجاب كامل زن است؛ لذا فعاليت بانوان بدحجاب بهتعبیر امام زنان بزککرده كهمغاير با حجاب

شرعي محسوب ميگردد در حكومت و سياست اسالمی از منظر ایشان غير مشروع تلقي ميشود .امروزه
فعاليتهاي زنان بدحجاب در جمهوري اسالمي متأسفانه رايج بهنظر ميرسدكه با سوء استفاده از مفهوم
آزادي ،اين رويكرد در حال گسترش است به گونهايكه اگر روش حكومت امام را با امروز مقايسه نماييم

تغييراتي میبینیم كه در انديشه امام مردود است؛ لذا بازخواني رهنمودها ،هشدارها و اندرزهاي آن حكيم
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فرزانه در هر زمان ضرورت دارد تا از تحريف روش حكومتي مورد نظر ايش��ان جلوگيري شود و تالش

براي هدايت حكومت و جامعه به روش امام نبايد متوقف گردد.
 .6-5اشتراک زنان در نظارت بر عملکرد دولت

نظارت در امور كش��ور از جمله انتخابات ،عملكرد مجلس و دولت به وس��یلة مرد و زن بهطور مساوي
خواست امام بود كه گسترة ديگري از آزادي سياسي بانوان را نشان ميدهد .نظارت برعملكرد مسئوالن از

يكسو ،تذكر ،نقد و راهنمايي از سوي ديگر بهترين رويكردی استكه در پيشرفت جامعه شرط اساسي

پايگاه اجتماعي خود را از دست ميدهند.

مقـــاله

خواهد بود .با نظارت دركارهاي مسئوالن ،افراد فاسد خيانتكار و ناكارآمد بهتدريج شناسايي ميگردند و
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در مقابل ،حكومتهاي فاسد از نظارت در نهادهاي حكومتي خويش جلوگيري میکنند تا فسادهای

مالی و اخالقی شان آشکار نگردند.

مدلحکومتی شیعی والیتفقیه امامخمینی و اصل نظارت در رهنمودهای ویرا میتوان بهمثابة معیار

برای حل بحرانهای کشورهای عقبمانده اسالمی معرفی نمود .بحرانهاي کشورهای اسالمی از جمله

بحرانهای دائمی كشور افغانستان و عقب نگهداشتن ملت آن سرزمین ریشه در عدم وجود اصل نظارت

برعملکرد حکومت دارند.

در افغانستان ،حكومتهاي قبيلة پشتون در طول تاريخ با شيوههاي غيراسالمي سود برده و كشور را

بهصدها سال عقب ماندگي اقتصادي ،فرهنگي و سياسي كشاندهاند .نتيج ه عملكرد اشتباه پشتونها -كه در
حقيقت از فقدان آگاهي سياسي و اسالمي آنان نشأت ميگيرد واگذاري كشور هر ازگاهي به قدرت هاي

شرق (شوروي سابق) و غرب (امريكا و متحدانش) است.

بههرح��ال با توجه به رهنمودهاي حكيمانة امام و تحمل زحمته��اي زياد الاقل در حوز ه فرهنگی

ميتوان كارشناسان دلسوز و متعهد را بهنظارت و نقد عملكرد حكومت فرا خواند و با الگو گرفتن از انديشه
و س��ير ه امام در روش حكومتداري صحيح ،تفكر و قلم را براي آگاهسازي جامعه و نقد حكومتهاي

فاسد در خدمت گرفت.

این رویکرد میتواند توجه مردم و كارشناسان را در مورد نظارت برعملكرد دولت و حكومت جلب
نماید ،با ارادة ملّي و عبرت از گذش��تة تاریخ ،برای پيشرفت و بازسازي آن به برنامهريزي دقيق ،فراگير،
كارآمد ،میتوان تالش نمود.

دين اسالم زن و مرد را داراي هويت و كرامت مشترك انساني ،حقوق مشخص و مكمل يکديگر ميداند،

رهنمودهای امام خمینی در مورد حقآزادی بر اصول نقلی ،عقلی و شهودی استوار است.

ایشان ،زنانرا دارای آزاديهاي وسيع _ در عرصههاي اجتماعي ،فرهنگي و سياسي ،مشروط با حفظ

قوانين شرعي _میداند ،حفظ قوانین شرعی برای زن و مرد بهطور یکسان مورد نظر امام است.

حقآزادی در نظری ه امامخمینی خاستگاه الهی دارد که مانند حق حیات از ارادة الهی نشأت گرفته و

انسان میتواند در چهارچوب قوانین الهی آزاد باشد ،اما در صورت تخطی از این قوانین ،حقآزادی تبدیل

بهضد آزادی میشود که مطلوب خداوند نیست و با خاستگاه خود در تضاد است.
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 ___________ )1385(.صحيفهامام (دوره 22جلدی) ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخميني،چاپچهارم.

 أنطوان و همکاران( .بیتا) المنجد فیاللغة العربیة المعاصره ،بیروت :دارالمشرق. -انوری ،حسن )1382( .فرهنگفشردهسخن ،تهران :انتشارات آگاه ،چاپاول.

 برلي��ن ،آيزايا )1368( .چهارمقاله در بارهآزادي ،باترجمه محمد علي موحد ،تهران :خوارزمي،چاپ دوم.

 بطحائي ،سيدهاشم )1383(.فيمينيسم از نظر اسالم و ديگر ملل ،تهران :معراج ،چاپ اول. -بهجت ،محمدتقي )1384( .جامع المسائل ،قم :دفتر آيتاهلل بهجت ،چاپ دوم.

 جانسون ،گلن )1377( .اعالميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن ،با ترجمه محمد جعفر پوينده،تهران :نشرني ،چاپاول.

 -جوادی آملی ،عبداهلل )1386( .رحیقمختوم ،قم :اسراء ،چاپسوم.

 ____________ )1389( .جامعه در قرآن ،قم :اسراء ،چاپسوم.| سال نوزدهم | شماره هفتاد و شش | پاییز 1396

 )1388( .____________ -حق و تکلیف در اسالم ،قم :اسراء ،چاپسوم.

 دورانت ،ويليام جميز )1339( .تاريخ تمدن ،با ترجمه فتحاهلل مجتبائی ،تهران :نشر اقبال ،چاپاول. )1377( .___________ -لذات فلسفه ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي ،چاپ اول.

	سهروردي ،يحیي بن حبش )1375( .مجموعه مصنفات شيخ اشراق ،تهران :مطالعات و تحقيقاتفرهنگي ،چاپ دوم..

ن بن علی )1374( .الروضة البهيه في شرح اللمعة الدمشقيه ،تهران :مكتب
 شهيدثاني ،زينالدي االعالم االسالمي ،چاپ دوم.

 -شهید صدر ،محمدباقر1421( .ق) دروس في علم األصول ،قم :مركز األبحاث والدراسات للشهيد

 -طباطبایی ،محمدحسین1417(.ق) المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :انتشارات اسالمی ،چاپ پنجم.
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 -طريحي ،فخرالدين )1365( .مجمع البحرين ،قم :فرهنگ اسالمي ،چاپ سوم.

 -قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران )1388( .تهران :الهدي ،چاپ اول.

 -قيصرى ،داود )1375( .شرح فصوص الحكم ،تهران :انتشارات علمى و فرهنگى ،چاپاول.

 مجلسي ،محمد باقر1403( .ق) بحاراالنوار ،بیروت :دار االحیاء التراث العربی ،چاپدوم. -محقق حلّي ،يحيي بن سعيد )1375( .الجامع للشرايع ،قم :مؤسسه سید الشهداء ،چاپاول.

 مصباح ،محمدتقی )1378( .آموزش فلس�فه ،تهران :س��ازمان تبلیغات اس�لامی ،نشربینالملل،چاپاول.

 -مظفر ،محمد رضا )1373( .المنطق ،قم :اسماعليان ،چاپ سوم.

 -مكارمشيرازى ،ناصر )1374(.تفسیر نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالميه ،چاپاول.

 ___________1421( .ق) األمثل فى تفسير كتاب اهلل المنزل ،قم :مدرسةاالمام علی ،چاپاول.

 نجفی ،محمدحس��ن )1981( .جواهرالکالم فی شرح شرائع االسلام ،بیروت :داراالحیاءالتراثالعربی ،چاپ هفتم.

 نصيرالدين ،محمد )1376( .كشف المراد في شرح تجريد االعتقاد ،با ترجمه ابوالحسن شعراني،تهران:كتابفروشياسالميه.

| مبانی نظری حقآزادي زنان از دیدگاه امام خميني(س) |

