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 )ره(سازي جايگاه زن در انديشه امام خميني شيوه فرهنگ
  )ارائه مقاله در بخش دانشجويي كنگره(

  

  1ژيال افشاري 
  2طيبه بردي

  3الناز فالمرزي
  

  چكيده
كار گرفته شده در  جايگاه او و ابزارهاي به در مورد زن و )ره(هاي امام خميني هدف اين تحقيق شناخت و بررسي انديشه :هدف

  .است) ره(سازي از سوي امام فرهنگ
ها و خاطراتي است  و مصاحبه) ره(هاي امام امام، سخنراني هاي تبيين انديشه طرح مقاله حاضر به روش توصيف و: روش تحقيق

  .اند در مورد ايشان نقل كرده) ره(امامبا كه مرتبطين 
 .دانسـتند  سازي مـي  اجتماعي را فرهنگ لحاظ فردي وراه رسيدن زن به نقطه مطلوب موجوديت و انسانيت از ) ره(امام :ها يافته

شـكوفايي   -2. حقيقـي خـود   تالش براي رسيدن زن به حق انسـاني و  -1 :سازي در اين دو زمينه تأكيد داشتند امام بيشتر بر فرهنگ
در زمينه نظري و عملي بـه   هاي خود را هم ايشان انديشه. هاي او كه بتواند به صورت انسان نسبتاً كامل در جامعه ظهور كند استعداد

هـايي   در عمل طرز برخورد ايشان با خانواده، به خصوص همسر خود و در زمينه نظري تعريفات و سخنراني. اند منصه ظهور رسانده
  .در اين زمينه قابل استناد است هاي مختلف ايراد فرمودند كه ايشان در مورد زن وجايگاه او در مناسبت

ايشـان   ،مقامي قرآني است و براي رسيدن به ايـن مقـام   در نگاه و انديشه ايشان زن داراي شخصيت و به طور كلي: گيري نتيجه
  .ه استهاي ايشان ثمرات مباركي در پي داشت هاي زيادي در زمينه الگوسازي و فعال كردن جامعه زنان انجام دادند و تالش فعاليت

  اه زن زن، جايگ ،سازي ، فرهنگ)ره(امام خميني: يكليدواژگان 

                                                            
 zhilaafshari68@yahoo.com تربيت معلم؛   دانشگاه اسالمي حكمت و فلسفه دانشجوي -  1

  تربيت معلم دانشگاه اسالمي حكمت و فلسفه دانشجوي -  2
  تربيت معلم دانشگاه اسالمي حكمت و فلسفه دانشجوي -  3
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  مقدمه. 1

گاه فروتر از  كه هيچ ستموجودي واال و زن مظهر عفاف، آينه جمال انسانيت، گرمابخش كانون خانواده،
را تنها در تقوا دانسته  - چه مرد چه زن - ها  مردان نبوده و خداوند مقامش را گرامي داشته و تفاوت انسان

تر آن  و جاهليتي كه در عصر جديد به نحو پيچيده تعاريفي كه از زن در دوران جاهليت عرب بوده. 1است
شود و بعد از آن  تصويري از زن به عنوان كااليي است كه براي مدتي از آن سوءاستفاده ميارائه شود،  ديده مي

عرب زن را جز ابزاري در كنار ساير لوازم  ،جاهليتدر . داشته باشد اي حامي كه بدون آن ؛شود ناديده گرفته مي
مرد، در ظاهر  كه با آزاد گذاشتن روابط زن و در جاهليت كنوني با تصور اين .دانست يزي بيش نميزندگي چ

هاي افراطي با قرار دادن حق براي زن در كنار مردان برمي اين آزادي به نفع زن است اما برابري كه فمينيست
 باعث شدند ،چرا كه ؛زوده استشمارند بيش از آنكه مشكلي را از ميان ببرد مشكلي بر مشكالت اين قشر اف

زن از كانون خانواده به كلي جدا شود و در دامان اجتماع و بيرون از خانه و خانواده اوقاتش را سپري كند و 
ناديده گرفتن عفت زنانه خود، «اين وارد شدن در جامعه با اثرات مثبت اندك، تبعات نامباركي را همچون، 

باعث شد ، هچراك .شد» تراز شدن با مردان و از تمام لحاظ خواستار هم كم كنار گذاشتن حجاب اسالمي را كم
پاي مردان در صنعت رو به پيشرفت كار كند و   به كه مستقل باشد و به مرد تكيه نداشته باشد پا زن براي اين

از آن ا كنند، اي نخواهند به اين مقام با ارزش دست پيد شايد عدهو . شودتر     مقام مادري او در خانواده كمرنگ
  .ها برخالف طبيعت زنانه است اند، كه اين را به خاطر استقالل بدون مرد ناديده گرفته  ارزش آن رو كه

هاي سياسي اجتماعي زن،  در مورد فعاليت) ره(هاي امام هدف مقاله حاضر، ارائه دادن سخنان و ديدگاه
عه، و الگوسازي امام براي زنان است كه سعي آزادي همراه با حفظ عفت، حفظ خانواده، نقش زن در بناي جام

   .ها مورد بررسي قرار گيرد در اين زمينه) ره(هاي امام سازي شده فرهنگ
  
  

  انديشه امام و نقش زن در بناي جامعه.  2
سازي  ، انسان ني قرآني يعنيأن حقيقي زن، شسازي است و شأ ، انساندر نظر امام ابتدا و غايت قرآن كريم

ن انساني خود نايل آمد بلكه مي نه تنها به شأزن در رستاخيز اسال. )300، ص6، جامامصحيفه (تدر جوامع اس
عظيمي از سعادت و  بخش. )42، ص6، جهمان(آيد ساز به شمار مي رديف قرآن مجيد و انبيا الهي انسان هم

تمامي مبدأ واند ت زن مي. دارد ها با نوع حضور زن در اجتماع پيوندي عميق و اصيل تباهي ملل و كشور
ريزي  هاي واالي انساني و استقامت يك جامعه را پي هاي يك ملت باشد و بركات وجودش ارزش سعادت

كه امام در اين باره  چنان. )339، ص7، جهمان(نيز امري بديهي و طبيعي است مسئلهكند، خالف اين 
ح و فساد يك جامعه از صالح و صال. برخوردار است يهاي خاص در عالم از ويژگي اننقش زن«فرمايند  مي

تواند از دامن خود افرادي به جامعه  زن يكتا موجودي است كه مي. گيرد سرچشمه ميجامعه  در آن فساد زنان

                                                            
  )13سوره حجرات، آيه(» ان اكرمكم عنداهللا اتقيكم«.  1
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هاي واالي انساني كشيده شوند و  ها به استقامت و ارزش تحويل دهد كه از بركاتشان يك جامعه، بلكه جامعه
  )192، ص16، جهمان(».آن باشدتواند به عكس  مي

بر نقش سازنده زن در جامعه نگرش متفاوتي را نسبت به زن شكل داد كه اين طريق ) ره(اعتقاد راسخ امام
هاي خود زنان را  در اغلب سخنراني) ره(امام. باشد هاي آن حضرت مي نگرش از ثمره تابناك انديشه

 299، ص6، جهمان(آباد كننداسالمي را كند كه با هم جامعه  دهد و از آنان دعوت مي دوشادوش مردان قرار مي
و  )275، ص12، جهمان(پاي مردان در جهادهاي سازندگي به و همچنان شاهد آن بوديم كه زنان پا .)521و 

و همچنين در دوران دفاع مقدس  )159، ص12، جهمان(نهادهاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي، نظامي، اقتصادي
  .هاي پرثمري از خود به يادگار گذاشتند تالش )356- 355و  204ص، 14، جهمان(ها ها و پشت جبهه در جبهه

است و آن را  نقش بنيادين زن در نهضت اسالمي و حيات جوامع از ديدگاه امام فراتر از نقش مردان بوده 
شما بانوان اثبات كرديد كه در صف جلو هستيد شما اثبات كرديد كه مقدم « :نددار در بياني زيبا چنين ابراز مي

  ).358، ص6، جهمان( ».ر مردها هستيد، مردها از شما الهام گرفتندب
  
  

  )ره(مقام زن در خانواده در انديشه امام.  3
تواند محل مناسبي براي آرامش اعضاي آن باشد، توانايي در رشد و  كه مي قطعاً خانواده سالم عالوه بر اين

بر همين اساس خانواده بهترين محل . باشد دارا مي زبراي پيشبرد جامعه از همه نظر را نيپرورش نيروهاي مفيد 
تواند تعادل روحي و  ها در يك نظام هماهنگ مي هاي مكمل زن و مرد است و پيوند اين ويژگي تالقي ويژگي

اين تعادل . كندتأمين رواني را براي كليه اعضا به ارمغان آورد و در مجموع مصالح همه افراد خانواده را 
  .راه پيمودن مسير كمال استبهترين توشه در 

تواند در مقام مادري و  سخنان جامعي را در زمينه خانواده و نقشي كه زن مي) ره(در اين راستا امام
اشتند ايراد هاي مختلفي كه با حضور بانوان د تربيتي فرزندان در خانواده داشته باشد در جمع مسئوليت
اساساً تربيت  ...پدر در نوجوانان بسيار حساس است االن ونقش خانواده و خصوص مادر در نونه«: اند فرموده

تعهد به  و آزادي و استقالل آنان  تربيت اسالمي و صحيحشود و با  از دامان پاك مادر و جوار پدر شروع مي
   )245، ص15، جهمان( ».شود ريزي مي مصالح كشور پايه

مرد به  ،مردان ارجمند است، از دامن زن ده زنان و زن مظهر تحقق آمال بشر است، زن پرورش«كه  و اين
و نقش حساس ) 341، ص7، جهمان( ».مردان است زنان و بزرگ رود، دامن زن محل تربيت بزرگ معراج مي

ها شرف مادري داريد كه در  شما خانم«: دان ح و فساد جامعه را چنين بيان كردهمادر در تربيت فرزند و اصال
اي كه بچه دارد،  اول مدرسه. تربيت بچه در دامن خوتان داريد سئوليتماين شرف از مردها جلو هستيد و 

ه اگر مادر منحرف باشد، بچه از همان خواستكند و خداي ن مادر خوب بچه خوب تربيت مي. دامن مادر است
تان  ريدر ماد. ... اثر دارد ها لق مادر، عمل مادر در بچه، خُ حرف مادر. ... آيد دامن مادر منحرف بيرون ميتوي 

يك جامعه را صحيح كنيد و اگر خداي . يك افراد صحيح تحويل جامعه بدهيد ...ها را تهذيب كنيد بايد، بچه
  )286و  283، ص7، جهمان(».آيد به عهده شما ميهم آنها  وزرنخواسته عكس اين معنا باشد، 
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توانستند در  انقالب كمتر ميكه رهبر جامعه اسالمي بودند و در شرايط ساختار نوپاي  امام با توجه به اين
كنار خانواده خود حضور پيدا كنند، اما به علت ارزشي كه براي همسر و فرزندان، خصوصاً دختران خود 

كردند و يا  نوشتند سفارش حال ايشان را مي هايي كه خطاب به حاج مصطفي و سيداحمد مي داشتند در نامه
، همان()زهرا و فريده مصطفوي(و دخترانشان )447، ص2، جانهم(هايي كه امام مستقيماً براي همسر حتي نامه

است به زن و جايگاهي ) ره(همه اين مستندات بيانگر نگاه ارزشي امام اند، نوشته )34و  33، 30، 11، ص3ج
  .در خانواده داردزن كه 

مادران «: است  هايي كه امام خطاب به سيد احمد در اين رابطه نوشتند چنين سفارش شده در يكي از نامه
هاي خاصي برخوردارند و من در طول زندگي با مادر محترم تو  اند لكن بعض آنان از ويژگي گرچه همه نمونه

گذراند و در روزها نيز ـ دارم، او را داراي اين  هايي كه با اطفال خود مي و خاطراتي كه از او ـ در شب
در  و كنم كه كوشش كنيد در خدمت به او م وصيت مياينك به تو اي فرزند و به ساير فرزندان. ها يافتم ويژگي

بينم در حال زندگي و پس از من  گونه كه او را از شماها راضي مي تحصيل رضايت او، پس از مرگ من، همان
  )226-225، ص16ج ،همان( ».بيشتر در خدمتش بكوشيد

و استحكام خانواده به عنوان اين عملكرد امام در رابطه با خانواده خود نشانگر توجه ايشان به حرمت زن 
   .يك بناي مؤثر در جامعه است

  
 امام و الگوسازي براي زنان.  4

شوند نه  نوعان خودشان الگو مي ها براي هم انسان. هاي انسان است گرايي، از ويژگي الگوپذيري يا قهرمان
مطلق كه  يگي انسان نه تنها الگودر زند. نوعان خود بجويند بنابراين بايد الگو از ميان هم. نوعان براي غير هم

الگو بايد كسي باشد كه محسوس و ملموس باشد، بايد قولش را با گوش خود . مطلق الگو هم تأثير دارد
و اگر معاصر ما نيست از منابع مسلم و . بشنويم و فعلش را با چشم خود بنگريم و تقريرش را مشاهده كنيم

  . از راه و رسم او الهام بگيريم .يمقطعي سيره، سلوك و گفتارش را به دست آور
تواند تأثيرگذار باشد كه كرامت  جاي ترديد نيست كه هميشه شخصيتي مي. تواند الگو باشد هر كسي نمي

نث و وخوي ويژه زنانه و احساسات لطيف جنس م و  خلق. وجودي خود را شناخته و آن را پرورش داده است
بديل از  اي بي كند كه زنان الگويي مطلق و اسوه و نهاده ايجاب ميكه در نظام خلقت بر دوش ا هايي مسئوليت

يد ؤجنس خود داشته باشند تا بتوانند تمام آنچه عقول و عقال از جنس زن انتظار دارند و قرآن و سنت نيز م
سي أهاست در راه و رسم سيره اخالقي، اجتماعي و خانوادگي او مجسم و تبلور يافته، بنگرند و به او ت آن

  .جويند
) ع(ؤمنينمانند دخت اميرم ،كردند ي بزرگي را به جامعه زنان و حتي مردان معرفي مي ها امام شخصيت

و همسـر  ) 172، ص21؛ ج64، ص20؛ ج60، ص17؛ ج398، ص21؛ ج71، ص16صحيفه امام، ج()س(زينب كبري
اهللا، صديقه حـورا   و مادر روح) 136ص  فقيه، امام خميني، واليت()س(حضرت خديجه) ص(بزرگوار پيامبر
كه رأس همه ايـن بزرگـواران، سـرور بـانوان دو     ) 126ص  امام خميني، كشف االسرار،( )س(حضرت مريم

تمـام ابعـاد   ) ره(از منظـر امـام  . اسـت ) س(جهان، كوثر قرآن، عطاي خداوند سبحان، حضرت فاطمه زهرا
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است و مقام روحاني  ده وجودي كه براي يك زن و حتي يك انسان متصور است در اين حضرت جلوه كر
  .اند اند و در مرتبه انبيا و اوليا الهي قرار داده هاي گوناگون ستوده و ملكوتي ايشان را در مناسبت

 ؛جا پيش رود كه به صورت الگويي جاودان درآيد تواند تا آن بر اساس نگرش قرآني امام يك زن مي
اقدام حضرت امام در اعالم روز زن . )6، ص20، جصحيفه امام(كه يگانه الگوي عالم صديقه كبري بود چنان آن

و معرفي الگويي برتر براي زنان مسلمان در روزهاي آغازين انقالب اسالمي، درايت و تيزبيني آن بزرگوار را 
دنيا  درروز بزرگي است، يك زن «: اند دهد كه در پاسخ به اين نياز رواني جنس زن به تصوير كشيده نشان مي

يك زن به دنيا آمد كه تمام هويت  ؛نمونه انسان است يك زن به دنيا آمد كه ؛ه مقابل همه مردان استآمد ك
  )341ص، 7، جهمان(».روز شما زنان است. پس روز، روز بزرگي است. گر است انساني در او جلوه

واند الگويي باشد ت امروز زنان ما بايد جايگاه فراموش كرده خويش را به ياد آورند و بدانند كه غرب نمي
سي به و با تأ) س(ناختن سيره صديقه اطهربا شبدون ترديد زنان . كه آنها را به مقام اصلي خودشان برگرداند

و همچنان ما شاهد اين هستيم كه امت اسالمي همواره زناني تربيت كرده كه  يابند ميآن جايگاه ناب خود را 
از بستر تاريخ  ،چرا كه ان معاصر از اين الگوها كم ندارد؛مشايسته است به طور نسبي الگو باشند و زن مسل

شماري از زنان به  كنند و امت اسالمي از داشتن افراد بي اند كه بشريت به وجود آنان افتخار مي زناني برخاسته
ها بايد به يك الگوي مطلق منتهي شود كه كسي جز دخت واالگهر  اما همه اين ؛بالد عنوان الگو به خود مي

   .آور نيست الكلثوم نام مؤمنان، و مادر حسين و زينب قهرمان و ام ، همسر امير)ص(يامبرپ
  
  هاي سياسي ن زن در فعاليتأش.  5 

روز خود، به جايگاه زن در همه ابعاد چه در زمينه  هاي به با انديشه )ره(در مكتب انقالبي امام خميني
راسخي مبني بر نقش سازنده زن به  اعتقاد) ره(امام .ندسياسي، اجتماعي و كار و آزادي تأكيد بسياري داشت

اجتماع در دست قشر زن وجود  »صالح و فساد« و معتقد بودند داشتند عنوان يك عنصر فعال در جامعه
عينه  عملكردشان بهو ها            به شكل بسيار وسيعي در سخنرانيو اين موضوع را ). 192، ص16، جهمان(دارد

  .اند مطرح فرموده
 )168، ص1384نژاد،  زيبايي(»فريبا«اندركارانش به شكل  ما را كه در قبل انقالب، شاه و دست هزنان جامع

تواند در اجتماع و در  كردند، بيشتر به اين قشر با يك نگاه ابزاري نظر داشتند تا يك انساني كه مي مطرح مي
ها و در مجالس  جز آلت لهو در كابارهسياست حضوري فعال به عمل رساند و در اين دوره برخي از زنان 

جايگاه زن با شكل  ،)ره(كه، با پيروزي انقالب اسالمي و طرح انديشه امام ديگر شخصيتي بيش نبودند تا اين
تواند در جامعه  كه با حفظ كرامت و عفت مي دانند مي ايشان زن را موجودي آزاد .بسيار متفاوتي مطرح شد

بندوباري و از حالت شيء بودن خارج  زار بي تواند از اين لجن كه زن مي و اينحضور پيدا كند و خدمت نمايد 
عد انسانيت خود را نشان دهدشود و به شكل يك انسان واقعي با تمام ب .  

طوري  همان«: تواند در جهت اعتالي كشور مؤثر باشد فرمودند در زمينه حضور سياسي زن كه مي) ره(امام
ها هم بايد دخالت كنند و  اسي دخالت كنند و جامعه خودشان را حفظ كنند، زنكه مردها بايد در امور سي

  البته با حفظ آن .دوش مردها باشند هاي اجتماعي و سياسي هم ها بايد در فعاليت زن ؛جامعه را حفظ كنند
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 و در )404-403، ص18، جهمان( ».چيزي كه اسالم فرموده است كه بحمداهللا امروز در ايران جاري است
 .هستيمقائل ها ما  كه براي زن ئليامساز غرب باالتر است اين  ؛دارندرأي  ها حق زن«: فرمايند جايي ديگر مي

  )436، ص6، جهمان(».حق انتخاب شدن دارنددن دارند، حق انتخاب دارند، دارأي  حق
سازي  و فرهنگ از دوران انقالب تاكنون انجام داده) ره(شود كه چه تحولي سخنان امام به وضوح ديده مي

هايي كه مربوط  زنان ما در همه عرصه ؛ به طوري كهاست انديشه امام در اين عصر تا چه حد مؤثر واقع شده 
هاي خارجي به عنوان يك  ل مربوط به سياستمسائشود چه در انتخابات، چه در مجلس و  به سياست مي

  .اند و هستند عضو فعال در اين عصر بوده
سازي نقش سياسي زن به طور عملي  در اوايل انقالب در رابطه با فعال) ره(كه امام يك نمونه از كارهايي

انجام دادند فرستادن خانم مرضيه حديدچي دباغ همراه با هياتي بود كه نامه امام را به مسكو براي گورباچف 
   .بردند

ما و بايد يك هشداري باشد آنچه مهم است براي زنان «: ندا هخانم دباغ خود در اين رابطه چنين اظهار داشت
بودند  آملي را انتخاب كرده  اهللا كه من و حضرت آيت كاري در انتخاب اين كه حضرت امام با يك ظريف اين

خواستند اعالم بكنند كه در جامعه اسالمي هر نقشي كه قرار است ايفا شود بايد زنان و مردان در  اين را مي
مان،  مان، انقالب و نيازهاي مكتب ها و در به ثمر رساندن خواسته كنار هم باشند و همديگر را ياري كنند

مان اين نقش را هر دو گروه داشته باشند كه با همراهي و همكاري هم مسلماً اثرات كافي و  جمهوري اسالمي
ها  بينيم كه از بين آقايان يك نفر را انتخاب كردند و از قشر خانم كاملي را خواهد داشت و به همين دليل مي

آورد اين سفر پيامي باشد براي  من اميدوارم ره. هم يك نفر را، اين هم براي زنان جامعه ما افتخارآميز است
 ».مند سازيم هاي او بهره مان هست بشناسيم و خودمان را از انديشه مان و حق امام را كه به گردن زنان جامعه

در مقايسه با كشورهاي اسالمي از ) ره(مدد سخنان امام و ما چه اندازه به )، مصاحبه با خانم دباغ35تبيان، ش(
جمله، عربستان كه زنان هنوز اجازه شركت در انتخابات را ندارند و با كشوري مثل كويت كه مدت زيادي 

  .ها جلوتر هستيم هاي سياسي زنان متفاوت بوده و از آن اند در رابطه با فعاليت نيست اين اجازه را به زنان داده
  
  

   رتقاي ارزش زن در قالب حجابا.  6
 ،غان مذهبي را به انزوا بكشانند و در نتيجهكه طرفداران و مبلّ براي اين ،مخالفان پوشش ،در جهان امروز

ها و شبهاتي را از قبيل حجاب مانع آزادي،  وسوسه ،دست خود را در تجاوز به حريم عفت زنان بازگذارند
باشند كه خود زنان عليه شرايط  ذهن زنان القا كرده و خواستار آن مي است را در... ماندگي و كار، نشانه عقب

  .)116، ص1380، 12نامه كتاب زنان، ش فصل( موجود، احكام فقهي و الهي دين به قيام برخيزند
به عنوان يك رهبر ديني حفظ عفت و داشتن حجاب را به هيچ عنوان مخالف حضور در ) ره(امام خميني

حجاب به معناي متداول ميان ما كه اسمش حجاب «: بلكه فرمودند ؛ديدند ماندگي نمي اجتماع و نشانه عقب
اسالم با آنچه خالف عفت است مخالفت دارد و ما آنان را دعوت . اسالمي است با آزادي مخالفتي ندارد

ه سرشان و زنان شجاع ما ديگر از بالهايي كه غرب به عنوان تمدن ب. كنيم كه به حجاب اسالمي رو آورند مي
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و در جايي ديگر  )541، ص5، جامام صحيفه(».اند اند و به اسالم پناهنده شده است به ستوه آمده  آورده
   )185، ص19، جهمان( ».هاي شماست ارزشآن براي حفظ است حجابي كه اسالم قرار داده «: فرمايند مي

هاي  عامل مصونيت زن از نگاهشود اين است كه حجاب براي زنان،  هايي كه از بيانات امام مي برداشت
در سايه . آلود و پيشگيري از تبديل شخصيت و ارزش وجودي او به كاالي قابل معامله در جامعه است هوس

  .ماند حجاب است كه ارزش و شرافت زن محفوظ مي
هاي دوران شاهنشاهي  عفتي بعد از انقالب زنان ما با حفظ حجاب وارد اجتماع شدند و در برابر بي

ها و نهضت انقالب اسالمي با همان چادرها و پوشش  ت واقعي خود را يادآور شدند و در تظاهراتشخصي
دهنده آن است كه  ها نشان همه اين. اسالمي خود شركت كردند و در پيروزي انقالب نقش خود را نشان دادند

روشنفكران ما حجاب را ايي از  و اگر امروزه عده. آزادي با حجاب عين آزادي است نه مانع حضور اجتماعي
اگر ما به  .هاستآن بينند همه از تفكرات غلط ماندگي زنان در جهان مي مساوي عدم پيشرفت در جامعه و عقب

ها  سازي اين انديشه در مورد اين مقوله بازگرديم و خواستار اعتال و فرهنگ) ره(نوع تفكرات و ديدگاه امام
اگر جامعه ما تفكرات تمدن غرب را در مورد پوشش زن  .داشتشود كه چه ثمراتي خواهد  باشيم مشاهده مي

  .گردند مي خود باز به اصل جايگاه ناديده بگيرند
  
   بندي جمع. 7

خواسته در خود ادغام  رود و همه جوامع را خواسته يا نا در جهاني كه هر روز رو به مدرن شدن مي 
گراي  وسوي غايت تعيين شده خود را در اين سمت چه زن و چه مرد ناگزير يا با هدف و بيشتر افرادكند  مي

ديگر معقوليت،  .كنند به ثروت و قدرت استفاده مي اند، از خرد به عنوان ابزاري براي دستيابي دنيوي قرار داده
هاي ذهني بدل شده  براي آنان معنايش را از دست داده و مقوالت آرماني و انساني به گزاره... كرامت ذاتي، و

عه اسالمي ايران هم از اين قواعد مدرن جهاني خود را مستثني ندانسته و در اين وادي نوگرايي خود جام. است 
  .بيند را ناگزير مي

به عنوان يكي از منادياني كه با قبول اصل مدرنيته و پيشرفت، نه شيوه منحصر تفكر غربي، ) ره(امام خميني
گونه  ا به همه جوامع ثابت كنند كه اسالم مخالف هيچدرصدد پيشبرد جامعه اسالمي ما به اين سمت بودند، ت

پيشرفت نيست و همه اعضاي جامعه، توانايي آن را دارند كه با حفظ اسالميت خود، پيشرفت خود را در 
  .جهان نشان دهند

هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي  زنان را در عرصه ةمهري قرار گرفت در اين رابطه امام استعدادهاي مورد بي
هاي  ها سخنان گرانباري را در مناسب آفريني زنان در اين عرصه مورد توجه قرار دادند و در زمينه نقش ...و

ها در طي رهبري ايشان و قسمتي ديگر پس از رحلت آن  كه بخشي از اين ديدگاه اند، ايراد فرموده مختلف
هاي  ر اين قرار دهيم كه انديشهاكنون بايد هدف را ب. است  سازي شده حضرت به وسيله قانون و مردم فرهنگ

بود  سازي شده  اگرچه امروز از مواردي كه فرهنگ. امام را به عنوان يك فرهنگ در جامعه ساري و جاري كنيم
) ره(هاي امام ايم كه مخالف انديشه آورده  گيريم و به مدرنيته شدن منحصر به تفكر غربي روي كم فاصله مي كم
  .باشد مي
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تفكرات و اصول سوم بعضي از افراد جامعه ما با ناديده گرفتن اصول و مباني ديني،  در روند توسعه جهان
هاي بسيار، برخي از افراد جامعه خصوصاً زنان  اند و در اين حيطه با وجود پيشرفت غربي را جايگزين آن كرده

  .اند ، پسرفت كرده...در زمينه عفت و
به دست نسل امروز  است،  شدهسازي ن امام كه تاكنون فرهنگ ي ازهاي در پايان اميد آن را داريم كه ديدگاه

  .يم بازگرديما هدور افتاداز آن هايي كه  انديشهبه سازي شود و  و آينده فرهنگ
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