
 

  دامنۀ مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت
ـ اجتماعی   )ره(خوانش بینش حضرت امام خمینی: سیاسی 

  2زهرا مهدوي 1،پور محمد ستایش
  

  چکیده
، )ره(مقالۀ حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به تدقیق در بینش حضرت امام خمینی

اعی پرداخته و به این نتیجه درباره حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی ـ اجتم
هاي اسالمی  ، با اشرافی که بر آموزه)ره(دست یافته است که حضرت امام خمینی

داشتند نگاهی دقیق از دامنۀ مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی ـ 
اند ولی  اند و اگرچه آن را منع نداشته و حتی گاه مقتضی قلمداد کرده اجتماعی داده
ویژه ایفاي نقش فعاالنه  یت آمال نوع زن را در امور واالتري از جمله و بهرسالت و غا

تواند  ، زن می)ره(در اندیشه حضرت امام خمینی. اند در تربیت جامعه اسالمی دانسته
پنداري  اهمیت سپردن، انکار یا کم فراموشی صاحب شغل باشد اما این نباید موجب به

گذار کبیر جمهوري اسالمی ایران،  نش بنیانرو در بی وظایف اصلی زن شود؛ ازاین
داند  اسالم حضور و فعالیت زن را پایۀ اساسی فضاي خانواده و محیط داخلی خانه می
فروغ  و ضمن آنکه بر این امر تأکید و پافشاري دارد و نقش و حضور او را در جامعه بی

  .ورزد بخش نخست اصرار می شمارد، بر نقش روح نمی
المللی حقوق بشر،  ، حقوق بشر، نظام بین)ره(مام خمینیا: واژگان کلیدي
  .مشارکت زنان
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  مقدمه. 1
از مسائل بسیار مهم  سیاسی ـ اجتماعییکی از مظاهر اساسی مشارکت در امور  عنوان بهاشتغال زنان 
پرداختن به آن ، اي رسانه که بر اثر جنگ نرم و فعالیت سوءAndrews, 1993: 413 (( جامعه است

بر آن ، ایاالت متحده امریکا غربی و در رأس آنان هاي دولتامري که ؛ یت بیشتري یافته استاهم
که اعمال ناموجه خود را پشت لبه درست کنند و افزون بر این اند تا از این طریق شمشیري دو شده

ه و بایست، در این راه 1.جلوه دهنداسالم را در تعارض با حق ، توجیهات حقوق بشري پنهان سازند
آثاري که در حوزه حقوق و حقوق بشر  ویژه ، بهشایسته است که آثار مختلف در حوزه علوم انسانی

هاي  و اندیشه هاپذیرفته از مطرود تمییز داده شود و نظرامر تا امر بیفکنند نظر بیشتري بر این ، هستند
  .شوندسره از ناسره مشخص 

، کبیر جمهوري اسالمی ایران گذار بنیانو بینش تا از رهگذر تدقیق در اندیشه در اینجا برآنیم 
سیاسی ـ مشارکت  ۀدر زمین یحق عنوان بهاشتغال زنان  دامنۀ مفهومیبه ، )ره(حضرت امام خمینی

ها از طریق منابع  شود و داده استفاده می توصیفی ـ تحلیلیاز روش ، در این راه. یمبپرداز اجتماعی
شوند و پس از  گردآوردي می برداري  ماهاي اینترنتی به صورت فیشها و تارن پایگاهگاه اي و  کتابخانه
  .شود آن پرداخته می ۀبه دامن ،موضوعی شرح

  شرح مفاهیم. 2
  حق زنان بر اشتغال. 2- 1

تا شرایط کار است و بر هر حکومت و دولتی واجب است  تمامی جوامعمشکل بزرگ  بحث اشتغال
 تأمینحق هر انسانی است و بر دولت واجب است آن را ، اشتغال، چراکه را براي مردمش ایجاد کند

قانون کار جمهوري اسالمی ؛ 43و  28، 20، 19، 2اصول ، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران( کند
 Convention on the Elimination of All Forms of؛ 180- 181: 1392، ابراهیمی؛ 6ماده : 1369، ایران

Discrimination against Women, 1979: 11(1)(c) .(استحقاق، عضو این جامعه عنوان بهن نیز ز 
 ددازبپر شیخو ياستعدادها يبتواند به شکوفاساز ها آن بستر در که دارد را یطیشرا از يبرخوردار

                                                      
 http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=27577: ك.بشر به سبک امریکا در اندیشۀ مقام معظم رهبري، ن در مورد حقوق. 1
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ـ اجتماعیدامنۀ مفهومی ح  )ره(خوانش بینش حضرت امام خمینی: ق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی 

)Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979: 

است  یفرد مکلف زناست  ثابت کرده) سنت قرآن و( خود هیو منبع اولدر د یاسالم حقوق 1).(1)11
 احکام قالب در یاجتماع و یخانوادگو  یشخص یکامل دارد و تمام احکام شرع یوطن که حق هم

داراست  را شخصی حقوق تمام از بري بهره که است يآزاد فرد زن. است منطبق او بر خمسه
، اجتماعی عدالت رعایت حد در و ثروت از بیشتر ةبهر و فایده براي اسالم ).180: 1392، ابراهیمی(

  .کند می تشویق امکانات از استفاده و کار و حرکت به زن را
یکی حیثیت انسانی مشترك میان زن و . قائل به دو نوع حیثیت براي زن هستند، )ره(حضرت امام

یا به تعبیر  شود جاري می انیحیثیت تکوینی ذاتی که در حوزه تعلیم و تربیت و انس و دیگري ،مرد
موجود فاخر ، یک به زن از نظر حیثیت دوم دارند) ره(نگاهی که حضرت امام. باید مجري شود، بهتر

شده است گذاشته  امانتساز در وجودش به  الهی است که استعدادهاي عظیم تربیتی و انسان
و  ها انسانراي زن در تربیت ب) ره(ذاتی است که امام یاین فضیلت). 156- 157: 1395، زاده ملک(

  .جوامع قائل هستند
 ینتر مهمگونی دارد و یکی از ابعاد و شاید  ابعاد گونه، اسالمی ایران شکوهمندانقالب  ازآنجاکه

از منظر . در نظام جمهوري اسالمی ایران دارد بسیار مهمیزن نقش ، بعد فرهنگی آن استها،  آن
ست و ها ارزشفضایل و ، حکومت، جامعه، جهان آفرینش افرهنگ به معناي نسبت انسان بایشان، 

، شود از یک منظر روشن می) ره(هاي امام با مرور اندیشه. حیثیتی واال دارد، ساز نهاد انسان عنوان بهزن 
و در ارتباطش با تمام ارکان جامعه اعم از حکومت و نهادهاي خانواده مسئولیت و نقش زن در 

مستقل و ، ي فاضلها شود و انسانحفظ خانواده کیان و منزلت  تا ستنوعی تعامل متقابل ا، مدنی
  .مستعد تربیت شوند

به اختیار ها  آن تمام معامالت«: فرمایند ي اقتصادي زنان و اشتغال آنان میها فعالیت ةدربار) ره(امام
یزي است که عین آن چ این امر. »ها را آزادانه انتخاب کنند توانند بسیاري از شغل خودشان است و می

دهیم  و ما به شما قول می« World Bank Group, 2015.(2( کوبد امروزه بر طبل آن می، بانک جهانی
سخنرانی امام ( »همه آزادند و همه به حقوق خودشان خواهند رسید که در حکومت اسالمی همه و

، صحیفه امام( »زنان آزادند و حقوق آنان محترم شمرده خواهد شد«). 1358، در مدرسه فیضیه قم
                                                      
1. See https: //www.ohchr.org/en/ProfessionalInterest/pages/cedaw.aspx 
2. For more: https: //www.worldbank.org/ 
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از بیانات و ( »اسالم براي شما حقوق قائل است و حق همه را خواهد داد«). 292: 1378، 5جلد 
  1).1341، هاي حضرت امام اعالمیه

تواند با مردان مشارکت  یک انسان می عنوان بهزن ، در نظام اسالمی«: فرمایند می) ره(امام خمینی
ها باید  اما در همه حال خانم، مادري است همسري و شغل، شغل اصلی زن؛ ...فعال داشته باشد
 2.»باشد) س(داري بکنند و الگویشان حضرت فاطمه زهرا شان را با حفظ جنبه خانه فعالیت اجتماعی
ن نه کل، ندارد یچ مانعیزن ه يح برایشغل صح، زن يالبته شغل برا«: فرمایند ي میدر جاي دیگر

ن ینظرشان به ا، ندکدا یپ یاشتغال یکه زن کن نبود ینظرشان به ا ها آن. خواستند یمها  آن هک يطور آن
اشتغال  ةدربار، براي مثال). 129: 1379، تبیان( »ح بشوندیت صحیما ترب يها نگذارند بچه... هکبود 

زن را ؛ چراکه لطمه نخوردخانواده البته تا حدودي که به ، زنان نظرشان این بود که اشکالی ندارد
خانه : فرمودند می؟ چرا زن باید همیشه در خانه بماند گفتند مزاح می بهگاهی . ددانستن مربی جامعه می

خدمت بزرگی  ،اگر کسی بتواند یک نفر را تربیت کند. ها کم نیست تربیت بچه، را دست کم نگیرید
  ).172: 1373، ستوده( به جامعه کرده است

  اشتغال و اهمیت نقش مادري زنان. 2- 2
 عنوان بهخانواده اصالت نهاد ، نگریم می آنان مسائلزنان و  اشتغالبه ) ره(یامام خمیناز منظر  یقتو

تربیت فرزندان از یک  ةزن و شوهر و جایگاه امن و آماد يورز و محبت یجوی مایه سکونت و انس
 دارد يمحور یجایگاه، از سوي دیگررارزش آن لیت خطیر و پمسئوو  يت و مقام مادرو شراف، سو

بزرگ  شناس دینکه آن فقیه فرزانه و  یخاصتوجه  ).66- 67: 1397، پور زارع و ستایش، قاسمی(
مدینه . در سخنان و سیره عملی ایشان مشهود است ،دارد يمقام مادر ویژه ، بهتاریخ اسالم به این نهاد

                                                      
 ).1341- 1361(» هاي امام زن، از بیانات و اعالمیه ؛کالم امام از راه وجوي جست در« :ك.ن باره این در. 1

. اي مستقل در باب زن بر جاي نمانده است اثر و نوشته) ره(از امام خمینی. یگاه زنان در اندیشه امام خمینیتبیان، جا: ك.ن. 2
هـایی در برخـی آثـار چـون کشـف       ها و یـا قطعـه   ها، نامه ها، مصاحبه اي از سخنرانی آنچه از ایشان در دست است، مجموعه

پیش از انقالب و دیگري در دوره انقـالب اسـالمی؛ یعنـی پـس از     یکی : اند االسرار است که در در دوره تاریخی خلق شده
جایگـاه زن در  «این مجموعه را مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در درفتر هشتم از مجموعه تبیان با عنـوان  . 1367سال 

هـاي   ش از این با عنوانالبته بخشی از این مجموعه پی. به چاپ رسانده است 1274گرد آورده و در سال » اندیشه امام خمینی
  .به چاپ رسیده است) ره(دیگري چون سیماي زن در کالم امام خمینی
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ـ اجتماعیدامنۀ مفهومی ح  )ره(خوانش بینش حضرت امام خمینی: ق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی 

 یجهان یآرمانبه اینک  که ۀ آنجانب همه ۀو توسع یکند و جامعه مدن یکه اسالم ترسیم م يا لهفاض
بدون حضور سازنده و فعال ، است تبدیل شده یمختلف از جمله امت بزرگ اسالم هاي ملت يبرا

 ةخانوادو تحقق گیري   که شکل یشروط و لوازم ۀهم ساختنِ و بدون منظورخانواده نهاد مقدس 
این حقیقت بارها در کالم حضرت امام . ، ممکن نیستکند یایجاب م یجامعه اسالم يب برامطلو

قانون ، طرح دارد کنید به حسب ابعاد انسانیت او یاسالم را مالحظه م یشما وقت: از جمله، آمده است
 ؛طرح دارد، ننداز اینکه پدر و مادر انسان ازدواج ک ، پیشاز اینکه انسان به این دنیا بیاید پیشاز ، دارد
  ).21: 1374، امام خمینی( دطرح دار، اینکه این بذر را خوب تربیت کند يبرا

 ةرود و خاستگاه ممتاز و ویژ یاولیه جامعه به شمار م ۀهست، ینهاد فراگیر اجتماع عنوان خانواده به
که در جهت  ییها آموزهتمامی  ،افزون بر آن. نیست یدین يرهنمودها، تنها يجایگاه مادر ویژه به آن

صادر شده  یخانوادگ يمشکالت و تحکیم پیوندها حل راه، ها تئولیتعیین مس، صحیحگیري   شکل
 يبراو روشن هایی ملموس  ، واقعیتکه در این نهاد هویداست يا گسترده هاي ارزشمنافع و ، است

وند بزرگ در خدا است کهاي  برخاسته از جایگاه آن و عنایت ویژه، قداست این نهاد .همگان است
االسالم بنا  یف یمابن«: فرمایند می) ص(اکرم پیامبر. به آن داشته و دارد »تشریع«و رقم  »تکوین«قلم 

تر و  یداشتن دوست در اسالم در پیشگاه خداوند يهیچ نهاد: »و اعزّ من التزویج یاهللا تعال یاحب ال
در  از سوي دیگر). 389: ق.ه 381، شیخ صدوق( نیست یو پیوند زناشویخانواده عزیزتر از نهاد 

است که او جهادگر آن میدان  يجهاد ۀمثابه صحن زن به يبرا) ع(يو رهنمود علو) ص(ينبو سخن
و  يدار از یک سال روزه، يارزش رساندن یک جرعه آب به همسر جز پاداش اخرو و است
  ).123: ق.ه 1103، عاملی( رتر استب يدار زنده شب

زوایا و جوانب  ههم ياست و برا یدین زندگ بر اینکه اسالم تأکیددر ) ره(بارها حضرت امام
قوانین  يحاو، احکام شرع. اند را شاهد آوردهخانواده مثال تشکیل ، دارد چهارچوببرنامه و  یزندگ

بشر نیاز  هرچه، یدر این نظام حقوق. دساز یرا م یاجتماع یاست که یک نظام کل یو مقررات متنوع
 و، يقوم و خویش و همشهر، عشیره، اوالد، با همسایه طرز معاشرت. تآمده اس دارد فراهم

جنگ و صلح  هاي مختلف در وضعیتهمچنین در ابعاد مختلف خصوصی و زناشویی و  طور همین
حتی  تر، جزئی طور به. هاي اسالمی وجود دارند در آموزه، مراوده با سایر ملل حتی چند و چون و
که نکاح چگونه صورت بگیرد و  دهد یقاد نطفه قانون دارد و دستور ماز انجام نکاح و انع پیش يبرا
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 ةبر عهد یچه وظایف یشیرخوارگ در دوره، خوراك انسان در آن هنگام یا موقع انعقاد نطفه چه باشد
با همدیگر و با فرزندان چگونه  و سلوك مرد و زن، پدر و مادر است و بچه چگونه باید تربیت شود

ط یمح). 20: 1375، صحیفه نور(تربیت کند ن مراحل دستور و قانون دارد تا انسان همه ای يبرا. باشد
ده یبه عق. هستنددر آن  یشاداب ییها فرزندان همچون گل وز یحاصلخ ینیهمچون سرزمخانواده 

  .مربوط استخانواده ا شقاوت فرزند به نوع ی وران سعادت شهیاند یبرخ
در  يا ژهیت ویمادر از دو جهت حائز اهم. ول را داردمادر نقش اخانواده، گاه یل جایدر تحل

ط انس یت خود را در محین شخصیوکت يها ن سالتری مهم كودکه کنیانخست : ت فرزند استیترب
 يرفتار يها یژگیو و ها تعادبراي فراگیري  نظیري ها فرصت بی ن سالیا گذراند و یو الفت با او م
ان هستند و هر کودک يبرا یپناهگاه مطمئن ،عواطف خالصانه از نظرمادران  کهاین دوم. از مادر است

 يت مورد نظر خود را در آغوش ویامن برد و یابتدا به مادر پناه مکند،  یامن احساس نا كودکزمان 
توان به حق ادا  ینم توان شمرد و یار مادرها را نمیحقوق بس«): ره(حضرت امام ةبه فرمود. یابد می
شب مادر نسبت به  یکل مقام شامخ مادر بر این موضع هستند که یتجل گر درید یدر جای. »ردک

در  رحمت تجسم عطوفت و). 58: 1379، تبیان( تر است ها عمر پدر متعهد ارزنده فرزندش از سال
جان  قلب وی، تعال و كخداوند تبار. ن استیالعالم بارقه رحمت و عطوفت رب، مادر یدگان نورانید

به  رد وکس نتوان که وصف آن را کآنگونه . خته استیت خود آمیو ربوب مادران را با نور رحمت
در ، چون عرش یه مادران را تحملکزال است ین رحمت الیا د ویایجز مادران درن یسکشناخت 
  ).58: 1379، تبیان( »تا به آخر مرحمت فرموده است يها از نوزاد زحمت ها و مقابل رنج
ه کگفت توان  میند و که عمل یاول یمخالف پرورش اجتماعواند ت ینم اجتماعی ثانویه پرورش

رشته خاص  یکمتخصص در ، هیثانو یو پرورش اجتماع سازد میانسان ،  هیاول یپرورش اجتماع
خانه و  کند که در صندوق را جوري می ن انسانیا. ندکواهد انسان درست خ یاسالم م«. کند میت یترب

در ، خواهد بکند خانه هر کاري می که در صندوق؛ نه ایناستهمان باشد که در خیابان ، پشت در هم
. در مجامع است؛ این آدم باید همان آدمی باشد که در خیابان است، خانه در صندوق. خیابان نکند

). 283: 1375، صحیفه نور( انسانی که در همه حاالت انسان باشد؛ خواهد درست کند انسان می، اسالم
ن یهم ایشغل انب... ه انسان بسازندکاند  آمدها یانب«). 283: 1379، تبیان( »ستا ایت انسان شغل انبیترب«

ه هدف کاست  اي اندازهت انسان در اسالم به یو تربسازي  ت انسانیاهم). 162: 1379، تبیان( »است
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 کهخانواده . ه واگذاشتیثانو یاجتماع يها شود به سازمان نمی ن امر رایاو  ستایانب یار اصلکن و ید
آن را بر ، خانوادهدر  یار جنسکم یتقسو  ن امر استیا یعیدار طب عهده، ه استیگروه اول كودک يبرا
زن  يها ییاگر به توانا. مین امر مهم بدانیا مأموره پدر را کن است یفرض خالف ا. گذارد می مادر ةعهد

ار کم یتقس یکپدر  ه بهیاول یپرورش اجتماع يه واگذارکم آنگاه واضح خواهد بود ینکو مرد توجه 
 يارهاکمرد در  ینسب ياینارنهادن مزاکو  كودکت یزن در ترب ینسب ياینه و بدون استفاده از مزایبهیرغ

ه و شناسان نش ژرف انسانیبر اساس ب ینیم خماما .است یو امور فن يو دامدار يشاورزکدر  ياقتصاد
، سازي شغل انسان يا اعتقاد به شرافت واالت انسان و بیترب یعنیق به اسالم و هدف آن یعماي  دهیبا عق

ه ک طوري به، ها شما خانم«: داد می ر امور را در درجه بعد قراریو سا دانست ي میشغل اول زنان را مادر
ف یار شریها دو تا شغل بس شما خانم، دیف داریدو شغل شر، دید معلم هستییگو می حاال خودتان

ه واضح است امام ک طور همان. »ها باالتر است ز همه شغلن ایه اکت فرزند یشغل ترب یکی. دیدار
  .داند یعام باالتر م طور به یرا از شغل معلم يشغل مادر ینیخم
شنود  می بچه از مادرآنچه ، شود می تیه بچه در آنجا تربکاست اي  ن مدرسهتری بزرگدامن مادر «

در دامن مادر بهتر  ،شنود تا از معلم یم بچه از مادر بهتر. شنود می ه از معلمکاست  يزیر از آن چیغ
 یک، است یفه الهیوظ یک، است یفه انسانیوظ یک. تا در جوار معلم، شود تا در جوار پدر می تیترب

ن یا«: ندیگو می يگرید يدر جا ).240: 1379، تبیان( »استکردن  انسان درست، ف استیامر شر
شغل ، شغل را داردترین  فیت و شرسئولیمن تری بزرگ، شود می ه بچه در دامن او بزرگکمادر 
  ).261: 1379، تبیان( »يدار بچه

م گذشته یران در زمان رژیجامعه و فرهنگ ا يها بیگوناگون به آس يها در بحث ینیامام خم
 :ك.ن( اند ص دادهیتشخرا ب یآس 23 ،ه انجام شده استک یقیو در مجموع طبق تحقاند  پرداخته

ه ک يشغل مادر«. است »نزد مادران يشغل مادرکردن  مبتذل«ها  آن از یکی که) 1373، صدیقی اورعی
نه ( ردندکجدا ها  ما را از بچههاي  بچه يردند و مادرهاکش ما مبتذل ین شغل را پیاالسف اجانب ا مع
اگر  ،شورها نباشدکن یه انسان در اکخواهند  ها می این... ردندکن شغل را مبتذل یا) را يمقدار، همه

 بازو ) 135: 1375، 6جلد ، صحیفه نور( »وتاه خواهد شدها ک آن دست ،شورها باشدکن یر اانسان د
به مادرها ، نندکجدا ها  ه مادران را از بچهکردند کوشش ها ک این ،ن سلطنتیدر طول ا«: ندیگو می
  .»ادارات بیاید يشما تو ،ستین يزیچ يدار ه بچهکردند کق یتزر
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 ياریبسأ رد مبدکدا یه پکعقده  ،ندک می دایه باشد عقده پکش هریپه از مادرش جدا شد اي ک بچه«
ت یدر موقع تنهابانوان و مادران را  ینیم خماما). 136: 1375، 6جلد ، صحیفه نور( »شود می از مفاسد
مخالف نبود  ،مطلق طور بهرون منزل یب یشغل هاي موقعیتد و با احراز ید داري نمی خانه یاجتماع

 ،ندارد یچ مانعیزن ه يح برایشغل صح، زن يالبته شغل برا«: دانست نمی اول مادرانآن را شغل  یول
نظرشان ، ندکدا یپ یاشتغال یکه زن کن نبود ینظرشان به اها  آن. خواستند ها می آن هک يطور ن نه آنکل

در ). 135: 1375، 6جلد ، صحیفه نور( »ح بشوندیت صحیما تربهاي  نگذارند بچه... هکن بود یبه ا
ه شغل ک( ت فرزندیو ترب يامل به مادرکح و یمعتقد است مادر پس از اقدام صح ینیواقع امام خم
ح یصح هاي فعالیتتواند در  می، ییدر صورت داشتن وقت و توانا ،)ت اوستیت فعالیاول و اولو

ه ک يمادر شود؛ براي مثالشتر یخدمات ب أام شرع وارد شود و منشکت احیرون منزل با رعایب
از روز را به  یتواند ساعات یم ،روند می رستان و دانشگاهیو به مدرسه و دباند  رزندانش بزرگ شدهف

  .رون منزل بپردازدیب هاي فعالیت
 ۀنشان، ان منزلت مادر در نزد پروردگاریم و بیرکن همه تیزمان وایبار امام عز ن سخنان گهریا
ه در سطح ک یمیعالوه بر تحوالت عظ یاسالمانقالب . مادر است یتیگاه تربیت و جایت مسئولیاهم
 شد و ینینو يها یز موجد دگرگونینخانواده  زن و، در نگرش به انسان، ردکجاد یجهان ا ران ویا
 ییدر جا. ردکم واصالح یترم ،جاد شده بودیه از زن در اذهان اکرا  یوبیمع ر نامطلوب ویتصو ویژه به

ها  در دامن مادر بچه«: اند فرموده یتیعامل ترب یک عنوان به ن نقش مادرییدر تب) ره(ینیدیگر امام خم
 يزیس ندارد وآن چک چیه بچه به مادر دارد به هک يا عالقه. ش استادانیشوند تا در پ یت میبهتر ترب

د توجه به یمادرها با. تا آخر همراهش است بندد و یدر قلبش نقش م، شنود یاز مادر م یه در بچگک
 و یمدرسه علم یکشان یها دامن. نندکت یترب كپا. نندکت یرا خوب تربها  بچهه کنند ک ین معنیا
ه بچه از مادر ک يقدر آن .ه از مادرها ساخته استکاست  یار بزرگیمطلب بس یکن یا و باشد یمانیا
دارد و به او  تأثیرنورس  کوچکه اخالق مادر در بچه ک يقدر آن، شنود یشنود از پدر نم یز میچ

  ).133: 1375، 6جلد ، صحیفه نور( »ستین یگران عملیاز د ،ودش یمنتقل م
 د دریزنان ما نبا ا مادران ویآ ،است مؤثرهمه در فرزند  نیا يمنش مادر ه اخالق وکپس حال 

خطیر و حساس خود مراقب باشند و شرایط کاري و  ۀنسبت به این وظیف ،صورت داشتن اشتغال
جبران گاه اي وارد نشود که  شان لطمه قش همسري و مادريکه به نکنند شغلی خود را طوري تنظیم 



  17  پور، زهرا مهدوي محمد ستایش /دامنۀ مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی ـ اجتماعی 

 

ـ اجتماعیدامنۀ مفهومی ح  )ره(خوانش بینش حضرت امام خمینی: ق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی 

 دهنده نجات یک مثابه بهنقش مادر  دربارة) ره(رد امام راحلیکرو. سخت یا حتی محال خواهد شدآن 
باشند  ینخواسته مادران ياگر خدا رات هستند ویخ أمبدها  مادر«: ندیفرما یه مکن است یچن نیا، امت
. ت اوالد استیترب ،آن مطلب باالتر است و یکها  خانم يبرا. شرند أمبد ،نندکت یرا بد تربها  ه بچهک
عالم را به ، رسالم و فاسدیانسان غ یک و، ندکت یعالم را ترب یکن است کمم،  انسان درست یک

ه شما در آن ک یاز مدارس شما وهاي  تیاز ترب شما و يها صالح از دامن فساد و. شدک یفساد م
در ، فرمایند می) ره(م فرزانهاما). 225: 1378، 16جلد ، صحیفه امام( شود یم غازآ ،دیاشتغال دار

د یدار يها شرف مادر شما خانم«: ندیفرما یز مین یتیگر عوامل تربیمنزلت مادر با د گاه ویجا ۀسیمقا
اول ، دیت فرزند را در دامن خودتان داریت تربیمسئول د وین شرف از مردها جلو هستیه در اک

، صحیفه امام( »ندک یت میخوب ترب يها بچه، مادر خوب. دامن مادر است ،ه بچه دارداي ک همدرس
ت را یترب ین خردسالیان در سنکودکه ک یتیمهم ترب ۀتکن نیبا توجه به ا). 230: 1378، 16جلد 
هاي اولیه تولد کودك بسیار محدود  مناسب است اشتغال زنان در سال ،را هستندیبهتر پذ وتر  زود
ن یرد و نباید ایگ یل مکدر آن ش كودکرفتار  اخالق وگذاري  هیه پاک است یکودکی مقطع سن .باشد

  .ان را ساده پنداشتکودک ی،برهه حساس سن

 نقش تربیتی زناشتغال و اهمیت به . 2- 3

همتاي مرد است و همانند مرد ، گوهر هستی و اصل مبدأ نظرزن در نظام اسالمی فردي است که از 
در مجموعه . هایی است وظایف و مسئولیت، ب طبیعت و ماهیت شخصی خود داراي حقوقبه تناس

. اهمیت است ۀمادر در باالترین درج عنوان بهنقش تربیتی زن  ،هاي وي در جامعه اسالمی مسئولیت
، که همانا شغل انبیاست ها انسانزنان به تربیت  ،دنفرمای در این باره چه زیبا می) ره(حضرت امام

براي تربیت اوالد و زن به  ،دامن زن بهترین و باالترین مکتب و مدرسه است. ال دارنداشتغ
اشتغال ، کودك و تحویل او به جامعه استکردن  ین شغل عالم که تربیت و بزرگتر مهمین و تر بزرگ
 داشت مقام زن و براي گرامی، کند و مادر را بازگو می قرآن مجید هنگامی که احترام به پدر. دارد

ها و  حق شناسی ۀبا هم ولی؛ کند نام مادر را جداگانه و مستقل مطرح می، اهمیت نقش تربیت او
از زحمت مادر ، خواهد از زحمات پدر و مادر یاد کند هاي مشترك پدر و مادر هنگامی که می تجلیل

  .گوید نه از زحمت پدر سخن می
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فعال در  يکه خود قشراین بر عالوهان زیرا زن ،نقش تربیتی زن در جامعه باالتر از نقش مرد است
  .دهند و پرورش می کنند میي فعال اعم از مرد یا زن را در دامان خود تربیت ها ، انسانهمه ابعاد هستند

می است که دو وظیف یکی اصالح خود و دیگري : اساسی دارد ۀزن در مقام تربیت همانند معلّ
لیل نزدیکی تنگاتنگ با کودك در دوران جنینی و زیرا مادر به د ،اصالح فرزندان و متعلمان خویش

ي ها ارزشها و  بر جسم و جان و افکار و اندیشه، شخصیتگیري   هاي مهم و اولیه شکل در سال
خود ، گذاري مثبت و مطلوب مادر بر کودك تأثیرگذارد و براي  می تأثیرنخستین الگو  عنوان بهکودك 

در این شرایط است که به  .اخالق نیکو و عمل ثواب باشد ،تهذیب نفس، تقوا، باید آراسته به کمال
در تبیین ). 98: 1375، 9جلد ، صحیفه نور( دخیز از دامان زن برمیها  سعادت ۀهم أمبد ،تعبیر امام
نوع نگاه و تحلیل ایشان نسبت به موضوعی که ، به مسائل زنان) ره(نگرش حضرت امام چهارچوب

هاي بانوان مورد اشاره  یکی از ویژگی عنوان به ،حقوقی زن و مرد هاي همواره در تحلیل برخی تفاوت
احساسات در بانوان است که برخاسته از لطافت اولیه روح و  ةعاطفه و گستر ةقو، گیرد قرار می

، دنفرمای بر همین حقیقت می تأکیددر ) ره(حضرت امام. آنان است ةي ویژها موقعیتمناسب با برخی 
زیرا هر دو انسانند و زن حق  ؛»اَکرَمکُم عند اَهللا اَتقیکم انَّ« فاوتی بین زن و مرد نیستر حقوق انسانی تاز نظ

هایی بین زن و مرد  در بعضی موارد تفاوت ، بلکهدخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد
  .ارتباط نداردها  آن وجود دارد که به حیثیت انسانی

نقش زنان در . کند هاي زنان و مردان پیشرفت و ترقی می ها و تعامل انسانی با خالقیت ۀجامع
نقش زنان و مردان نقش تکمیلی دو دست انسان در انجام امور . زندگی روزمره بسیار حیاتی است

هاي اجتماعی آنان  و مسئولیت، هاي متعددي مشغول به کار هستند امروزه زنان در زمینه. زندگی است
  ).76: 1375، 9جلد ، یفه نورصح( ودش وسیعی را شامل می ةگستر

خانواده اصالت نهاد ، نگریم شناختی زنان و مسائل آنان می به دین) ره(وقتی از نظر امام، از طرفی
، از یک ورزي زن و شوهر و جایگاه امن تربیت فرزندان جویی و محبت مایه سکون و انس عنوان به
اي ویژه و جایگاهی  جلوه ،سوي دیگر ازآن  مندو شرافت مقام مادري و مسئولیت خطیر و ارزش سو

روحیه  ویژه بهبه این نهاد و ) ره(عنایت و اهتمام خاص حضرت امام ،در این میان. محوري دارد
  .مشهود است کامالً زنان لطیف

هایش در  روشنی دریافت که زن از نظر موقعیت و مسئولیت توان به می) ره(در نگاه امام خمینی



  19  پور، زهرا مهدوي محمد ستایش /دامنۀ مفهومی حق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی ـ اجتماعی 

 

ـ اجتماعیدامنۀ مفهومی ح  )ره(خوانش بینش حضرت امام خمینی: ق زنان بر اشتغال در مشارکت سیاسی 

جهت  ةکنند  تعیین ،خانوادهي بشري یعنی ها موقعیتترین نهادها و  بنایی ترین و زیر یکی از حیاتی
همواره  .»دامن مادر است، اي که بچه دارد اول مدرسه«: فرمایند ي که میطور به. حرکت جامعه است

و همچنین سرنوشت خانواده ناپاکی و فساد ، نارضایتی، ها موفقیت یا انحراف، صلح و آرامش
) ره(زیر از امام خمینی ۀجمل. به زنان آن جامعه وابسته است، و افراد جامعهي اجتماعی ها گروه

» تزن مظهر تحقق آمال بشري اس، زن نقش بزرگی در اجتماع دارد« :تبیانگر این جایگاه اس
ی تأمل قابل ایشان نقش مادري و عاطفه مادري زن را بعد مهم و). 76: 1375، 7جلد ، صحیفه نور(

  :کند میداند و تصریح  می
. بارقه رحمت و عطوفت رب العالمین است، تجسم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر«

گونه که وصف  آن، قلب و جان مادران را با نور رحمت ربوبیت خود آمیخته، خداوند تبارك و تعالی
ب شایان توجه است که عشق و عاطفه مادري در تربیت فرزندان و در کس. آن را کس نتواند کرد

فرزندان بر اعمال و رفتار مادر نگاه . شان مؤثر است آموزش واقعی و بنیادین براي زندگی آینده
یکی ). 16: 1375، 9جلد ، صحیفه نور(» کنند میخوي وي را دنبال  و و آشکارا اهداف و خلق کنند می

به این  توجه ،زنان اشتغال شناختی حضرت امام در حوزه مسائل از نکات محوري در اندیشه دین
. اصل است که زن و مرد در نظام آفرینش و ساختار تکوینی زندگی آدمی نقش تکمیلی متقابل دارند

کدام فرع بر دیگري نیستند و تفاوت در  هیچ، از آن دو در این زمینه هریکبا توجه به جایگاه و نقش 
یکی و بودن  به معناي اصل ،الهی و ضرورت آن در نظام آفرینش ۀنقش به مقتضاي حکمت بالغ

در نظام تشریع و تنظیم مناسبات اجتماعی و جایگاه انسانی اجتماعی . دیگري نیستشدن  فرعی تلقی
قراردادي و هاي  یک محور اساسی در تحلیل و تبیین تفاوت. از آن دو مکمل دیگري است هریکنیز 

در  هریکتاري ساخهاي  تفاوت عمدتاًهاي تکمیلی است که خاستگاه آن  اعتباري نیز همین نقش
  .نظام آفرینش است

تردیدي نیست که موضوع نقش تکمیلی در نظام آموزش آدمی و پیوندهاي اجتماعی و تنظیم 
درصدد تردید در این  اصوالًترین موضوعات است و کسی  ترین و ملموس روابط انسانی از عام

  .بر آن باشد تأکیدنیازي به  واقعیت نیست تا
هایی از معیارهاي روشن اسالم و  جلوه، یادآور شده است زمینهن در ای) ره(حضرت امامآنچه 

آمده ) السالم علیهم( ي بر مفاد رهنمودهایی است که در آیات و روایات و در سیره معصومانتأکید



 حقوق بشر اسالمی رویجیته علمی ـ فصلنامدو 20

 

 1397بهار و تابستان ، چهاردهم، شماره دوره هفتم

یی است که در عمل ها ارزشفضایل و  ،دهد آنچه اساس شخصیت یک انسان را شکل می. است
چند ) ره(حضرت امام خمینی. آورد ش خویشتن به دست میاکتسابی خود و بر اساس اراده و تال

ما «: فرمایند روز پیش از پیروزي انقالب اسالمی با اشاره به موقعیت زنان در جمهوري اسالمی می
گیریم و در این مورد دیگر بین زن و  البته جلوي فساد را می؛ همه گونه آزادي را به زن خواهیم داد

نیز تفاوتی میان زن و  ها ارزشدر ضد . ه به از هزار مرد ناصالح استیک زن صالح. مرد فرقی نیست
اي برخی مردم است که قبح ارتکاب  تصور جاهلی و باور خرافه برخالفمرد نیست و این درست 

جاودانه ، دانند و ننگ را براي او حتی اگر توبه کند گناه توسط زنان را در مواردي بیشتر می
، صحیفه نور( »شمارند ی اگر اصرار بر آن ورزد مستحق چنین سرزنشی نمیاما مرد را حت؛ شمارند می

توانند نقش  یم یگوناگون اجتماع يها زنان همچون مردان در همه صحنه«). 259: 1375، 4جلد 
است  يا شده حساب یعیطب يها تفاوت ،کند یآنچه نقش زن را از مرد جدا م ، اماداشته باشند یفعال
رتر یپذ بیحساس و آس، فیظر يمرد موجود برخالفزن . ر داده شده استن زن و مرد قرایکه ب

تا هم خود ، اد نبردیز از یاط را نیاز احت یجوانب ين آزادیکند در کنار ا یجاب مین ایاست و هم
، استیتواند در س   یاز نظر اسالم زن م. مصون باشد و هم جامعه حالت تعادل خود را حفظ کند

 ولی، آزادانه شرکت کندوغیره انجام معامالت ، شرکت در انتخابات، مناسبانتخاب مشاغل ، لیتحص
 یین داراین و پربهاتریزتریعفت شرافت زن است و عز«. اد ببردید عفت خود را از ینبا حال عین در
که در حضور اجتماعی بانوان مورد  یکی از محورهایی). 234: 1375، 4جلد ، صحیفه نور(» ستاو

ن باید در سرنوشت ز«: فرمایند می) ره(حضرت امام. هاست آن مشارکت سیاسی مسئله ،است تأکید
ي که مردان حق طور ، همانجمهوري اسالمی باید رأي بدهند درها  زن. خودش دخالت داشته باشد

ها  زن، ي که مردها باید در امور سیاسی دخالت کنندطور ؛ همانهم حق رأي دارندها  زن، رأي دارند
ي اجتماعی و سیاسی همدوش مردان ها فعالیتکنند و جامعه را حفظ کنند و در هم باید دخالت 

  ).281: 1375، 19جلد ، صحیفه نور(» دباشن
کس  کشور است که هیچ ۀجانب همهمسئله سازندگی ، هاي مشارکت فراگیر یکی دیگر از صحنه

واند در این امر توفیق جامعه اسالمی بت، تواند تردید کند که بدون حضور فعال بانوان نباید و نمی
زنان باید  خصوص بههمه ملت ایران «: دنفرمای در این باره می) ره(حضرت امام. کامل به دست آورد

زنان شیردل و متعهد همدوش مردان عزیز به  .بسازند ،اند که براي ما گذاشتهرا هایی  این خرابه
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اند و شما شهر و  رهنگ پرداختهبه ساختن خود در علم و ف که ، چنانساختن ایران عزیز پرداخته
هاي متعهد و بانوان  جمعیت فرهنگی و علمی از زنها  آن یابید که جز آنکه در روستایی را نمی

هاي حضور اجتماعی که بانوان از نظر دینی  یکی دیگر از عرصه. به وجود آمده است منداسالمی ارج
فرهنگی به معناي وسیع کلمه  ۀرصتالش در ع ،و فعال باشند کردهوظیفه دارند در آن مشارکت 

این فرهنگ را باید زنده کرد و شما . دانید که فرهنگ اسالم در این مدت مظلوم بود شما می. است
که مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول  طور ، هماني که آقایان مشغول هستندطور همانها  خانم
  ).407: 1375، 13جلد ، صحیفه نور( دشما هم باید مشغول باشی، هستند

افراد جامعه  ۀشرعی هم ۀوظیف، گذرد در جامعه اسالمی میآنچه  نظارت فعال و متعهدانه بر
؛ زنان در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد باشند و ناظر خصوص بهافراد  ۀباید هم. زنان است ویژه به

جاي دیگري در  .بکنند اظهارنظرهم به مجلس ناظر باشند هم به کارهاي دولت ناظر باشند و 
. بانوان هم مشغول هستند. امروزه تمام قشرهاي ملت مشغول به تربیت و تعلیم هستند«: فرمایند می

طالب علوم دینی در قم و در جاهاي دیگر هستند و  ءاالن بانوان جز. اآلن بانوان مشغول هستند
این انقالب تربیت و تعلیم هستند و این امري است که در  شغل مشغول، خودشان هر جا هستند

آن وقت همچو محصور کرده بودند که براي بانوان هیچ حقی قائل نبودند که حتی . تحقق پیدا کرد
 امروزه. نفري وارد بشوند و مسئله علمی را بگویند و مسئله عقیدتی را هم بگویند در یک مجمع ده

بلکه در خارج از ؛ جهات اسالمی در همه جاي کشور تبلیغات کنند ۀتوانند با حفظ هم میها  این
را دفع کنیم ها  باید نقیصه ،افتاده بودیم در این امور و امروز باید تالفی کنیم کشور هم ما بسیار عقب

ها همدوش با سایر برادران در تحصیل علم و عرفان و فلسفه و تمام  و حاال طوري شده که خانم
  ).264: 1375، 13 جلد، صحیفه نور( »کنند میشاءاللّه صنعت فعالیت  شعب علم و ان

  حجاب و سازندگی؛ اشتغال و آزادي زنان. 2- 4
زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت خود را انتخاب . ها نبوده است زن يمخالف آزاد گاه هیچاسالم 

نقش  ها فعالیت ۀزنان آزادند در هم. شرکت داشته باشند یمختلف اجتماع هاي فعالیتکند و در 
خواهد  یاسالم م، زن در جامعه استشدن  ءیش ،اسالم با آن مخالف استکه  يزیآن چ، داشته باشند

د یکه آنان را تهد ياسالم زنان را از فساد. ت و شرافت خود را حفظ کندیت و شخصیثیزن ح
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  .قت آنان را از بند فساد آزاد کرده استیدهد و در حق ینجات داده و م ،کند یم
خواهد زنان آدم  یم، خواهد زنان ملعبه دست باشند یم نماسال« :اند امام تصریح داشته، در این باره
،  ها انسانر یانسان باشد مثل سا، ها ر آدمیم زن آدم باشد مثل سایخواه یما م. ها ر آدمیباشند مثل سا

وضعیتی که در بسیاري از جوامع ). 67: 1375، 4جلد ، صحیفه نور( »ها ير آزادیآزاد باشد مثل سا
هاي  ستپ و اشتغال درمشارکت اجتماعی  عنوان بهه این ترتیب است که زنان را ب، دامنگیر زنان شده

براي ) ره(حضرت امام. استطلب کرده  رانان زیاده دست شهوت ۀبازیچاداري و غیراداري 
: اند ه و فرمودهتوجه خاصی به عفاف و حجاب داشت ،ساختن زنان جامعه اسالمی از این خطر مصون
و عفت عمومی را حفظ بکنند کرده وظایف اجتماعی و دینی خودشان عمل  به باید ها امروزه خانم«

). 33: 1375، 19جلد ، صحیفه نور(» دآن عفت عمومی کارهاي اجتماعی و سیاسی را انجام دهن باو 
آزادگی است و زنان آزاد آنانند که باحیا  ۀنشان، امنی و حجابدپاک« :اند فرمودهدر جایی دیگر  ایشان

آزادگی خاستگاه و منشأ بسیاري از صفات نیک و سلوك پسندیده از جمله حیا و . باشند و پاکدامن
و ثابت  اند قرار نگرفتهها  ند که دستخوش این توطئها هبانوان ایران ثابت کرد. خویشتنداري است

و دختران عفیف و متعهد به  مند ند در دژ محکم عفت و عصمت هستند و جوانان صحیح و بروا هکرد
این کشور کردن  هاي بزرگ براي تباه هایی که قدرت در آن راه گاه هیچر تسلیم خواهند کرد و کشو

  ).283: 1375، 7جلد ، صحیفه نور(» تها نخواهند رف به آن راه، اند گذاشتهها  آن پیش پاي
در هنگام اشتغال  یو حت کنند می یفارا ا ینقش اساس یجوامع اسالم ویژه جوامع به ۀزنان در هم

سازان  ندهیکه آرا ت فرزندان یترب، چراکه در جامعه هستند ینیآفر منزل هم مشغول نقش يه کارهاب
 ةزن در ساخت جامعه مسلّم و مانند نقش سازند یپس نقش اساس. بر عهده دارند ،جامعه هستند

با و همراه  کنند میفا یا ینقش اساس یجامعه اسالم يزنان در ساخت بنا. استانکارناشدنی مردان 
ده یخود رس یانسان يت و مقام واالیکه به شخص یاما به شرط، دارند يمردان مشارکت مثمرثمر

ستند و به ین یدانند که ش ین شناخت میگونه زنان با ا نیا. ت خود را شناخته باشندیباشند و شخص
 يادیا تا حد ززن ر، اسالم. دنگاه شو یک شی عنوان ها به آن دهند به یمردان اجازه نم ویژه بهگران ید

دارند  یجامعه اسالم يدر بنا یزنان از نظر اسالم نقش حساس، ندیفرما یم) ره(ینیم خم، امادبر یباال م
ابد و از حد یخود را در جامعه باز یدهد که او بتواند مقام انسان یارتقا م يو اسالم زن را تا حد

  .دیایرون بیببودن  یش
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از آنچه هست تنزل دهد و نه مرد تر  نییپا یرا به مقامزن حق ندارد خود  یک جامعه اسالمیدر 
 یکه انسان را از مقام انسان يزیاسالم با هر چ. نسبت به زن داشته باشد يا شهین اندیحق دارد که چن

 يمثل شرابخوار، کند می مخالف است و با آن مبارزه ،ت برساندیوانیخود دور کند و او را به حد ح
و دادن  يأحق ر، ت کندیتواند فعال می اجتماع يمنزلت خود در همه قشرها زن با حفظ مقام و. وغیره

. فا کردندیا یسال دفاع مقدس زنان نقش مهم هشت طیو  یدر طول انقالب اسالم. داردگرفتن  يأر
  ).39و  38: 1389، کاشف الغطاء( داشتندهمراه مردان حضور ها  در صدر اسالم هم زنان در جنگ

ما  يرا که برااي  ن خرابهید ایران چه زنان و چه مردان بایهمه ملت ا«: ندیفرما یم) ره(ینیامام خم
 »ن خرابه را بسازندید با هم ایمرد و زن با، شود یران با دست تنها مرد ساخته نمیا، اند بسازند گذاشته

 .ردیگ یم ریشهک جامعه از دامن زنان آن جامعه یصالح و فساد ). 283: 1375، 7جلد ، صحیفه نور(
ا افراد ین افراد یل جامعه دهد که ایت کند و تحویرا ترب يتواند افراد یاست که م يزن تنها موجود

ا یو  کنند میرا زنده  یانسان هاي ارزشدهند و  یهستند که به جامعه استقامت و ارزش م یصالح
ل هم نقش زن در هر دو حا .ندنکشا یکه جامعه را به سمت فساد و هالکت م ندفاسد يعکس افراد به

اسالم  .سابقه است یخ بیکه اسالم به زن کرده در تار یخدمت. هاست ن نقشیتر فین و ظریتر یاساس
زنان و  ةدهند زن پرورش. ده استشناسان  او را به او یرون آورده و مقام انسانیزارها ب زنان را از لجن

صحیفه ( »رود ید به معراج ماز دامن زن مر«. و مظهر تحقق آمال بشر است مندمردان بزرگ و ارج
  ).93: 1375، 6جلد ، نور

  گیري نتیجه. 3
سیاسی و نظامی افتخار ، هاي فرهنگی به حضور و مشارکت فعال زنان در عرصه) ره(امام خمینی

 کل یک مثابه بهجدا از تصور ایشان از جامعۀ اسالمی ، در مسئلۀ زن) ره(یدیدگاه امام خمین. کنند می
اي از واژگان پروژة فکري و  واژه زن. حضور مستقیمی داردایشان، یِ آثار نیست و زن در تمام

شود و فرقی ندارد که  است که در آثار گوناگون ایشان تکرار می) ره(امامحضرت اجتهاديِ 
و ارشاد در دادن  زدن یا پند اي براي مثال زن بوده باشد یا او را نمونه طور مشخص بهمنظورشان 

زن باید در بر آنند که بر نقش زن در جامعه  تأکیدبا ) ره( خمینی  ماما .ته باشنددانسبیداري اسالمی 
 مثابه بهامام به زن حضرت نگاه . دي اجتماعی و سیاسی مشارکت داشته باشها فعالیتکنار مرد در 
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انسان  مثابه بهزن  ،در نظام اسالمیایشان بر این نظر هستند که . نه جنس مؤنث، یک انسان است
) ره(افتخار حضرت امام. گذار داشته باشد واند در ساخت جامعۀ اسالمی در کنار مرد مشارکت اثرت می

و برابر با نقش مرد  فعال در حرکت اجتماعی یآن است که نقش ۀنشان، به شرکت زنان در کنار مردان
  .از مرد پیشی بگیرد، کند و چه بسا در سازندگی جامعه ایفا می
افتخاري را ، سیاسی ویژه بههاي اجتماعی و  ر حضور آگاهانه در صحنهبه خاط) ره(م خمینیاما

شخصیت اجتماعی و کرامت انسانی ، )ره(در نگاه امام. براي زن ایرانی رقم زد که جا دارد به آن بالید
تنها با حفظ ، او در جامعه و نقش کامل وي در تعیین سرنوشت خود ةزن مسلمان و حضور سازند

تحلیل شخصیت  لزوماًو  طبعاًو ) 12و  11: 1393، کرمی و کرمی( مکن استجهات شرعی م تمامی
در هر جایگاه و کند که  ایجاب می) ره(شناسی امام و ارائه چهره اجتماعی زن مسلمان از منظر دین

یک اصل محوري  عنوان بهعفاف و حجاب به معناي وسیع و صحیح آن ، مسئولیتی که قرار گیرد
 یبه سرنوشت جامعه اسالمآنچه  انوان درت بکدر باب ضرورت مشار انایش. داشته باشدحضور 
ات و کن ۀه پرداختن به همکدارند  ياریانات بسیبی، مختلف اجتماع يها در حوزه، شود یمربوط م
، هایی کوتاه اشارهتنها ، شود ین مختصر بازگو میآنچه در ا. رون استیب  آن از مجال بحث يها آموزه

  .ن استیمحورها و عناواز  یآن هم به بخش
چراکه  ،حق و نه تکلیف است، کبیر جمهوري اسالمی ایران بر آنند که اشتغال زنان گذار بنیان

سویی از . استایفاي نقش مادري و تربیت فرزندان ، وظیفه اصلی زنان بنا بر نظام آفرینش الهی
، هاي فرهنگی ها در عرصه مسئولیتبرخی هاي زنان را در پذیرش  ها و توانایی توان شایستگی نمی

میدان براي بروز  بازگذاشتنِ. ندهست علمی و تربیتی نادیده گرفت که نیمی از پتانسیل فکري جامعه
ها و شکوفایی استعدادهاي زنان با حفظ شخصیت و کرامت انسانی آنان و حفظ مصالح  توانایی

سی آفرینش بر دوش دو جنس مهند بر اساساز آنجاکه ارکان اجتماع . خانوادگی ارزش بسیار دارد
جامعه و ، ي اجتماعی براي رشد و تکامل خودها فعالیتحضور بانوان در ، مرد و زن نهاده شده است

اهداف نظام باري را براي  ، نتایج زیان اجتماعی هاي از صحنه آناناهمیت فراوان دارد و حذف خانواده 
تواند صاحب شغل باشد  زن نیز می ،دستورات دین مبین اسالم بر اساس. داشتاسالمی خواهد 

وجودي ظریف و احساسی ، چراکه زن روحی لطیف، باید از وظایف اصلی خود غافل باشدگرچه نا
هاي جسمانی و روانی او اقتضا و طاقت کارهاي شاق و سنگین بیرون از منزل  سرشار دارد و ویژگی
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نشاط و ، طراوت و تازگی، ز زیباییاشتغال فراوان در بیرون خانه او را ا از سوي دیگر ؛را ندارد
سازد و در نتیجه  دور می، داري است پروري و خانه فرزند ،شوهرداري ۀظرایف زنانه که الزم

شریعت مبین و رو  ؛ ازایننماید رنگ و نوا می او را کمرنگ و حتی بیبودن  هاي زیباي همسر نقش
و محیط خانواده اساسی فضاي ۀ اسالم حضور و فعالیت و تالش و مدیریت زن را پای بین واقع

  .داند داخلی خانه می
ق به اسالم و هدف آن یعم يا دهیشناسانه و با عق نش ژرف انسانیب یکبر اساس ) ره(ینیمام خما

شغل اول زنان را ، استیه شغل انبک يساز شغل انسان يت انسان و با اعتقاد به شرافت واالیترب یعنی
شناسی جامعه و فرهنگ  بیایشان در آس. داد یبعد قرار م ۀر درجر امور را دیو سا دانست می يمادر

، ماما. است دانستهها  نزد مادران را یکی از این آسیب يشغل مادرکردن  مبتذل، م گذشتهیران در رژیا
رون یب یشغل هاي موقعیتد و با احراز ید ینم يدار خانه یت اجتماعیدر موقعصرفاً بانوان و مادران را 

  .دانست یآن را شغل اول مادران نم یول، مطلق مخالف نبود طور بهمنزل 
نقش زن و اهمیتی از ، ندایراد فرمود موردي اجتماعی هدر هیچ سخنرانی که دربار) ره(امام خمینی
، نقش در خانوادة کوچک ؛ندا ههاي زن متمرکز شد ایشان بر تمام نقش. ندنکرد پوشی که دارد چشم

نقش در پیروزي انقالب اسالمی ؛ مادر و همسر عنوان بهنقش ؛ آنانتربیت فرزندان و پرورش درست 
رویی با جبهۀ یاورو دفاع از اسالم چه در جبهه و به صورت نظامی یا در جامعه و به صورت 

. ین آنان استتر مهم ةهایی از آن و البته در زمر تنها نمونه، استعمارِ حقوق زن و نقش در سیاست
یک از  توان در هیچ نقشی مکمل براي مرد و نقشی اساسی است که نمی) ره(نقش زن در دیدگاه امام

بر تحول جوامع ، هاي خداوند از او را انجام دهد زیرا اگر زن خواسته، نیاز شد ها از آن بی زمینه
، تواند آن را ایفا کند زن نقشی دارد که تنها او می همچنین. گذارد می تأثیراسالمی و بیداري اسالمی 

سیاسی زنان ـ  در همان حال که بر مشارکت اجتماعیامام البته . هاست ساز و مربی نسل انسان زیرا او
بر این مسئله و  دیدند همسري میـ  این مشارکت را در طول نقش مادري، نظیري داشتند کمتأکید

  .کردند می بسیار تأکید
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