
 

 

 

 
 نقش انديشه سياسي امام خميني)ره( در مشارکت فراگير سياسي اجتماعي زنان

 در پيروزي انقالب اسالمي و پس از آن 
 1الهه وکيلي

 

 چكيده

توان در جنبش تنبااا،و  های سیاسی اجتماعی را میعرصهدر تاریخ معاصر ایران حضور زنان در  

نهضت مشروطه و پس از آن در دوران پهلوی اول و دوم مشاهده ،رد. انقالب اسالمی ایران تحوالت 

سیاسی اجتماعی عمیقی را در پی داشت ،ااه زنااان نیاای از ایااب تحااوالت در،نااار نبودنااد. اسااتمرار 

سالمی و نحوه حضور آنان در عرصااه سیاساای اجتماااعی و مشار،ت گسترده زنان در پدیده انقالب ا

دیدگاهی ،ه پس از انقالب اسالمی درداره زنان و مشار،ت سیاساای اجتماااعی آنااان شاا   گر اات  

گویی ده ایااب ساا ال تحلیلی در پی پاسخ-نقطه عطفی در ایب دوره دود. ایب پژوهش دا روش تاریخی

در  راهم آوردن حضور گسترده و مشار،ت  راگیر اصلی است ،ه تأثیر اندیشه سیاسی امام خمینی  

زنان در  رایند پیروزی انقالب اسالمی و پس از ان چیست؟ دراساس اندیشه  قهی   سیاسی اجتماعی

سیاسی امام خمینی)ره( ی ی از مسائ  مهم در جهان معاصر نقش زمان و م ااان در اجتهاااد و نااو  

مام خمینی)ره( تفساایری جدیااد از تعاااالیم اسااالم هاست. دا توجه ده اندیشه سیاسی اتصمیم گیری

درداره حضور سیاسی اجتماعی زنان ش   گر ت ،ه زمینه الزم درای استمرار شر،ت  عال و صحیح 

 زنان در عرصه سیاست و اجتما  را  راهم ،رد.
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 مقدمه

ویژه در نهضـ  نقش اندیشه سياسي روحانيون و تأثير آن در تحوالت و حـواد  سياسـي وشـور بـه

باشد. رویکرد سياسـي روحـانيون و مشروطه و انقالب اسالمي از مقوالت مهم تاریخ معاصر ایران مي

پيـروزي انقـالب ي مشـروطه تـا نهاد دین در قبال مسائل مستحدثه و  پيچيده سياسي وه در فاصله

هایش، اسالمي و پس از آن در ایران رخ داد بر بستر حواد  تاریخي، شکل گرف  وه به دليل ویژگي

باشد. لـذا بـا تو ـه بـه نقـش ایـدئولوري و فرهنـ  منحصر به فرد و از اهمي  خاصي برخوردار مي

با مـذه  قـرار داشـته ي تاریخي مردم ایران،  امعه ایران همواره در پيوند عميق  اسالمي در گذشته

 اس . 

با تضعيف اروان مشروطي  در ایران و قدرت گيري رضاخان و بسط دیکتاتوري فردي او پایـه هـاي 

هاي پایاني رریم پهلوي با تـالش  ـدي یک نظام استبدادي مجدداً فراهم شد. پس از وي و در دهه

ي از  امعه مطلوب را در ذهـن نخبگان دیني، اسالم به عنوان ایدئولوري مبارزه مطرح گردید و تصور

 مردم ایجاد نمود وه با واقعيات سياسي، ا تماعي و اقتصادي حاوم بر  امعه در تعارض بود. 

گيري قيام عليـه ي فکري و مبارزاتي، نقش مهمي براي شکلدر این زمان روحانيون مبارز در صحنه

شـتيباني تـوده مـردم، روحانيـ  نظام استبدادي شاهنشاهي ایفا نمودند، به طوري وه بـا حمایـ  و پ

توانس  با رهبري امام خميني نقشي تعيين وننده در  ریـان انقـالب اسـالمي و پيـروزي آن داشـته 

 باشد. 

نقالب اسالمي همانند نقطه عطفي، تحوالت سياسي ا تماعي عميقي را در پي داش  وه زنان نيز از 

ي انقالب اسالمي، دیدگاه رریم پهلـوي بـه این تحوالت برونار نبودند. نحوه مشارو  زنان در پدیده

ي سياسي ا تماعي در این دوره و دیدگاهي وه پس ي حضور و مشارو  آنان در عرصهزنان و نحوه

از پيروزي انقـالب اسـالمي در اسـتمرار مشـارو  سياسـي ا تمـاعي زنـان شـکل گرفـ  یکـي از 

خ  نقـش رهبـري امـام خمينـي و تر پدیده انقالب اسالمي، شناموضوعاتي اس  وه به درک عميق

 اندیشه فقهي سياسي ایشان در پيروزي انقالب اسالمي ومک خواهد نمود. 

هاي  امعي براساس  هان بيني مکت  اسالم ارائه نمود. ایشان در مورد زن و اهمي  نقش او دیدگاه

ر تحصيالت گيچنين افزایش چشما تماعي زنان و هم  -هاي سياسيبه عالوه با تو ه به رشد آگاهي

شـود ایـن ویژه در سطح آموزش عالي پس از پيروزي انقالب اسالمي، پرسشي وه مطرح ميها بهآن

اس  وه: اندیشه سياسي امام خميني چه نقشي در مشارو  فراگير سياسي ا تماعي زنان قبل و پس 

 از پيروزي انقالب اسالمي داشته اس ؟

هاي ي تفسـيري  دیـد از تعـاليم اسـالم در زمينـهبه نظر مي رسد اندیشه فقهي سياسي امام خمينـ

هاي سياس  و ا تماع فراهم نمود و توده زنـان از فرهنگي براي حضور فعال و فراگير زنان در عرصه

حضور گسترده ا تماعي و سياسي بيشتري در  ریان انقالب و پس از آن برخوردار گردیدند. اندیشـه 

م حضور سياسي ا تماعي مؤثر در چارچوب احکـام و فـرامين سياسي امام خميني)ره(، زنان را به تداو

شرعي و قانوعي دعوت ورد. به نظر ایشان حق دخال  در سرنوش  و حضور فعال سياسي ا تمـاعي 

زنان، هم حق و هم تکليف اس . بنابراین زنان ایران به عنوان نيمي از  معي ، بـه طـور مسـتقيم و 
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 پررن  دارند.  غيرمستقيم در سرنوش   امعه خویش حضور

مقایسه تاریخي نهض  مشروطه و انقالب اسالمي وه به رهبري روحاني  و مر عي  صورت گرفـ ، 

دهد حضور گسترده و فراگير توده زنان در صحنه سياس  و ا تماع فقط در انقالب اسـالمي نشان مي

به وقوع پيوسته و این امر نمایانگر آن اس  وه اندیشه فقهي سياسي مر عي  در ایـن راسـتا نقشـي 

 تعيين وننده داشته اس .  

هاي سياسـي و تحليلي پس از بررسي نقش زنان در عرصـه-این مقاله بر آن اس  تا با روش تاریخي

ا تماعي در نهض  مشروطه و انقالب اسالمي، اهمي  نقش اندیشه سياسـي امـام خمينـي و نحـوه 

اسالمي و پـس از آن را   تأثيرگذاري آن در فراگير شدن حضور سياسي ا تماعي زنان در روند انقالب 

 مورد واواوي قرار دهد. 

 مقام مرجعيت و انديشه سياسی

هاي حيـات از زماني وه ایرانيان با مذه  تشيع آشنا شدند، اعتقادات اسالمي شـيعي بـر تمـام  نبـه

 فردي و

ثير ها در درون خانواده، اقتصاد، فرهن  و سياس ، تأثيرگذار گردید، وه این امر نشان از تـأ معي آن

گيري ابعاد مختلف زندگي فردي و ا تماعي  امعه ایـران دارد. عميق عقاید و فرهن  دیني در شکل

به همين دليل نيز نهاد روحاني  و علماي دیني همواره به عنوان قشـر صـاح  نفـوذ و داراي اقتـدار 

 اي در نزد مردم و حتي نخبگان  امعه برخوردار بودند. معنوي از  ایگاه ویژه

یخ معاصر ایران ومتر تحول و تغيير سياسي ا تماعي و ود داشته وه حضور و تـأثير روحـانيون در تار

ها و تحوالت، روحانيون یا به طور مسـتقيم در آن حضـور داشـتند و یـا در آن نباشد. در اغل  حرو 

ت ها در این تحوالت تأثيرگذار بوده اس . حضور پررنـ  و تأثيرگـذار روحانيـ  در تحـوالمواضع آن

باشـد وـه بـر پایـه هاي ساختار تشکيالتي روحاني  ميسياسي تاریخ معاصر ایران تح  تأثير ویژگي

فقاه  و مر عي  به تدریج در طي یک صد و پنجاه سال اخير شکل گرفتـه اسـ . بـه طـوري وـه 

ترین نقش در تحرک شود و مهممر عي  به عنوان باالترین سطح و مقام نهاد روحاني  محسوب مي

ها و تحـوالت هـا در نهضـ چنين توده مردم و رهبـري آني و مشارو   معي روحانيون و همبخش 

 سياسي را بر عهده دارد. 

سلسله مرات  تشکيالتي نهاد روحاني  مشتمل بر سطوح عالي )مقام مر عي (، ميـاني )سـایر علمـا، 

 طالب( مي باشد. مجتهدین و مدرسين( و پایيني )سایر روحانيون شامل: ائمه  ماعات، وعاظ و 

زماني وه یک مر ع در مقایسه با سایر مرا ع داراي نفـوذ ا تمـاعي گسـترده و فراگيـر باشـد مقـام 

مر عي  و ساختار تشکيالتي روحاني  تح  تأثير زعام  ان مر ع قرار مي گيرد وه به عنوان مر ع 

تمـاعي، سياسـي و عام شناخته مي شود. بر این اساس اندیشه فقهي سياسي وي در حوزه مسـائل ا 

 فرهنگي نقشي تأثيرگذار و تعيين وننده در ميان مردم وتبعي  ان ها ایفا مي نماید. 

هاي مردم امکان برقراري ارتباط بين روحانيون و مردم را به آساني فـراهم مذهبي بودن  امعه و توده

ياسي ا تمـاعي، نمود و تح  تأثير این مشخصه بنيادین، روحاني  به رهبري مر عي  در تحوالت س

 دهي  امعه را بر عهده داش . نقش بسيج نمودن مردم و به حرو  درآوردن ان ها و سازمان

ا تمـاعي وشـورهاي -هاي اقتصاديو بحران  19هاي پایاني قرنبا تزلزل و فساد نظام قا ار در سال 
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اي شـد زهاسالمي و رویارویي مسلمانان با فرهن  غرب،  ریـان فقاهـ  و مر عيـ  وارد دوران تـا

طوري وه حضور فعال و پررن  روحانيون در نهض  مشروطه و انقالب اسالمي در مقایسه با سایر به

هاي تاریخ معاصر ایران  ایگاهي ممتاز و ویژه یافته اس . این حضور نتيجه نقشي ها و نهض  نبش

ياسـي حـاوم اس  وه از مشارو  روحانيون به رهبري مقام مر عي  در بسيج مـردم عليـه نظـام س

ي حاصل گردیده اس . حرو  سياسي ا تماعي روحاني  و ميزان گستردگي و اثربخشي آن در سـده

ویژه در این دو  نبش، تح  تأثير قدرت رهبري، نفوذ ا تماعي و اقتدار معنوي مرا ـع دینـي اخير به

ي اسـ  ها در عرصه سياسـ  قـرار داشـ . بـدیهچنين چگونگي حضور عملي آندر نزد مردم و هم

ویژه در رابطه بـا چگـونگي مشـارو  سياسـي زنـان و ها بهتحليل نقش رهبري مرا ع و اقدامات آن

ها وـه مبتنـي هاي فکري و اندیشه سياسي آنهاي ا تماعي بدون درک بنيانها در عرصهحضور آن

 بر فقه سياسي بود، ميسر نيس . 

م و مـؤثر در تحـوالت سياسـي ا تمـاعي هاي بسـيار مهـتوانایي مقام مر عي  در رهبري، از مؤلفـه

بـرداري از شـرایط گيـري از فرهنـ  دینـي و بهرهباشد. منظور از توانایي، قدرت رهبـري در بهرهمي

هاي مبتنـي بـر فقاهـ ، شـناخ  زمـان و گذاريمعنوي و فکري  امعه، ارائه خطوط ولي و سياس 

ها و اهداف نهایي اس  سوي آرمانمعه بهمکان، مدیری  و هدای  وليه منابع و امکانات مو ود در  ا

 رسد اندیشه فقهي سياسي مقام مر عي  نقشي تعيين وننده در این فرایند دارد. وه به نظر مي

چگونگي و گستردگي حضور روحانيـ  بـه رهبـري مر عيـ  و اثربخشـي عملکـرد آن در تحـوالت 

بسـتگي داشـته اسـ . در نهضـ  سياسي ا تماعي تاریخ معاصر ایران به ميزان تمروز مر عي  نيـز 

مشروطه مر ع تقليدي وه مورد اقبال عموم و یا اوثریـ  مـردم باشـد، و ـود نداشـ  لـذا رهبـري 

روحاني  در سطح مر عي  غيرمتمروز و متکثر بود و به  ه  وثرت مرا ـع، فاقـد اقتـدار معنـوي و 

اندیشـه سياسـي منسـجم در   فراگير مر عي  عام بود و به همين دليل نيز از استحکام ایدئولوریک و

هاي فقهـي سياسـي متفـاوت و بعضـاً سطح مر عي  برخوردار نبود. لذا مرا ع تقليد متعدد با استنباط

متضاد در صحنه مبارزات دوره مشروطه حضور داشتند وه در نهای  بـه تفـرو و گسسـ  روحـانيون 

ان نيز تفاوت دیدگاه علمـا و وه در امر حضور و یا عدم حضور سياسي ا تماعي زنچنانمنجر شد. هم

 مرا ع دیني در دوره مشروطه به خوبي نمایان اس . 

در  ریان انقالب اسالمي نيز در ابتداي امر رهبري روحاني  همانند دوره مشروطه تح  تأثير مرا ع 

اي رهبـري هاي سياسي متفاوت قرار داش  ليکن با پذیرش تـودهمتعدد و مر عي  متکثر و با اندیشه

توسط مردم، عمالً مر عي  متکثـر در رهبـري انقـالب،  ـاي خـود را بـه رهبـري بالمنـاز  و امام  

ویژه طوري وه اندیشه فقهي سياسي  وي چرا  راه روحانيـ  و مـردم، بـهمر عي  عام ایشان داد. به

هـاي پـس از حضور گسترده سياسي ا تماعي توده زنان در  ریان پيروزي انقالب اسـالمي و حرو 

 د. آن گردی

 علمای دوره مشروطه و مشارکت سياسی اجتماعی زنان

مناقشات و تردیدهاي مو ود در رابطه بـا حقـوو سياسـي زنـان در عصـر مشـروطه توسـط علمـا و 

دهد وه در  ریان نهض  مشروطه مجتهدین، اعم از مشروطه خواه و مشروعه خواه، آشکارا نشان مي

طوري وـه دیـدگاه و بـاور سـنتي ت نگرفته اس . بهو پس از آن هيچ تحول مؤثري در این باره صور
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چنان روحاني  درباره فاصله بنيادي زن و مرد و رانده شدن زنان به قلمرو زندگي خصوصي مردان هم

اي، تـوده زنـان براسـاس انگيـزه دینـي و بـه دور از و ود دارد. لذا در راستا و متأثر از چنين اندیشـه

دوره قا اریه از  مله نهض  مشروطه وه به رهبـري روحانيـ  هاي صنفي در وقایع سياسي  خواسته

 صورت گرفته اس ، مشارو  داشتند. 

از طرفي در همين دوره، برخي مشروطه گران شيعه نيز همانند نوگرایان اهل سن  به رغم تأويـد بـر 

ي هـادول  شورایي در موا هه با آزادي و مشارو  سياسي زنان، اندیشه روشني در گسس  با تحليل

پردازي چـون مرحـوم نـائيني ااسـاس ( نظریـه228:  1388سنتي در  هان اسالم ندارند . )فيرحـي،  

دانـد. سلطن  اسالميه« را به امشارو  تمام مل  در نوعيات مملک  بر مشورت با عقالي ام « مي

تواند با تو ـه بـه اندیشـه سياسـي اسـتادش رسد چنين امري نمي(  به نظر مي293:  1365)حائري،  

آخوند خراساني، از ذهن این مجتهد به دور مانده باشد وه به عنوان یک امسأله« نسب  به آن تو ـه 

ننماید. شاید به دليل تعارض آشکار با موضع روحانيون سنتي، تر يح داده اس  آن را مسکوت گذارده 

 و از ونارش بگذرد. 

وطه ، به نظر مـي رسـد آخونـد برخالف دیدگاه سنتي حاوم بر اندیشه سياسي روحاني  در دوره مشر

ترین مر ع دینـي مشـروطه خـواه، دیـدگاهي متفـاوت بـا دیـدگاه سـنتي خراساني به عنوان شاخص

روحاني  در عصر خویش داشته اس ، به گونه اي وه وي را متمایز از دیگران مي سازد. پاسخ آخونـد 

( 264: 1385تبداد صغير )آیتـي، خراساني در نجف در مصاحبه با واپيتن آنژینيور فرانسوي در زمان اس

 گردد. مؤید این مطل  اس  وه در ذیل به آن اشاره مي

آنژینيور وه از بسياري از وشورهاي اسالمي، از الجزایر تا آسياي مروزي دیدن ورده و با فرهن  این 

 گوید: وشورها نيز آشنا شده اس ، به آخوند خراساني مي

ملـل مسـلمان، اوضـاع وخـيم ا تمـاعي زنـان مسـلمان   اتصورم این اس  وه مانع اصلي پيشـرف 

انـد. سـ س سـؤال باشد، بهتر بگویم، زنان به عنوان وانون خانواده از تمام امـور ا تمـاعي محروممي

ونيد تغيير و تحـول در اوضـاع ا تمـاعي زنـان بـا قـرآن مغـایرت دارد؟ آیـا وند: آیا شما فکر ميمي

 ز آزادي برخوردار شوند و چادر بر سر نکنند؟«پذیرید وه زنان، تعليم ببينند، امي

 دهد: آخوند خراساني چنين پاسخ مي

توانند وامالً چهره امسلماً وه هيچ موقع عادت و رسوم رایج فعلي را قرآن مقرر نکرده اس . زنان مي

وانگهـي مـا تواند مخالف آزادي زنـان باشـد  هایشان باز نگهدارند. هيچ فردي نميخود را مانند دس 

ووشيم تا آنان را به آموزش تشویق نمایيم. ما خواهـان احـدا  مـدارس بـراي دختـران هسـتيم. مي

حدیثي هس  حاوي از اینکه باید براي پيشرف  و شایستگي زنـان در  امعـه ووشـش ونـيم و زن و 

 مرد باید در ترقي و تکامل افراد انسان به همدیگر ومک ونند.«

 گوید: آنژینيور مي

دانم وه چنين مطلبـي در قـرآن دهند و آن اینکه زنان عقل ندارند، ميلبي را به پيامبر نسب  ميامط

 گویند وه بسياري از مسلمانان به آن مطل  باور دارند.«نيس ؛ ولي مي

 گوید: آخوند خراساني چنين مي

ننـد مـردان از اچه وسي به خود ا ازه داده اس  وه چنين مطلبي را به شما بگوید؟ مسـلماً زنـان ما
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 عقل برخوردارند.«

 امام خمينی و مشارکت سياسی اجتماعی زنان 

اندیشه سياسي امام خميني در  ریان انقالب اسالمي به عنوان نمادي از فقه پویاي شيعه از اقتـدار و 

 توانایي

ینـي اي وه ایشان به عنوان مر ع دگونهاي برخوردار بود و به صورتي خاص ایفاي نقش نمود بهویژه

 اند. براساس مقتضيات زمان و مکان سخن گفته و حکم صادر ورده

ــوع  ــوني نقــش زمــان ومکــان در ا تهــاد و ن از نظــر ایشــان یکــي از مســائل مهــم در  هــان ون

( تأثير زمان و مکان بنا به دیدگاه امام خميني بر 217:  21، ج1378هاس . )امام خميني،  گيريتصميم

اي وـه در گذشـته داراي حکمـي بـوده م شرعي اس ، یعني مسـألهتغيير و تحول در موضوعات احکا

ظاهر همان مسأله، با تو ه به روابط حاوم بر سياس  و ا تماع یک نظام، ممکن اس  حکم اس ، به

  دیدي پيدا وند. 

به اعتقاد ایشان در حکوم  اسالمي هميشه باید باب ا تهـاد بـاز باشـد و مصـلح  انقـالب و نظـام 

هاي مختلف ولو مخالف با یکدیگر آزادانـه عرضـه وند وه نظرات ا تهادي در زمينهيهمواره اقتضا م

( بر همين اساس امام خمينـي از یـک سـو در مقابـل دیـدگاه 177:  21، ج1378شوند. )امام خميني،  

مندي حقوو انساني زن و مرد تأويـد نمـود و از سـوي دیگـر بـرخالف دیـدگاه سنتي بر برابري بهره

داد. هاي خاص زن و مـرد را مـورد تو ـه قـرار مـي( ، برخي تفاوت 247:    1376ابوت ،ها )مدرنيس 

هاي ها و امکانات براي زنـان در عرصـهاي فرص گونهها تالش نمود بهایشان با تو ه به این تفاوت 

مختلف ا تماعي و سياسي فراهم گردد تا مغایرتي با تقوی  خانواده به عنوان یـک بنيـاد اساسـي در 

 عه نداشته باشد و سب  تضعيف آن نگردد.  ام

از دیدگاه امام خميني حق دخال  در سرنوش  و حضور فعال ا تماعي سياسي زنان، هم حـق و هـم 

تکليف آنان اس  لذا نقش ا تماعي زنان و مشارو  آنان در امور سياسي، در فرایند پيـروزي انقـالب 

 اسالمي و تداوم آن از اهمي  خاصي برخوردار اس . 

 فرماید: یشان در این رابطه ميا

ها هم ي خودشان را حفظ ونند، زنطوري وه مردها باید در امور سياسي دخال  ونند و  امعهاهمان

دوش مردهـا هاي ا تماعي و سياسي همها باید در فعالي باید دخال  ونند و  امعه را حفظ ونند، زن

،وه بحمداهلل امروز در ایران  اري اس .« )امـام باشند. البته با حفظ آن چيزي وه اسالم فرموده اس 

 (50: 1390خميني، 

رویکرد اندیشه فقهي سياسي امام خميني به زن داراي ابعاد متفاوتي اس . از نظـر ایشـان زن و مـرد 

ترین هر دو انسان هستند و هر دو توان رسيدن به باالترین مراحل رشد و ومال را دارنـد، و در عـالي

ن الگو و اسوه شده و مردان نيز باید بـه وي اقتـدا وننـد  ـایي وـه: االگـو حضـرت مراحلِ ومال، ز

 (22زهرا)س( اس .« )همان: 

از مباني اندیشه اصالحي امام منزل  ا تماعي زن از منظر دین بود. اصل اساسي مورد نظر ایشان در 

 وارگي زن اس . هاي ا تماعي و سياسي ممانع  از شيءمورد حضور زن در صحنه

گاه مخالف آزادي آنان نبوده اس ، برعکس اسـالم بـا مفهـوم زن بـه ادر خصوص زنان، اسالم هيچ
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 (58ء مخالف  ورده اس  و شراف  و حيثي  او را به وي بازداده اس .« )همان: عنوان شي

 شود. وارگي، رویکردهاي متفاوت و گاهي متضاد امام خميني قابل تو يه ميءمطابق اصل شي

هاي اصالحي حکوم  پهلوي، امام خميني مخالف  خـود را بـا و در آغاز برنامه  1340دهه  از ابتداي  

 فرماید: هاي ا تماعي زنان اعالم داشته و طي اظهاراتي چنين مياقدامات رریم نسب  به فعالي 

شمار اس  ابراز انز ار وـرده و دیـن خـدا را یـاري ها در ا تماع وه مستلزم مفاسد بيااز دخال  زن

 (52: 1، ج1378نيد و بدانيد ان تنصرو اهلل ینصروم و یثب  اقدامکم« )امام خميني، و

هاي ي انتخابات مجلسچنين ورود بانوان به عرصهممانع  صریح امام خميني با حق رأي زنان و هم

ي رریم با اسالم و قرآن اس : اآقـا قضـيه، بـانوان نيسـ ، ایالتي و والیتي برخاسته از اصل معارضه

 (27ین امر ووچکي اس . قضيه معارضه با اسالم اس .« )همان: ا

شود، مگر مردها وه تـا حـاال بودنـد ترقـي امگر با چهار تا زن فرستادن به مجلس ترقي حاصل مي

هایتان ترقي درس  ونند؟ .... ما با ترقي زنان مخالف نيسـتيم، بـا ایـن براي شما درس  وردند تا زن

 (28وارهاي غلط مخالفيم.« )همان: فحشا مخالفيم، با این 

تواند فرماید: ازن مانند مرد ميامام خميني با تأويد بر مساوي بودن شأن انساني زن با مرد چنين مي

هـا در امـور هاي خود را انتخاب وند. اما رریم شاه اس  وه بـا غـرو وـردن آنسرنوش  و مسئولي 

الم معترض بـه ایـن امـر اسـ .« )امـام خمينـي، ووشد مانع آزادي زنان باشد و اسخالف اخالو مي

 (33: 2، ج1370

در دیدگاه زمامداران پهلوي گویي زن صرفاً زماني آزاد خواهد بود وه مانند مرد در وارخانه وار وند و 

ها را زن وقتي زن اس  وه مانند مردان در وارخانه، پمپ بنزین و ... وار وند. در واقع آنها تمام ارزش

توانـد ارزش مـرد را یدند و با تبليغات خود مدعي بودند زن با انجـام وارهـاي مردانـه ميددر مرد مي

ها ارزش مطلق داند به هيچ یک از آنوه اسالم زن و مرد را مکمل یکدیگر ميدس  آورد در حاليبه

 دهد. بر این اساس یکي از نکات مهم در اندیشه فقهي سياسي امام تو ه بـه بعـد انسـاني زنـاننمي

فرماید: ازن انسان اس ، آن هم یک انسان بزرگ، زن مربي  امعـه اسـ ، اس  وه در این مورد مي

ها شوند، مرحله اول مرد و زن صحيح، از دامن زن اسـ ،  مربـي انسـانها پيدا مياز دامن زن انسان

 (186: 6،ج1370زن اس .« )امام خميني، 

باشند و ایـن هویـ   ایگـاه برابـري را بـراي مي  براین اساس زن و مرد هر دو داراي هویتي انساني

آورد. عالمـه طباطبـایي تقـدم هویـ  انسـاني بـر هویـ  هاي ا تماعي فراهم مياستفاده از فرص 

( شـهيد مطهـري بـا 25: 1358شمرد )طباطبایي،  نسيتي را امري برخاسته از تعقل و عقالني  برمي

د زنان را از  نس مردان و از سرشتي نظير سرش  استناد به آیات مختلف قرآن معتقد اس  وه خداون

 (115: 1357مردان آفریده اس .)مطهري،  

با تو ه به دیدگاه خاص امام و تأويد ایشان بر تساوي زن و مرد در مرتبه انسـاني  ميـان زن و مـرد 

 اختالفي در برخورداري از حقوو ا تماعي نخواهد بود. 

دارد وه مرد دارد، حق تحصيل، حـق وـار، حـق رأي دادن،   ا... در نظام اسالمي، زن همان حقوو را

حق رأي گرفتن. در تمام  هاتي وه مرد حق دارد، زن هم حق دارد لکن هم در مـورد مـرد مـواردي 

اس  وه چيزهایي به دليل پيدایش مفسده بر او حرام اس  و هم در مورد زن در مواردي اس  وه بـه 
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شـان س . اسالم خواسته اسـ  وـه زن و مـرد حيثيـ  انسانيآفریند، حرام ادليل این وه مفسده مي

 (62: 1390محفوظ باشد، خواسته اس  وه زن ملعبه دس  مرد نباشد.« )امام خميني، 

امام با اصل قرار دادن حفظ عف  در انجام وظایف ا تماعي بـر ایـن اعتقـاد بودنـد وـه امـروز بایـد 

عمل ونند و عف  عمومي را حفظ وننـد و روي   ها، وظایف ا تماعي و وظایف دیني خودشان راخانم

 (. 71آن عف  عمومي وارهاي سياسي و ا تماعي انجام دهند )همان: 

حفظ عف  عمومي، زیر پا گذاشتن احکام ضروري اسالم، به فساد وشاندن زنان مسلمان تعابيري بود 

رریـم شاهنشـاهي دربـاره هاي خود براي افشـاي نقشـه شـوم  ها و پياموه امام خميني در سخنراني

 برد. هاي ا تماعي و سياسي به زنان به وار مياعطاي آزادي

گرفـ . در ها آغاز طرحي بود وه در نهای  ولي  اسالم مورد حمله قـرار ميدر باور ایشان این آزادي

هـاي مـذهبي و ها با مردان به قيم  ونار گذاشـتن ارزشزمان پهلوي نداي آزادي زنان و برابري آن

ها محروم بودند. بر ایـن اسـاس آزادي از ترین آزاديسالمي بود، زیرا در آن شرایط مردان هم از وما

هاي ا تماعي یا ها به معناي ونار گذاشتن قيد و بندهاي مذهبي بود، نه آزادي در مشارو دیدگاه آن

نيس  و لذا در صدد سياسي. رریم پهلوي دریافته بود وه قادر به مقاوم  در مقابل رشد آگاهي  امعه 

ها، منطق اسالم بود تا از طرو مختلف، زنان را از نظر اخالقي فاسد نماید اما توده زنان وه منطق آن

 ها به مبارزه برخاستند. بود بر عليه این برنامه

فرمایـد: هاي اعطا شـده بـه زنـان از سـوي رریـم پهلـوي چنـين ميامام خميني در رابطه با  آزادي 

تواند راهي براي پيشرف  مقاصد شوم خـود، وـه گمان ورد با زمزمه تساوي حقوو مي  ادستگاه  بار

آن ضربه نهایي به اسالم اس  بيابد. دستگاه  بار وه براي احدي از افراد مل  آزادي قایـل نيسـ  و 

هاس  سل  آزادي از مل  را وسيله مقاصد خود قرار داده اس ، گمان برده به اسم آزادي بانوان، سال 

( اندیشه خاص امام خميني افق 200:  10،ج1378تواند مل  مسلمان را اغفال وند.« )امام خميني،  يم

ها را به سوي ومال سرع  بخشيد و تأثيري عميق بر فرهنـ  و دید زنان را وسيع نمود و حرو  آن

 اندیشه زنان نهاد. 

، سياسـي، هنـري، هـاي فرهنگـي، آموزشـيدرهمين راستا مصادیق حضـور ا تمـاعي ماننـد فعالي 

تحصيل، اشتغال و ... با ارعای  حدود شرعي« اختصاص به قشر یا  نس خاص ندارد و زنان نه تنها 

 رود. ها را دارند بلکه در بسياري موارد تکليف دیني و ا تماعي آنان به شمار ميحق پرداختن به آن

ي مشارو  فعـال و سـازنده وي با تبيين  ایگاه و منزل  ا تماعي زن از سوي امام خميني زمينه برا

ها نيز امري ضروري و مـورد تأويـد قـرار هاي مختلف فراهم گردید و مشارو  سياسي آندر عرصه

طور وه در تاریخ، زنان در مسائل سياسي حضوري فعال و مؤثر داشتند در عصر حاضـر گرف : اهمان

 (254: 7؛ ج220-219: 9،ج1378نيز باید به این حضور تداوم بخشيد. )امام خميني، 

اي اسـ  گـذرد وظيفـهاز دیدگاه امام خميني نظارت فعال و متعهدانه بر آن چه در  امعه اسالمي مي

باشـد بـر ایـن اسـاس از دیگـر عرصـه هـاي شرعي و متو ه همه افراد  امعه چه زن و چه مرد مي

فرهنگي بـانوان  هايي سازندگي وشور و  امعه اس  وه مبتني بر تالشمشارو  فراگير زنان مسأله

 باشد.  مي

اند را بسـازند. بـا اي وه براي مـا گذاشـتها..... همه مل  ایران، چه بانوان و چه مردان باید این خرابه
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: 11،ج1370شود، مرد و زن باید با هم این خرابه را بسازند.« )امام خميني، دس  مرد تنها درس  نمي

طوري وـه آقایـان مشـغول هسـتند، هـا همـانما خانم( ا... و این فرهن  را باید زنده ورد و ش254

طوري وه مردها در  بهه علمي و فرهنگي مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشيد )همان، همان

 (. 281: 19ج

هاي انساني  ن  تحميلي ایران، فرصتي تاریخي براي زنان ایران را فراهم آورد تا مجاهدت و ارزش

چنين  هـاد ارو  ا تماعي سياسي خود را در دوران دفاع مقدس و همخود را به نمایش گذارند و مش 

 دفاعي وه مسئوليتي مشترک ميان زن و مرد اس  به گویاترین شکل نشان دهند. 

براساس اندیشه فقهي سياسي امام خميني، نحوه حضور بانوان و تـالش  هـادي آنـان در ایـن دوره 

 فرماید: ي لزوم این حضور چنين ميدرباره هاي دینيیابد. ایشان از منظر آموزهضرورت مي

بينيم و دیـدیم وـه زنـان وردنـد. مـا مـيها هم شـرو  ميازنان در صدر اسالم با مردان در  ن 

هاي خود و  وانان خودشـان را دوش مردان بلکه  لوتر از آنان در صف قتال ایستادند. خود و بچههم

 (153: 5، جاز دس  دادند و باز هم مقاوم  وردند.« )همان

ااگر خداي ناخواسته زماني یک هجومي به مملک  اسالمي بشود باید همه مردم، زن و مرد حروـ  

اي داشـته ونند. مسأله دفاع این طور نيس  وه تکليف منحصر به مرد باشد یـا اختصـاص بـه دسـته

 (117: 11باشد؛ همه باید بروند و از مملک  خود دفاع ونند.« )همان، ج

وند:ااگر دفـاع بـر همـه وا ـ  شـد، ا تأويد برآموزش نظامي بانوان چنين استدالل ميامام خميني ب

مقدمات دفاع هم باید عمل بشود. از آن  مله ترتي  نظامي بودن، .. این طور نيس  وه وا   باشـد 

د بينيـبرماوه دفاع ونيم و ندانيم چه  وردفاع ونيم.... البته درمحيطي وه شما )زنان( تعليم نظامي مي

بایدمحيط صحيح باشد، محيط اسالمي باشد هم  هات عفاف محفـوظ باشـد، هـم  هـات اسـالمي 

 (. 280: 19محفوظ باشد.« )همان، ج

بدین ترتي  امام خميني به عنوان مر عي بزرگ و رهبري فرزانه نه تنهـا بـانوان را بـه صـحنه آورد 

خـود و  امعـه اسـالمي اعـالم هاي مختلـف از افتخـارات  بلکه رشد و بالندگي آن هـا را در عرصـه

هاي فرهنگـي و نماید: ا... ما مفتخریم وه بانوان و زنان پير و  ـوان و خـرد و وـالن در صـحنهمي

اقتصادي و نظامي حاضر و همدوش مردان یا بهتر از آنان، در راه تعالي اسالم و مقاصد قـرآن وـریم 

 (51: 1375فعالي  دارند...« )امام خميني ، 

براي عمق بخشيدن به حضور زنان در عرصه هاي سياسي ا تماعي دواقدام مهـم را   انقالب اسالمي

 در دستور وار قرار داد وه عبارتند از: 

 ایجاد زمينه هاي الزم براي تحول درباورهاي سنتي.  -الف 

 به وارگيري ابزار هاي الزم اموزشي به منظور توانمندسازي زنان.  –ب 

 حول در باورهای سنتیساز تانقالب اسالمی زمينه -الف 

یابـد. بدون تغيير ذهني ، فرهن  و باورهاي سنتي ،حضور ا تماعي و سياسي زنان تحولي پایدار نمي

ها شـده هاي تکليفي آنهاي تکویني زن و مرد وه منجر به تفاوت در دیدگاه سنتي با تو ه به تفاوت 

طرفـدار گفتمـان مدرنيتـه بـوده و   ونند. در مقابل گروهي دیگر وـهنشيني او مياس ، حکم به خانه

هستند، خارج از ضوابط دین داري و همسو با تحوالت  هاني از برابـري حقـوو و تکليـف و  ایگـاه 
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تري بـا اسـتناد بـه منـابع هاي معتـدل رانند. در ميان دو رویکرد، دیدگاها تماعي زن و مرد سخن مي

مرد و رعای  برخي آداب ، بر حضـور زنـان در ها تکویني زن و  دیني و ود دارد وه با اشاره به تفاوت 

 هاي ا تماعي و سياسي تأويد دارند. عرصه فعالي 

در ایران معاصر در مورد نقش سياسي ا تماعي زنان همواره گفتمان سنتي مطـرح بـوده اسـ . ایـن 

ور باشد وه بر این اسـاس حضـگفتمان مبتني بر برتري توانایي مرد و ناتواني زن در نظام آفرینش مي

 ( 228: 1388شود. )فيرحي،  ا تماعي زن بصورت محدود مطرح مي

در دوره مشروطه و پس از آن تا آغاز انقالب اسالمي و با تو ه به ساختار سياسي و حکـومتي حـاوم 

بر وشور، در ارتباط با مشارو  ا تماعي و سياسـي زنـان، دیـدگاه مشـخص و روشـني در چـارچوب 

د نداش  و عمالً دین داري سنتي وه روحانيـ  بـه عنـوان گـروه اندیشه فقهي سياسي مر عي  و و

اي خارج از محدوده فرهن  و باورهـاي سـنتي در رابطـه بـا نقـش شد، اندیشهمر ع آن شناخته مي

سياسي ا تماعي زنان ارائه نمي داد و تفاوت چندان محسوسي بين اندیشه فقهي سياسي مرا ع دیني 

گردیـد. شـاید بتـوان عـدم متاخر در ایـن رابطـه مالحظـه نميشاخص دوره مشروطه و مرا ع دیني 

 هاي وق  را عاملي مهّم و تأثيرگذار در این راستا به حساب آورد. مشروعي  حکام و ساختار حکوم 

چنين برابري زن و مرد صورت به رغم اقداماتي وه در دوره پهلوي و با شعار مدرن سازي وشور و هم

  از حضور ا تماعي و سياسـي زنـان، تنهـا اقشـار خـاص و بخـش گرف ، شعار و حمای  حکوممي

محدودي از  معي  زنان ایران را تح  تأثير خود قرار داد، به طوري وه عمـالً فرهنـ  و باورهـاي 

سنتي توانس  حاومي  خود در ارتباط با نقش و  ایگاه ا تماعي زن را در نزد اوثری  مردم، اعـم از 

 زن و مرد حفظ نماید. 

ميليون نفـر   7/33بالغ بر    1355یطي  رقه انقالب اسالمي زده شد وه  معي  وشور در سال  در شرا

درصـد در شـهرها سـکون   1/46درصـد  معيـ  در روسـتاها و تنهـا  9/53بود و اوثری  آن یعني 

سـال بـه  15درصد از  معيـ ،   5/36وقوع پيوس  وه تنها  داشتند. از طرفي این انقالب در زماني به

 1976) 1355دهـد در سـال انـد. آمارهـاي  هـاني نشـان ميور در آن زمـان باسـواد بودهباالي وش 

درصـد بـوده در حـالي وـه نـرخ 61سال دنيا بالغ بـر    15ميالدي( ميانگين نرخ باسوادي زنان باالي  

درصـد، یعنـي 2/48درصد و بـراي مـردان4/24سال وشور در آن سال تنها   15باسوادي زنان  باالي  

 (. World Bank(a)بوده اس  )برابر زنان 2

بـه خـوبي  ایگـاه فرهنـ  و   1355اختالف فاحش بين نسب  زنان و مردان باسواد وشور در سـال  

باورهاي سنتي نسب  به  ایگاه ا تماعي زنان از  مله اعمال محدودی  و تبعيض در امر سوادآموزي 

ده زنان وشور حاوم بود، عمـالً دهد. بدیهي اس  در چنين شرایط و فضایي وه بر توآنان را نشان مي

گرفـ  و باید وقوع انقالب اسالمي و استمرار آن عمدتاً با اتکاء بر حضور و مشارو  مردان شکل مي

برد و رونـد توده زنان نباید تح  تأثير فرهن  و باورهاي سنتي،  ایگاه و نقشي تعيين وننده در پيش

 داشتند. پيروزي آن مي

مردم آن از دیرباز تح  تأثير فرهن  دیني و دینداري سنتي و روحاني  بـه   از آنجا وه  امعه ایران و

رهبري و هـدای    1357عنوان گروه مر ع آن قرار داشتند، به همين دليل روحاني  توانس  در سال  

 ریان انقالب اسالمي را در دس  گيرد. استحکام باالي فرهن  دیني مردم در این دوره و تقيـد بـه 
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سـال بـه   15به صورت پيمایشي براي  معي     1353توان در پژوهشي وه سال  مي  انجام مناسک را

دهـد در آن ( مشاهده ورد. این پژوهش نشان مي1356باالي ول وشور صورت گرفته اس  )اسدي،  

گرفتنـد و درصد آنهـا روزه مي  79خواندند و   درصد مردم )هميشه و یا بيش و وم( نماز مي  83سال،  

یافتند، مسا دي وـه روحانيـ  بـراي راد در نماز  ماع  در مسا د نيز حضور ميدرصد اف71بالغ بر  

 بسيج و رهبري توده مردم در  ریان انقالب اسالمي از آن به خوبي بهره گرف . 

از منظر دین داري سنتي و دیدگاه سنتي روحاني ، حضور توده زنان در عرصه سياسـ  و شـرو  در 

س  امري پذیرفته شده و مورد تأیيد و حمای  باشد. به همين دليـل توانها نميتظاهرات و راه يمایي

حضور گسترده توده زنان در ریان انقالب اسالمي و تح  رهبري روحانيـ ، امـري نـاممکن تلقـي 

 گش . مي

امام خميني به عنوان مر ع دیني و رهبر انقالب اسالمي با تيزبيني و تيزهوشي خاص خـود دریافتـه 

بدون حضور و مشارو  توده زنان به ثمر نخواهد رسيد. از این رو حضـور زنـان را بود وه این انقالب  

در صحنه انقالب امري وا   و الزم اعالم نمود و حتي موافق  و اذن پـدر و یـا شـوهر را نيـز الزم 

( این اعالم در زماني صورت گرف  وه اندیشه سياسي حـاوم بـر نهـاد 44:  1370ندانس  . )مطهري،

مساعدي در رابطه با حضور زنان در عرصه تظاهرات و راه يمایي ها نداشـ  . بـدیهي روحاني  نظر  

توانس  تنها یک تاوتيک مبـارزاتي بـراي مقابلـه بـا اس  چنين فرماني از سوي امام خميني)ره( نمي

رریم شاه تلقي گردد، بلکه دقيقاً در راستاي اندیشه فقهي سياسي ایشان نسب  به لزوم حضور سياسي 

 گرف . اعي زنان نشأت ميا تم

 فرماید: در همين راستا امام خميني مي

 (73: 1390ها حق دارند در سياس  دخال  بکنند؛ تکليفشان اس .« )امام خميني، ا....... خانم

بينم وه بيشتر از تحولي اس  وـه در مردهـا ها یک  ور تحول عجيبي ميي زنا....... من در  امعه

قدري وه این  امعه محترم به اسالم خدم  وردند در این زمان، بيشتر از آن مقداري پيدا شده، و آن 

 (130اس  وه مردها خدم  وردند.« )همان: 

 ها ریختند و فریاد زدند، تشييع وردند، تشجيعها و ووچهها بودند وه وقتي به خيابانا......... این خانم

بل وردند و لهـذا شـما عـالوه بـر ایـن وـه خودتـان را ها را چند مقاهاي آنوردند مردها را و قدرت 

 (139-138قدرتمند وردید دیگران را هم قدرتمند وردید.« )همان: 

فرمان امام، روحي تازه در والبد توده زنان وشور دميـد و بـه آنهـا شخصـي  و هـویتي نـوین بـراي 

هادت، زندان و شـکنجه آفریني در پيشبرد و پيروزي انقالب اسالمي بخشيد به طوري وه مرز شنقش

را نيز در این راه پش  سر گذاشتند. آنها توانستند با پشتيباني امام و اندیشه فقهي سياسي ایشـان بـه 

عنوان رهبر سياسي و مر ع دیني از حصار فرهن  و باورهاي سنتي نسب  به زن بيرون آیند و زمينه 

 ماع و در ابعاد مختلف فراهم آورند. هاي پس از انقالب در عرصه ا تتوانمندسازي خود را طي سال 

 نقش آموزش در توانمندسازی زنان پس از انقالب اسالمی -ب 

پيروزي انقالب اسالمي در پرتو رهبري و اندیشه سياسي امام خميني)ره( بستري مناس  ایجاد نمـود 

منـد سـازي تا زمينه توانمندسازي و حضور پایدار سياسي ا تماعي توده زنان وشور فراهم گـردد. توان

هاي دروني خود آگاه شـده و  ـرأت دسـتيابي بـه فرآیندي اس  وه طي آن زنان از نيازها و خواسته
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هاي خـود برخـوردار ونند و از توانایي الزم براي عملـي سـاختن خواسـتههدف را در خود تقوی  مي

 (. 5: 1382شوند . )وتابي ،مي

ي آنان یک فرایند اس  وه تحقـق آن بـه مهيـا توانمند شدن زنان یک پدیده ا تماعي و توانمندساز

بودن شرایط و عوامل دروني و بيروني بستگي دارد. مانند شرایط  سمي و روحي روانـي و همچنـين 

شرایط اقتصادي و معيشتي خـانواده و از طـرف دیگـر و ـود شـرایط مناسـ  سـاختاري و حمـایتي 

 ن راستا نقش آفرین باشند. توانند در ایا تماعي به عنوان عامل بيروني وه همگي مي

اندیشه فقهي سياسي امام خميني)ره( به عنوان رهبر و مر ع دیني انقالب اسالمي نسب  به  ایگـاه 

زنان در صحنه ا تماع نه تنها شرایط بيروني متـأثر از فرهنـ  و باورهـاي سـنتي نسـب  بـه زن را 

خانواده متحول ساخ  تا زمينه توانمند دگرگون نمود، بلکه انگيزه روحي و رواني زنان را نيز در درون  

شدن آنان در عرصه ا تماع و سياس  فراهم آید. پژوهشي وه بر روي عوامل مؤثر بـر توانمندسـازي 

دهد عواملي مانند افزایش سـطح تحصـيالت، ( نشان مي27: 1382زنان صورت گرفته اس  )وتابي ، 

ع تبعيض از  بـازار وـار و حـذف باورهـاي بهبود وضع سالم ، برخورداري از حق مالکي  قانوني، رف

سنتي در افزایش توانمندي زنان نقش مؤثر داشته و از این ميان، افزایش سطح تحصـيالت بـه ویـژه 

تحصــيالت دانشــگاهي بيشــترین تــأثير مســتقيم و دیگــر عوامــل و متغيرهــا تــأثير غيرمســتقيم در 

 توانمندسازي آنان دارند. 

گسترده زنان  وان در سطوح مختلف آموزشي به ویژه در سطوح   دهد افزایش حضورآمارها نشان مي

ترین تحوالتي اس  وه پس از پيروزي انقالب اسالمي تحصيالت متوسطه و دانشگاهي از  مله مهم

 در رابطه با تغييرات ا تماعي مرتبط با زنان به وقوع پيوسته اس .    

سـال بـه  15نرخ باسـوادي زنـان   1355  گردد، در سال مالحظه مي  1طور وه در  دول شماره  همان

درصدي نـرخ باسـوادي زنـان  61درصد بوده وه در مقایسه با ميانگين   4/24باالي وشور تنها حدود  

درصد ومتر بوده اس  در حالي وه طي چهـل سـال پـس از پيـروزي 35 هان در همان سال بالغ بر 

%( در مقایسه با ميـانگين رشـد   227)تر نرخ باسوادي زنان وشور  انقالب اسالمي به دليل رشد سریع

طوري وـه در %( در طي همين مدت، این فاصله  بران شده اس ، به  34نرخ باسوادي زنان در دنيا )

درصـد و متوسـط  8/79سال وشور بالغ بر  15ميالدي( نرخ باسوادي زنان باالي   2014)  1393سال  

 درصد گردیده اس .  82 هاني آن نيز 

 1393سال به باالی ايران و جهان ) 15: درصد جمعيت زنان باسواد 1شمارهجدول  

 (1355و 

 سال
 جهان ايران  

 زن مرد مرد و زن زن مرد زنو  مرد 

 61 8/76 9/68 4/24 2/48 5/36 ميالدي(1976) 1355

 82 5/89 8/85 8/79 6/89 7/84 ميالدي(2014) 1393

 World Bank(a) 
 : مأخذ
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دهد نرخ رشد باسوادي  معي  زنـان وشـور در گـروه سـني ، نشان مي2از طرف دیگر،  دول شماره

هاي پس از انقالب اسالمي حتي رشدي بـاالتر از رشـد نـرخ باسـوادي زنـان ساله طي سال   24-15

 3/42از  سـاله ایـران    15-24طوري وه نرخ باسـوادي زنـان   هان در این گروه سني داشته اس . به

رسـيده اسـ ، در حـالي وـه ميـانگين نـرخ   1393درصد در سال  6/97به رقم    1355درصد در سال  

درصـد افـزایش یافتـه 2/89درصد بـه رقـم 3/70باسوادي این گروه سني در دنيا طي همين مدت از  

 اس . 

و   1393ساله ايران و جهاان )  15-24درصد جمعيت زنان باسواد  -2جدول شماره

1355) 

 سال
 جهان ايران

 زن مرد مرد و زن زن مرد مرد و زن

 3/70 5/84 6/77 3/42 9/70 4/56 ميالدي(1976) 1355

 2/89 7/92 91 6/97 2/98 9/97 (ميالدي2014) 1393

 

 15-24 ملـه زنـان  ـوان  سال به بـاال از    15گير نرخ باسوادي  معي  زنان  افزایش سریع و چشم

گيـرد آموزان و دانشجویان تحصيالت سطح متوسطه و دانشگاهي را نيـز دربرميساله وشور وه دانش

هاي پس از انقالب در حالي تحقق یافته اس  وه  معيـ  وشـور نيـز طـي همـين مـدت طي سال 

رسيده اسـ .   1395ميليون نفر در سال    9/79به    1355ميليون نفر در سال    7/33برابر شده و از  4/2

 8/15برابـر شـده و از    7/3از طرف دیگر رشد سریع شهرنشيني در ایران وه طي چهـل سـال اخيـر  

افـزایش یافتـه اسـ ، زمينـه توسـعه   1395ميليون نفر در سـال    1/59به    1355ميليون نفر در سال  

 ویژه  دانشگاهي را به و ود آورد. تحصيالت متوسطه  و به

هد بعد از انقـالب اسـالمي خصوصـاً در دو دهـه اخيـر مشـارو  زنـان در دنشان مي  3 دول شماره

 54000طوري وه تعـداد دانشـجویان زن از حـدودد آموزش عالي افزایش قابل تو هي یافته اس ، به

برابري را  40رسيده اس  وه رشد خيره وننده  94نفر در سال   2206000به حدود    1357نفر در سال  

 برابر افزایش یافته اس .  21طي همين مدت، تعداد دانشجویان مرد تنها  دهد، در حالي وهنشان مي

 

 

 

  1357و 1394های تعداد کل فارغ التحصيالن و دانشجويان سال-3جدول شماره

 سال
 تعااااداد کاااال

 التحصيالنفارغ

 التحصيالنفارغ

 زن

 التحصيالنفارغ

 مرد

 تعااداد کاال

 دانشجويان

 دانشجوی

 زن

 دانشااجوی

 مرد

       

World Bank(b) :مأخذ 
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   1396،امار اموزش عالي ایران،1357ماخذ: سالنامه اماري وشور،

التحصيالن دانشگاهي زن نسب  به مرد طي سال هاي پس رشد بسيار سریع تعداد دانشجویان و فار 

 6/4تعداد ول فار  التحصيالن دانشگاهي زن بالغ بر    1395از انقالب باعث گردیده اس  وه تا سال  

ميليون نفر( قرار   5اي اندک نسب  به تعداد فار  التحصيالن مرد )بالغ بر  صلهميليون نفر شده و در فا

 (. 1395گيرد )مروز آمار ایران،  

ترتي  انقالب اسالمي و اندیشه فقهي سياسي امام خميني فرهن  و باورهاي سنتي نسـب  بـه بدین

ع سوادآموزي توده زنان  ایگاه و هوی  ا تماعي زنان را متحول نمود و از این طریق زمينه رشد سری

زمان با گسترش تحصيالت سطوح متوسطه و دانشگاهي براي زنـان وـه وشور را فراهم ساخ  و هم

هـاي گردد، زمينه توانمند شدن آنـان را نيـز بـراي فعالي ترین عامل توانمندسازي محسوب ميمهم

 پایدار و حضور پررن  در صحنه ا تماع فراهم آورد.  

 گوید: ميني)ره( ميوه امام خچنانهم

ها همدوش با سایر برادران در تحصـيل علـم و عرفـان و فلسـفه و احاال طوري شده اس  وه خانم

( توانمندسـازي زنـان 55:  139ونند...« )امام خمينـي ،اهلل صنع ، فعالي  ميشاءتمام شع  علم و ان

یدار براي پرورش و رشد گيري از گسترش آموزش از  مله آموزش دانشگاهي بستري پاوشور با بهره

رن  شدن باورهاي سنتي نسب  بـه  ایگـاه زمان با ومو ود آورد و از این طریق، همنخبگان زن به

تر زنـان نخبـه در سـاختار مـدیری  تر و گستردهزن در  امعه و در ابعاد مختلف، زمينه حضور پررن 

 ا تماعي فرهنگي، اقتصادي و سياسي وشور فراهم گردید. 

 يریگنتيجه

واواوي نقش اندیشه سياسي امام خميني بر حضور فراگير سياسي ا تماعي زنـان در  ریـان انقـالب 

دهد ارتباط معناداري بـين نقـش اندیشـه سياسـي امـام و حضـور فراگيـر سياسـي اسالمي نشان مي

 ا تماعي زنان در پيروزي انقالب اسالمي و پس از آن و ود دارد. 

ارو  زناني وه در نهض  مشروطه و انقالب اسالمي نقش آفرینـي دهد مش شواهد تاریخي نشان مي

هاي مذهبي خود به ميدان آمدند، اما هاي دیني قوي برخوردار بودند وه با حفظ ارزشوردند از انگيزه

 نحوه مشارو  آنها به تناس  نگرش فقهي حاوم بر آن زمان بوده اس . 

تا پيش از اغاز انقالب اسالمي همانند دوره مشروطه و قبل از ان،  نگـرش فقهـي روحانيـ  در بـاره 

 حضور سياسي ا تماعي زنان متفاوت از مردان و  واز این حضور فقط به هنگام ضرورت بوده اس .  

دهـد وـه دیـدگاه و تصـميمات وي سـب  تغييـر بررسي نقش اندیشه سياسي امام خميني نشـان مي

تاري در  امعه ایران گردید. با مطرح شدن تساوي حقوو انساني و ا تماعي زن و مرد در صورت ساخ
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رعای  موازین اسالمي از  ان  همه، مشارو  فرا گير سياسي ا تماعي زنان شکل گرف . براسـاس 

دیدگاه امام، دخال  در سرنوش  خود، حق زنان اس  و در شرایط فعلي، مشارو  سياسـي ا تمـاعي 

هاي نظري و فرهنگـي نيـاز داشـ  وـه ا نه فقط حق، بلکه تکليف اس . این مشارو  به زمينههآن

هاي زنـان و همان مباني اسالم و معتقدات  امعه بـود و در همـين راسـتا بـراي افـزایش توانمنـدي

اي بعـدازانقالب اسـالمي صـورت هاي سياسي ا تماعي تالش هاي گستردهمشارو  بهتر در عرصه

 گرف . 

مستمر و پایدار سياسي ا تماعي زنان و تحقق اندیشه سياسي امام خميني نسب  به  ایگـاه و   حضور

حقوو زن در ا تماع، نيازمند توانمندسازي آنها در ابعاد مختلف اس . تحقق چنـين امـري منـوط بـه 

باشد وـه طـي چهـل سـال پـس از ویژه در سطح تحصيالت دانشگاهي ميگسترش آموزش زنان به

قالب رشدي تصاعدي داشته اس  و از این طریق زمينه مشارو  هر چه بيشتر زنان نخبـه پيروزي ان

در ساختار مدیری  فعالي  هاي ا تماعي فرهنگي، اقتصادي و سياسي متناس  با شـأن زن مسـلمان 

 در  امعه را فراهم آورده اس . 
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