ﭘﮋوﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﻜﻤﺖ اﻫﻞﺑﻴﺖ)ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم(
داﻧﺸﻜﺪه ادﺑﻴﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن
ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره دوم)ﭘﻴﺎﭘﻲ ،(3ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،1393ص 11-24
اﻋﻼم وﺻﻮل ،1394/4/24 :ﭘﺬﻳﺮش1394/7/26:

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺖ زن و آزادي در اﺳﻼم ،در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻏﺮب ،ﺑﺮ اﺳﺎس آراء آﻳﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي
ﻣﺮﻳﻢ ﺳﻌﻴﺪﻳﺎن ﺟﺰي* ﺳﻌﻴﺪه ﻳﺮاﻗﻲ

**

ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻜﻲ از اﺳﺎﺳﻲﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ،ﻣﺴﺌﻠﺔ آزادي اﻧﺴﺎن اﺳﺖ .در ﻏﺮب ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻣﺪرﻧﻴﺴﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن
ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﻢ ،زﻧﺎن ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آزادي ،ﺗﻼش ﺑﺴﻴﺎري ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﺪﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻮﺿﻮع آزادي در ﻏﺮب را در ﺣﻮزة زﻧﺎن ،ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪﻳﺸﺔ آﻳﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي ،ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﭘﻲ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﺟﺎﻳﮕﺎه آزادي در اﺳﻼم و ﻏﺮب ،ﺗﺒﻌﺎت آزادي در ﻏﺮب در ﺣﻮزة زﻧﺎن
ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس آراء آﻳﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي ،از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲﻫﺎي اﻳﺸﺎن ،ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎي  1357ﺗﺎ ،1392
ﺟﻤﻊآوري و ﺑﺎ روش ﺗﻤﺎﺗﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ،ﻣﺒﺎﻧﻲ آزادي در ﻏﺮب ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺣﻴﺎي ﺣﻘﻮق زﻧﺎن
ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺮان در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و رواﺑﻂ زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم ﻓﻜﺮي اﺳﻼم،
آزادي ﻧﻪ رﻫﺎﻳﻲ از ﻗﻴﺪ و ﺑﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آزادي و ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻼزﻣﻪ دارﻧﺪ .در ﺣﻮزة زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﻔﺎوت ﺟﺎﻳﮕﺎه زن در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد.

واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
آزادي ،زن ،اﺳﻼم ،ﻏﺮب ،آﻳﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪاي.

* اﺳﺘﺎدﻳﺎر ،ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن ،اﻳﺮان

.msaeedyan@ltr.ui.ac.ir
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مقدمه
آزادي يكي از بزرگ ترين و عـالي تـرين ارزش هـاي
انساني است كه براي انسان جايگاهي مافوق ارزشهـاي
مادي دارد؛ چرا كه انسان غير از حيـات مـادي و غرايـز
طبيعي و جسمي ،داراي حيات روحـاني و معنـوي نيـز
ه ست و آزادي ابزاري است براي تحقق بخشيدن به اين
بخش وجودي انساني .از طرفي ،انسان به علـت اينكـه
موجودي اجتماعي بوده نيازمند نوعي از آزادي ،به نـام
آزادي اجتماعي است؛ يعنـي بشـر بايـد در اجتمـاع ،از
ناحية ساير افراد اجتماع ،آزادي داشـته باشـد و ديگـران
مانعي در راه رشد و تكامـل او نباشـند و او را محبـوس
نكرده و استثمار نكنند (مطهري.)3۶ :3135 ،
در قرآن كريم آمده است « :الّـذين يتبّعـون الرّسـول
النّبي االمّي الّذي يجدونـه مكتوبـاً عنـدهم فـي التّوريـة
واالنجيل يأمرهم بالم عروف و ينهاهم عن المنكر و يحلّ
لهم الطيّبـات و يحـرّم علـيهم الخبائـث و يضـع عـنهم
اصرهم و االغالل الّتي كانـت علـيهم» 1.طبـق ايـن آيـه،
خداوند يكي از خصوصيات پيـامبر (ص) را ايـن قـرار
ميدهد كـه غـل و زنجيرهـا را از گـردن انسـانهـا بـر
ميدارد و «اصر» يعني ،تعهّدات تحميلي بر انسانها را از
آنها ميگير د .اين در حالي است كه در غرب ،با توجـه
به مباني حاكم بر آن ،مانند اومانيسـم و سكوالريسـم و
طي مخالفت با اربابان كليسا ،نمود آزادي را حذف دين
از سيطرة زندگي اجتماعي ميدانند.
در ابتداي بحث ،بايد منظور خود را از غرب روشن
كنـــيم .غـــرب از لحـــاظ ژئوپولتيـــك ،موقعيـــت
سياسي جغرافيايي ،همه بلوك غربي در غرب عـالم بـه
جانب مغرب خورشيد ،يعنـي تمـام اروپـا از فنالنـد و
سوئد تا مرز اسپانيا با مراكش و تمام آمريكاي شـمالي
شام ل شمال كانادا و آالسكا و اياالت متحده آمريكـا و
تمام فواصل دريـايي اقيـانوس اطلـس مـابين اروپـا و
آمريكا و همچنين بخـش هـاي اروپـايي تركيـه ،شـامل

شهرهاي استان هاي غربي نظير ازمير را در بر مي گيـرد
(رهنمايي.)31۸۸ ،
اما منظور از غرب در اين پژوهش ،فرهنـگ غـرب
است كه از يونان قديم شروع شـد و در تمـدّن رومـي
گسترش پيدا كرد (اسپيلو)33 :3551 ،؛ سپس ،در طول
قرون وسطي ،بـا مسـيحيت ادامـه يافـت تـا اينكـه بـا
رنسانس ،دوران اصالح و مدرن شـدن آن شـروع شـد
(زيمرمن) 3533 ،؛ بنابراين فرهنگ غرب ،يعني فلسـفه
و فرهنگ حاكم بـر جـوامعي كـه آن جوامـع را داراي
ابعاد خاص ،با ويژگي هاي مشخصي مي كند و از لحاظ
جغرافيايي ،فرقي ندارد كه ايـن جوامـع در شـرق كـره
خاكي باشند يا در غرب آن .اما برخي از ويژگـي هـاي
آن عبارت است از :اصالت قدرت ،اصالت ماده ،اصالت
زندگي ،نظم فكري و عملي ،ميل بـه تحليـل عقالنـي،
خودمداري و اومانيسم (شاهدين.)31۸3 ،
در اين بين ،جنبش هايي مانند فمينيسم كه بـه طبـع
اين تحوالت فكري در غـرب پديـ د آمـد نيـز ،از ايـن
مباني بي بهره نبوده است .سـؤال اصـلي پـژوهش ايـن
است معنايي كه از آزادي زن در غرب فهميده مي شـود
چيست و تبعات و آثار آن چگونـه اسـت؟ بـراي ايـن
منظور ،حوزة نظري آيـت اهلل خامنـه اي را دربـاره ايـن
مسئله تحليل مي كنيم؛ چرا كه ايشان هم به رويدادهاي
جهان ي شناخت الزم و كافي دارند و هم اينكه موضوع
زن از مسائل مهم مد نظر ايشان ،در برنامـه ريـزي هـاي
كشــوري اســت .در خصــوص آزادي زن در غــرب،
پژوهش هايي انجام شده است كه آن ها را مـي تـوان بـه
دو دستة اصلي تقسيم كرد:
 . 3بعضي از اين تأليفات ،ديدگاه هاي آيت اهلل خامنـه اي
را درباره زن و زن در فرهنـگ غـرب ،بـدون تحليـل،
صرفاً جمع آوري كرده اند؛ مانند اين نمونه :بانكي پـور
فرد ( ،)31۸3او در كتابي با عنوان «آئينة زن» بـه جمـعآوري
مجموعة موضوعي سخنان رهبري از پيـروزي انقـالب

تحليل نسبت زن و آزادي در اسالم ،در مقايسه با غرب ،براساس آراء آيتاهلل خامنهاي31/

اسالمي تا سال ، 31۸5با تأكيد بر جايگـاه و منزلـت زن

كه در غرب ،آزادي براي زنان توهمي بـيش نبـوده و تمـام

در اســالم و سياســت هــاي غربــي در جهــت تخريــب

شخصيت آنهـا را از بـين بـرده اسـت .اهميـت پـژوهش

شخصــيّت زن پرداختــه اســت .قدوســي زاده (،)31۸3

حاضر در اين است كه آراء آيتاهلل خامنـهاي دربـاره ايـن

ســخنان آيــت اهلل خامنــه اي را در پــنج جلــد ،بــه نــام

موضوع ،صرفاً جمـعآوري نشـده بلكـه ايـن آرا بـا روش

«نكته هاي ناب» جمع آوري كرده است .جلد سوم ايـن

تحليل كيفي تبيين شده است.

اثر درباره ويژگي هاي فرهنگ و تمدن غربي و نگـرش
اسالم و غرب به زن و خانواده است .در جلـد چهـارم

روششناسی

نيز ب ه مبـاحثي ماننـد روشـنفكري ،ارزش هـاي دينـي،

روش استفاده شـده در ايـن تحقيـق ،تحليـل محتـواي

فرهنــگ و تهــاجم فرهن گــي پرداختــه اســت .بيانــات

كيفي است .تحليل محتوا يك روش تحقيـق ،بـراي تفسـير

جمع آوري شده در اين مجموعه ،مربوط به سـال هـاي

ذهني دادههاي متني ،از طريق فرايند طبقهبندي منظم كـدها

 31۶۸تا  31۸۶است .سياهپوش و آقـاپور ( ،)31۸3در

و شناسايي تمها يـا الگوهاسـت (محمـدپور.)355 :3135 ،

كتابي با عنوان « فرهنگ در منظر مقام معظّـم رهبـري»،

جامعــة آمــاري در ايــن تحقيــق ،ســخنرانيهــاي آيــتاهلل

به شرح بيانات ايشان در باب فرهنگ ،طـي سـال هـاي

خامنهاي از سال  3103تا آذرماه  3133است .نمونـهگيـري

 31۶۸تا  31۸۸پرداخته اند .در اين اثر ،سـخنان از نظـر

مدنظر هدفمند بوده و عبارت است از گـزينش واحـدهايي

محتوايي تقسيم بندي شده ،ولي تحليل نشده اند .مركـز

خاص ،مبتني بر اهداف خاصِ مرتبط با پاسخ به سؤالهاي

صهبا ( ،) 3135در كتابي با عنوان «دغدغه هاي فرهنگي»

خاصِ تحقيق (محمدپور .)13/3 :3135 ،براي انجـام كـار،

به شرح بيانـات رهبـري ،در سـال ،3131در خصـوص

ابتدا تمام سـخنان آيـتاهلل خامنـهاي دربـاره آزادي زن در

فرهنگ ،هنر ،جريان روشنفكري ،تهديدات و تهاجمات

فرهنگ غرب ،از منابع موجود جمعآوري و با مدل تحليـل

فرهنگي و .. .پرداخته است.

تماتيك كدگذاري شد؛ كدهاي هـم محتـوا در يـك طبقـه

 . 3برخي ديگر از تأليفات ،جايگاه زن در فرهنگ غرب

قرار گرفتند و سرانجام  3كد متمركز تشكيل شد .اين  3كد

را تحليل كرده اند؛ امّا نه از ديدگاه آيت اهلل خامنه اي كه

مقولة اصلي تحقيق ،يعنـي مقولـة «نسـبت زن و آزادي در

به تعدادي از آن ها اشاره مـي كنـيم :صـدر ( ،)31۸۶در

فرهنگ غرب از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي» را تشكيل دادنـد؛

كتابي باعنوان «زن و آزادي»  ،به اين موضـوع پرداختـه

سپس اين  3مقوله تحليل محتواي كيفي شـدند و جـداول،

است كه آزادي زن از نظر اجتماعي خوب است يا نه؟

نمودارها و مدل هايي مطابق آن تنظيم شد.

در اين كتاب آمده ،همان طور كـه زنـان در ارتبـاط بـا
يكــديگر آزادنــد و در هــر حــالتي و در هــر لباســي،

چارچوب مفهوم آزادي در متون دينیی و غربیی بیا

مي توانند همديگر را ببينند ،از نظر ارتباط با مردان نيـز

رويكردي بر موضوع زن

چنين باشند و در برابر ديدگان جنس مخالف ،بتوانند با

تفــاوت معنــي آزادي بــه نــوع انســان شناســي و

هر وضعي ظاهر شوند .سؤال اساسي اين است آيا ايـن

جهان بيني بستگي دارد .تعريف آزادي در نگرش دينـي

آزادي را خود زنان به دست آوردهاند يـا مـردان بـه آنهـا

و اينكه دين مي تواند و بايد براي انسان قـانون گـذاري

تحميل كردهاند؟ مختاري ( )31۸۸نيز ،در مقالهاي با عنـوان

كند ،با نگرش اومانيستي به هستي متفاوت خواهد بود؛

«زن و روياي آزادي در غرب» به بيان اين مسئله ميپـردازد

چون در نگرش اومانيستي ،دين نبايد در قانون گـذاري
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دخالت كند و اين انسان است كه بايد بر اساس نيازهـا

در روند شكل گيري تفكرات بعد از رنسانس كـه مبتنـي

و خواسته هايش ،براي خـويش قـانون وضـع كنـد .در

بر اصالت انسان و كنار نهادن دين بود ،مكاتب بسـياري

پاراديم اسـالم « آزادي ريشـة الهـي دارد و حركـت عليـه

شكل گرفت كـه ريشـة تمـامي آنهـا بـر اسـاس تفكـر

آزادي ،حركت عليـه يـك پديـدة الهـي اسـت» (بيانـات در

ليبراليستي و آزادي خـواهي منهـاي رويكـرد دينـي بـود

 .)3133/۶/33در تفكــر اســالمي ،مبــارزه بــراي آزادي يــك

(همايش زنان.)31۸۸ ،

تكليف است؛ زيرا مبارزه براي امري الهي است (برگرفتـه از

از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي نيـز «آزادي انسـان در غـرب

بيانات در  .)3133/۶/33در اسالم آزادي موهبتي الهي اسـت

منهاي حقيقتي به نام ديـن و خداسـت .لـذا ريشـة آزادي را

كه خداي متعال در وجود انسان به وديعه گذاشـته اسـت تـا

هرگز خدادادگي نميدانند و قبول ندارند كـه آزادي را خـدا

با كمـك آن ،خـود را از قيـد و بنـدهاي درونـي و بيرونـي

به انسان داده است» (بيانات در  .)3133/۶/33بيان رسـايي از

برهاند و از بردگي نفس ،به بندگي حق نائل شـود؛ امـا ايـن

رابطة بين آدمي و آزادي ،در افسانة طرد انسان از بهشـت ،در

بر نميآيد مگر اينكه انسان از دستورهاي حق پيروي كنـد و

تورات آمده اسـت .ايـن افسـانه آغـاز داسـتان بشـر را يـك

پيرو شريعت باشد و ايـن آزادي را در راه پيـروي از قـوانين

انتخاب معرفي ميكند؛ ولي تأكيدش همه بر گناه آلوده بودن

شريعت به كار برد .در واقع در اسالم ،آزادي نه به معنـاي از

اين نخستين عمل آزاد و رنجي است كه از آن به بار ميآيـد.

هر قيد و بندي رها شدن كه به معنـاي رهـا شـدن از نفـس

زن و مرد در باغ بهشت هماهنگ بـا يكـديگر و بـا طبيعـت

است .بنابراين در اسالم ،تالش براي از ميـان بـردن موانـع و

زندگي ميكنند .آرامش حكمفرماسـت و لزومـي بـراي كـار

دست يافتن به آزادي فراتر از يك حق ،بلكه تكليفي شـرعي

نيست ،نه انتخاب وجود دارد ،نه آزادي و نه تفكـر .خـوردن

است كه خدا بر عهدة انسان قرار داده اسـت .بـا ايـن نگـاه،

ميوة درخت ،تميز بين خوب و بد ،براي انسان ممنوع است؛

انسان موظف به انجام تكاليف و احكام الهي اسـت و آزادي

اما او از فرمان خدا سـر مـيپيچـد و از حـال همـاهنگي بـا

مقدمهاي براي آن اسـت؛ بنـابراين آزادي و تكليـف ،بـا هـم

طبيعت بيرون ميآيد ،بدون اينكـه از آن بـاالتر رود .از نظـر

مالزمه دارند نه اينكه آزادي به معني رهايي از هر تكليـف و

كليسا ،يا نمايندة قدرت ،اين عمل گناه اسـت؛ ولـي از نظـر

وظيفهاي باشد.

آدمي ،آغاز آزادي بشر است .معناي نقض فرمان خدا ،آزادي

در حـوزة مــرتبط بــا زنــان نيــز ،همــين معــاني از آزادي

انسان از بند اجبار و بيـرون آمـدن وي از هسـتي ناهشـياري

برداشت ميشود؛ چون زنان به عنوان انسـان ،داراي وظـايف

است كه خاصِ زندگي ما قبل انساني و پيش از رسـيدن بـه

و مسؤليت هايي هستند كه نظـام تكـوين و تشـريع برعهـدة

پاية بشري است .شكستن فرامين مرجع قـدرت يـا ارتكـاب

آنها نهاده و آزادي وسيلهاي است براي انجام ايـن تكـاليف.

گناه ،در جنبة مثبت انساني آن ،نخستين عمل آزاد است يا به

برخي از اين تكاليف مشترك بين زنان و مردان و برخـي بـه

عبارت رساتر ،نخستين عمـل انسـاني در ايـن افسـانه،

عنوان كار ويژه زنان شناخته ميشود؛ مانند مسؤليت مادري.

جنبة صوري گناه ،عمل كردن برخالف فرمان خداست

اين در حالي است كه در غرب ،ليبراليسـم 2عبـارت

و جنبة مادي آن ،خوردن ميوة درخت دانش .به عنـوان

است از« :مجموعة روش ها و نگرش ها و سياسـت هـا و

عملي آزاد ،سرپيچي ،آغاز عقل است .آدمي از طبيعـت

ايدئولوژي هايي كه عمـده تـرين هدفشـان فـراهم آوردن

جدا شده و «بـا فـرد شـدن» اولـين قـدم را بـه سـوي

آزادي هر چه بيشتر براي فرد است .بنياد و شالودة ايـن

انس انيت برداشته و مرتكب اولين عمل آزاد شده اسـت

مكتب مبتني بر فردگرايي است» (مشكات.)003 :31۸۶ ،

(فروم .) 00 :31۸3 ،لذا آنچه دريافت كردني بـوده ايـن

تحليل نسبت زن و آزادي در اسالم ،در مقايسه با غرب ،براساس آراء آيتاهلل خامنهاي30/

است كه:

مؤمنان مثال بزند از زنان مؤمن مثال مـي زنـد «إمـرآت

 .آزادي در غــرب در تقابــل و تنــافي بــا ديــن و خــدا

الفرعون» (بيانـات در  ) 3130/ ۶/3۸كـه ايـن از آزادي

محوري است.

زن  ،در حيطة تكامل فردي و شخصيتي نشـان دارد .در

 .آزادي در غرب ،مقولـه اي برگرفتـه از خواسـته هـاي

قرآن به اين نكته اشاره شـده اسـت كـه «تقـوا» عامـل

انساني است و ارزش ذاتي و عقلي و شرعي ندارد.

كرامت و ارزش انساني است كه اين مسئله زن و مـرد

 .آزادي در غرب ،هم سو با طبع انسـاني بـوده و فقـط

ندارد .در قرآن كريم 3به صراحت اشاره شده است كـه

براي خدمت به نيازهاي مادي اوست.

هر كسي ،از زن يا مرد ،عمل صـالحي انجـام دهـد بـه

در غرب ،انسان موجودي است «آزادِ آزاد» نه «آزادِ

حيات طيبه خواهد رسيد .براي ت حقـق ايـن امـر ،بايـد

مسؤول»؛ بنابر اين برداشت ،در حوزة مرتبط با مسـائل

افراد داراي آزادي باشند تا بتوانند عمـل و نـوع رفتـار

زنان نيز ،آزادي يعني مجاز بودن هـر نـوع اراده و هـر

خويش را خود انتخاب كنند و در اين زمينـه ،تفـاوتي

نوع انتخـاب و از سـويي ،آزادي تنهـا راه رسـيدن بـه

بين زن و مرد وجود ندارد و زنان نيز بـا داشـتن حـق

برابري زن و مرد است (چراغي كوتيـاني.)۸5 :31۸۸ ،

انتخاب ،مي تواننـد مسـير زنـدگي خـويش را انتخـاب

از ديــدگاه آيــت اهلل خامنــه اي ،در غــرب ،آزادي (زن)

كنند ،نه اينكه تابع خواسته يا رأي مردان باشند .نمونـة

معناي وسيعي را شامل مي شود كه از آن مـي تـوان بـه
آزادي از اسارت ،آزادي از اخالق و آزادي از قـوانيني
كه باعث تعهد زن در مقابل شوهر مي شود ،يـاد كـرد؛
البته ايشان در خصوص زن ،از نوع ديگري آزادي يـاد
مي كننـد كـه جنبـة مثبـت دارد و آن عبـارت اسـت از
آزادي از نفوذ مبني بر سوءاستفاده كارفرمايي كه زن را
با مزد كمتري به كارگاه مي كشاند (برگرفتـه از بيانـات
در  .) 313۶/3/15اكنون اين پرسش پـيش مـي آيـد كـه
تبعات آزادي در فرهنـگ غـرب ،بـراي زن چـه بـوده
است؟ در ادامة مقاله ،به تحليل بيانات آيت اهلل خامنه اي
در اين باره مي پردازيم.
استخراج نظريه و راهبردها
از ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،مصاديق آزادي زن در اسـالم
شامل سه حيطة مجزا و در عين حال ،مرتبط بـا هـم اسـت.
اين حيطهها شامل فردي و اجتماعي و خانوادگي است:
 . 3حيطة فردي :در حيطة فردي ،طي كردن راه تكامل و
معنويت زنان و مردان هيچ تفاوتي با هم ديگر ندارد و
حتي در قرآن ،وقتي خداوند متعـال مـي خواهـد بـراي

عملي اين موضوع ،در قرآن آمده كه مربوط به داسـتان
همســر فرعــون اســت .او بــا وجــود ادعــاي خــدايي
همسرش ،خداي يكتا را مي پرستيد.
 . 3حيطة خانوادگي« :مادرى ،مسـئله همسـرى ،مسـئلة
خانه و خانواده ،مسائل بسيار اساسى و حيـاتى اسـت»
(بيانات در  .)3135/35/0در درجة اوّل ،مسئلة انتخاب
همسر است« .به نظر اسالم ،زن در انتخاب همسر آزاد
است و هيچ كس نمى تواند در مورد انتخاب همسر ،بر
هيچ زنى چيزى را تحميل كند .يعنى حتى برادران زن،
پدرِ زن ،خويشاوندان دورتر كه جاى خود دارند ،اگـر
بخواهند بر او تحميل كنند كه تو حتماً بايد با شـخ
مور د نظر ازدواج كنى ،نمـى تواننـد و چنـين حقّـى را
ندارند .اين نظر اسالم است» (بيانات در.)3130/33/35
 . 1حيطــة اجتمــاعي :در نگــاه اســالم زنــان «در همــة
حيطه هاي اجتماعي ،اعم از فعّاليت اقتصادى ،فعّاليـت
سياسى ،فعّاليت اجتماعى بـه معنـاى خـاص ،فعاليّـت
علمى ،درس خواندن ،درس گفتن ،تالش كردن در راه
خدا ،مجاهدت كردن و همـة ميـدانهـاى زنـدگى در
صحنه جامعه مي توانند حضور فعال داشـته باشـند .در
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حضور اجتماعي و فعّاليت هاى متنوّع در همة ميدانها،

هستند؛ ولي يك اصل اساسـي ،كـارِ خانـه و خـانواده و

هيچ تفاوتى بين زن و مرد از نظر اسالم نيست .از نظـر

همسر و كدبانويى و مادرى است كه نبايد تحتالشعاع

اسالم ،در همة اين فعّاليت هاى مربوط به جامعة بشرى

قرار گيرد .زيرا اگر به اين اصل ضـربه و صـدمهاي وارد

و فعّاليتهاى زندگى ،زن و مرد داراى اجازة مشـترك

شود جايگزين ندارد .هيچ كس ديگر نميتواند اين كـار

و همسان هستند» (بيانات در  .)3130/33/35در اسالم،

را بكند؛ البته حتماً بايستى بر روى كار زنهاى خانـهدار

نمونه هاي بسياري از حضـور اجتمـاعي سياسـي زنـان

ارزشگــذارى ويــژه بشــود» (بيانــات در .)3135/35/30

درخور مشاهده اسـت؛ ماننـد بيعـت گـرفتن از زنـان،

« جرم بزرگ تمدن غرب اين است كه به نام حمايت از

هجرت براي مبارزه بـا كفـر و شـرك ،كوشـش در راه

زنان ،به آنان خيانت مى كند و نقش حقيقـى آنـان را در

اسالم و واليت و( ...ع السوند.) 31۸/3 :3135 ،؛ اما اين

تاريخ و جامعه و خانواده تضعيف ميكنـد و يـا ناديـده

حضور اجتماعي ،چهار شرط اساسي دارد:

مىانگارد» (بيانات در .)31۸0/0/0

اول :تناسب فعاليت اجتمـاعي بـا جسـم و روحيـة

خانواده كوچك ترين نهاد جامعه است؛ اما مهم ترين

زنانه « :بعضى از كارها هست كه باب زنان نيست؛ چون

نهاد براي ايجاد و پرورش و تربيت انسان هاست و بايد

با تركيب جسمانى آنهـا تطبيـق نمـيكنـد .بعضـى از

سعي كرد تمام عوامل تحقق يـك خـانواده ايـده آل ،از

كارها هم هست كه باب مردان نيست؛ چون بـا وضـع

لحاظ ديني فراهم شود .يكي از اين فعاليت ها ،توجه به

اخالقى و جسمى آنها تطبيق نمي كنـد .ايـن موضـوع

كارويژه هاي اختصاصي زنان در منزل ،به عنوان همسر

ربطــى بــه ايــن نــدارد كــه زن مــىتوانــد در ميــدان

و مادر است كه انجام درست اين نقش ،باعث مي شـود

فعّاليت هاى اجتماعى باشد يا نه .تقسيم كار ،برحسـب

بخش مهمي از كاركرد خانواده به درستي انجـام شـود.

امكانات و شوق زمينههاي اقتضاى اين كار است .اگـر

در اين صورت ،مي توان اميدوار بود كه جامعـه رو بـه

زن بخواهد شوق داشته باشد ،مـىتوانـد فعّاليـتهـاى

تعالي و پيشرفت حركت خواهد كرد .افراد يك جامعه

گوناگون اجتماعى و آنچه كه مربوط به جامعـه اسـت،

بايد بدانند كه وجود انسان هاي كارآمد و با اخـالق در

انجام دهد .اينكه مىفرمايد« :مَن اَصبحَ ال يَهـتَم بـامورِ

جامع ه نيازمند تربيت است و اولين مربي انسـان ،مـادر

المُسلِمينِ فَليسَ بِمُسلِم» مخصوص مردان نيست؛ زنان

اوست؛ بنابراين زنان بايد بتوانند با فراغت و آرامش به

هم بايد به امـور مسـلمانان و جامعـة اسـالمى و امـور

اين نقش مهم بپردازند.

جهان اسـالم و همـة مسـائلى كـه در دنيـا مـيگـذرد،

سوم :رعايت حـريم محـرم و نـامحرم در اجتمـاع:

احساس مسؤوليت كنند و اهتمام نمايند؛ چون وظيفـة

اسالم براي فعاليت هـاي زن و مـرد حـدودي را معـين

اسالمى است» (بيانات در  .) 3130/۶/3۸به هـر تقـدير،

كر ده است كه مربوط به اجازه داشتن زن براي فعاليـت

از ديدگاه آيت اهلل خامنـه اي ،فعـاليتي مناسـب اسـت و

ني ست بلكه مربوط به اختالط زن و مرد است« .اسـالم

موجبات سعادت انسان را فراهم مي كند كه متناسب بـا

معتقد است كـه مـرد و زن بايـد يـك مرزبنـدى ميـان

ساخت جسمي و روحيات رواني او باشد.

خودشــان در همــه جــا ،در خيابــان و در اداره و در

دوم :آسيب نرساندن فعاليت اجتماعي به كدبانوگري

تجارتخانــه ،داشــته باشــند .ميــان زن و مــرد مســلمان،

زنان« :انواع مشاركتهاى اجتماعى  ،اقتصادي و سياسـي

حجاب و مرزى معيّن شده است .اختالط و امتزاج زن

براي زنان الزم اسـت؛ چـرا كـه زنـان نيمـي از جامعـه

و مرد ،مثل اختالط و امتزاج مردان با هم و زنان با هم

تحليل نسبت زن و آزادي در اسالم ،در مقايسه با غرب ،براساس آراء آيتاهلل خامنهاي33/

نيست .اين را بايد رعايت كنند .هم مرد بايـد رعايـت

زنان و مردان نامحرم ،در محيط كـار ،باعـث مـي شـود

كند و هم زن بايد رعايـت كنـد .اگـر ايـن حسّاسـيتِ

افراد به جاي توجه به ظاهر همديگر ،به فعاليت خـود

اسالم نسبت به روابط و نوع اختالط مرد و زن رعايت

مشغول باشند و اين گونـه از هـدر رفـتن نيـروي كـار

شود ،همة كارهـايى كـه مـردان مـىتواننـد در عرصـة

جلوگيري مي شود.

اجتماعى انجام دهند ،زنان هم ،اگر قدرت جسـمانى و

ديدگاه هـاي آيـت اهلل خامنـه اي در زمينـة نسـبت زن و

شوق و فرصتش را داشته باشند ،ميتوانند انجام دهند»

آزادي در فرهنگ غرب ،از طريق روش تحليـل محتـوا

(بيانــات در « .)3130/33/35حجــاب يكــى از وســايل

كدگذاري شد و هفت شاخ

امنيت اسـت .بـا حجـابِ زنِ مسـلمان ،هـم خـود زنِ

 . 3معناي كلي آزادي در فرهنگ غرب ،در حوزة زنان؛

مسلمان امنيت پيدا مي كند و هم مردان مسلمان امنيـت

 . 3آزادي از قيد حجاب و پوشش در خصوص زن ،در

پيدا مـىكننـد .آن جـايى كـ ه حجـاب را از زنـان دور

فرهنگ غرب؛

مىكننـد ،آن جـايى كـه زن را بـه عريـانى و برهنگـى

 . 1آزادي روابط جنسي زن و مرد ،در فرهنگ غرب؛

نزديك ميكنند ،در درجة اوّل ،امنيت از خود زن و در

 . 0آزادي زن از قيــد ازدواج و تشــكيل خــانواده ،در

درجة بعد ،از مردان و جوانان گرفته خواهد شد .بـراى

فرهنگ غرب؛

اينكه محيط سالم و داراى امنيت باشد ،زن بتواند كـار

 . 0آزادي زن از نفوذ مطلق مرد در خانواده ،در فرهنگ

خــود را در جامعــه انجــام دهــد ،مــرد هــم بتوانــد

غرب؛

مسؤوليت هاى خود را انجام دهـد ،اسـالم حجـاب را

 . ۶آزادي زن از وظيفــة فرزنــدپر وري در خــانواده ،در

معيّن كرده است» (بيانات در .)3130/33/35

فرهنگ غرب؛

از منظر آيت اهلل خامنه اي ،اهميت رعايت محـرم و
نـــامحرم بـــه خـــانواده برمـــي گـــردد (بيانـــات در
 .) 3135/35/30رعايت حـريم بـين زن و مـرد ،باعـث
مي شود ارضاء نيازهاي جنسي محدود به حريم خانواده
باشد و از روابط آزاد جنسي در جامعه جلوگيري شود.
وقتي افراد برآورده شدن نيازهاي عاطفي و جنسي خود
را محدود به محيط خانواده كنند ،گرمتر شـدن روابـط
زن و شوهر را باعث مي شوند كـه ايـن امـر اسـتحكام
خانواده را به همراه دارد؛ از طرفي ،رعايت حريم بـين

اصلي به دست آمد:

 .3آسيب شناسي آزادي زن در فرهنگ غرب.
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آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ آزادي زن از
آزادي زن در
وﻇﻴﻔﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري در
ﺧﺎﻧﻮاده در
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب

آزادي زن از آزادي زن از آزادي رواﺑﻂ آزادي از ﻗﻴﺪ ﻣﻌﻨﺎي ﻛﻠﻲ
ﻧﻔﻮذ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺮد ﻗﻴﺪ ازدواج و ﺟﻨﺴﻲ زن و
ﺣﺠﺎب و
آزادي در
در ﺧﺎﻧﻮاده در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻮﺷﺶ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب در ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺮب
ﺧﺼﻮص زن در در ﺣﻮزه زﻧﺎن
ﻏﺮب
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب

ﺷﻜﻞ  .1ﻧﻤﻮدار ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻋﺪدي ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي زن و آزادي در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮب
ﻃﺒــﻖ ﺳــﺨﻨﺎن آﻳــﺖاﷲ ﺧﺎﻣﻨــﻪاي ،ﺑﻴﺸــﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎي
آزادي در ﻏــﺮب ﺑــﺮاي زﻧــﺎن ،آزادي از ﻗﻴــﺪ ﭘﻮﺷــﺶ و

ﺧﺎﻣﻨــﻪاي ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺼــﺎدﻳﻖ آزادي زن در ﻓﺮﻫﻨــﮓ
ﻏﺮب ،ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺳﺖ:

ﺣﺠﺎب اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻌـﺎﻧﻲ آزادي در ﻏـﺮب را
آزادي در ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ رﻳﺸـﺔ آزادي

»آزادي از ﻗﻴـــﺪ ﺣﺠـــﺎب و ﭘﻮﺷـــﺶ« )ﺑﻴﺎﻧـــﺎت در

در ﻣﻜﺘﺐ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ ﻏﺮﺑﻲ ،آزادي اﻧﺴﺎن ﻣﻨﻬﺎي ﺣﻘﻴﻘﺘـﻲ

(1367/11/8

ﺑﻪ ﻧﺎم دﻳﻦ و ﺧﺪاﺳﺖ )ﺑﻴﺎﻧـﺎت در  (1377/6/12و اﻳـﻦ

ﻛــﻲ از ﻣﺼــﺎدﻳﻖ آزادي در ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻏــﺮب ،آزادي در

ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻜﺮي در ﺣﻮزة زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد .ﻃﺒﻖ

ﭘﻮﺷﺶ و ﻧﻮع ﻟﺒﺎس اﺳـﺖ؛ اﻣـﺎ آﻧﭽـﻪ در واﻗﻌﻴـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ

دﺳﺘﻮرﻫﺎي دﻳﻨﻲ ،ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠـﻮه ﻫـﺎي ﺣﻀـﻮر

ﻏﺮب ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد ﻧﻪ آزادي در ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻠﻜﻪ آزادي

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زن ،داﺷـﺘﻦ ﭘﻮﺷـﺶ و ﺣﺠـﺎب اﺳـﺖ .وﻗﺘـﻲ

از ﻗﻴﺪ ﭘﻮﺷﺶ و ﺣﺠﺎب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ و ﺳﻨﺪ

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻳﻨﻲ ،ﺑﻪ ﺧﺼـﻮص در ﺣـﻮزة

اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻧﺪادن ﺣـﺪاﻗﻞ ﺣﻘـﻮق ﺑـﻪ اﻗﻠﻴـﺖﻫﺎﺳـﺖ ﻛـﻪ

اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻴـﺮوي ﻓﻜـﺮي ﻏﺎﻟـﺐ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ،

دﺧﺘﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﭘﺎﻳﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﺣﺠﺎب از ﺣﻖ آﻣـﻮزش

ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑـﺎ ﺣﺠـﺎب و ﭘﻮﺷـﺶ ﻳﻜـﻲ از

و ﺗﺤﺼــﻴﻞ ﻣﺤــﺮوم ﻣــﻲﺷــﻮﻧﺪ )ﺑﺮﮔﺮﻓﺘــﻪ از ﺑﻴﺎﻧــﺎت در

ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد؛

 1383/10/29و  .(1390/1/10ﻳﺎ »در ﺟﻨﮓ روﺳﺮي ،ﻳﻜﺒﺎره

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص وﻗﺘﻲ رﻧﮓ و ﺑﻮي آزادي و اﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮدي ﺑﻪ

رؤﺳﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزهﺟﻮﻳﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﺑﭽﺔ ﻣﺘﻌﺒﺪ

ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و اﻳﻦ ﻫـﺪﻓﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻏـﺮب

و ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻘﻴﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ« )ﺑﻴﺎﻧـﺎت در

روي آن ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔــﺬاري ﻣــﻲﺷــﻮد .از دﻳــﺪﮔﺎه آﻳــﺖاﷲ

 .(1368/9/2آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ وﻗﺎﻳﻊ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺗﻨـﺎﻗﺺﻫـﺎﻳﻲ

تحليل نسبت زن و آزادي در اسالم ،در مقايسه با غرب ،براساس آراء آيتاهلل خامنهاي33/

است كه در گفتار و رفتار مشاهده شدني اسـت .در فرهنـگ

را مرتكب نشده است و اين از مصاديق فساد محسوب

غرب ،ادعا بر اين است كه حجاب مسـئلهاي دينـي اسـت و

نمي شود (والدمن.)31۸1 ،

در جوامع الئيك نبايـد ظهـور پيـدا كنـد؛ امـا علـت واقعـي
مخالفت با حجاب اين است كه سياست راهبـردي و بنيـاني
غرب دربارة زن ،يعني عرضه شدن و هـرزه شـدن زن را بـا

«آزادي زن از قید ازدواج و تشكیل خانواده» (بیانیات در
)3313/1/33

چالش رو به رو ميكند و مانع تحقق آن ميشود (بيانـات در

تشكيل زندگي مشترك بين زن و مرد ،نيازمند نـوعي

 .)3135/1/3در واقع ،آنها نهتنهـا چنـين مسـئلهاي را بـراي

تعهد است كه طرفين در قبال هم دارند .اين تعهدات در

فرهنگ خويش معرفي مـيكننـد ،بلكـه مـيخواهنـد بـراي

مجموعه اي از شرع و عرف تعيين و اجرا شـدني اسـت.

پيشبرد اهـداف اسـتعمارگرانة خـويش ،آن را در كشـورهاي

در واقع ،قبول اين تعهـدات اسـت كـه فـرد را از سـود

ديگر هم انتشار داده و جاهليت خودشان را بر معرفت عـالم

انگاري شخصي جدا مي كند و به منفعت گروهـي ،گـره

غلبه دهند (بيانات در .)3135/۸/33

مي زند و در نهايت ،قبول منفعت خـانوادگي اسـت كـه

در واقع ،هدف اصلي غرب از تبليـ روي بـيحجـابي،

فرد را آمادة پـذيرش منفعـت جمعـي بـزرگ تـر ،يعنـي

تأمين آزادي براي زنـان نيسـت؛ بلكـه تـأمين خواسـتههـاي

اجتماع ،مي كند؛ اما در تئـوري سـود فـردي ،بـه اولـين

غريزي و بهرهمندي نامشروع مـرد از زن اسـت (برگرفتـه از

مسئله اي كه تعدّي مي شود ،تشكيل خانواده است؛ چركه

بيانــات در  3133/3/3۸و  .) 3133/3/30در واقــع امــر ،در

فقط سـود و منفعـت و مصـلحت فـردي اهميـت پيـدا

آزادي از قيد و بند پوشـش و حجـاب بـراي زنـان« ،التـذاذ

مي كند .ام روزه آنچه به عنوان رفتاري منتج از مدرنيسـم،

مردان» نهفته است (بيانات در .)3135/۸/33

در فرهنگ غرب ،مشاهده كردني است زندگي مشـترك
بــين زنــان و مــردان اســت كــه بــدون ازدواج صــورت

«آزادي اخییتالز زن و مییرد در جامعییه» (بیانییات در

مي گيرد .تفاوت اين نوع زندگي با ازدواج ،در اين است

)3331/33/8

كه طرفين هيچ نوع ت عهدي را براي تـداوم هـم زيسـتي

در فرهنگ غرب ،بناي اصلي بر اين است كه زن و
مرد با هم آزادانه رفتار كنند و اين بـه هـيچ وجـه ،بـه
معنا ي آزادي زنان در مباحث علمي ،درس خواندن يـا
شركت در امور سياسي نيسـت و گـر نـه بـرآورد ايـن
چنين خواسته هايي بـا اخـتالط نكـردن زن و مـرد ،آن
گونه كه در فرهنگ غرب مطرح است ،نيز امكـان پـذير
اسـت (برگرفتــه از بيانــات در  .) 3133/3/33در واقــع،
آزاد ي زن به منظور سـوق دادن ايـن قشـر بـه سـمت
بهــره بــرداري هــاي نفســان ي اســت و در ايــن راه ،از
جاذبه هاي فيزيكي زن سوءاستفاده مي شود (برگرفته از
بيانــات در  .) 31۶0/33/15در كشــورهاي غربــي ،اگــر
كسي با چند زن رابطة آزاد جنسي داشته باشـد جرمـي

تقبل نمي كنند؛ در حالي كه در ازدواج ،تعهد به زنـدگي
دائم موضوعي محوري است .تپژوهشي نشـان مـيدهـد
كه فقـط يـك پـنجم كودكـان آمريكـايي كـه در چنـين
خانواده هايي به دنيـا مـي آينـد تـا سـن بلـوغ بـا پـدر و
مادرشان زندگي مي كننـد (ويلسـون31۸1 ،؛ بـه نقـل از
ديويد پوپنو ،زندگي بدون پدر.)333۶ ،
در غرب ،ازدواج تنهـا بـه عنـوان ابـزار تشـكيل سـلول
اساســي جامعــه اهميــت دارد؛ ولــي اگــر فــرض شــود كــه
ارزشهاي اخالقي جوامع تغيير كند و سلول اساسي تشـكيل
دهنده جامعـه ،آزادي بـدون ازدواج باشـد ،ديگـر از چنـين
اهميتي برخوردار نخواهد بود .ايـن مسـئله در اصـل ششـم
قانون اساسي آلمان ،ايـن گونـه بيـان شـده اسـت :ازدواج و
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خــانواده ار حمايــتهــاي ويــژه نظــام حكــومتي برخــوردار

يك طبقه يا هر دو .اين جامعهشناسـان بـه عوامـل گونـاگون

است ...قانونگذار موظف است ،براي فرزنداني كه خـارج از

مربوط به جايگاه زنان در خانواده ،يعني مادري و تقسيم كـار

كانون ازدواج به وجود آمدهاند ،از لحـاظ رشـد جسـماني و

خانگي و وابستگي اقتصادي زنان توجه كردهاند .مـادري بـه

روحي و عزت اجتماعي ،همان وضـعي را فـراهم كنـد كـه

عنوان حرفهاي تمام وقت ،تفكر و آرمان مـا را دربـارة زنـان

براي فرزندان به وجود آمده در كـانون ازدواج فـراهم اسـت

شكل داده است و زنان بـه طـور معمـول ،مسـؤل كارهـاي

(اصل ششم پاراگراف اول و پنجم قانون اساسـي آلمـان) .در

ضــروري و تكــراري هســتند؛ حــال آنكــه مــردان كارهــاي

همين رابطه ،در غرب شـرط مجـاز بـودن آميـزش جنسـي

خالقانه انجام ميدهند (سيدان .)31۸5،ايـن در حـالي اسـت

ازدواج نيست ،بلكه افـراد خـارج از چـارچوب ازدواج نيـز

كه آيتاهلل خامنهاي اتفاقـاً يكـي از نشـانههـاي مردسـاالري

داراي چنين روابطي هستند و ايـن فسـاد اخالقـي ،حتـي از

غربيها را اين ميدانند كه مردان براي التذاذ از زنان ،آنهـا را

پشتيباني ِحقوقي نيز برخوردار است .بر همين مبنـا ،از سـال

به كشف حجاب و آرايش و تبرج تشويق ميكنند (برگرفتـه

33۶3م ،در آلمان آميزش جنسي زن و مرد متأهل ،در خـارج

از بيانات در.)313۶/3/15

از چارچوب ازدواج ،آزاد شد؛ در حالي كـه چنـد همسـري
ممنوع شد؛ به عالوه ،زندگي مشترك زن و مرد بـه صـورت
آزاد هم مجاز شمرده شد (والدمن.)31۸1 ،

«آزادي زن از وظیفییه پییرورش فرزنییدان» (بیانییات در
:)3313/1/33
يكي از مصاديق آزادي زنان در غـرب ،آزادي از وظيفـة

«آزادي زن از نفوذ مطلق مرد» (بیانات در)3313/1/33

پرورش فرزند و سپردن اين مهم به نهادهـاي دولتـي اسـت.

بنا بر ديدگاه آيتاهلل خامنهاي ،در فرهنگ غرب ،يكـي از

سيمون دوبووار ،از نظريهپردازان مهـم عرصـة فمينيسـم ،بـا

مصاديق آزادي در خصوص زن ،آزادي از نفوذ مرد بوده كـه

بهرهگيري از مفهوم «ديگر» يا «ديگري» نتيجه ميگيرد كـه در

بيشتر منظور شوهران است .يكي از مباحثي كـه در فمينيسـم

جوامع مردساالر فعلي ،هويـت زن نقـش ديگـري بـه خـود

واكاوي شده ،مبحثي بـه نـام مردسـاالري اسـت .در جريـان

ميگيرد و در اين وضعيت «ديگري» هميشه عامل مـزاحم و

اصالحات در غرب و در مخالفت بـا اوامـر كليسـا ،يكـي از

بر هم زنندة آزادي تلقـي مـيشـود .او در ادامـه ،ايـن طـور

مسائلي كه مطرح ميشد اين بود كه هيچ فردي تحت سـلطة

نتيجهگيري ميكند كه دو نهـاد «ازدواج» و «مـادري» دو قيـد

فرد ديگـري نبايـد قـرار گيـرد و همـة افـراد داراي مراتـب

بندگي و «اسارت» فراروي زنان است و راه عالج را در نفـي

يكساني هستند .اين در حالي است كه در طول تاريخ ،زنـان

ازدواج و مادري و يافتن روح «آزادي» ميدانـد (برگرفتـه از

تحت سلطه و سيطرة مردان بودهاند و تنها راه رهايي از ظلـم

شاكري)31۸۸ ،؛ بنابراين يكي از راههاي آزادي زنان ،رهـايي

و ستم به زنان ،از بين رفتن نظام مردساالري است.

آنان از قيد تربيت فرزند است .اگر كودكي را دايـهاي خـوب

فمينيستها ،بهخصوص راديكالها ،معتقدند كـه تسـلط

يا مهدكودكي مناسب بزرگ كند ،اگر بشود آموزش او را بـه

مردان بر زنان فرايندي است كه از خانواده شروع ميشـود و

دست مدرسهاي دولتي يا خصوصي سپرد ،اگر امنيت و رفـاه

به اجتمـاع راه پيـدا مـيكنـد( 4رودگـر .)۸0 :31۸۸ ،از نظـر

اجتماعي او را بتوان از طريق پليس و مـددكارهاي اجتمـاعي

جامعهشناسان فمينيست ،خانواده محل اصلي سـتم بـر زنـان

كنترل كرد و ،...در اين صورت ،ديگر پدر و مـادر احتيـاجي

اســت؛ خــواه ايــن ســتم بــه جامعــه كشــيده شــده و نظــام

به ازدواج ندارند .شايد در اين صـورت ،مـردان و زنـان بـه

سرمايهداري نيز از آن بهرهمند شود ،خـواه مـردان بـه عنـوان

سادگي تصميم بگيرند كه بدون تشريفات ازدواجـي قـانوني،

تحليل نسبت زن و آزادي در اسالم ،در مقايسه با غرب ،براساس آراء آيتاهلل خامنهاي33/

با يكديگر همزيستي مشـترك داشـته باشـند .اگـر افـراد آزاد

و متأثر از فرهنگ يونان و روم باستان ،ارزش و اعتبـار زن را

باشند كه هر زمان مايـل بودنـد ،دسـت از زنـدگي مشـترك

به اين ميداند كه خود را در چشم مردان آرايش كنـد و او را

بردارند نه زن و نه مرد ،انگيزهاي براي سرمايهگذاري سنگين

ايــن چنــين تحســين مــيكننــد (برگرفتــه از بيانــات در

در اين رابطه ندارند .اكنون در فرهنگ غرب ،وجود كودكـان

 .)3135/۸/33در واقــع در ايــن فرهنــگ ،آنچــه بــه عنــوان

تك والد معضلي بـزرگ اسـت .اگـر فرهنـگ جامعـه بـراي

شاخ

دفاع از حقوق زن شناخته شده ،خود باعث تجـاوز

مردان ،دسترسي به روابط جنسي آزاد را فـراهم كـرده اسـت

به حقوق آنها شـده اسـت و آن گسـترش بـيبنـدوباري و

بدون آنكه در ازاي آن تعهد و پايبندي داشـته باشـند ،مسـلم

ترويج روابط آزاد بين زن و مرد ،در زير لقـاي آزادي اسـت

است كه بسياري از مردان هرگـاه تمايـل داشـته باشـند زوج

(برگرفته از بيانات در  .)31۸۶/0/31حضور زن در كنار مرد،

خود را رها ميكنند .در اين حالت ،هنگامي كه خانوادههـاي

در بخشهاي مختلف جامعه و بدون حفاظ ،ايـن انديشـه را

تك سرپرست عموميت پيدا كنند ،به طور قطـع ايـن مـادران

در غرب تقويت كرده كه ديگر مشكل زن حل شده و باعث

بوده و نه پدران كه ناگزير به بـزرگكـردن فرزنـدان هسـتند

شده است زنان بتوانند به پيشرفتهايي در سـطح اجتمـاعي،

(ويلسون 305 :31۸۸ ،تا .)305

شغلي ،تحصيلي و سياسي دسـت پيـدا كننـد؛ امـا همچنـان
«زنان زير ستم تاريخي» (بيانات در  )31۶3/33/۸قرار دارند.

آسیبشناسی آزادي زن در فرهنگ غرب

ب .سوءاستفاده از زن و تحقير او :در فرهنگ غـرب ،بـه

طبق مباني نظري مطـرح شـده از آيـتاهلل خامنـهاي ،در

لحاظ تفكّر مادّيگري و عمل در راستاي چنين نگرشـي كـه

باب آزادي در غرب ،به علت وضع خاص حاكم بر فرهنـگ

البتّه بر پاية فرهنگ روميايي است و به علت ويژگـي هـاي

غرب ،مبني بر اصل لذتطلبي و «ظلم و بـيبنـد و بـاري و

ظــاهري و جســمي زن ،احتــرام و ارزشــي كــه زن در

افســـار گســـيختگي در زيـــر نقـــاب آزادي» (بيانـــات در

فرهنــگ غــرب داراســت ،در راســتاي تحقــق يكــي از

 )3133/3/31و همچنــين در زيــر «ســاية تفكــر اومانيســتي»

پست تـرين خصـلت هـا و غرايـز مـادّي بشـري انجـام

(بيانات در  ،)31۸3/۸/0زن و مرد به وادي ابتالئـات جنسـي

مي شود (برگرفته از بيانات در  .) 3135/35/0در فرهنگ

كشانده ميشوند .ورود بـه ايـن وادي ،باعـث برافـروختن و

رومي نيز ،زنان را به عاليترين مقام مي رسـاندند و بـه

دامن زدن به آتش زيادهرويهاي جنسيِ بيقانون و بـينظـم

آنان احترام مي گذاشتند و بـه زيـورآالت و آرايـش هـا

در جامعه شده كه اين پديده با آوردن زن ،بـه شـكل متبـرج

مي آراستند؛ اما نه براي احترام به او ،بلكه بـراي اشـباع

در جامعه انجام ميشود (برگرفته از بيانـات در .)31۸۶/0/31

خصلت هاي غريزي مردان؛ اين مسئله نه تنهـا تـوهيني

رواج بيقانون و بينظـم انگيـزه جنسـي در جامعـه غربـي،

براي زنان است بلكه باعث ابتذال فرهنگ و تمدن نيـز

آسيبهايي به كل جامعة انساني ،بـه خصـوص زنـان ،وارده

مي شود (برگرفته از بيانات در .)3135/35/0

آورده است؛ از جمله:

براي مثال « در انگلسـتان از هـر ده زن هفـت زن در

الف .عمل برخالف فطرت انساني :غـرب بـا اصـرار بـر

دوره زندگي شغلي خود ،به مـدت طـوالني ،دچـار آزار

برهنگـي و بــيبنــدوباري زن و مـرد ،بــر خــالف فطــرت و

جنسي مي گردد و در مورد تجاوز جنسي نيز ،در بررسي

طبيعت انساني عمل كـرده و بـه ايـن روش ،باعـث تضـييع

در لندن آشكار ساخت كه از هر شش زن يك زن مـورد

حقوق زنان در فرهنگ غرب شده است (برگرفتـه از بيانـات

تجاوز قرار گرفته بود» (گيدنز« .)353 :31۸۶ ،در چنـين

در  .)3130/3/3۶در واقع ،فرهنگ غرب سرشار از جاهليـت

نظــامي ،يكــي از رســواترين اشــكال توســعه ،تجــارت
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جديدي به نام بهره برداري جنسي يا جهانگردي سـكس

كنوني در مـدارس از طريـق درس هـاي علمـي يـا بـه

است كـه طـي آن مـردان كشـورهاي توسـعه يافتـه ،بـه

صورت آگاهانه از طريـق درس هـاي آمـوزش جنسـي

روسپي خانه هايي كه در جهان سـوم صـرفاً بـراي آن هـا

نگرشي مكانيكي نسبت به امور جنسي ارائه مي دهـد و

برپاشده ميروند» (فرنچ ۶0 :3131 ،و .)۶۶

ارزش هايي را منتقـل مـي كنـد كـه غالبـاً غيردينـي يـا

ج .همجــنس گرايــي :اكنــون در دنيــاي غــرب،

ضدديني هستند .در اين شيوه ،به جـاي ارائـه نگـرش

همجنس گرايي از دردهاي بـزرگ و نـاعالج اسـت .آن

اخالقي به دانش آموزان و هدايت زندگي آنان بدان سو

طور ادبياتِ پرده درانه و عريان در زمينة مسائل جنسي

نسبت به يكي از غني تـرين جنبـه هـاي تجربـه انسـان،

و ارتباط زن و مرد را به ميـان آوردن ،آن طـور جـنس

يعنــي رابطــه سرشــار از عشــق زوجيّــت ،ديــدگاهي

زن را يعني همان بخش زيبـا و لطيـف و مسـتور و در

مادّه گرايانـه ،پسـت و كـامالً محـدود ارائـه مـي شـود»

پردة وجود بشر را براي شغل و براي تبليغات و بـراي

(متقيفر 313 :31۸۸ ،؛ به نقل از سيدعلي اشرف).

كار به ميدان كشاندن ،از لبخند او از زيباييهـاي او از
جسم او از چهره او براي ترويج فالن جنس بـيارزش

نتیجه

و پست براي به دست آوردن پول اسـتفاده كـردن ايـن

 . 3براساس ديـدگاه آيـت اهلل خامنـه اي در فرهنـگ

مسائل را هم دنبـال خـودش دارد .طبيعـي اسـت ايـن

غرب ،آنچه «آزادي» براي زن به ارمغـان آورده اسـت،

كارها را دنياي غرب و سياست هاي غربي كـرده اسـت

نامعادله اي است كه جامعه را به دو بخش مردان و زنان

(برگرفته از بيانات در .)31۸۶/0/31

مورد انتفاع قرار مي دهد (بيانـات در )3135/1/3؛ چـرا

« امروزه كه حدود يك قرن از ورود آموزش جنسي

كــه ايــن چنــين حضــور آزادانــة زنــان ،هــم بــراي

به مدارس غربي مي گذرد بر اساس داده هاي علمـي بـا

ســرمايه داري غــرب منفعــت آور اســت و هــم بــراي

قاطعيت مي توان ادعا كرد كه به دليل عنان گسـيختگي،

سوءاستفاده مـردان از ظرافـت و لطافـت زنانـه امكـان

ايجاد بي بندوباري و ناپايبندي به اخالق انسـاني هـيچ

فراهم كرده است.

دستاورد مثبتي براي آنان نداشته است .در برابر مي توان

 . 3بنابر ديدگاه آيـت اهلل خامنـه اي ،مصـاديق آزادي در

مشــكالت زيــر را از پيامــدهاي آموزشــي جنســي در

غرب شـامل :آزادي از قيـد حجـاب و پوشـش؛ آزادي

مدارس برشمرد :آشـنا كـردن دانـش آمـوزان در سـنين

اختالط زن و مرد در جامعه؛ آزادي زن از قيـد ازدواج

پايين با راه هـاي جلـوگيري از حـاملگي ،كـاهش سـن

و تشــكيل خــانواده؛ آزادي زن از نفــوذ مطلــق مــرد و

ارتباط جنسي ،افزايش همجنس ب ازي ،كاهش سن ازالة

آزادي زن از وظيفه پرورش فرزندان اسـت .طبـق ايـن

بكـــارت ،ارتبـــاط جنســـي معلمـــان و مـــديران بـــا

ديدگاه ،بايد براي احياي حقوق زن از خـانواده شـروع

دانش آموزان و از بين رفتن امنيت دختران در مدرسه و

كرد؛ بدين ترتيب ،امكـان سوءبرداشـت از كـار زن در

خارج مدرسه» (متقي فر.)33۸ :31۸۸ ،

خانه و وظيفة پرورش فرزندان كمتر خواهد شد.

« در نظام سكوالريسـتي ،ارزش اخالقـي مطلـق كـه

 . 1طبق ديدگاه آيتاهلل خامنـه اي ،آزادي در وزنـة ديـن،

تمام مدارس به رعايت آن موّظف باشند وجود نـدارد.

بايد با تكليف موازنـه شـود .ببينـيم اكنـون تكليـف مـا

در وضعيت سردرگمي اخالقي به نظـر مـي رسـد هـيچ

چيست؟ در جهان بيني توحيدي ،انسان تنهـا بـراي ايـن

چيز پايدار وجود ندارد .آمـوزش جنسـي بـه صـورت

زندگي مـادي و دنيـايي خلـق نشـده اسـت ،بلكـه اگـر

تحليل نسبت زن و آزادي در اسالم ،در مقايسه با غرب ،براساس آراء آيتاهلل خامنهاي31/

موهبتي به او رسيده و ظرفيتي در اختيار او گذاشته شده

نقـش همســري و فرزنـدپروري نــه تنهـا مــانع آزادي و

براي عبوديت و بندگي خداوند است .در اين زمينه ،زن

پيشرفت نيست كه حتي عين پيشرفت و تعالي است.

اگر بخواهد به شكوفايي استعدادهاي خـود برسـد بايـد
بررسي كند كه مي خواهد در چه وضـع و مـوقعيتي ،بـه
اين هدف دست پيدا كند .در اين ديدگاه ،كـار منـزل و

شكل .3مدل مفهومی محقق ساخته نسبت زن و آزادي در فرهنگ غرب
پینوشت

قرار ميگيرند (رودگر ،31۸۸ ،به نقل از هيوود  ،اندرو ،چهار

 .3سوره اعراف.303 ،

مبحث اساسي فمينيسم ).

Liberteh .2

 .3سوره نحل.33 ،
 .4مردساالري به نظام سلطه مردانهاي ميگويند كه از طريق
نهادهاي اقتصادي و سياسي و اجتماعياش زنان را سركوب
ميكند و در تمامي مظاهر تاريخي ،يعني فئودالي ،سرمايهداري يا
سوسياليستي ،نظام جنس-جنسيتي و نظام تبعيض اقتصادي
بهطور همزمان عمل ميكند (هام  ،مگي ؛ گمبل  ،سارا :31۸3
 .)131ميلت ،نظام مردساالر را نهادي ميداند كه از طريق آن
نيمي از جمعيت كه مؤنثاند تحت كنترل نيمي ديگر كه مذكرند
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Analysis of the Relationship Between Women and Freedom in Islam in Comparison
with West on the Base of Ayatollah Khamenei's Thoughts
M.Saeedyan Jazi
S.Yaraghi

Abstract
One of the most fundamental issues in anthropology is human freedom. In West,
simultaneously with modernism and feminism, women made great efforts to achieve
freedom and have claimed that they have been successful in this field. This article aims to
survey women's freedom in West on the basis of Ayatollah Khamenei's viewpoint by using
qualitative analysis method. In this article, it is aimed to answer this question: what are the
consequences of women freedom considering the differences of definition and position of
freedom in Islam and West? For this reason, Ayatollah Khamenei's viewpoints originated
from his statements and speeches (1978 - 2013) have been collected and analyzed
qualitatively by using thematic method. According to this viewpoint, principles of freedom
not only are disable to restore woman's right, but has also damaged family life and couple
relationships; while on the base of Islam's intellectual system, freedom and responsibility
accompany each other and freedom doesn't mean promiscuity, but is in concomintance with
commitment. In the field of woman science, this matter makes the differences between
woman's position in Islamic and Western culture.

Key Word: Freedom, Woman, Islam, West, Ayatollah Khamenei
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