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 یتمدن ساز کریبا رو

 

  1اخترشهرعلی 

 چکیده

بتدد  و از اایاتا  مساستج ااعىتارخ براتدردار نبتدد   از نظر تاریخ زن قبل از اسلام در محرومیت  رتراوان     

 ناا  ابزارى و کالائخ بدد  یعسخ زن در ردیف یکتخ از کالااتایخ بتدد  است  کته در اس ؛ چرا که ناا  به زن،

آسىانخ ادد تحدل بزرگتخ در زن ایاتاد  داىااعیار مردان بدد ، تا لذت بیشعرى از زندگخ ببرند ولی اسلام با ن

استتلامی وتتتاآیر آن بتتر بیتتدار  استتلامی بتتا رویکتترد تىتتدنی چادنتته  نىتتددس ستتد ال ؛ اایاتتا  زنتتان دران لتتا 

متا  درادا  باید گف  ؛ نسب  به زنان سه رویکرد وادد داردس دررصر بیدار  استلامی ، اس ؟)سدال اصلی(

رویکترد تىتدن ستاز  براستا   رد مسفعلانته ومتدرن ستاز  یربتی بتهشااد  آنیم که ناا  زن از حال  رویکت

،حرک  زن به ستد  کىتال را سترر  بدشتید و زن  ارزشها  اسلامی تبدیل شد  اس س) ررضیه( وحاصل آن

تاآیرات مهىی دربیدار  اسلامی زنان مسلىان شد  است  سلتذا، اهتان دریارعته  مسلىان معحدل واىین امربارث

اتا، ارلتام مدالف  بتا دولت  نشین و مسفعل نیس  وبا اسع بال از حاا  اسلامخ آنرا به نىادزن مسلىان اانه که

رودس رسدان اظهار وادد رردى یا مذابخ بته کتار متخاسلامخ به کرد  وتلاش نىددند  ارلام کسد که اولا؛ پدشش

 . به دین اسلام اس حاا ، پاسدخ به اسبش رىیسیسم اس  ودلیل تشرف  آانیا ؛ تداه به

 

 س، تىدن ساز ، بیدار  اسلامی، ان لا  اسلامیحاا  اسلامی   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

دارد؛ ازطرری زندگی ادف  مدعلفی زندگی یک کاروان طدلانی اس  که مسازل و مراحلی     

انسان در زندگی این اس  که از وادد ادد و مداددات پیرامدنش برا   والایی نیز داردس ادف

بیدار  اسلامی سدن از یک مفهدم نامشدص و مبهم و  و نفسانی اسعفاد  نىایدس معسد تکامل 

قابل تأویل و تفسیر نیس ؛ بلکه این مفهدم به معسا  یک واقعی  اارایِ مشهدد و محسد  اس  

  اا  اطرناکی از ابههکه رضا را انباشعه و قیامها و ان لابها  بزرگی را پدید آورد  و مهر 

االا  بین الىللی بیدار  )آیه الله اامسه ا ؛ ساقط کرد  و از صحسه بیرون راند  اس  دشىن را 

 اسلامی ام  در  ا  ایااد یک حال  برانایدعای و آگاای ؛( بیدار  اسلامی۶۲/۲/۰۹۳۱اسلامی

احسا  ح ارتی ؛ اىان( بیدار  اسلامیمیشدد ) مسار بیرونی اا  دگرگدنی و تحدلات به که

واسطه تحدلات تاریدی و رونداا  سیاسی، رراسای و ااعىاری تاریخ معاصر اس  که به 

ااورمیانه و شىال آرری ا بر مسلىانان تحىیل و آنان را به تامل در ادی  اصلی ادد و قیام برا  

یکی ازردامل بیدار  اسلامی ،  .بازگش  به دوران ماد و رظى  اسلامی ادیش واداشعه اس 

ادد اس س  ، تح یر تاریدی و بازگش  به ادی  اسلامیمسلىان زنان  احسا  سرادردگی 

اناار  را در رلدم سیاسی و روابط بین الىلل تشکیل می ادی ، کلید  ترین مفهدم تئدر  ساز 

دادس ساز  انااران بر این ارع ادند که آنچه کسش اا و واکسش اا  ملی، مسط ه ا  و بین الىللی را 

اامعه و روابط بین اذاانی اس ، مسائلی که در رایارعها   تشکیل می داد ادی ، رراسگ،

لیبرالیسعی و رئالیسعی مدرد یفل  واقع شد  اندس به ربارتی ساز  انااران ادی  اا را رامل شکل 

دادن و تعریف مسارع می دانسد و معع دند تعاملات کسشاران به صدرت بین الاذاانی اسااراا و 

می آورند، این اسااراا قدام داسد  ادی  اا اسعسد و ادی  اا  اناار  اا  مشعرکی را به وادد

 (س۰۹1:4۰۶۶قدام، )مسارع کسشاران را تعریف می کسسد

شهید آی  الله مطهر  ادی  اسلامی را رامل ایزش و بیدار  مسلىانان در برابر شرق و یر       

مسلىانان پس از یک دور   :ایشان در کعا  نهضعها  صد ساله اایر چسین آورد  اند می دانسد،
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رروافعای و از ام پاشیدگی ذاسی باردیار در اسعاد  ادی  اسلامی ادد در برابر یر  

 (۲۰ ۰۹114 مطهر ،س)سرمایه دار  و شرق کىدنیسعی بر آمدند

ابر معظم ان لا  یکی از رلل رىد  قیام ملعها  مسط ه را احسا  سرادردگی و تح یر  ر     

ط اسععىارگران و حکدمعها  دس  نشاند  بر آنها تحىیل شد  اس ، ایشان در این میدانسد که تدس

بار  می ررمایسد4در طدل سالها  معىاد  دشىسان و مسعکبران و اشغالاران و مدااله گران، ملعها را 

اسعثىار کردند، در رین حال آنها را تح یر و ذلیل کردند، ملعها  مظلدم به دنبال کرام  ادد 

آن چیز  که مردم را به صحسه ( ۰۹۳۱/:/۳بیانات در دیدار با مسئدلین نظام در رید مبعث )اسعسد

لذا زن مسلىان تلاش دارد که  س کشاند، به صدرت واضحی مساله رزت و کرام  انسانی آنها بدد

به ادی  اصلی ادد که اىانا حاا  اسلامی اس  بازگش  کسسد تا باردیار بارث ماد ورظى  

 ادد گرددستىدن اسلامی 

از نظر تاریخ روشن اس  که زن قبل از اسلام در محرومی  رراوان بدد  و از اایاا  مساسج      

چرا که ناا  به زن ناا  ابزارى و کالائخ بدد  یعسخ زن در ردیف  ;ااعىارخ برادردار نبدد  اس 

با یکخ از کالااایخ بدد  اس  که در ااعیار مردان بدد ، تا لذت بیشعرى از زندگخ ببرندس اسلام 

اولا از نظر شدصیعخ زن را برابر مرد قرار داد، ایىان  ;نداى آسىانخ ادد تحدل بزرگخ ایااد نىدد

و ر اید و ارکار او را محعرم شىردس آانیا ح دق ااعىارخ زیادى براى او قرار داد که قبل از اسلام 

  اقعضائات اهه وادد نداش  البعه اگر ام در بعضخ مدارد بین او و مرد ررق گذاشعه باز ب

روحخ و اسىخ زن بدد  اس  و لذا در سایه این تعلیىات زن در میان مسلىین مدقعی  ااعىارخ 

 سمساسبخ پیدا کرد

  پیشینه تحقیق

م اله رااع به مشارک  زنان درررصه ااعىاری م الات مععدد  وادد دارد وازمهىعرین آنها ،      

این تح یق، الد  اا  مشارک   اس س «آر بر آنمشارک  سیاسی زنان در ایران و ردامل مد»

سیاسی و ردامل مدآر بر آن را در بین زنان ایران با اسعساد به تحلیل آاند  نعایج طرح پیىایشی با 
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واکاو  نىدد  اس س نعایج  :۰۹1در سال  تاکید بر پیامداا  سیاسی، ااعىاری و اقعصاد  آن

در ار دو گرو  زنان دارا  تحصیلات دانشااای حاکی از آن اس  که میاناین مشارک  سیاسی 

مدل نظر   ازش پردو ییر شایل بسیار کم می باشدس  و شایل و زنان بدون تحصیل دانشااای

بدیژ  در بین گرو  زنان شایل و دانشااای حاکی از آن اس  که مشارک  سیاسی زنان این گرو  

سیاس  اس  و نارش به سیاس  به  بیش از اىه تابع سطح آگاای اا  سیاسی و نارش آنان به

رسدان معغیر واسطه ا  تابع سطح آگاای اا  سیاسی، احسا  نابرابر  اسسیعی در حدز  سیاس ، 

ارعىاد به نهاداا  حکدمعی و مسئدلین کشدر و در مرتبه آار معاآر از سرمایه ااعىاری و بدیژ  

  و کااش انسداد ااعىاری در رعالی  اا  اناىسی اس س می تدان اذران داش  که تدانىسدساز

بحث تدسعه، که ترکیبی از سه مدلفه آگاای، تدان تصىیم گیر  و سازماندای اس  اگر به حدز  

مشارک  سیاسی زنان تعىیم داد  شدد، مسعلزم ارزایش آگاای سیاسی، ارزایش تدان تصىیم 

ررصه اشعغال و  گیر  سیاسی و سازماندای سیاسی زنان اس س لذا ارزایش تحصیلات، ورود به

 .ارزایش بسعراا  روابط اناىسی می تداند در ارزایش مشارک  سیاسی زنان تاآیرگذار باشد

مدضدع اامعه شساسی سیاسی  مدانع مشارک  سیاسی زنان در ایران؛ م اله  (۰۱1 ۰۹۳:4 ،رظیىی)

اشی از آن و اا  ااعىاری ن بطدر کلی ربارت اس  از بررسی شکاف اا  اامعه، گرو  بسد 

تاآیر نیرو  این گرو  بسد  اا  ااعىاری بر ررصه اا  سیاسیس به این لحاظ ادف از مطالعه 

برآمد  از شکاف اا  ااعىاری اس ،  حاضر نیز تامل در ن ش نیرواا  ناشی از گرو  بسد  اا 

این  درس اامعه اىانا تبیین ررصه سیاسی اس  چرا که در اامعه شساسی، یرض اساسی از بررسی

بر آن تعلق دارد که نشان داد پدیایی اامعه و دول   میان یکی از مباحث رىد    اامعه شساسی

ااعىاری در طی زمان اس س یکی از این شکاف اا   تا چه حد محصدل رعال شدن شکاف اا 

به رسدان یک شکاف سااعی از ت سیم اىعی   ااعىاری، شکاف اسسی اس سشکاف اسسی

آیدس به رلاو  حال  رعالی و انفعالی شکاف مزبدر بر  ردان و زنان به وادد میاامعه بر دو گرو  م

اولا در اامعه سسعی که زنان تابع شدارانسد و ن ش : می شدد حسج ندع اامعه به سه ندع ت سیم

رعال نیس ،آانیا در اامعه ندین تحدلات گسعرد  ااعىاری مداج رعال  سیاسی ندارند این شکاف
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قالج دراداس  حق را  و نىایسدگی در نهاداا  پارلىانی و مدارد  از این  در شدن این شکاف

بر  شدد، آالثا در ادامع در حال گذار این شکاف نیىه رعال اس ، بدین معسی که گا  قبیل می

تراکم  حسج حضدر وتلاش اا  سایر شکاف اا، اىچدن اساح بسد  اا  سیاسی رعال شد ، به

پژواسدگان ااعىاری از  سعد، که از این حیث بررسی اآرات آن برا و زمانی از رعالی  بازمی ای

اامعه سیاسی رعلی ایران به رسدان یک  در این راسعا به نظر می رسدس ااىیعی تام برادردار اس 

مدااه باشدس در این حیطه، اندیشه سسعی  اامعه در حال گذار با وضعی  اایر شکاف اسسی

کرد ، در مدارد بسیار، از اىله تدوین قدارد تبعی   ف آراییسیاسی که در برابر آرا  سیاسی ص

سیاسی و ناگزیر ییر رعال داشعن آن اس س این رىلکرد البعه  زنان از شداران اصدصا در ررصه

در قالج تصىیم گیر  پسهانی، ایااد مسارع کاذ  و نظام انضباطی تامین مسارع مردسالارانه و بر پایه 

 چسان وارد صحسه شد  که به کسعرل و ییررعال ناه داشعن شکاف اسسی روابط ااعىاری، بازتدلید

ایران  مسعهی شددستح یق حاضر می کدشد بدشی از مدانع مشارک  سیاسی زنان را در اامعه رعلی

 (۳۹ ۰۹1۹4 ،رباسیمحىد  اصل س )بررسی کسد و نشان داد از چه وضعیعی برادردار اس 

 براین یکی ازم الاتی اس  دربا  زنانسد ماندن مشارک  سیاسی زنان وردامل محد م اله     

اسا  در این م اله سعی شد  اس  با مطالعه نظر و دیتدگا  زنتان دربتار  مشتارک  در انعدابتات 

 سمالتس، ردامتل محدودماندن تعداد نىایسدگان زن در مالس شتدرا  استلامی بررستی شتدد

، رلامه (ر )الىللی امتام اىیسی تحصیل در شش دانشاا  بین درحال اسا  دانشادیان داعر براین

طباطبتایی، تهتران، امیرکبیتر، اصتفهان و تبریتز انعدتا  و دیدگا  آنان مدرد مطالعه قرار گررعه 

تح یق نفتر اس  که به روش تصادری انعدا  شدااندس روش  ۹۱۱اس س حام نىدنۀمدرد بررسی 

 سا  است  اا،پرسشسامه تحلیلی، و روش گردآور  اطلارات و داد  یدر این م الته ،روش تدصیف

متی داتد ازیکسد و ردامل  نعایج پژواش نشان میداد،ردامل درونی که گرایش زنان را شکل

از سد  دیار در بروز وضعی  مدرد  ،متی داتد مدعلف محیطی که رعالیعها  زنان را اه 

پذیر  زنان مهىعرین ردامل  ی و چادنای اامعهمطالعه مؤآرندس در این میان ردامل رراسا
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محدودکسسد  مشارک  سیاسی زنان و محدودماندن تعداد نىایسدگان زن در مالس شدرا  اسلامی 

 (:۰۶ ۰۹۳۹4 ،قاسىیس)اس 

کیفی  مشارک  ؛ ۶۱۰۰-۶۱۱۰نااای بر مشارک  سیاسی زنان ایران در بین سال اا  ؛ م اله     

    سیاسی و ااعىاری اس  که را  را برا  تدسعهاا  اصلی تدسعهسیاسی زنان یکی از نشانه

اا  این مشارک ، را  دادن برا  انعدا  ترین نشانهکسدس یکی از مهمدار نیز اىدار میپای

تداند بارث تدان یک رامل اساسی که مینىایسدگان در نهاداا  مدعلف اس س را  زنان را می

اا  قاندنی برا  بهبدد وضعی  زنان در مساطق مدعلف شدد، به حسا  تغییرات مهم در ظرری 

شدند، به اا  اارایی میگیر  و پس سدگان، که تدسط آرا  باندان مسئدل تصىیمنىای .آورد

شدد، باشسدس با طدر طبیعی و یا تح  رشار زنان، باید بیشعر مراقج تصىیىاتی که به آنها مربدط می

ادااد از این حال، ترویج مشارک  زنان در رىل به ردامل مدعلف بسعای داردس اگر اامعه می

ترین اسی زنان بهر  بایرد، این ردامل باید شساسایی و ارزیابی شدندس یکی از مهممشارک  سی

ردامل، تحدلات کلی سیاس  کشدر اس س پرسش کلید  این ندشعار این اس  که چه رداملی بر 

گذارند؟ اىچسین بحث اصلی در این راسعاس  که کیفی  مشارک  سیاسی زنان در ایران تاآیر می

به دلیل ن ش قد  زنان در انعدابات مدعلف  ۶۱۰۰-۶۱۱۰اا  ن ایران در سالمشارک  سیاسی زنا

اا  تدصیفی در حال رشد بدد  اس س روش پژواش مدرد اسعفاد  در این ندشعار، ترکیبی از روش

 (۶۳ ۰۹۳14  ،کدلایی) .و تحلیلی اس 

؛   شهرسعان بسدرربا مشارک  سیاسی زنان و ردامل ااعىاری مدآر بر آن مطالعه مدرد؛ م اله     

تىایل گسعرد    آحاد مردم به نیل به دمدکراسی و مشارک  آنان، به ویژ  زنان در امدر سیاس ، 

بسابراین مشارک  زنان در اىه    .یکی از شااصه اا  مهم اهانی شدن در ابعاد سیاسی اس 

رعالی  اا  ااعىاری مانسد سیاس  ضرور  اس ، به نحد  که می تدان گف  اقلی  بددن زنان 

در امدر سیاسی، مدابات ناتىامی دمدکراسی را در اامعه رراام می کسدس ادف اصلی این 

ررسی رابطه   پژواش، بررسی میزان تىایل به مشارک  سیاسی زنان پاسخ گد از یک سد، و ب

http://www.isjq.ir/article_91235_74e52c9b8d8c832125d3bb942c27f08e.pdf
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میزان تحصیلات، ندع اشعغال و طب ه   ااعىاری پاسخ گدیان با میزان تىایل به مشارک  سیاسی 

نفر از زنان شایل و اانه دار در شهرسعان  ۶۰1از سد  دیار اس س در یک نىدنه گیر  تصادری 

نشان گر تىایل یارعه اا  پژواش،  .بسدرربا  به رسدان ارراد مدرد مطالعه   تح یق انعدا  شدند

زیاد زنان ایرانی به مشارک  در امدر سیاسی حعا در مساطق محروم کشدر مانسد بسدرربا  اس س در 

رین حال، میزان مشارک  زنان پاسخ گد بر حسج میزان تحصیلات، ندع اشعغال و طب ه   

ابل، ااعىاری شان تفاوت معسادار داردس بدین صدرت که با بالا ررعن سطح تحصیلات و در م 

اشعغال در مشایلی که نیازمسد سطدح بالا  تحصیلی اس  سطح مشارک  زنان ارزایش یارعه و 

 (: ۰۹1۶4 ،مدحد) .بیشعرین میزان مشارک  سیاسی در میان زنان طب ه   معدسط دید  شد  اس 

  نظریه پردازی

کر  بسیار مدرد رامروز  مشارک  سیاسی از اىله امدر  اس  که از سد  محارل روشن     

ا  که شدد، به گدنهاا  تدسعه یاد میترین شااصتداه قرار گررعه و از آن به رسدان یکی از مهم

ماندگی اا  ر جردم مشارک  سیاسی بدصدص مشارک  سیاسی زنان، به رسدان یکی از نشانه

 سشددکشدراا رسدان می

دم  تاریخ داردس ارسطد در ساب ه مدضدع مشارک  در ررصه سیاس  و رلم آن رىر  به ق     

اا  سیاسی، معیار اول آن را مشارک  کىعر یا بیشعر ارراد در ااذ بسد  معروف ادد از نظامطب ه

تصىیم سیاسی دانس ساما مشارک  به مفهدمی که امروز  کم و بیش معداول اس ، در زندگی 

روپا، حق مشارک  در شددس تا یکی دو قرن پیش در اا  ادید محسد  میادامع انسانی پدید 

اا  سیاسی، حق ادار  امدر رىدمی به گرو  کدچکی از مردم، که دارا  امعیازات گیر تصىیم

ااندادگی، آروت و قدرت بددند، تعلّق داش س با ایسکه در قرون وسطا ارزایش نسبی در تعداد 

ند، اما اکثری  گیرندگان به وادد آمد و صاحبان زمین قدرت سیاسی را نیز به دس  آوردتصىیم

اا  مردم از مشارک  سیاسی محروم بددند و تسها ندع مشارک  سیاسی، شرک  در شدرش

اا نیز به ندرت مشروری  سااعار نظام سیاسی را دا انی یا تظاارات در شهراا بددس این شدرش
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دادندس حعی زمانی که شدرشیان قصد دگرگدنی داشعسد، ادرشان به قدرت مدرد سؤال قرار می

در اهان ، ( ازطرری۰۶ ۰۹1۹4 ،رمضان نرکسی).ا  دیار به اا  حاکىان قبلی بددرساندن رد 

اا از ح دق اولیه ادد، حعی حق مالکی  و حق داال  در سرندش  سیاسی یر ، زنان تا قرن

اما ساب ه تاریدی اندیشه مشارک  سیاسی زنان را باید از  (۶۳۱ ۰۹1۲4بشیریه، )ادد، محروم بددندس

ا  انالیسی به نام مار  ولسعدنارار  با ندیسسد ۰۳۶۰گیر  کردس در سال ان لا  ررانسه به بعد پی

ندشعن رساله حىای  از ح دق زنان، تداه ارکار رىدمی را به مدقعی  سیاسی زنان الج کردس در 

گفعسدس اىچسین در د کسدروسه و دیدرو از ح دق زنان سدن میرصر روشسار ، معفکرانی مانس

اا  اولیه، از حىای  از نیىه اول قرن ندزدام، اداداران سن سیىدن و ردریه، دو تن از سدسیالس 

زدندس در نیىه دوم قرن ندزدام، ت اضا برا  برابر  زنان در زندگی ااعىاری و ح دق زنان دم می

شدس در انالسعان، اسبش سیاسی زنان برا  کسج ح دق سیاسی در سیاسی به شکل بارز  مطرح 

آیاز شدس در ایالات معحد ، اان اسعدارت میل، ریلسدف سیاسی معروف انالیس، ۰11۲سال 

اا  اولیه اىانسد انالس در کعا  مسشأ کعابی تح  رسدان اسارت زنان ندش  و مارکسیس 

ز زنان حىای  کردند و سعی کردند سلطه اانداد  و مالکی  اصدصی و دول  و اگدس  ببل ا

این حىای  اا بارث بدادد آمدن  ) اىان( .دار  مردود بدانسدمردان را اىانسد سلطه سرمایه

اسبش رىیسیسعی واکسشی در برابر این ااحاف بزرگ در حق زنان بددس از  اسبش رىیسیسعی شد س

دار  صسععی و دمدکراسی تدسعه سرمایهرو، در پی دو واقعه تاریدی و ان لابی در یر ، یعسی این

بپا ایزندس « اانبه با مردانتساو  اىه»نىایسدگی، زمیسه مساسبی برا  زنان ایااد شد تا با شعار 

تر از مردان اسعسد، اداسعسد ادد را از بسابراین، زنان که باورشان شد  بدد به لحاظ ال   پس 

اما قضیه مشارک  زنان .اا پاک شدداز دامان آناىه اه  اىانسد مردان سازند تا نسگ زن بددن 

سئله مشارک  سیاسی زنان ایرانی ریشه در رراسگ دراسلام وباقدع ان لا  اسلامی تغییر کردسم

اا و دیسی تشیّع دارد و ربطی به نهض  زنان در اروپا ندارد؛ زیرا نهض  زنان در اروپا شااصه

 .اا وادد نداشعسدآن شااصه ان لا  اسلامیاز نىدداایی دارند که در بین زنان ایرانی پیش 

ایدئدلدژ  حاکم بر اسبش زنان اروپایی بر اصدلی اىچدن رىیسیسم و تساو  زن و مرد از ار 



 علی اخترشهر / یتمدن ساز کریرو با یاسلام یداریآن بر ب ریتاث و یزنان در انقلاب اسلام گاهیجا/    865

دار  از حیث، ردم ررای  شئدنات و پدشش مذابی اىانسد حاا ، م ابله با مظاار دیسی، طرف

ان لا  اسلامی دراصدل در بین زنانی که  ادایی دین از سیاس  و مانسد آن اسعدار اس س اما این

داد، اىدار  حضدر زنان گدنه که تاریخ گداای میکردند، وادد نداشعسد، بلکه اىانشرک  می

اا، رلاو  بر اسعفاد  از نىاداا  مذابی، از با پدشش کامل اسلامی صدرت گررعه و در آن

مشارک  بسیای زنان ایرانی در  به طدر الاصه، در.شد  اس شعاراا  مذابی نیز اسعفاد  می

الفس دراع از دین و روحانی  اصیل در نهض  :طدل تاریخ، دو رسصر بیش از اىه ن ش دارند

اا را اداس  به اابار آنا  که سفیر رو  میتسباکد )در دراع از زنان گرای مسلىان شد 

اارای )در اریان برگرداند، و در ان لا  اسلامی؛ س دراع از کیان مىکل  در م ابل اادم 

 ستهدید رو  رلیه ایران در مشروطه دوم و در زمان اسگ ایران و رراق، و اسگ ایران و رو 

زنان ، نظریه م ام معظم رابر  اس س ایشان  واایاا  اىله نظریات دربا  مشارک  از     

 برا  زنان  مسلىان می تدان سه ویژگی مهم برشىردسمعع دند ؛ 

زن به رسدان انسانخ در را  تکامل معسدى و اایاا   و بشر:زن عنصرتکاملی جامعه  :الف

مرد با یکدیار ایچ تفاوتخ ندارندس در تاریخ، زنان بزرگ و  نفسانخ اس  که در این دیدگا ، زن و

اندس در قرآن، وقعخ اداى اى بدد اىچسان که مردان بزرگ و براسعه اند؛اى حضدر داشعهبراسعه

آمَسُدا امْرَأَتَ  وَ ضَرَ َ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِینَ »زند؛ ن مثال بزند، از زن مثال مخبراى مؤمسی اداادمععال مخ

ااى آن میان انسان اى که نظیر او درزن به رسدان رسصر مؤمن براسعه (۰۰) تحریم ؛ آیه  «رِرْرَدْنَ

ا) ( بیانات رابر  به مساسب  تدلد حضرت زار)روز ام نبدد یا کىیا  بدد، حضدر داردس 

،1/1/۰۹11) 

به رسدان یک رضد در اانداد   ناا  به زن، : زن عنصری درصورت وصیرت مادری:ب

س رابر  معع داس  ،اایاا  زن اید ح دق زنان دراانداد  حفظ شدد، بدراین صدرت ساس 

این بدشِ مهم  اراا سدن از تضعیف اانداد  اس ، ن شدراامعه یک اایاا  مادر  اس  س

ررزند در آیدش پُر مهر و  ارعسایخ به اسر مادرى و اسر تربی شد س اراا سدن از بخ نادید  گررعه
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ارم بزرگ را دارد که این ن ش  محب  مادر اس ، این ن ش نادید  گررعه شد س دنیاى یر  این

بزرگخِ این گسا  به این مربدط اس   را تضعیف کرد  و در مداردى نادید  گررعه اس س بدشخ از

که این حىای  از زن ؛ در حالخ داداناام مخ آمیز را با نام حىای  از زن  رااعهکه این حرک

 )اىان(اس س نیس ؛ این ایان  به زن و ایان  به انسان

اسلام، میدان رعالی  و تلاش رلىخ، اقعصادى و  از نظر زن عنصرهمراهی در جوامع:ج: 

رى براى حىای  از حضدر زنان در م ّررات ضروازطرری سیاسخ براى زنان، کاملاً باز اس س 

 دو دسعه اس 4وادد دارد که ادد به اامعه و در رعالی  ااى ااعىارخ و اقعصادى 

مثل تعیین میزان سارات کار، میزان  ؛ندس  قدانیسخ که در بعد مادى از زن حىای  مخ کسد (الف

بازنشسعاخس  سارات مراصخ، مراصخ زایىان، ویژگخ ااى محل کار، ندع کار و تعیین زمان

مخ شدد از این دسعه اس س  معىدلا م رّراتخ که در کشدرااى یربخ به ادف حىای  از زنان وضع

اا و کسانخ که حىای  از زنان و اداسعار رسیدگخ به وضعی  زنان و بهیسه سازى آن  مرىیسیس

اسعسد، ر ط به اىین بعد از زندگخ زن تداه کرد  و به دنبال وضع م رّراتخ اسعسد که ررا  بهعر و 

 لذت دنیدى بیشعرى براى زنان به دنبال داشعه باشدس 

معسدى و سعادت ابدى زن را نیز لحاظ کرد  و از  دوم م رّراتخ که رلاو  بر بعد مادى، بعد ( 

مانسد م رّرات مربدط به اطار  زن از شدار،  ؛شدصی  و ادیّ  واقعخ زن حىای  مخ کسد

ولای  پدر بر داعر، تعیین پدشش براى حضدر در ااعىاع، آدا  را  ررعن زن، چادناخ ارتباط با 

رخ و صحسه ااى کار و تلاش اقعصادىس محرم، و حىای  از حضدر زن در ررصه ااعىا مردان نا

وضع م رّراتخ از قسم اول گرچه لازم اس ، ولخ کارخ نیس س االاق، معسدی  و سعادت ابدى، 

مهم ترین بعد زندگخ زن اس  که مدرد یفل  قاندن گذاران واقع شد س بر الاف م رّرات ندع 

رعان ح دق زن از آن سدن مخ اول، که انسان اا به طدر طبیعخ در اندیشه وضع آن اسعسد و مدا

رانسد و در محارل قاندنخ، به تصدیج مخ رسانسد، قدانین دسعه دوم، ادا  به سبج اهل و نادانخ یا 

به ایراض و ااداف دیار، مدرد بخ تداهخ و بخ مهرى سازمان ااى بین الىللخ و مدارعان ح دق 
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نین مدادد در کشدرااى اسلامخ، زن واقع شد  اس ، بلکه دنیاى مادیاراى یر  با این گدنه قدا

 ورزد و پدشش را مىسدع مخ کسدس ی مدالف  م

 رویکردهای مختلف جامعه  به زن درعصر بیداری اسلامی

 مرحله سازندگی در دو مرحله مهم قرار دارد س مرحله برانداز  و نهض  اا  بیدار  اسلامی،     

رظیم رحله سازندگی نرسید  اس س لذا حرک  بیدار  اسلامی در مرحله برانداز  قرار دارد وبه م.

بیدار  اسلامی به معسا  بررسی اایاا  زن در رصر حاضر و در دور  گذار از وضعی  مدادد به 

 سه رویکرد کلی دربار  اایاا  زنان وادد دارد4س براین اسا  وضعی  مطلد  اس 

مطالعه شدد و از مدازنه و ن ش باندان به صدرت ررد   رویکرد اول این اس  که اایاا   -۰

 سااعىاری آنها بحث نشدد

 این نااای اس  که اامعه سسعی به آن گرایش داردس

تدسعه یربی،  رویکرد دوم، ن ش و مسائل زنان را در م یا  مدازنه ااعىاری و در ررآیسد -۶ 

مشارک   می سازد و به ربارتی، مطالعه و بررسی می کسد و مسائل تدسعه را بر مسائل باندان حاکم

در ررآیسد تدسعه ملاحظه می کسدس در ذیل این  ااعىاری باندان را به صدرت یک مشارک  انفعالی

تعبیر کرد، برای ام پیشسهاد مدرنیعه « مدرن ساز  مسائل باندان»  رویکرد، می تدان از آن به

مسائل  ایهمطرح می کسسد و می ادااسد مسائل ااعىاع و از اىله ن ش باندان را بر پ االاقی را

اسلامی یا االاقی  و الاد  تدسعه در اصدص زنان را در ظاار مساسبات و ندظهدر مطالعه کسسد

 ( http://mirbaqeri.ir/articles).سامان داسد

بر محدر اس  که ن ش و مسائل باندان را  ، رویکرد تىدنی به اایاا  زنان رویکرد سدم - ۹

پیش ررض این رویکرد آن اس  که دین قدرت رابر  و  .تشکیل تىدن اسلامی مطالعه می کسد

می تداند زیرساا  اا  اامعه و مظاار تىدن را مدیری  کسدس  سااعارساز  ااعىاری دارد و

ایااد یک مدرنیعه االاقی نیس ؛ یعسی در مدل اا  بشر  و ماد  دس   محصدل این مدیری ،

http://mirbaqeri.ir/articles
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اسلامی را  که آنها را تعالی بدشد و االاقی کسد، بلکه تىدنی ادید بر مبسا  ارزش اا  نىی برد

 ( .http://mirbaqeri.ir/articles)پیشسهاد می داد

اساامی که حکدم  پهلد  سعی می کرد باروش اا  مدعلف تىام زنان وداعران ایرانی را 

با الاد  زن یربی ومدرن تربی  کسد، تصدراکثری  درآن دوران براین بدد که اگرزن مطابق 

بددااد حضدرااعىاری داشعه باشد ناگزیرباید زن مدل پهلد  را انعدا  کسد ودرصدرت ردم 

پذیرش این الاد باید به ن ش محدود دراانه رضای  دادس اما امام اىیسی )ر ( با بهر  گیر  از 

واال بی )ع( دید زن را وسیع کرد وحرک  زن به سد  کىال را سرر  بدشید و اندیشه اسلامی 

صحیح را شساا  ودریار  که بیسش اسلامی وقدانین اسلامی برا  او  مسیر زن ایرانی معحدل شد و

 ۰۹114 ،ریدضیری ازحفظ شدصی  زن نداردس )نارع تر وسددمسدتراس  ورهىاندکه اسلام اد

11) 

زن سسعی اانه نشین یک الادادید  شکل گرر   ازبین دوالاد  زن مدرن یربارا وبسابراین 

به ارزشها  اصیل  حاکم را نىی اداس  و رلاقىسد الاد  پیرو  از که الاد  یربارا  و

اسلامی ورادارباشدولی دررین حال تحصیل کرد  وازحضدردرصحسه اا  ااعىاری برکسارنباشد 

 بی  )ع( دیدس االمی تدان درسیر   واین الاد را

زنان دران لا  اسلامی دون ش اساسی ورىد  ؛  جایگاه زنان درانقلاب اسلامی ایران

 ن ش ییرمسع یم دو؛ن ش مسع یم  یکسداشعسدس

 یک . نقش مستقیم زنان درمبارزان انقلاب اسلامی

 بیان کرد ازاىله مشارک  مسع یم زنان درررایسد ان لا  اسلامی  به اشکال زیر

تظاارات مدرم قم درپی م اله تداین آمیزبه امام د  ما ) ۰۳تظاارات ااس پس واقعه شرک  در  -۰

 در اىیسی )ر ( که به تدریج تظاارات وارعراضات مدرم درسراسرایران گسعرد  شد زنان نیز

 درآن روز که روز اىعه ادنین ۰۹11شهریدر ۰1حضدر اىانسدتظاارات اا حضدررعال داشعسد 

http://mirbaqeri.ir/articles
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 آیدش رشرد  بددند در را در ، درحالی که ررزندان اددن پیشاپیش صفدف مردانزنان مسلىا

رااپیىایی شرک  کردند اما ادف گلدله اا  ظالىانه نظامیانشا  قرارگررعسدوبسیار  ازآنان به 

تاریخ چسین دید  اید؟ امروز زنها  شیردل طفل  در شىا» شهادت رسیدندس امام دراین بار  ررمددند

کدام تاریخ چسین  در تانک دژایىان رژیم میروند، و به میدان مسلسل د وآیدش کشی در را ادد

 (۰1۲ ۰۹1۱4 ،ززنان آب  شد  اس س )امام اىیسیمردانای ورداکار  ا

تدزیع ارلامیهسارلامیه اا  که امام ن ش رىد  ا  دراریان ان لا  اسلامی داش  س به اىین   -۶

  داش سوچدن رژیم ازاین مسئله آگا  بدد سبج تدزیع آنها درمیان مردم سراسرکشدرااىی  زیاد

دا  ان لا  سعی ، به شدت باراملان تدزیع وتکثیرآن برادرد می کردبه اىین  سبج ازاىان ابع

ظن واقع می شدندوساواک سدء  به زنان واگذارگردد، زیرا کىعرمدردمی شد این امر مهم 

 (۰۰1 ۰۹1:4 ،باقر باشسدس )تصدرنىی کردکه آنان درایج اا وادرا  اایشان ارلامیه داشعه 

برپایی ماالس زنانهسیکی ازاقداماتی که زنان اناام می دادندوتاآیرزیاد  درادای  آنان  -۹

درمسیران لا  داش  برپایی ماالس وسدسرانی اا  مذابی وسیاسی زنانه بدد به دلیل ن ش تربیعی 

لا  اسلامی دربیشعرن اط کشدراین قابل تداه  که این گدنه ماالس داشعسدبا پیشرر  اریان ان 

گدنه السات ازسد  زنان درمسااد وحسیسیه اا تحصیل کرد  بددندبرا  زنان سدسرانی می 

کردندورلاو  برشعائردیسی مسائل سیاسی را نیزمطرح می نىددند وزنان را دردت به مشارک  

 (11 ۰۹1۳4 ،طهىاسبی  با رژیم می نىددندس )ارزومب

زندانیان سیاسیس یکی ازاقدامات مهم زنان دراریان نهض  کاراایی بدد که برا  حىای  ا  -:

حىای  اززندانیان سیاسی اناام می دادند، زنان برا  آزاد  زندانیان که ایلج ازوابسعاانشان 

 بددند، تلاش زیاد  اناام می دادندسازاىله،

 الف( تدسل به آیات رظام ومرااع ت لید

 ع سرشسا  داال واارج  ( تىا  با وکلا  مدار
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 ج( تىا  با سازمان اا  صلیج سرخ ورفدبین الىللی

تحصن زنان می تدان  به تحصن    با ارعصا  یذا س ازگسعرد  تریند( تحصن طدلانی وایلج اىرا

که با ارعصا   ۰۹11تیر ۰۱نفراززنان در 1:زنان درمسزل آی  الله اادمی اشار  کرد که حدود 

 ،ندربدش)ضع ر ج نشیسی کردسبه طدل اناامید وشهربانی بادیدن این و روز ۰1یذا اىرا  بدد و

۰۹۲۳4 ۰۰۶) 

تشکیل گرواها  مبارز س زنان درواله اول به تبعی  ازمردان وام دوش آنان به میدان امدند  -1

ودررااپیىایی اا وتظاارات اایی که مردان بانی آن بددن شرک  می کردند ولی به مرور زمان با 

 ج تاربه بطدرمسع ل به تشکیل  گرو  اا واسبش اایی اقدام کردند ازاىله، کس

 الف( اسبش زنان مسلىان ایران 

  ( اسبش  باندان ودوشیزگان مسلىان اراسان 

 ج( زنان مبارزپیشرو  تهران

 (1،ص ۰۹11د  ۶1، ۰11۲۹د( اتحادیه ان لابی زنان مبارزس) روزنامه اطلارات ، شىار  

سبش اا ارکدام درررص  اها وتشکل اا وا یه وبیانیهس دراریان نهض  گروانعشارارلام -۲

م عضی به انعشارارلامیه وبیانیه می پردااعسد که درآن مسایل مععدد  مطرح می شد س دراین میان 

زنان نیزبی کارنسشسعسدو بیانیه  وارلامیه ازطریق روزنامه اا درررص  م عضی مسعشرکردند که 

ن به ، الف( ارلامیه زنان زندانی سیاسی ،  ( بیانیه زنان مااادج( ارلامیه زنان ازاىله آنها می تدا

 ( اشار  کردس۶۰۶ -۶۱1،  ۰۹1۰ماااد اصفهان ) ررید  کىالدند 4 

 دو . نقش غیر مستقیم زنان درمبارزان انقلاب اسلامی

ارز  با مردان درالاد  زن یربارا ، به زن ناا  اسسیعی داشعه وتىام تلاش اا  آنها دراه  مب     

واایازین شدن به اا  او می باشد واین الادتدانایی تاآیرییرمسع یم برمردان را ندارد س زیرا تىام 
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تلاش این الاد) زن رر  گرا( درصدد دس  یارعن دراه برابر  با مردان اس س وحال ایسکه زنان 

فاد می کرد بلکه الاد  مسلىان نه تسهادراط م دم پیروز  ان لا  اسلامی ن ش مسع یىی ای

تاآیرات ییرمسع یىی برشداران ، ررزندان وپدران وبرادرنشان داشعسد که ازتاآیرمسع یم شان 

به ربارت دیارزنان درطدل تاریخ نه تسها مدلد وزایسد  مردان وپرورش داسد  اسم آنها سکىعرنبدد

ارث ت دی  شهام  بلکه بدش مکىل آنان نیزبدد  اندسازاین رو شرک  باندان درحدادث ان لا  ب

 (11 ،، اىانریدضیرکردندس)وارات ادانان گردید  وحرک  وان لا  را تسدتروشدیدت

ازاىله تاآیرات ییرمسع یم زنان درپیروز  ان لا  اسلامی ررای  حاا  بدد  اس س زنان      

اریخ شدااد ازطریق حاا  دس  به تحدلات شارری دراامعه قبل ازان لا  اسلامی زد  اند که ت

، زنان آن را پیش ازشروع نهض  امام اىیسی )ر (براین مدرا کىعردید سبدین ترتیج حاا  که 

برمی گزیدند، باشروع  نه به صدرت کالا به صدرت راملی برا  کسج احعرام  درم ام انسانی و

لانه زنان (حضدررعا۰1۳ ۰۹114 ،طغرانااردری نىادشد  بددس )تبدیل به ننهض  چادرسیا  ادد 

 4بیانارتداهات زیرازسد  آنان اس  دران لا  با ررای  حاا  مسعلزمات شرری اهاد

 کسج ادی  دیسی -۰

 م ابله با ن شه اا  ابرقدرتها  اسععىارورژیم پهلد  -۶

 (11ارچد  پدشش اسلامیس)محىدرحیم ریدضی ، اىان ،ص هرلاقه به کسج آزاد  درچ -۹

 ؛ تاثیر زنان انقلاب اسلامی بر بیداری اسلامی  شیشم

ااعىاری زنان مسلىان  –به برک  الادیی که ان لا  اسلامی برا  حضدرسیاسی      

درسراسراهان به صدرت رىلی ونظر  ارائه نىدد  اس  بارث تاآیرات چشم گیر  دربیدار  

 اسلامی داشعه اس سازاىله این تاآیرات ربارتسداز؛

سازمان رراسگ  ۹۶۹۰سسد شىار  ه همراه اثر وتحرک فکری ؛. مشارکت عملی ب1

که « مل  اا  رربی وان لا  اسلامی » وارتباطات اسلامی بادرج بدشی ازمطالج یک ندشعاربه نام 
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ازانعشارات درعربرنامه ریز  اىااسای تبلیغات اارای می باشد ، به تاآیرحضدرزنان ایرانی 

ااعه اس س مشارک  زنان ایرانی دران لا  دواآرمهم دران لا  وبازتا  آن دراهان رر  پرد

 براررا  باقی گذاش س

الف س اآررکر  ؛ این مداج شد که ارع اد به این که حاا  مانع ازمشارک  زنان دررعالی  اا  

سیاسی وااعىاری باشد ازبین برودسزیرا اررا  تصدر می کردند که اسلام به زن حق رعالی  ااعىاری 

زن مسحصربه ادردن وادابیدن وآرایش اس  سچسین تصدراتی پس ازاین که نىی دادور ط کار

 زنان با حاا  به رابر  روحانی  بررلیه رژیم کاررقیام کردند، ازذان اررا  بیرون رر س

دراهان رر  به ویژ  دررراق، لبسان ، کدی  به ان بارث گردید که ب یه زنان   س ن ش زن درایر

  دراه  سیاسی وااعىاری تشدیق شدند، ولی اآرآن درزنان شیعه مشارک  رىلی دراسلام به ویژ

بیشعراز زنان سسی بدد  اس سزیرا تحرک رکر  زن ایرانی دررابطه با ن ش تاریدی حضرت راطىه 

وداعر او حضرت زیس  شکل گررعه اس  به ویژ  که آنها الادیی برا  زنان شیعه می باشسدس ) 

 (۹۶۹۰د شىار  سازمان رراسگ وارتباطات مردمی، سس

مدیراشسدار  مدنعران « دانیل کشار» اانم . کاهش نگرشهای منفی درباره زنان مسلمان ؛ 2

تصدریر  یلط ازحضدرزنان درایران ، درذان اارای اا وادد دارد،یربی » کانادا معع د اس 4  

ند وتسها به اانه اا رکر می کسسد که زنان ایرانی رعالیعها  ااعىاری چسدانی ندارند ودراانه نشسعه ا

 (:۰۹، ۰۹۳۰نیر  قد  4 « ) دار  مشغدلسد

پس ازان لا  اسلامی ،  . گسترش حجاب اسلامی درجهان پس ازانقلاب اسلامی ؛ 3

حاا  اسلامی زنان بیشعرین تاآیررا بردنیا  اسلام گذاش س تىایل وارزایش رویکرد به حاا  

رزنان مبارز ایرانی ازرسانه اا  گروای اسلامی دراندونز  یکی ازتاآیرات مسع یم پدش تصاوی

ت لید ازحاا  باندان ایرانی دراندونز  وترویج آن به یک مدل » این کشدراس س او می گدید

تبدیل گردید  وام اکسدن درمیان دانشادیان دانشاااها اداداران بسیاریارعه اس س ) نیر  قد  4 

سلامی که دچارشک وتردید می شدند،باید (بعضی اا درتاآیران لا  اسلامی دربیدار  ا۰۹1، ۰۹۳۰
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اشار  کرد که یک روزنامه آلىانی درپاسخ به این پرسش که چرابیدار  اسلامی واسبش حىای  

م اتفاق نیفعاد؟ می گدید4 مارایسکه بادییم ؛ حاا  زنان ایران ۰۳۲۱ سش/ ۰۹:۱ازحاا  درداه 

تىام دنیا بدیژ  دردنیا  اسلامی ، زنان س درواقع ، درتاآیر داشعه پس ازان لا  اسلامی دراین امر

درررصه زند  کردن ارزشها  اسلامی ، درحال ایاادوادار  اسبشی اسعسد که قبل ازان لا  

 (۰۰۰، ۰۹11م ایران وادد نداش س ) معصدمه رایبی 4 ۰۳1۳ سش/۰۹11

 ه اس 4 دو تأآیر مهم بر ااى گذاشع کسد،ترسیم میتصدیرى که ان لا  اسلامخ از زن بسابراین 

 دیار آنکه نشین و مسفعل نیس سزن مسلىان ایرانخ اانه اس اهان دریارعه  ندس  آنکه

حاا  زنان اىهدرى س ورلاو  برآن ااى مسفخ دربار  زنان مسلىان کااش یارعه اس نارش

بدشخ از  ؛ برا  مثال،اس  نفدذ کرد مرزااى ایران  آن سد ااى مدعلفخ به اسلامخ به شید 

حاا   صدرت گررعه اس س اسع بال ازااى ایرانخ اشاره حاا  ایران اسلامخ از طریق ریلم

 س۰ از اىله، دارد نیزدلایل دیارى  ،اااسلامخ ایرانخ به اسعثساى تبدیل آن به نىاد مدالف  با دول 

اا ، پاسدخ تداه به ح س۶؛ رودمذابخ به کار مخرسدان اظهار وادد رردى یا پدشش اسلامخ به

)محبدبه  دلیل گرایش و تشرف به دین مبین اسلام اس س تر از اىه،مهم س۹؛ به اسبش رىیسیسم اس 

 (۰1۲،  ۰۹1۳پسلای4 

ااى با ایااد تشکل زنان ایرانخ از ررداى پیروزى ان لا  اسلامخ،. هوشیاری سیاسی زنان ؛ 4

به ن اط اهان  ادر اقص را ار  با زنانارتباط و تبادل آرا و تا زمیسهمععدد ان لابخ و اددادش، 

درویین که شعار  با اینااى تسد بسیارى از محارل یربخ را واکسشاشم و  وادد آوردندس مسئله

ولخ  زنان ایرانخ بدون تداه به برآشفعاخ  ، براناید ،باشدزن در صحسه حاضر  ،ادااسدمی

زنان مسلىان ادی  اسلامخ واىین امربارث شد  یر ، به صدور معسدى بیدارى اسلامخ ادامه دادند

س ازاىله این زنان که درادشیار  دس  آوردندهادد را در پرتد بیدارگرى زنان ان لابخ ایران ب

 سیاسی ن ش بسزایی داشعه اندربارتسداز؛
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 ۰۳11ژوییه  :۰الفس بس  الهد  صدر اداارآی  اسسس سیدمحىدباقرصدر دررراق  که ازکددتا  

رعالی  اددرا آیازکرد ودس  به انعشارم الاتی دربرای ازمالات وروزنامه زدساو به دررراق، 

اىرا  برادرش دررراق،تحرک رایبی ایااد کرد ودرزمیسه حاا  وپدشش داعران دانشااای 

 ،رعالی  چشىایر  نىددس

ساله بحریسی که بدلیل سرودن شعررلیه آل الیفه دربحرین ۶۱ سآیات ال رمز  داعرادان

 یر ومدرد شکساه قرارگرر سدسعا

جس زیسج الددااه داعریکی ازمشهدرترین رعالان ح دق بشراس  که رلیه رژیم الیفه 

 درحرکعها  مردمی دسعایرشد  اس س

ایسها نىدنه کدچک ازم اوم  دلاورانه زنان مسلىان درکشدراا  اسلامی اس  که باتاسی اسعن 

ش بسزایی داشعه اندس ازاىله تحدلات از زنان ایرانی درشکدرایی وتحدلات کشدرادد ن 

درچهار حدز  ، مشارک  زنان ، حفظ واحعرام به ادد ، کسج امسی  ازطریق حاا  ایاادشد  ، 

قاندن تغییر حاا  و ادشیار  سیاسی را می تدان  دردیار کشدراا ملاحظه کردس بعسدان نىدنه ؛ 

مسئله حاا  در ترکیه به  شدندس که با تلاش وادشیار   زنان ترک، مسار به کسج قاندن حاا  

بسیان  «مصطفی کىال آتاتدرک»  میلاد  اساامی که اىهدر  ترکیه به دس  ۰۳۶۹سال 

رسىی به کارمسدان زن  گذاشعه شد، برمی گردد؛ باوادد ایسکه در آن زمان مدسسه اا و نهاداا 

هدر  ایچ مىسدری  قاندن اساسی اى اااز  نىی دانسد که با حاا  رعالی  کسسد؛ اما در اولین

با ارزایش تعداد دانشادیان محابه که تىایل داشعسد با  ۰۳۲۱اما در سال .حاابی وادد نداش 

)   در ترکیه ارزایش یار س «حاا »حاا  وارد دانشاا  شدد، مساقشه اا دربار  مسئله 

 ( ۰۹۳1/۳/۰۱ابرگزار  شبسعان؛ 

رسدان نىایسد  پارلىان ترکیه انعدا  شد و این برا  ندسعین بار، یک زن محابه به  ۰۳۳۳در سال 

 حز  ردال  و تدسعهبا رسیدن درحالی بدد که اااز  نداش  تا با حاا  در پارلىان حاضر شددس

به قدرت، سیاس  اا  ضد حاابی و اسلامی کااش یار ، اما مىسدری  حاا  در نهاد اا و 
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ماند، حعی اىسران محابه وزیران و  میلاد  به قدت ادد باقی ۶۱۰۱مدسسه اا  دولعی تا سال 

میلاد ،  ۶۱۰۱رووسا  اىهدر  نىی تدانسد در دیداراا با نظامیان ترکیه حاضر شدندساما در سال 

پذیرش حاا  به اىه   قاندن اساسی ترکیه اصلاح شد و تدابیر دربار  این ح دق اتداذ شد و

یر وق  ترکیه در یکم اکعبر ندس  وز« راج طیج اردویان»پرسی گذاشعه شد تا اارایی شددس

 ) اىان(را ارلام کردس لغد مىسدری  حاا  در مدسسه اا  دولعیمیلاد   ۶۱۰۹سال 

با تداه با تبیلغات مسفی و اىه اانبه یر  رلیه اسلام و رراسگ اسلامی، بسیار  از  از طرری      

اند، لکن رد مردان و زنان یربی در ذان ادد، تصدیر ترسساک و اطرناکی در ذان ادد ایااد ک

در کسار تىام تبیلغات مسفی یر ، روند گرایش و تىایل مردان به اصدص زنان یربی به اسلام و 

http://www.30-رلی الدصدص به مسئله حاا  ییر قابل انکار اس س 

growth/-/islamdays.net/muslims/statisticsبه شکلی که بر اسا  آمار مدعلف، س

درصد، ارزایش یارعه  ۰1۱اسلام نسب  به دیار ادیان در یر  رو به گسعرش اس  و بیش از 

-http://www.ukbbcnews.com/shocking-statistics-islam-theاس س

fastest-growing-religion-in-the-west.html/islam-vs-others-growth-

rate 

 

http://www.30-days.net/muslims/statistics/islam-growth/
http://www.30-days.net/muslims/statistics/islam-growth/
http://www.30-days.net/muslims/statistics/islam-growth/
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اسعاد تاریخ ااورمیانه در دانشاا  مریلسد دربار  ارزایش رروند تىایل  "مادلین زیلفی"پرورسدر 

گدید4 سرر  این روند مرا کساکاو کرد  اا  آمریکایی میقشر تحصیلکرد  زنان در دانشاا 

ام که اسلام به داعران ادی  بدشید  اس ، اس ، من باراا این مدضدع را در دانشکد  دید 

کسسد و نسب  به ارع اداتشان سدن داعران مسلىان با انایز  قدیعر  در دین اسلام تح یق میاک

ا  اس  که معسا  بسیار دارد، گدید4 حاا  کلىهادی  بیشعر  دارندس زیلفی اىچسین می

حاا  اىیشه در داال و اارج کشدراا  اسلامی نىایسد  ایلی از چیزاا از اىله یک بیانیه 

لیه رساد و بی بسد و بار  و یک رىل مذابی رىیق شدصی بدد  اس ؛ این سیاسی محکم ر

 سحاا  را در قالج لبا  لازم شىرد  اس س  گردد؛ قرآنمدضدع به اصل اسلام برمی

(http://uzbek.irib.ir/persian/print/4431.html )یی بدیهی اس  که در چسین رضا س

اا رراام و اسلام و حاا  این امسی  و آرامش را برا  آن اسعسد ارراد به دنبال امسی  و آرامش

داد نشان می ۶۱۰1اا  درعر آمار ملی انالیس در سال کسدس به اىین ااطر اس  که بررسیمی

رسد و در صدرت شىار مسلىانان در برای مساطق لسدن به حدود نیىی از اىعی  آن مساطق می

سال آتی در این مساطق به دین اکثری  تبدیل  ۰۱تداوم روند ارزایش شىار مسلىانان، اسلام در 

برالی از پاسخ ترین دلیل این گرایش وسیع به اسلام نیز ناتدانی دمدکراسی لیادااد شدس زیربسایی

اا  اگر آمار مسلىانان این کشدر را در سال.دادن به سؤالات و ابهامات و محارظ  از ارراد اس 

 .شددقبل مدرد بررسی قرار دایم میزان رشد اسلام در این کشدر اروپایی بهعر برایىان روشن می

ازار نفر( بدد و  ۳1۱شىار مسلىانان انالیس کىعر از یک میلیدن نفر ) ۰۳۳۰در حالی که در سال 

شد؛ تسها یک داه پس از این تاریخ، شىار درصد از کل اىعی  این کشدر را شامل می ۳/۰تسها 

درصد از کل اىعی  این کشدر رسید و با  ۹نفر یعسی  ۲۶۲ازار و  1:۲مسلىانان به یک میلیدن و 

درصد از  :/ 1ر نفر یعسی ازا ۲۱۱میلیدن و  ۶، این تعداد در انالیس و ولز به ۶۱۰۰ررارسیدن سال 

اا  این کشدر بسیار  از زنان مسلىان انالیسی در مصاحبه با رسانه .کل اىعی  شهروندان رسید

دارند زمانی که حاا  بر کسسد؛ زنان مسلىان اظهار میبیان می« امسی »رل  مسلىان شدن ادد را 

سد؛ آنان حاا  را مىانععی برا  اا در امان اسعاالاقیاا  اسسی و بیسر دارند نسب  به اشدن 

http://uzbek.irib.ir/persian/print/4431.html
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ااطر حاا  به اسلام درصد زنان مسلىان به ۲1.دانسد که از تعرض مصدن بىانسدمععرضان می

اا االاقیدر م ابل این بی« سپر محارظعی»اا حاا  را برا  ادد یک ندع مسد شدند؛ آنرلاقه

 ؛ روز نامه ادان؛ شهدیدراز گرایش رزایسد  زنان انالیسی به اسلام« تلاراف»گزارش ) دانسدسمی

۰۹۳1) 

 گیرینتیجه 

زنان در اىه رعالیعها  سیاسی یک ضرورت اس  بسحد  که می تدان گف   سیاسی  مشارک      

اگر زنان در حدز  سیاسی، اقلیعی بشىار آیسد، دمدکراسی ناتىام اس س مشارک  سیاسی زنان یکی 

  پایدار نیز اىدار   سیاسی و ااعىاری اس  که را  را برا  تدسعهاا  اصلی تدسعهاز نشانه

اا  این مشارک ، را  دادن برا  انعدا  نىایسدگان در نهاداا  ین نشانهترکسدس یکی از مهممی

تداند بارث تغییرات مهم در تدان یک رامل اساسی که میمدعلف اس س را  زنان را می

اکرچه  ساا  قاندنی برا  بهبدد وضعی  زنان در مساطق مدعلف شدد، به حسا  آوردظرری 

، بلکه الاصه نىی شددزنان در انعدابات و را  دادن مشارک  سیاسی زنان به معسا  شرک  

مشارک  به معسا  آن اس  که زنان در تىام نهاداا  دمدکراتیک ن ش تعیین کسسد  و تصىیم 

بیدار  اسلامی سدن از یک مفهدم نامشدص و مبهم و قابل تأویل و ازطرری، گیرند  داشعه باشسدس

قعی  اارایِ مشهدد و محسد  اس  که رضا را تفسیر نیس ؛ بلکه این مفهدم به معسا  یک وا

  دشىن را ساقط اا  اطرناکی از ابههانباشعه و قیامها و ان لابها  بزرگی را پدید آورد  و مهر 

  ایااد یک حال  برانایدعای و آگاای ا بیدار  اسلامی ؛سکرد  و از صحسه بیرون راند  اس  

احسا  ؛ میشدد بیدار  اسلامی مسار بیرونی اا  دگرگدنی و تحدلات به که اسلامی ام  در

ح ارتی اس  که به واسطه تحدلات تاریدی و رونداا  سیاسی، رراسای و ااعىاری تاریخ 

معاصر ااورمیانه و شىال آرری ا بر مسلىانان تحىیل و آنان را به تامل در ادی  اصلی ادد و قیام 

یکی ازردامل بیدار   .عه اس برا  بازگش  به دوران ماد و رظى  اسلامی ادیش واداش

ادد  ، تح یر تاریدی و بازگش  به ادی  اسلامیزنان مسلىان احسا  سرادردگی، اسلامی

اناار  را در رلدم سیاسی و روابط بین الىلل ادی ، کلید  ترین مفهدم تئدر  ساز اس س 

https://www.javanonline.ir/fa/news/968031/گزارش-تلگراف-از-گرایش-فزاینده-زنان-انگلیسی-به-اسلام
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ناا  ابزارى و کالائخ بدد  یعسخ  در ااالی   ناا  به زن، تاریخ شااد آن بدد  که تشکیل می دادس

زن در ردیف یکخ از کالااایخ بدد  اس  که در ااعیار مردان بدد ، تا لذت بیشعرى از زندگخ 

زن را برابر مرد قرار داد،  شدصی و  ببرندس اسلام با نداى آسىانخ ادد تحدل بزرگخ ایااد نىدد

زیادى براى او قرار داد که قبل از اسلام  ح دق ااعىارخو او را محعرم شىردایىان و ر اید و ارکار 

باوقدع ان لا  اسلامی، زن ازاایاا  مسفعلانه به اایاا  اصلی ادد که اىانا سوادد نداش  

مشارک  درررصه ااعىاری دس  یار  واىین امربارث تاآیرات مهىی دربیدار  اسلامی زنان 

 دیار آنکه ین و مسفعل نیس سنشزن مسلىان اانه اس اهان دریارعه  مسلىان شدسندس  آنکه

ورلاو  برآن زن  به اایاا  تىدنی که  ااى مسفخ دربار  زنان مسلىان کااش یارعه اس نارش

زن مسلىان  سیار  لامی درحدز  تىدنی اس ، دس اىانا سااعار ساز  براسا  ارزشها  اس

آن دعلفخ به ااى مبه شید  الاد  تىدنی اسلامی محسد  می شدد،ازطریق حاا  که نىاد و

اسعثساى تبدیل رسدان نىاد تىدنی به حاا  اسلامخ به  س اسع بال ازنفدذ نىددمرزااى ایران  سد 

رسدان پدشش اسلامخ به آنکه، از اىله، دارد نیزدلایل دیارى  ،ااآن به نىاد مدالف  با دول 

ارسار گسیدعه  تداه به حاا ، پاسدخ به اسبش و رودمذابخ به کار مخاظهار وادد رردى یا 

، ؛ مشارک  رىلی زناندر چهار حدز ازاىین رو، بیدار  اسلامی  ساس  دریر  اس  رىیسیسم

 گااش مسفی نسب  به زن مسلىان  وتداوم ادشیار  زنان مسلىان را درکشدراا  دیار مسار شدس
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طهىاسبی کهیانی،ساسان، ن ش زنتان درنهضت  امتام اىیستی )ر ( چتا  اول انعشتارات مرکتز استساد 

 ان لا  اسلامی ، تهران 

ریدضی، محىد رحیم ،ان لا  برا  زنان، مااسامه اندیشه وتاریخ سیاستی ایتران معاصتر، ستال پتسام ، 
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  ۰۹1۰نشراشار  ، کىالدند ،ررید  ، یاداا  ماندگار، تهران ، 

 ۰۹۲۳، درعرنشررراسگ اسلامی ، تهران ،11بهىن  ۶۶ندربدش، سیدحسین ، یادوار  نهض  اسلام تا 

محىد رحیم ریدضی، ان لا  برا  زنان، مااسامه اندیشه وتتاریخ سیاستی ایتران معاصتر، ستال پتسام ، 

  ۰۹11شهریدر 1۱:شىار  

 ۶۰۶ -۶۱1، ص  ۰۹1۰ررید  کىالدند ، یاداا  ماندگار، تهران ، 

نیر  قد ، حضدرزنان دراقسلا  اسلامی ایران وتتاآیرآن بربیتدار  اسلامی،رصتلسامه رلىتی وتدصصتی 

 ۰۹۳۰سازمان بسیج اساتید کشدر، شىار  اول، بهار

، ستتتای  ؛ تحلیتتتل بیتتتدار  استتتلام و تبیتتتین ن تتتش زنتتتان مستتتلىانمحىتتتد مهتتتد  میربتتتاقر ؛ 

(tp://mirbaqeri.irht) 

 س:۰۹1، تهران4سى ، روابط بین الىلل ، نظریه اا و رویکرد اا قدام، ربدالعلی ،

 ۰۹11مطهر ،مرتضی،نهض  اا  صد ساله اایر،تهران4انعشارات صدرا،چا 

؛ رصتلسامه رلىتتی مشتتارک  سیاستی زنتتان در ایتران و ردامتتل متدآر بتتر مژگتان رظیىتتی  ودیاتران ؛  

 :۶، شىار  :۰۹۳واامعه ؛ وپژواشی زن 

 ۰۶، شىار  ۰۹1۹ ، ررا  ااعىاری ،  مدانع مشارک  سیاسی زنان در ایرانمحىد  اصل رباسی ، 

http://mirbaqeri.ir/
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؛ رصلسامه مطالعتات ۶۱۰۰-۶۱۱۰نااای بر مشارک  سیاسی زنان ایران در بین سال اا  الهه کدلایی؛ 

 1۱شىار   ۰۹۳1بین الىلل؛ 

مشتتارک  سیاستتی زنتتان و ردامتتل ااعىتتاری متتدآر بتتر آن مطالعتته متتدرد  شهرستتعان مایتتد مدحتتد؛ 

 ۹، شىار   ۰۹1۶؛رصلسامه مطالعات ااعىاری روان شسااعی ، بسدرربا 

 ، ۰۹1۲شساسی سیاسی، چ سدم، تهران، نشر نی، حسین بشیریه، اامعه
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