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 نقش و جایگاه زن در تاریخ تمدن اسالمی

 3فاطمه جعفری کلیبر ،  2رقیه زارع نژاد صباحی،  1فاطمه پنجه علی

 تبریز فرهنگیان دانشگاه تربیتی، علوم رشته دانشجومعلم-1

 تبریز فرهنگیان دانشگاه تربیتی، علوم رشته دانشجومعلم-2

 تبریز فرهنگیان دانشگاه مدرس فارسی، ادبیات و زبان دکتری-3

 چکیده 

. داشتند حضور زندگی هایعرصه تمام در مردان همدوش و پا به پا زنان خورد، رقم بشر حیات تاریخ که زمان همان از 

 سهم همواره اند؛ بوده تاریخ بزرگ مردان تربیت به مفتخر و خوردمی رقم آنان دست به بشریت حیات استمرار که زنانی

 و خانوادگی هایعرصه در زنان نقش بر الهی ادیان .اند داشته سیاسی و اجتماعی شؤون تمامی بر تأثیرگذاری در بسزایی

 پرتو در اسالم مکتب. شناسندمی بشری تمدن سیر جهت رینیآفنقش در مردان مکمل را او و کرده تأکید اجتماعی

 به را شرایط و نمود اعطا بود او شایسته که را چه آن زن به اسالم مکرم رسول عترت و نبوی سنت و قرآن هایراهنمایی

 تمام در شده، ادهنه ودیعت به استعدادهای به توجه با و انسانی و اسالمی شؤون حفظ با بتواند زن که آورد فراهم ای گونه

در این مقاله به بررسی جایگاه و نقش زنان در تاریخ تمدن اسالمی  .کند ایفا نقش اوست حضور به نیاز که هامیدان

 پرداخته ایم. 

 جایگاه زنان، تمدن اسالمی، اسالمکلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

که با  طوری است بهصوص به خود داشتهیخ همواره حساسیت مخنحوة مشارکت و حضور اجتماعی زنان در طول تار 

زنان  در پرتو آیین مسیحیت، حمایت از بیوه الاست؛مثاصی به نفع حقوق زنان صورت گرفتهظهور هر پیامبری، تغییرات خ

دن و کرگور به از همان ابتدا زندهو  اصی در این حوزه به وجود آوردحضور اسالم، نوآوری و تحول خافزایش یافت و 

د و قوانینی وضع نمود تا بر اساس آن زنان متأهل از حمایت و حقوق بیشتری برخوردار شا دختران ممنوع سوءرفتار ب

های گسترده در های فمینیستی ظهوریافته از ابتدای سده بیستم و همچنین افراط و تفریطها و نهضتدر پرتو جنبش .شوند

اسالم از اهمیت خاصی  ،دیدگاه آخرین دین آسمانیر و خصوص مشارکت زنان، مسئله مشارکت اجتماعی زنان از نظ

توان الگوی مشارکت اجتماعی زنان را از منظر اسالم میراجعه به آیات قرآن و سنت نبوی برخوردار شده است. با م

. چارچوب نظری مقاله مبتنی استهای موجود در جامعه بشری شکنی ها و شالوده ترسیم نمود که به دور از سوءاستفاده

الگوی مشارکت اجتماعی زنان در نظر و عمل حضرت امام خمینی)ره( است که رویکردی مبتنی بر احکام وحی و بر 

 عین در از کیفیت زندگى متاثر اجتماعى هاىگروه ترینازمهم زنان یکى .سنت پیامبر)ص( و دستاوردهای فقهی است

عالوه بر  ،هاى اجتماعى جامعه دارنداط موثرى با گروهنجا که ارتبآاین گروه عظیم اجتماعى از  .ندهستن آ بر حال موثر

زنان نقش بسیار   .دپایدارآن ایفا مى کنن توسعه هاى اجتماعى و درپیشرفت وخانوادگى نقش فعالىوظایف شخصى 

 و بسیارجدى مسئولیت جامعه، پایدار تسریع روند توسعه آنان براى ،اجتماعى دارند هاىى درفعالیتاحساس وتعیین کننده

 حدود است . مهم پى برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در مشارکت آنان این امر بهو  ددارن برعهده اى کننده تعیین

 رو این از کنند، مى ایفا حساسىنقش  ،توسعه هدف درجامعه با زنان دهند. لذامى تشکیل زنان را نشاغال ازجمعیت نیمى

 (.1388و هاشمى، اجتماعى) دنگردمى محسوب ىبنیاد عاملى انسانى، جوامع همه درتحول

 مى دست چنان مقامى به گاه و ندارند مردان با تفاوتى کمال، و ایمان حوزه در که اند انسانى جامعه از بخشى زنان،     

 یك در کریم قرآن. بگیرند یاد پروردگار برابر در خضوع و دیانت شجاعت، تقوا، درس آنان از باید مردان که یابند

 ترسیم مرد و زن هر براى ایمان، مسیر در استمرار حرکت با را کمال راه و آمنوا، الذین ایها یا: فرماید مى عمومى دعوت

 راه تا زند مى مثال جامعه افراد عبرت براى زن هم و است مرد از هم سخن آن در که را نمونه افراد از هایى مثال و کندمى

زنانی از همین جامعه دعوت شده بوده اند که با تربیت نفس خویش  .مرد روشن تر شود زن و براى ایمان بلند قله به صعود

 موجودی است زن. برد نام الگو عنوان به باید آنان از که شوند معشوق در ذوب چنان محبوب، رضایت و حرکت در راه

 دارای زنان. است و تداوم تکاپو در بشریت عالم زندگی هاشگفتی این سایه در و فراوان هایشگفتی و اسرار به مزین

 صاف آنان سبب برجستگی و سرآمدی آنهاو او خصوصیت این که هستند زیبایی العاده فوق احساس و ظرافت و لطافت

 و بخش زندگی معنی که است آمده »شدن اضافه” و »زاییدن” و “زادن”از“زن”کلمه .نسبت به دیگر موجودات شده است

 دیر از و بوده احترام و ارزش دارای تاریخ طول در مختلف های دوره در تمدن به با توجه ههموار زن .دهد می بودن زنده
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ها پا به پای مردان تالش  ها و ترقی فرهنگ زنان در پیشرفت تمدن .و پایگاه متغیری در جهان داشته است جایگاه باز

 بدون کدام هر ت و همینطور برعکس، زیرابرای دستیابی به کمال نیازمند وجود اوس وهم موجودی است مزن  .کرده اند

 و بوده ارزش و احترام مورد گاه طول تاریخ در زنان .برسند کمال به ندتوانمی هم کنار در تنها و هستند ناقص دیگری

و ضمن احترام کامل به خصوصیات و جاهالنه مردگرایی را شکسته  بت اسالم .اندگرفته قرار مهریبی و ظلم مورد گاهی

مان یکی پس از برگه هاى زرین ز .عرصه هاگشوده است و احساسات زنان، راه رشد و تعالی آنان را در تمامى عواطف

نگاه  بر کوتاه گذرى هدف حاضر، پژوهش در. بردمی پیش به را راهش فراگرد بار کوله تاریخ ریزند ودیگرى فرومی

 . (1389سب، نهاى مختلف به زن در طول تاریخ می باشد )حیدری و ابراهیمی

 

 زن مسلمان از دیدگاه اسالم
 طی در او سهم و. اسـت اسالمی امت واقعی نیمه کند،می ترسیم احزاب سوره 35 آیه در کریم قرآن که تابلویی در زن 

 پاسخ در -وآله علیه ااهلل صـلّی   - اسـالم پیامبر را نکته این. است کننده تعیین مردان، سهم و نقش چون انسانی مدارج

 مستقل اسالم برکت از زن کند می تأکیـد طباطبایی عالمه. بود کرده زد گوش مدینه زنان دیگـر و عمـیس دختـر أسـماء

 عمل و اراده از بود، مرد اراده به خورده گره اسـالم ظهـور تـا کـه او عمل و اراده گشت، خویش بر متکـى و نفـس به

 خـود قدمت همه با اسالم از قبل دنیاى که رسید مقامى بـه و درآمـد، مرد قیمومت و والیت تحت از و گردید جـدا مـرد

 این بر نیز مسلمان متفکران دیگر(. 414: :2،ج1374، طباطبــایی،) بـود نـداده زن بـه مقـامى چنـین ادوارش، همه در و

 طبـق. (1384:67-71 رئـوف، هبـه و سعداوی نوال ؛؛19/81ج1383: مطهـری) دارند تأکید اسالمی شگرف تغییر و تحول

 را محمدی جامعـه و جاهلی عرب رویکرد تغییر و تفاوت نیز، دوم خلیفـه خطـاب بن عمر مسلم، و بخاری صحیح روایت

 می هیچ به را زنان جاهلیـت دوران در ما: » گویدمی صراحت به او. است کرده گوشزد زنان به -آله و علیه ااهلل صلی-

 عمر فرزند عبدااهلل دیگر، روایت در... »شـناخت رسـمیت بـه را مـردان بر زنان حقوق کـه بـود قـرآن و اسـالم و انگاشتیم

 مهار زنان به نسبت را رفتارمان و زبان شود، نـازل وحی ما باره در آنکه ترس از( ص) پیامبر عصر در کنـدمـی تصریح نیز

 (.1394 عزیزی،) کردیممی

 روشن های افق و ملکوتی عروج به بخشید و خالصی جاهلی افکار از را زن گرفت، رخشیدند اسالم نور که هنگامى     

 تا شدن گور به زنده از و کرده تحمل فراوانی های نشیب و تاریخ فراز طول در که است حقیقتی زن آری،. گردانید نایل

فرزند دختر  .ید، به زن عزت بخشیدآنگاه که اسالم در آسمان تاریك جاهلیت درخش .است دیده خود به را شدن خدایی

های مختلف دیگری را نیز در  زن غیر از حقیقت انسانی، چهره .را حسنه و برکت خواند و زنان را ریحانه معرفی کرد

گونه که هست،  آن تا شود هویدا گوناگون های صورت آن و کشف مختلف های جلوه آن باید که دارد خود نهفته

ندارند و گاه به  مردان ان، بخشی از جامعه انسانی اند که درحوزه ایمان و کمال، تفاوتى بازن .شناسائی و معرفی گردد
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قرآن  .تقوا، شجاعت، دیانت و خضوع در برابر پروردگار بگیرند باید از آنان درسنان مقامى دست مى یابند که مردان چ

 زن هر براى ایمان، مسیر در استمرارحرکت با را کمال راه یاایها الذین آمنوا، و :کریم در یك دعوت عمومى مى فرماید

 مثال جامعه افراد عبرت براى زن هم و است مرد از سخن هم آن در که را افراد نمونه از هایى کند و مثال و مرد ترسیم مى

 (1389نسب، به قله بلند ایمان براى زن و مرد روشن تر شود )حیدری و ابراهیمی صعود راه تا زند مى

 در ذوب چنان رضایت محبوب، راه در حرکت و خویش نفس تربیت با که اند بوده شده دعوت جامعه همین از ىزنان     

 نفى در مرد و زن براى الگویى و بانویى نمونه آسیه راستا، این در. برد نام الگو عنوان به باید آنان از که شوند معشوق

درحقیقت هر کس در اثبات این حقیقت تالش کند،  .است یکتاپرستى و توحید به گرایش نیز و کفر و شرك ستمگرى،

که  کند زندگى مى آسیه در خانه اى .الگو است استقامت ورزند، الهى و براى رسیدن به مقام قرب ظلم را درهم شکند

 یانم در زن این و دهد سرمى غیرى الهَ من لکم علمت ما شعار و دارد االعلى ربکم انا ادعاى صاحب آن خانه )فرعون(،

مى کند، تا آنجا که  تحمل را ها شکنجه ترینوحشیانه بیدادگرى، نفى براى و گوید مى توحید از سخن شعار، و این ادعا

مریم، در میان  .این درحالى است که فرعون مردى است که الیق نام انسان هم نیست .نامش زینت بخش قرآن مى شود

وانى اعیذها بك و  :مادرش پس از تولد مریم به پروردگار مى گوید بسیارى از مردان، چنان لیاقتى مى گیرد که چون

 :من، این دختر و فرزندانش را از شر شیطان، به تو پناه دادم، خداوند پاسخش مى دهد !ذریتها من الشیطان، خدایا

درصورتى که پروردگار  .ذیرفت( پس خداوند، او را به نیکویى پ37حسن )سوره مبارکه آل عمران آیه َربُّها بِقبُول َفَتَقبَّلَها

(، اینجا سخن از پذیرفتن عمل است و 27ااهللُ مِن الْمتَّقین )سوره مبارکه مائده،آیه   َّما یَتَقبَّلإ ِنَ:درباره سایر مردم مى فرماید

مریم یك زن است که پروردگار او را مى پذیرد و در  .در خصوص حضرت مریم، گوهر ذات عامل قبول مى شود

 و ندارد جوهره این دختر را (، هرگز پسر،36کاألُنْثَى )سوره مبارکه آل عمران، آیه، َالذکر  َّولَیْس: َى فرمایدموردش م

 دنیا به را عیسى مرد، مریم بدون. آورد دنیا به فرزندى تواند نمى زن بدون مرد،. آید برنمى زن این کار از مرد، هرگز

 با و رود مى نیستى به رو جامعه او، بدون است که زن خصلت یك این. تساخ بشرى جامعه براى الگویى او از و آورد

دامان رشد مى نماید تا راهبرى شود که آن همه عظمت را مدیون  در و شود مى گرفته آب، از موسى که اوست بودن

د گواهى بر خود پیداست که زن، با سیر در مسیر الهى، الیق دریافت وحى مى شود و این لیاقت، خو .مادر خویش است

آدم خلیفه ااهلل نبود، بلکه مقام انسانیت، مشخصه خلیفه ااهلل است و  .مدعاى تساوى زن و مرد در پهنه ایمان و تقواست

 یك گاه گاه مرد بر زن ممتاز مى شود و گاه زن بر مرد، گاه مردى براى سایر مردان و .انسانیت به مرد یا زن بودن نیست

 این که مریم، آسیه، الگوهایى چه. مردمند براى الگو ها، نمونه این همه درحقیقت. شود ىم الگو زنان، سایر براى زن

و دین و ایمان بگیرند و آنگاه که زنى فاطمه شد، هم  آنان درس معرفت از باید و مرد زن از همه و اند جامعه انسانى براى

فاطمه)س( ارزشمند است و زنانى که از فاطمه)س(  از براى مردان و هم براى جامعه زنان الگوست و براى همه نیز پیروى
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یابند و مردان نیز باید از آنان الگو اى باالتر از مردان مىاند که گاه رتبههایى از مردم نمونه تبعیت کنند، خود نیز نمونه

 .(1389 نسب،ابراهیمی و حیدری) .بگیرند

 

 جایگاه زن در تاریخ اسالم

 آید، محتوا و فهم ما می زن مسلمان در تاریخ، به کمك گرایانه ه در باره نقش تقلیلهای مهمی کیکی از موضوع     

 . آنچه در منـابع تـاریخی ودهدمیتاریخی ما، در اختیار قرار دامنه اطالعات مربوط به زنان است که ادبیات مکتـوب

شماری از  خ فراگیـر مـردان، بـه اسـتثنایشود، در قیاس با تاری می های سه تـا چهـارده هجـری دیـده تراجم و رجال سده

ای کوتاه و اشاره و شـمار انـدکی دیگـر از زنـان نامـدار، صـرفاً -وآلـه صـلّی ااهلل علیـه -همسران و دختـران پیـامبر

ن خصوصا زنا ،یا برخی زنان مشهور رجال دینی و سیاسی یا زنان یك قبیله و قوم خـاص و به زنان راوی، زنان مختصر

 :کنیم مرور می و خنیاگر. این نکته را در چند اثر کهن و مهـم تـاریخی شاعر و سـخنور

به  چهارم کتاب تاریخ المدینه، ذیل تـاریخ زنـدگی عثمـان تنها در جلد )ق262ف (عمربن شبه نمیری بصری      

المؤمنین،  حبیبــه ام مــؤمنین، امال اســالم؛ از جملــه، صــفیه ام جایگاه و نقش شماری از شخصیت هـای زن صـدر

است. بازتاب انبوه  بکر، و أسماء دختر عمیسی اشـاره کـردهاسماء بنت ابی عایشه، نائله همسر عثمان، همسر مالك اشتر،

قابل مقایسه )ه 310ف (طبری  اخبار زنان سده دوم وسوم در تاریخ محمـد بـن جریـر اخبار نقش زنان سده اول هجری بـا

 .نیست

 دهد. ایـن کتـاب کـه پیوسـتهمین تفاوت را نشان می طبری نیز اخبار زنان در کتاب المنتخب من ذیل المذیل     

به  ابن سعد که در آن بر اخبار زنان صدر اسالم در طبقات ای است تکمیلی بر تاریخ بزرگ وی است، چکیده گونه

 .کرده است اشـاره (ص)ی از زنان مهاجر، و زنان راوی پیامبرتعداد و (ص)های پیـامبر شماری از همسران، دختران، عمه

زنان  در بـاره )ق276ف (مسلم ابن قتیبه النحوی الدینوری  ابومحمـد عبـدااهلل بـن جلد چهارم کتاب عیون االخبـار      

مطالب درباره  و رفتارشناختی درباره زنان است. رویکرد عمومی این است. این بخش یك جنگ ادبی، تاریخی، اخالقی

تاریخی محـدودی در  نیـست. در کتـاب المعـارف، ابـن قتیبـه نیـز اطالعـات جامعه زنـان چنـدان افتخـارآمیز و غنـی

دختران خلفا و برخی از زنان  همسران و دختران آن حضرت و نیز همسران، مادران و ،)ص(بـاره مـادر بزرگـان پیـامبر

 .توان یافت میعمار  معروف مانند سمیه، مادر

به  رود. او در این کتـاب تراجم زنان صدر اول به شمار می ابن حجر، دائرة المعارف بـزرگ تـاریخ و کتاب االصابه     

ارائه کرده است. گزارش ابـن  هایی در باره زنـان پرداخته و آگاهی سابقه در باره تمیز زنان صحابه از دیگـران تفصیل بی

در مجلـد  .راوی معتبر احادیث در جوامع اصیل اهل سنت هستنددهد التهذیب، نشان می حجـر در کتـاب تهـذیب
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خورد. پر  می راوی زن شــیعی بــه چــشم130خــویی نیــز حــدود  … ا مرحـوم آیـت معجـم رجـال الحـدیث24

 ت.مرد در جوامع روایی شیعه قابل قیاس نیس واضح است که این عـدد بـا صـدها راوی

 قبل و بعد از اسالم را در دو بعد می توان مورد بررسی قرار داد:در  جایگاه زن     

 خانواده. 1    

 به است، مقدم اشخاص منافع بر خانواده بقای حقوق، وضع در که است باالیی جایگاه و اصالت دارای اسالم در خانواده 

 .پردازیم می اسالم از بعد و بلق همسری چند و طالق، ازدواج، مبحث سه به بخش این در جهت همین

 زنان ازدواج. الف          

 می بدست جاهلی عصر در خانواده و زن وضعیت از تاریکی و بار اسف گزارشات متعدد، تاریخی اسناد به رجوع با     

 کمترین اراید یا و نداشت انتخاب حق یا آن در زن که است جاهلی عرب ظالمانه های ازدواج انواع آنها از یکی که آید

 به را زن مرد، آن بزرگ پسر رفت می دنیا از شوهر وقتی که است ضیزن نکاح آنها از یکی که است بوده انتخاب حق

 امّا کند، تصاحب را او میراث و بمیرد زن تا شد می او ازدواج مانع یا نمود می ازدواج او با یا آورد می در خود تصاحب

 به باکره دختران در رأی حق این البته کرد، پیدا انتخاب حق دختر و شد زده کنار یجاهل رسوم این همة اسالم ظهور با

 بیشتری استحکام زناشویی زندگی تا است شده منضم ولی اجازة به ازدواج امر در عواطف غلبه یا تجربه نداشتن دلیل

 گاهی و عمو پسر یا و عمو برادر، پدر، دست به زن بر والیت که جاهلی های سنت خالف بر اینکه توجه قابل نکته. یابد

یابد، )همان،  گسترش زن آزادی دایرة تا شد داده پدری جد و پدر دست به تنها باکره دختر والیت اسالم در بود، مادر

 کسی به قیّم که چرا نیست زنان بردگی معنای به (دارند قیمومت زنان بر مردان: )فرمایید می قرآن ( اینکه41، ص 1390،

 . (1405پردازد )ابن منظور،  می دیگری امور به که گویند می

 طالق. ب         

 یا تنبیه هدف با و جهالت و غضب روی از غالباً و شد می انجام آسانی به و بود مرد به منحصر طالق حق اسالم از قبل 

: گفتمی بدهد، القط خواست می که زنی مورد در مرد که طوری به گرفت، می صورت او قبیله و زن از جویی انتقام

 به عِدّه اتمام از پیش مرد حالت این در( بچشانم او به را ذلت تا کنم می بازی سرنوشتش با الذلّه؛ تذوق حتی بها العب انا)

 افزون اسالم امّا (1417داشت، )بالذری، می نگه تکلیفی بال در را زن و داد می طالق دوباره و کرد می رجوع زن

 تا داد قرار آن برای زیادی شرایط و نمود معرفی حل راه آخرین و حالل ترینمبغوض را آن الق،ط امر در گیری برسخت

 در و نمود إعطا نیز زنان به را حق این و گیرد انجام مصلحت و عقل پایه بر و هیجان، و عصبانیت از دور به امر این

 (.1385کنند )کریمی،  ادهاستف حق این از توانند می مرد روحی یا جسمی ناتوانی مانند مواردی

 شوهری چند ممنوعیت دالیل. ج        
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 ساختار بین اساسی تفاوتی شناسیروان نظر از : زن طبیعت با نه و است موافق مرد طبیعت با نه شوهری چند. 1            

 «شوهرگرا تك» یطبیع طور به زنان که معتقدند شناسانروان . دارد وجود مرد و زن عواطف و هاگرایش و روانی

 و باشندمی مرد یك عملی و عاطفی حمایت چتر زیر یافتن پناه خواستار و گریزانند همسر تنوع از فطرتاً و باشندمی

 احکام دانیدمی که چنان و باشندمی «گرا زن چند» و گراتنوع ذاتاً مردان ولی است بیماری نوعی زنان، در گراییتنوع

 .است گردیده وضع انسان ذاتی هایخصلت و هاویژگی و واقعی اینیازه با متناسب همه اسالم

 طور به بشر. است بشر غریزی و طبیعی امر فرزند به عالقه :است مخالف پذیریاطمینان اصل با شوهری چند. 2             

 بداند خواهدمی. دباش بخشاطمینان و مشخص گذشته و آینده نسل با اشرابطه و کند تناسل و توالد خواهدمی طبیعی

 ـ الساّلم علیه ـ علی حضرت به و آمدند گرد زنان از گروهی گویندمی. است پدر کدام فرزندِ و است فرزند کدام پدرِ

 ناروا تبعیض امر این آیا است؟ نداده شوهری چند اجازة زنان به اما داده، زنی چند اجازة مردان به اسالم چرا: »گفتند

 یکی دست به را آنها از یك هر و آوردند آب از کوچکی هایظرف دادند دستور ـ الساّلم هعلی ـ علی حضرت «نیست؟

 آنان و کنند خالی بود، گذاشته مجلس وسط که بزرگی ظرف یك در را هاظرف آن همة داد دستور پس داد زنان آن از

 عین شما از کدام هر باید اما کنید،پر آب از را خود ظرف مرتبه دو شما از یك هر اکنون: »فرمود گاه آن کردند چنین

 و اندشده ممزوج یکدیگر با آنها است؟ ممکن چگونه این: »گفتند.« بردارد داشته خود ظرف در که آبی همان

 و شودمی بستر هم همه با خواه نا خواهباشد، داشته شوهر چند زن یك اگر:»فرمود حضرت. «نیست ممکن شانتشخیص

)شیخ صدوق،  « است؟ شوهر کدام نسل از آمده، دنیا به که فرزندی که داد تشخیص توانمی هچگون. گرددمی آبستن بعد

1385.) 

 و شدند می محسوب دو درجه جنس و نداشتند واالیی جایگاه جاهلیّت زمان در زنان شد بیان که گونه همان: جامعه. 2  

 موضوع دو با جامعه، در زنان حضور کردن رنگ پر در اسالم نقش به بخش این در لذا بودند، محروم بسیاری حقوق از

 .پردازیم می دادن امان و بیعت

 به دادن رأی معنای به و است اسالم صدر در سیاسی مشارکت های جلوه موثرترین و مهمترین از بیعت  :بیعت. الف       

 از حمایت و فرامین به کردن عمل معنای به آن از باالتر بلکه نیست( وسلّم وآله علیه اهلل صلّی) محمد حضرت پیامبری

 زیر در که هنگامى مؤمنان از خداوند: )فرماید می قرآن که است قدری به آن اهمیّت و است، مال و جان با ایشان شخص

 در) کنندمى بیعت تو با که کسانى: )فرماید می دیگر آیه در و( شد خشنود و راضى کردند بیعت تو با درخت آن

 بسته خدا با که عهدى به نسبت که کس وآن... آنهاست دست باالى خدا دست و نمایند،مى بیعت خدا با تنها( حقیقت

 تأثیر به توان می اسالم صدر در بیعت ارزش و اهمیت بهتر درك ، برای(داد خواهد او به عظیمى پاداش بزودى کند، وفا

 به کند، می تعیین را ها ملّت سرنوشت و ودش می ها حکومت تغییر یا بقاء باعث که نمود توجه امروزه های گیری رأی

 .( 1415اند )الجوزی،  دانسته بدر جنگ اندازه به را ها بیعت این از برخی ارزش نظران صاحب جهت همین
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 این دستور به اسالم صدر در که است سیاسی مشارکت های جلوه از دیگر یکی مخالفان، به دادن پناه  :دادن امان. ب       

 به آن اجازة ،( بشنود را خدا کالم تا ده پناه را او خواست، پناه تو از مشرکین از یکى اگر: )فرماید می که قرآن آیه

 و کردند، پیدا را سیاسی ظرفیّت این از استفاده حق و گردیدند بهرمند حق این از مردان چون نیز زنان و شد داده مؤمنان

 خواستند می که را افرادی و کردند استفاده حق این از( وسلّم وآله علیه هللا صلّی) پیامبر دختر زینب و هانی اُمّ چون زنانی

 حکومت ترین دمکرات امروزه که است حقی این و پذیرفت را آنها امان نیز( وسلّم وآله علیه اهلل صلّی) پیامبر و دادند پناه

 از مسلمان هر برای که باالیی جایگاه خاطر به الماس امّا. اند نپذیرفته نیز خود مردان عموم برای هنوز بلکه زنان برای نه ها

 .شناخت رسمیّت به آنان برای را حق این است قائل باشد که جنسی هر

در تاریخ اسالم همواره زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و دینی نسبت به مردان، در جایگاه پایین تری      

باعث عدم مشارکت فعاالنه زنان در امور سیاسی و دینی در جهان اسالم در  بوده اند. عوامل مختلف دینی و عرفی بسیاری

طول قرون بوده و مسائل بغرنج و پیچیده مرتبط با این امر، همواره مورد بحث دانشمندان نظام های مختلف عقیدتی و 

فاطمیان و اسماعیلیان در اجتماعی بوده است. در مقام مقایسه، زنان در بین فرق و حکومت های مختلف اسالمی، در بین 

موقعیت های دینی و سیاسی، جایگاه متفاوت و نسبتا واالتری داشته اند. این نکته از نوشته های بعضی گروه های 

اسماعیلی بر می آید که وضعیت زنان در نزد اسماعیلیان از جهت حقوق اجتماعی، در مرتبه ای باالتر از زنان هم عصر 

گر بوده است. آنان دارای آزادی نسبی بودند و همین آزادی موجب شده که در چشم خود نزد فرق و ملت های دی

 (.141: 1370متعصبان سنی مذهب به هرزگی و فسق متهم شوند ) لوئیس، 

 

 نقش زنان در تمدن اسالمی

ت امام )س( های این معرف کم است اما با توجه به معانی و قیدها و اوصافی که در گفتار حضراگر چه تعداد فراوانی 

زنان سرچشمه صالح و یا  . درباره نقش اساسی و ویژه زن در جامعه وجود دارد . میزان اهمیت این معرف بسیار است

فساد در هر جامعه ای هستند و لذا نقش آنها در جامعه باالتر از نقش مردان است . زیرا آنها عالوه بر اینکه خود در تمام 

و اقتصادی فعال هستند، قشرهای فعال را نیز در دامن خود تربیت می کنند، آنها می  اجتماعی، فرهنگی -ابعاد سیاسی 

توانند انسانهایی تربیت نمایند که دارای استقامت و برخوردار از ارزشهای واالی انسانی باشند و یا درمقابل انسانهایی 

ت زنان است . و در یك جامعه اسالمی سست عنصر و غیر انسان تربیت کنند، پس هم صالح جامعه و هم فساد آن در دس

 (.1389 نسب، ابراهیمی و حیدری)  زنان متعهد اساس آن ملت و جامعه هستند

 زنان در تمدن اسالمی را می توان چنین بررسی نمود:نقش به طور کلی      

هنگی که انگیزش سیاسی، فرهنگی و اقتصادی: همانطور که گفته شد زنان در موضوعات سیاسی، اقتصادی و فر -1

اباد تمدن اسالمی به شمار می روند؛ از طریق جهت دهی انگیزش ها، تاثیر بر اندیشه ها و تغییر رفتارها و مقیاس 
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های خانواده، جامعه و جهان نقش آفرینی می کنند. زنان با تحریك نظام احساسات و ایجاد انگیزه در جهت 

ر گام بعد بر افراد جامعه در سطح اجتماع، به زمینه پیروزی حق بر باطل ابتدا بر اعضای خانواده خویش و د

سازی در جهت تحقق انقالب اسالمی گام برداشتند که می توان این امر را ذیل انگیزش سیاسی زنان در سطح 

جامعه، خانواده قرار داد. نقش آفرینی زنان از طریق تاثیر برموازنه قدرت بین اسالم و کفر به نفع اسالم نیز از 

 (.1396 نیلچی، اخوان و یاسری)انگیزش سیاسی زنان در مقیاس جهانی یاد می شود مصادیق 

اندیشه دهی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی: یکی از عوامل زمینه ساز تمدن اسالمی هماهنگی میان بینش و اندیشه  -2

. براین اساس انسان های تراز انقالب اسالمی با ارزش های دینی و آرمان های واالی انقالب اسالمی می باشد

زنان عالوه بر تهییج و تشویق اراده های انسانی نقش مهمی در آگاهی بخشی و ارتقا سطح درك افراد جامعه 

نسبت به تمایز وضع موجود و مطلوب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی در جهت شکوفیی تمدن اسالمی ایفا می 

 (.1396نمایند )همان، 

دهد که أهل علم، به  در باره زنان، نشان می تین نویـسندگان مـسلمانآثار نخس: نگاری اسالمی تاریخ و تاریخ -3

توجه  .(1394)عزیزی، اند داشته زنان؛ به ویـژه نقـش فکـری و علمـی آنـان، توجـه ویـژه نقش اجتمـاعی

 نوعی های تاریخ ادبی و اجتمـاعی زنـان، نـشان از نگاری تك های نخست بـه ستودنی مورخان و اخباریان سده

 دارد؛ نـشاطی کـه از سـویی، نقـش اجتمـاعی، علمـی، هـا تحرك و نشاط اجتماعی زنـان در ایـن دوران

 دیگر، راویان و مورخان را بـه ثبـت و ضـبط آن نقـش فرهنگی و هنری آنان را به نمایش گذاشت و از سـوی

 هـایی کـه داشـت، بـههمه مزیت از این ثبت و ضبط با توانست تمام یا بخشی واداشت. در چنین شرایطی، می

 نگاری جامعه خویش باشـند؛ زمامداران روایت و تاریخ کـم، آنـان نیـز دست توانمند زنان اتفاق بیفتـد و دسـت

 غیبـت»فضای شور و نشاط تـدوین و شـوربختانه در  چنین نشد و چنانکه گفتیم، این مردان بودند کـه در اام

 (.1394همان، ( زنان پرداختند دوم به روایـت و ثبـت نقـش زنان، از نیمه قرن «کبرایِ

 را آنان و شمرده دون و ضعیف و حقیر را زنان که جاهلی تمدن و جوامع برخالف اسالم :ایران اسالمی انقالب -4

 با توام منزلت، و مقام این. بخشید واال مقامی و کرامت با شخصیتی زنان، به بود، گرفته فساد و ابتذال خدمت در

 جهانیان لت،یفض با واربزرگ موجود این شکوفایی عطر و یافت تجلی اسالمی انقالب پرتو در ایثار، و فداکاری

 طاغوت با مبارزه و جهاد در مردان با همگام نبارزه، های سال این در نیز ایرانی مسلمان زن. آورد شگفت به را

 در زنان حضور این. شد می افزوده زنان فعالیت شدت بر و تعداد بر شد می نزدیك 1357 سال به چه هر و بود

 «چادرها انقالب» به اسالمی انقال گران، تحلیل و ها خبرگزاری سوی از که آنجاست تا اسالمی انقالب عرصه

 (.1396 نیلچی، اخوان و یاسری) گرفت نام
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( ص)پیامبر مسجد ساختن امر در( ص) اکرم رسول صحابی زنان: سیاسی فعالیت پایگاه بنای در زنان همکاری -5

»  کتاب در آمده منابع از برخی در مطلب این کردند، شرکت نیز( ص) ااهلل رسول سیاسی و دینی فعالیت پایگاه

 در مردها و داشتند مشارکت شبها مسجد بنای های سنگ حمل در زنان: آمده «البزار زوائد عن االستار کاشف

 مهم بسیار امری که میدهد نشان آن در تأمل که بود نانز عبادی و اجتماعی سیاسی، مشارکت مطلب واین روز

 ها گزارش. داد نمی دخالت مهم امور در و میکرد تحقیر را زن که عرب جاهلیت دوران از پس خصوصاً بود،

 سیاسی، فعالیت اینگونه مردان از محیط جداسازی و اسالمی حجاب حفظ با زنها اسالم در که میدهد نشان

 (.223،ص 4: ج ق1415 عاملی،.  ك.ر)  تندداش دینی و اجتماعی

 آب لشکریان، به کمك برای ها جنگ در( ص)اکرم پیامبر صحابی زنان از بسیاری: ها جنگ در زنان نقش -6

 رسول با درهمراهی را خود حضور نیز راه این از و میکردند شرکت زخمیها نمودن مداوا و سربازان به رساندن

 رسول صحابی مسلمان زنان از هایی نمونه. میداشتند ابراز اسالمی حکومت و اسالم دین از حمایت و( ص)خدا

 «داشت شرکت خیبر و احد غزوه در که( ص)پیامبر باتقوای و مؤمن خدمتـکار ایمن  ام: »عبارتنداز( ص)اکرم

 خنجر مشرکان کشتن و خود از دفاع برای حنین جنگ در که سلیم ام(.  »422،ص 8 ج: تا بی سعد، ابن. ك.ر)

 بانوان بزرگان از حارث دختر نسیبه عطیه ام(. » ص همان،« ) داشت حضور نیز احد جنگ در او. گرفت دست به

 456ص همان،« ) داشت شرکت( ص) اکرم پیامبر همراه غزوهها از بسیاری در که بود( ص) خدا رسول صحابی

 رسول همراه که بود جنگجو مجاهدین از(  ع) امیرالمؤمنین)  و( ص) اکرم پیامبر اصحاب از غفاری لیلی(. » 

 (.312ص: 1375 غروی،« ) داشت شرکت جنگها در بیماران از مراقبت و مجروحین مداوای برای( ص) خدا

 و طلبی شهادت روحیه: پیروزی حصول در اسالمی حکومت و اسالمی نهضت در زنان طلبی شهادت نقش -7

 واقع در.  شد اسالم نهضت رسیدن ثمر به و ایران لتم مقابله در بیگانه قوای ناتوانی موجب زنان جانفشانی

 تحوالت در جامعه، عینیت در که است روحی تعلقات و روحیات در تغییر همان طلبی شهادت روحیه پیدایش

 (.1389 نسب، ابراهیمی و حیدری) دارند ای کننده تعیین نقش جامعه...  فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

 این در مسلمان زنان بودن پیشقدم و مالی جهاد: اسالمی حکومت و نهضت در نانز اجتماعی امداد و مالی جهاد -8

 فعالیت بخشهای از دیگر یکی معلوالن و بیماران به خدمت نیز و آوارگان و مستمندان مستضعفین، برای امر،

 امور این رد مردان فعالیتهای ارزش از زمینه این در زنان فعالیتهای ارزش و.  است اسالمی جمهوری در زنان

 (.1389 ،همان)  است اسالمی انقالب از ناشی تحوالت بهترین از یکی و است بیشتر

 

 مهم در تمدن اسالمیهای سیاسی  حرکت
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با خلیفه غاصب که خود را جانشین پیامبر)ص( معرفی میکرد، بیعت نکرد بیعت نکردن  : ایشانحضرت زهرا)س( -1

باالخره شهادت فاطمه  ه مضروب شدن و سقط جنین وآن حضرت و همسرش، سبب خشم غاصبان و در نتیج

،ص  2ج:  :ق1383؛ ابن ابی الحدید، 13: ق ص1322؛ ابن قتیبه، (443،ص 2 تا : ج طبری، بی .)ر.ك.س( شد )

 » :آمیز خود خطاب به زنان انصار که برای احوالپرسی وی آمده بودند، فرمود آن حضرت در سخنان گله(.  20

رحالیکه در نظر من دنیای شما مکروه و مبغوض است و مردان شما رادور افکندم زیرا بخدا قسم صبح کردم د

آنها را دشمن خویش یافتم پس از آنکه آنها را امتحان کردم... من قالده خالفت و غصب فدك و غیر آن را 

وح برگردن ایشان انداختم و ننگ این کردار زشت مخصوص ایشان است و همچنین باشد مثله شدن و مجر

شدن و ملعون گشتن و به سخط الهی مبتلی شدن و در زمره ظالمان در آمدن که سزاوار این قوم است که 

منصب خالفت را از مرکز خود و امامت را از اهلبیت رسالت و قواعد متین نبوت و محل نزول امین وحی و 

 (.159،ص 43ج: ق 1403مجلسی، )ر.ك. « . ...حاذق به امر دنیا و دین این امت را غصب کردند

به اصحاب  ص( از مسئله حدیبیه فارغ شدند،)در قضیه حدیبیه، هنگامی که رسول ااهلل :  ص(همسران پیامبر) -2

برخیزید و شتر نحر کنید و سر بتراشید. راوی گوید: کسی اطاعت نکرد و انجام نداد و حضرت سه  : فرمودند

سلمه رفتند و نظر او را درباره چگونگی  نزد امبار تکرار کردند، لکن هیچ کس برنخواست. رسول خدا)ص( 

ج تا : طبری، بی )ر.ك.  .اهلل )ص( انجام شد شرایط موجود پرسیدند، پیشنهاد او مؤثر افتاد و امور رسول

سلمه در امور سیاسی است.   این مشورت نشانگر مؤثر بودن رأی ام .( 222،ص 5ق ج: 1404؛ کحاله، 636،ص1

 حجه الوداع ثقیف« و باالخره در  »، الطائف، »غزوه هوازن  حصارهه »خیبر« فتح مکه، این بانوی گرامی در غزو

پیامبر گرامی . بود  و بدنبال آن در واقعه تاریخی غدیرخم و مسئله بیعت با امیرالمؤمنین، همراه رسول خدا )ص(

عمر مبارکش  طول اسالم)ص( که پیوسته غم اسالم و مسلمین را به جان خریدار بود، در آخرین ساعات از

لبد تا آنچه را برای حفظ امت اسالم الزم میداند برای آنها بنویسد و آنان را برای همیشه از طوسیله نوشتن می 

آنها عمر جوسازی میکند و مانع آوردن ابزار نوشتن ضاللت و گمراهی بدور سازد، لکن اطرافیان و در رأس 

. ص( خواسته فراهم آورید  )اهلل آنچه را رسول  :میشوند. درحالیکه همسران پیامبر)ص( از پس پرده میگویند

این جریان  (.52 ص : تا ؛ ابوریه، بی 7،ص 4ج  :تا ؛ بخاری، بی 243،ص 2 ج تا : واقدی، بی کاتب )ر.ك.

 . ص( رهبر جامعه و اعتراض آنها به اولین انحراف سیاسی استاهلل ) مان به اطاعت از رسولشاهد بر التزام ز

های رسول خدا)ص( بودند میدانستند که خواسته آن  همسران پیامبر)ص( که سالها شاهد زحمات و غمخوار ی

پیامبر اعظم  ام سلمه« همسر » .حضرت به نفع مردم است، به همین سبب تأکید در اطاعت آن حضرت داشتند

وی پس از رحلت  .( 98،ص 2ج :  تا )طبری، بی .)ص( بود اهلل )ص( از شاهدین آخرین لحظات حیات رسول

 دهنده وصی پیامبر)ص( و دشمن و ستیزه آن حضرت همچنان در بیعتش با رسول خدا)ص( پا بر جا ماند و یاری
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بودن زهرا )س( در قضیه فدك را گواهی  سلمه بر حق جویان آن حضرت بود و خط سیاسی اش تغییر نکرد، ام

 294،ص 2ج تا: محالتی، بی .)ر.ك.داد و به سبب این شهادت، ابوبکر و عمر یکسال خرجی او را قطع کردند

ص( به مناسبت وقایع سیاسی، بارها اهلل)این بانوی گرامی در دوران خالفت چهار خلیفه پس از رسول  .( 25،

تا گمراهان و مشتبهان را هدایت و رهبری کند. ام سلمه و »میمونه« از همسران کرد  احادیثی از پیامبر)ص( نقل

هستند که خالفت اولی و دومی را نپذیرفتند و با بیان احادیث پیامبر اکرم )ص( دیگران را به حمایت ( پیامبر)ص

   .( میخواندندع) ابیطالب از علی بن

ت : »ای فرزند! چیست که میبینم رعیت تو از تو گریزان سلمه برای نصیحت عثمان و اصالح سیاست به او گف ام

برای حمایت  یاند. راهی را که پیامبر دوست میداشت درنگذر« و اند و از جناح و حزب تو روگردان شده شده

 2  ج تا : طبری، بی   . )ر.ك.کرد ( وادارع)» ابو ایوب انصاری« را تحریض به رفتن بسوی علی  )ع(،از امام علی

باشد و خود همواره حامی و طرفدار   ع)همچنین فرزند خویش عمر را توصیه کرد که پیرو راه علی  .( 534،ص

 (. 249،ص 5ق ج: 1415عاملی،  .)ر.ك.بود ( السالم فرزندان امام علی، امام حسن و امام حسین )علیهم

ار خود الگو و حضرت زینب )س( پس از مادر بزرگو :اسی حضرت زینب)س( و بانوان کربالهای سی حرکت -3

( برای ع) اسوه برای همه زنها و مردها در حرکت و قیام به دنبال امام و رهبر خود بود. آنگاه که امام حسین

مقابله با یزید و ابن زیاد، مناسك حج را ناتمام رها فرمود و رهسپار سرزمین عراق گردید؛ زینب)س( نیز اعمال 

هبر خویش عازم عراق شد با آنکه میدانست، سرنوشتی سخت و حج را به پایان نرسانده به همراه امام و ر

دردآور در انتظارشان است. وی از زمان طفولیت شاهد رنج و ظلم وارده بر مادرش زهرای اطهر و غصب حق 

و مصیبت ( ع)های دستگاه حاکم بر برادرش امام حسن  ها و ظلم و خدعه(ع)والیت پدرش علی بن ابیطالب

ها و تعرضها به ساحت خاندان رسالت بود، پس از واقعه کربال و اسیر شدن در دربار  متیحر عظمای کربال و بی

ابن زیاد و یزید که دارای بیشترین قدرت و زور دوران بودند و کسی در برابر آنها جرأت سخن گفتن نداشت، 

امیدارد، بسیار های شدید وارد شده بر آن حضرت که هر فرد سالم را به فراموشی و بهت و رغم مصیبت علی

هشیارانه، عالمانه، با فصاحت و شجاعت بود که همگان را به تعجت انداخت. او در کالمش عالوه بر یادآوری 

های خفته را تکانی دهد و از خواب غفلت بیدار کند تا در  حق برادر، پدر و جدش، چنان سخن گفت تا دل

ظالمان، چنان آنان را مفتضح کرد که ابن زیاد و  های مفید سیاسی بپاخیزد. درحال اسارت بدست آینده جنبش

یزید قصد کشتن آن حضرت را کردند. زینب )س( همچون پدرش امیرالمؤمنین چنان با فصاحت و بالغت 

سخنرانی فرمود که پس از سخنرانی آن حضرت دربار به لرزه درآمد. آن حضرت)س( در برابر ابن زیاد به 

ای پسر زیاد وای بر تو تا کی با لباس نخوت وگمراهی به سوی ما  » :مودحمایت از پیشوا و رهبرش، چنین فر

میتازی اگر برادرم طلب خالفت بنماید هر آینه جای تعجب نباشد. چه آنکه میراث جد و پدر خود را خواسته، 
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زینب)س( در بارگاه یزید چنان  (. 142ص 3ك. همان، ج ، )ر. سزاوارتر به منصب خالفت است از تو..«

رانی فرمود که درباریان و شامیان به سرافکندگی و پشیمانی افتادند و یزید با تمام قدرت و ترسی که در دل سخن

 . اطرافیان داشت، در سراسر گفتار آن حضرت، گوش بود

  نقش زنان در بیداری تمدن اسالمی جایگاه و

ا مکمل مردان در نقش آفرینی جهت سیر ادیان الهی بر نقش زنان در صحنه خانوادگی و اجتماعی تأکید کرده و او ر

تمدن بشری می شناسند. مکتب اسالم در پرتو راهنمایی های قرآن و سنت نبوی و عترت رسول مکرم اسالم به زن آن چه 

را که شایسته ی او بود اعطا نمود؛ و شرایط را به گونه ای فراهم آورد که زن بتواند با حفظ شؤون اسالمی و انسانی و با 

از دیدگاه قرآن  .به استعدادهای به ودیعت گرفته شده، در تمام میدان ها که نیاز به حضور اوست نقش ایفا کندتوجه 

همکاری در سازندگی جامعه از طریق فریضه ی امر به معروف و نهی از منکر بر دوش هر دو جنس زن و مرد نهاده شده 

ؤم نون و المؤم نات بعضهم أول یاء بعض یأمرون ب المعروف و و از شا خصه های ایمانی آنان به شمار آمده است: »و الم

این فریضه عامل سازنده ی افراد جامعه و بزرگ ترین قیام ها و تحوّالت سیاسی و اجتماعی (. 71ینهون عن المنکر«)توبه/

 .داشته باشددر طول تاریخ اسالم بوده است. به موجب این فریضه، زن موظّف است که نقش تربیت و اصالح جامعه را 

اصوالً از نگاه قرآن زن نقش محوری را در تربیت افراد خانواده و در نتیجه جامعه دارد. اگر خداوند قوام اجتماعی و 

اقتصادی جامعه را بر عهده ی مرد نهاده است، قوام تربیتی آن را بر دوش زن گذاشته زیرا زن کانون عاطفه در عالم هستی 

 (.1389 )حیدری و ابراهیمی نسب، است

زنان صدر اسالم در شرایطی که درپرتو تعالیم ارزشمند اسالم نصیبشان شد، در پیشبرد قافله ی تمدن و بقاء فرهنگ      

 (.1389)همان،  اسالمی کمتر از مردان نبوده اند و کافی است

 :است مهم ترین نقشی که زنان مسلمان در بیدارگری داشته اند نقش تربیتی در دو حوزه ی ذیل بوده

 ارائه ی الگویی مهذّب و آگاه از خود به عنوان زن کامل مسلمان و انسانی مبارز و آزاد؛.1

 .تربیت فرزندان پاك، آگاه، مبارز و تشویق همسران به مبارزه.2

اینك زنان مسلمان درمنطقه بویژه مصر، لیبی، بحرین، تونس و یمن، همچون سمیه درمقابل دشمن سینه سپر کرده      

.زنان مصری با حضور پررنگ خود درمیان تظاهرکنندگان و درجای جای مصر ثابت کردند آنچه غربیان در مورد اند

مشارکت زنان در انقالب تونس، لیبی و یمن نیز توجه جهانیان را به  .انزوای زنان مسلمان می گویند دروغی بیش نیست

از قید و بندهای عرفی و مادی غرب و قیام برای کسب  خود معطوف کرده است. حضور زنان مسلمان نشانگر رهایی آنان

غاد الغربی از مبارزان تونس درباره ی هدف از قیام گفت: »قیام أخیر ما نتیجه  .آزادی از شر خودکامگان سیاسی است

نسان از ستم هایی است که حکّام سابق تونس به ملّت روا می داشتند... دین اسالم به نحو احسن زن را تکریم کرد امّا ا

». تعالیم دینی خارج شد پس از این خروج، ما وارد صحنه ی سیاسی و اجتماعی شدیم تا نقش واقعی زن را نشان دهیم
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دربحرین نیز انبوهی از زنان محجبه مسلمان در کنار دیگر هموطنان خود، خواستار سرنگونی خاندان آل خلیفه هستند. 

ها، مردم قطیف و احساء با حضور زنان آغاز شد. بیداری اسالمی در زنان حتی می توان اذعان داشت که بیداری بحرینی 

بحرینی نشانگر آگاهی آنان درباره نقش موثرو سرنوشت ساز خود در اصالح جامعه خویش است. از جمله زنان برجسته 

به واسطه سرودن  ای که دراین بیداری اسالمی علیه دولت آل خلیفه خروشیده است ؛ خانم » آیات القرمزی « است. وی

، شعری  2011فوریه  23شعرهایی که علیه آل خلیفه سرائیده، معروف و شناخته شده است. او دریکی از تجمعات در 

سران استبدادی کشورهای تونس، یمن، مصر و  .انقالبی برضد آل خلیفه سرود که به خاطر آن دستگیر و شکنجه شد

سطح شهر می پردازند که با این کار میخ بر تابوت حیات خود می بحرین به سرکوب حق طلبی زنان و کودکان در 

 (.1389)همان،  کوبند

تشکّل ها با ساختار جدید در ایران و در سایر کشورها نیز مشهود است از جمله عراق، حجاز و نجد، بحرین، یمن،      

الیم اهل بیت )علیهم الساّلم( در میان امّت اندونزی و... برای مثال سازمان اسالمی فاطیما در اندونزی، با هدف گسترش تع

اسالمی تأسیس شد ه و توسط دانشجویان رهبری می شود و تاکنون آثار فرهنگی ای چون: شرح ادعیه ی اهل بیت )ع(، 

 (. 273ارائه خدمات آموزشی، کتابخانه ای و.... در این خصوص ارائه کرده است )زهرا پیشگاهی فر، ص

 

 مسلمان نازن هبوط جایگاه علمی

 هـا و قلمروهـای تولیـد کوتاه شدن دست آنان از محیط برخی بر این باورند که هبـوط جایگـاه علمـی زنـان و      

به زنان،  گرایانه مکتب خلفـا نـسبت هاست. رویکرد تقلیل دوران دانــش و ثــروت، معلــول طبیعــت نابــسامان ایــن

های  و رقابت ای، از یك سو و تکاثر و تفاخر سیاسی و مذهبی و فرقه هـای هها و فتن برافروخته شدن آتش کشمکش

 های مسیر دانش رنج هـا و شد تا استعداد آنان نادیده گرفتـه شـود و سـختی آزمندانه دنیاطلبان از سـوی دیگـر، سـبب

 بیشتری نیاز دارند، تلخ و تلخ مـایتیویژه زنان که همـواره بـه حاشـیه امنیتـی و ح به آموزی بر کـام عمـوم دانـشجویان؛

معنویـت خـود را در پـس نقـاب زهـد  دشواری بود که جامعه زن مسلمان، کوشید تا هویـت و تر آید. در چنـین شـرایط

نظران، انـسداد فکـر و اجتهـاد  شماری از صاحب). 50: 1400نـك: سـید االهـل، (تصوف صـیانت کنـد  و پارسـایی و

 های صوفیانه در میان نخبگان علمی را روزافزون جریان شدید عــصبیت مــذهبی، حــصر مــذاهب و رشــدتــ دینـی،

نویسنده . داننـد پس از تهاجم مغول و سقوط خالفت عباسی می معلول این شرایط و نیز التهابات اجتمـاعی پدیـد آمـده

عوامل تفصیل  بـاب اجتهـاد، در بـاره برخـی از ایـنافراطی و انسداد  گرایـی در جای دیگر، ذیل بررسی علل مذهب

 282-286 ). :1384نـك: عزیـزی،)بیشتری داده است 

اسالمی از  گزینـی سـقیفه، سـرآغاز گـردش جامعـه جریان خلیفـه برافروخته شـدن عـصبیت قـومی در برخی معتقدند     

است. نظـر عمـر بـن  رامـت مبتنـی بـر قومیـت و جنـسیت بـودهمعیارهای ک معیار کرامت برخاسته از تقوا و پارسایی، بـه

 ما اجـازه کنددرنگ تأکید مین روایت، بیاادامه هم دردیم؛ دیجایگاه زنان در عصر پیامبر تحول  خطـاب را در بـاره
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؛ 7/46ج  :1401اری،بخـ) «من امورنـا غیر ان ندخلهن فـی شـیء مـن»دهـیم نمـی به هیچ یك از امور خود را ورود زنان

 خویشتنداری می فرزند عمر نقل شده است که تا پیامبر بود، در بـاره زنـان نیـز از عبـدااهلل (.4/190نیشابوری، بی تا: ج 

شاید بتوان این دیدگاه را  ).1/523ابن ماجه، بی تا: ج (نسبت به زنان گشوده شد  کردیم؛ همین که وفات یافت، زبـان مـا

آمیز ابوهریره در پاسخِ توهین در تقلیــل جایگــاه و حقــوق زن تلقــی کــرد. ســخن تگاه خالفتنقطه عزیمت دس

 -صــلّی ااهلل علیــه وآلــه-وی در روایــت از پیــامبر  اعتراض عایشه بـه إفـراط

 در برابـرکـه )ص(نسبت به زنان حاضر در خانه پیامبر و نیز سرزنش عمر بـن خطـاب( 204ق: 1383ابوریه،(

 هاییتواند نشانهآخرین وصیت آن حضرت داشتند، می جسارت وی واکـنش نـشان داده و اصـرار بـر نوشـتن

 انـس بـن(. 2/244ابن سعد، بـی تـا:ج  )باشد  )ص(ااهلل گرایانه در آستانه وفـات رسـولاز این رویکرد واگشت

آن حضرت،  پس از پیامبر، چیزی از تعالیم و سـنن داردابراز می ـفمالك که مدتی دستیار خانواده پیـامبر بـوده، بـا تأس

ألیس ضیعتُم »گوید: می آمیـز مخاطـب، بـه صـراحت پاسخ به پرسـش تعجـب حتی نماز، به سالمت نمانده اسـت. او در

های زیادی از این  نهو نمو این روایت(. 1/134ج : 1401بخاری، ) «هم تباه نکردید؟ ما ضیعتُم فیها؛ آیا همان نماز را

سیره وی درباره زنان، دستخوش تغییر  ویـژه های او؛ به ، بسیاری از تعالیم و سنت)ص(از پیامبر پـس دهد دست، نشان می

 د. ش

 کرده مردان، بـه عنـوان یکـی از عوامـل ایـن هبـوط اشـاره برخی نیز به نقش عامل تاریخ نگـاری زنـان بـه دسـت     

اجتماعی زنان و  آمیـز حیـاتزنان گرایش دارد. البتـه، واقعیـت تبعـیض که به جانبداری از مـردان و نکـوهش اند؛ ادبیاتی

؛ سجادی، 79-71: 1386، نـك: حـضرتی(بر این نگرش تأثیرگـذار بـوده اسـت  هـای اسـاطیری،مردان حتـی در دوران

 : ص چهارده(.1390؛ کراچی،61-68: 1387

عالمان  گرایانـه سـنتیهای تقلیلنایافتگی اجتماعی زنان، انگارهرشدرنـد کـه یـك عامـل مـؤثر در یـن باوبرخی بـر ا     

شاهنامه، نگاه  نقش اجتماعی زن بوده است. نگاه دوگانه فردوسـی در دینی و توجیه و تفسیر خاص آنان از جایگـاه و

 نامه ناصر خسرو و قابوس غزالـی و دیـوان دی و کیمیای سـعادتظهیری سمرقن تحقیرآمیز و ابزاری به زن در سندباد نامه

در این انگاره، هـم نـاتوانی (. 105-88: 1388، نـك: خلعتبـری)کننـد به روشنی تأیید مـی عنـصرالمعالی ایـن دیـدگاه را

اش  م حضور اجتماعیشود و همحدود می شود و از این رو، توان و مسؤولیتش بـه درون خانـهمی زن قطعـی انگاشـته

توان گفت این رویکرد، عمیقا در باور سنتی می(. 170-161: 1391 الهــی، (شــودانگیــزی تلقــی مــی برابر با فساد

 نلمانادر میـان مـسدر اروپا و شبه قـاره هنـد و حتـی  ریشه دارد؛ باوری که از یونان باستان تا اواخر رنـسانس دیگـری

آن را  علم غیرقابل جمعند و دانش، مذکر و نرینه است؛ مـردان شـود. در ایـن بـاور، اساسـاً زن وقرون نخست دیده می

 کردندمی طبیعت زن را عامـل بازدارنـده از رشـد علمـی معرفـی آنـان. پـسندند دارند و زنان آن را نمیدوست می

آفـرینش، کـارگردان اسـت تـا بـازیگر. او بـه  ـتگاهزن در دسـ ایــن گــروه معتقدنــد (.37-1393:35جانعلی زاده، )
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 مادری هنگام بارداری و پس از بارگـذاری اسـت و بـه فرسـای فیزیولـوژی خاصـش، درگیـر وظـایف طاقـت اقتـضای

ذات  شده است که در صحنه بازیگری و قهرمانی نبودن جزو ای آفریدهاش به گونههاقتضای ساختمان مغزی و روحی

بارداری و  آری اگر فراینـد .دکه کارهای حماسی و قهرمانی کن و برای لذت بردن از زنـدگی نیـازی نـدارد اوست

آفرینی و  حماسه یا حتی بـه انحـراف بـرود، زن نیـز ماننـد مـرد امکـان ای کنترل شـودهای مادری به گونهضرورت

-114: 1360 گلی، (است  چنـین تکلیفـی را بـر دوش او ننهـادهدستگاه آفـرینش  بازیگری در صحنه اجتماع را دارد؛ امـا

کارهایی که به تفکر پایـدار احتیـاج  .هـای علمـی نیـستبه تفکر ژرف و پایـدار در مقولـه زن در این نگاه، قادر(. 125

 (.186-180: 19: ج 1383نك: مطهری، )کند می دارد، زن را خـسته

 یکدیگر و اقناع آنان نسبت به تحصیل حقوق انـسانی و ناخت متقابـل زن و مـرد ازچنین رویکردی، اگر به شـ     

 و هویت نگاهی از سوی زنان، به خودکم بینی و فرافکنی مـزمن اجتماعیشان بینجامد، سـتودنی اسـت؛ امـا اگـر چنـین

ایم اگر  بیراهه نرفته .ل دفـاع اسـتفشار و ستم مضاعف بدل شود، غیرقابـ سوز تبدیل شود و از سـوی مـردان، بـه اهـرم

اسالمی؛ به ویژه زنان بدانیم.  خودکمبینی را یکی از عوامل مهم عقب ماندگی جوامع بینی مبتنی بر ناتوانی و بیماری جهان

ر عقائدى را که شرح دادیم، همچنان د سراسـر دنیـا» نویـسد: به همین بیماری اشاره دارد و می عالمه طباطبایی در جـایی

 کـه و پستى زندانى کرده بود گاه ذلت شکنجه داشـت، و زن را دریو رفتارهایى که گفتـیم معمـول مـ  باره زن داشـت،

 رویید، و با این طبیعت بـهیاستخوانش با این طبیعت م ضعف و ذلت، طبیعت ثانوى براى زن شده و گوشت و

نیز مثل  ستى نه تنها در نظر مردان؛ بلکه در نظـر خـود زنـانو پ مرد، و کلمات زن و ضعف و خـوارىیآمد و میدنیا م

امرى عجیب  با اینکه در معانى متفاوتى وضع شده بودند، و این خود هاى مترادف و چون انسان و بشر شده بود، واژه

: 2جبــایی، طباط»( گــرددیمغــزى فهــم آدمــى واژگونــه و معکــوس مــ است، که چگونه بر اثر تلقین و شستشوى

405 .) 

 هـای با اشاره به دیدگاه «جایگاه زنان در جوامع اسالمی تفکرات نظـری پیرامـون تنـزل »خان محمدی در مقاله      

به دیدگاه  خصوص تنزل جایگاه زن در جوامع اسالمی، با تمایـل معطوف به سه نظریه سیستمی، فرهنگی و ساختاری در

مـصری در خـصوص  در جوامـع یهـودی و مـسیحی و دیـدگاه قاسـم امـین ـاط زنـانعالمه طباطبایی در خصوص انحط

نـشینی تـدریجی  است کـه عقـب پـسندد و بـر ایـن بـاوراسالمی، نظریه ساختاری را می مانـدگی زنـان در جوامـع عقـب

عمومی، زمینه استبداد سیاسی و فساد  اســالمی از نظــام سیاســیِ متکــی بــه شــریعت و آراء جوامـع هـا و دولـت

ساخت و تدریجاً نیمی از جامعه بـزرگ اسـالمی  طبیعی توانگران بر ضعیفان و مردان بـه زنـان را فـراهم اخالقی و سـلطه

زن  شناسان بر این باورند که در قرن اخیـر وضـعیت جامعه علم و عمل به عقـب رانـد. در نقطـه مقابـل، برخـی از را در

خان (است تر از ساختارهای اجتماعی و اقتصادی تحول یافتهسریع ر جهـان رو بـه بهبـودی گراییـده و پایگـاه زنـاند

را برای نشان دادن چنین وضعیتی  گدار تاریخ مرحوم باستانی پاریزی کتاب گـذر زن از182:1378). محمـدی،
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سیاستمداری است. از این رو، سخت از روایـت قـرآن  رصـههـای بـزرگ زنـان حتـی در عو معتقد بـه ظرفیـت برسـاخته

براهنــی در (. 182-179: 1383باســتانی، )کنــد مــی ها دفاع هایی از این دست دولت باره دولت بلقیس و نمونه در

ـاالری و بـه کرده است و معتقد است تا نظام مردس چنین دیدگاهی را دنبـال «ای بر تاریخ مذکر تکمله»انتقادی  مقالــه

حاکم است، زن جایگاه واقعیاش را نخواهد یافت و  در جهـان گذشـته و امـروز «شـقاوت مـذکر»آن، سـیطره  دنبـال

 ویـل دورانـت. مقتضات زمان و مکان غافل شد های تحمیل شده بر اثـرنباید از محدویتت.طرح دیگری انداخ بایـد

مردان.  ترقیات اقتصادی به دست زنان اتفاق افتاد، نه به دسـت ی، قــسمت اعظــمدر اجتماعــات ابتــدای »نویــسد: مــی

اطراف خیمه،  های کهن خود به شـکار اشـتغال داشـتند، زن در طریقه های متوالی، مردان دائمـا بـا در آن هنگام که قرن

« بسیار مهمی شد. روزی پایـه صـنایعکرد که هر یـك خانگی را ایجاد می داد و هـزاران هنـرزراعـت را ترقـی مـی

 (.1/42: ج 1378دورانت،:)

توجه  های ضـروری برخاسـته از ایـن تفـاوت، و و محدویت های متفاوت زن و مـرد نویسنده ضمن توجه به ظرفیت     

ساالرانه مرد هـای اسـتبدادی و زنان، نقش تخریبی تفکر و سیاسـت رانـدگی به نقش متفاوت عوامل یاد شده در عقب

معنی است که حیات  دانـد. ایـن بـدان تـر مـی ادیبان به زن را از همه برجسته حاکمان و رویکـرد تحقیـر آمیـز عالمـان و

 کوشش خـستگی بانوان و به سه اقدام مهـم وابـسته اسـت: نخـست، خودبـاوری کـم، اجتماعی امروز زنـان، دسـت

شناسی اسالمی  دینی در باب انسان شـان؛ دوم، احیـای فکـر های پنهان و ناشـناخته یتظرف دادن ناپـذیر آنـان بـرای نـشان

تـرین سـیمای  الهـوری، توجـه بـه مهـم ساالر دینی و بـه قـول اقبـال سوم، صیانت از نظام مردم و نظام حقوق زن، و

 .(171: 1336 نك:اقبال،)حکومت اجتماعی  اسـالم؛ یعنـی

 

 گیریبحث و نتیجه

و  حتی پس از تهاجم مغوالن و در دوران خلفای عثمـانی ن؛اناتماع زنان در ادبیات تاریخی مسلمازتاب تجربه اجب     

بخشی از  های نخستین باید قطع امید کرد؛ امـا رد پـای نگاری تك ك مصر قابـل توجـه اسـت. هرچنـد از وجـودممال

نقش سیاسی و  خر قابل شناسایی است. شـرق اسـالمی بـه مـوازاتمتأ های تاریخی و تراجم ها در مجموعه این نگاره

تراجم و رجال و  هـا، ادبیـات عرفـانی، نگاری نقش ارائه داده و اکثر تك اش، روایتگریِ کم مانندی از این جهانی

ر اجتماعیشان، انعکاس حضو اند. در این روایتگری، اخبـار زنـان نیـز بـه انـدازه شده حدیث و سـنن در ایـن اقلـیم تولیـد

مطالعه در  .خورد زنان به چشم می داری میان نقش تاریخی و تاریخ نقش منابع رابطه معنی یافته است؛ یعنی در ایـن

حکمت یا  هـایزنان از دوران بعثت، به همـان میـزان کـه بـه کـانون دهـد کـه جامعـهاحوال شخصی زنان نشان مـی

 )ص(النبی  های بالقوه داشته است. از مدینة بیشتری برای ابراز ظرفیت ر بـوده، فرصـتحکومت و یا هـر دو نزدیکتـ

های از دودمان های شـاخص و تأثیرگـذار اندلس و مصر، اغلب شخصیت گرفته تا دارالسالم عراق و دارالخالفه دمشق و
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خمینی، نه در عرصـه  خیر و تا عصر امـامبا وجود این، زنان مسلمان تا سده ا .اند حکیمان و حاکمان و عالمان برخاسته

تـوان  انـد. مـی درخشانی نداشته قلمرو نویسندگی و تاریخ نگـاری و روایتگـری، نقـش تولیـد اندیـشه و دانـش و نـه در

بزرگترین  »شدن جایگاه انسانیشان،  تحمیلی و ناخواسـته و نیـز نادیـده گرفتـه» إستضعاف «گفـت آنـان بـه علـت

نقشی آنان معلول عواملی  کم نقشی یا بی شك، نادیده گرفتن این جایگـاه و اند. بی و اندیشه بوده تاریخ علم« بِغای

بینی تحمیلی  تحقیر و استضعاف و خودکم پیـشه، هـای اسـتبدادی و سـتم ما، عامل مردساالرانه نظام است. به گمـان

نقش زنان، از تأثیرگذارترین عوامل رشد  اره منزلـت، حقـوق وو ادبیات تحجرآمیز و سـلبی در بـ هـا زنان، آموزه

 .اجتماعی و علمی زن مسلمان است «و حضورِ ظهـور »عـصر  «عصر امام خمینی»گفتگو،  بوده است. بی نایـافتگی زنـان

 ساحت یکى درسیماى زن و دیگرى درچهره مرد، همین :انسان یك حقیقتى است که در دو ساحت تجلى یافته است     

 که شده موجب جوهرى و ذاتى غیر اختالف این داشت، خواهند پى در هاى متفاوت، احکام و لوازم طبیعى خودشان را

 آنچه زیرا نباشند، یکسان و هماهنگ ها آن در و نداشته، مشابه وضع انتظارات و مجازات حقوق، تکالیف، از بسیارى در

 مشابه جهات زیادى در مرد، دیگرى و است زن یکى اینکه دلیل به مرد و زن که است این است، مطرح اسالم از نظر

 همین ایجاب مى.یکنواخت نخواسته است را آنها طبیعت، و خلقت. نیست شکل یك آنها براى جهان نیستند، یکدیگر

جوامع  قبل از ظهور اسالم زن در میان تمام .ازحقوق، تکالیف و مجازات وضع مشابه نداشته باشند کند که در بسیارى

 به رسیدن در ومرد زن .است نداشته و مکانت شایسته اى بشرى و شریعت هاى موجود، زن مظلوم واقع شده و ارزش

 مرد از تر سنگین زن برای جرم ارتکاب یا و نافرمانى جزاى و دارند یکسانی آن جایگاه دادن ازدست ویا افزایش کرامت،

 شك بى. نیست

میان ملل متمدن و  که دورانى در نیست مجزا جامعه آن عمومى وضع از تاریخى و هدور هیچ در زن اجتماعى وضع     

غیرمتمدن موجود در دنیا، زن از جایگاهى پایین تر و پست تر از مرد برخوردار بوده و او را چیزى حدوسط بین انسان و 

و تنظیم حقوق او و اینکه حیثیت وى انگاشتند، نگرش اسالم به زن پنداشتند و حقوق و موقعیتش را نادیده مى حیوان مى

الناس« و هتك حرمت او براى احدى روا نیست و همگان موظف به پاسدارى از مقام زن جنبه »حقااهلل« دارد نه »حق

براى مثال در اسالم اگر کسى به حیثیت زنى تجاوز کرده و ناموس او را .هستند، درخالل احکام دینى به چشم مى خورد 

او  زیرا ;زن رضایت خود نه همسر، رضایت نه نمى شود، زانى حد اجراى مانع چیز هیچ و جارى او د برهتك کند، باید ح

جنبه حقا اهلل دارد و نظیر مال نیست که اگر به سرقت رفت و مال باخته رضا داد حد ساقط شود، کتاب آسمانى قرآن و 

 تواند به تمام حقوقط در سایه دولت قرآن است که مىفقدین مبین اسالم، حیثیت و ارزش زن را به او باز گرداند و زن 

 خود برسد.

 و کاال یك از باالتر جایگاهی جامعه و کردندمی زندگی غیرانسانی و نامناسب شرایط در اسالم از قبل دوران در زنان     

 زن جاهلیّت در ما شیئاً، النساء نعدال الجاهلیّه فی کنّا: )گویدمی باره این در دوّم خلیفه چنانکه شناخت،نمی آنها برای شیء
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 در زنان برای زیادی حقوق و نمود دگرگون را وضعیت اصالحی نگاه یك با اسالم امّا ،(آوردیمنمی حساب به چیزی را

 نمؤمنا از نفر 28 که است پنهانی دعوت مرحله در اسالم از زنان توجه قابل استقبال ادعا این بر شاهد بهترین و گرفت نظر

 هاتفاوت این با متناسب احکامی وضع در و پذیرد می را مرد و زن هایتفاوت اینکه با اسالم پس بودند زن دوره ینا در

 جنسیّت نوع شمارد،نهمی انسانی کماالت را افراد برتری مالك داند ومی نوع یك از آفرینش در را آنها امّا کوشد،می

بنابراین زنان مسلمان از آغاز گرویدن به دین   .ندارد ماده و نر روح و ستنده روح به مربوط امور این اساساً که چرا آنها

های فراوان و زنده به  های آن روز نسبت به زن و محدودیت رغم دیدگاه پرستی علی اسالم و رها کردن شرك و بت

  . بوده است ها حضورشان مثبتکردن دختران، در مسائل سیاسی مشارکت داشته و در بسیاری از آن فعالیتگور

توان جایگاه زنان روند تاریخی در رابطه با زنان میبا توجه به این که زن نیمی از پیکر اجتماع است و با درنظر داشتن      

را در نظام هستی و نقش و تأثیر بسزای آنان را دریافت. زن در تمامی وقایع و فرآیندهای جاری در طول تاریخ ارتباط 

کردند، به کمك که در آن برادرانشان را یاری می های دیگرا ایمان در این راه همانند زمینهان بزن .مستقیم داشته است

شود است اگر گفته شود: »همه سعادت ها از دامن زن بلند می مردان آمده و با او مشارکت فعال داشته اند. بنابراین سزاوار

زن در تمدن اسالمی، پیش و بیش از آن  ».تحول می شودخیرات است« و »اگر زن متحول شود، جامعه م و زن مبدأ همه

گذاری سیاست های عمیق تربیتی در بستر خانواده همت گماشته و با تأمین و تکلیف بیرونی داشته، به بنیان که جلوه

است،  اجتماعی را تکلیف پنداشته یحضور در صحنه ها پشتوانه تربیت و آرامش و استحکام خانواده، هر زمانی که نیاز به

دوشادوش مردان، مبادرت ورزیده است؛ لکن بنا بر اولویت و اوّلیت نقش درونی وی، از رویکرد تمدنی وی با عنوان 

 .مدیریت پایه و یا مدیریت سایه، نام برده شده است

 

 منابع -

 منابع فارسی

 .اسالمی انتشارات ردفت: قم همدانی، موسوی ، ترجمه2ج (. المیــزان،1374.)حــسین محمــد طباطبــایی، -

 صدرا. انتشارات :،تهـران19 ج آثار، (. مجموعه1383.)مرتضی  مطهری، -

 الملل. بین نشر:تهران ویسی، زاهد ترجمه اخالق، دین و (. زن،1384.)عزت  رئوف وهبه السعداوی نوال -

 کتاب. بوستان: اجتهاد، قم تحول تاریخ و (. مبانی1384) .عزیزی،حسین -

 ، 1386 اندیـشه، بازتـاب مجلـه اسـالمی« ایران در زن افـول جایگاه عوامـل و علـل (. »فهم1386).حضرتی،حسن -

 .93ش

 .57 ش شناخت، مجله و هبوط«، (. »زن1387.)دیگـران و محمـدعلی سـید سجادی،-
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تـا  اهریـانط از فارسی کهن متون در ایرانی زن بـه جایگاه انتقـادی (. »نگـاهی1388-9.) بهادری خلعتبری،-

 .12 ش مشکوة، خوارزمشاهیان«،

 .164 پیاپی شماره حوزه، مجله ،»مسلمان زن نقـش اجتماعی به سنتی رویکرد پارادایمی (. نقد1391.)الهی-

 علم، مقایــسه در مسلمان زنان نقش و (. موقعیت1393.)الدن رهبری  و حیــــدر بــــستی، چــــوب زاده جــــانعلی-

 .2،ش 8 توســعه اجتماعی،دوره فــصلنامه »غــرب و ـرانایـ تــاریخی

 .27،ش  1360 مجلـه آرش ، ،»مـذکر تاریخ به (. پاسخی1360.) ایران گلی،-

 اسالمی. انتشارات دفتر: قم همدانی، موسوی ترجمه 2ج، (. المیــزان،1374.)حــسین  محمــد طباطبــایی،-

 علـوم سیاسی مجلـه »اسـالمی جوامـع در زنـان جایگـاه یرامون تنـزلپ نظری (. تفکرات1378.) کریم محمدی، خان-

 . 7)ع(،ش  باقرالعلوم دانشگاه

 نشرکیانا.: تهران تاریخ، گدار زن از گـذر. م(2003/ش1382).ابراهیم پاریزی، باستانی-

و  علمـی انتـشارات: تهران دیگران، و آرام احمد تمــدن، ترجمه تــاریخ. ش(1378).جیمــز ویلیــام دورانــت،-

 فرهنگی.

 نا. بی: تهران آرام، احمد اسـالم، ترجمه در دینـی فکری (. احیای1336.) محمد اقبال،-

 .اولجدید، شهای تاریخی، دورهزنان در تاریخ نگاری مسلمانان، پژوهشه علمیجایگا(1394عزیزی، حسین)-

 فرهنگى، تهران. و علمى ، نشر 7خوئى، ج زریاب عباس ترجمه تمدن، (. تاریخ1388جیمز.) ویلیام دورانت،-

جایگاه زن در گذر تاریخ و سیرى در حقوق آن، فصلنامه علمی (. 1389نسب، یوسف. )حیدری، حسن؛ ابراهیمی-

 .5پژوهشی زن و فرهنگ. سال دوم. ش 

 (. بنیادهای کیش اسماعیلیان، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، ویسمن.1370لوئیس، برنارد. )-

 (، مهندسی تمدن اسالمی، کتاب فردا.1391رضایی، عبدالعلی، )-

بیین الگوی مفهومی نقش آفرینی زنان در تحقق تمدن نوین اسالمی. (. ت1396نیلچی، نفیسه. )یاسری، زینت، اخوان-

 .2،ش   1دوره  اسالمی، نوین تمدن بنیادین مطالعات دوفصلنامه

 فرهنگیمطالعـات و انـسانی علـوم پژوهـشگاه: تهـران احـوال زنـان، در رسـاله (. هشت1390.) انگیزروح کراچی،-

 164ص اندیشه، کانون تهران، زن، (. حقوق1385حمید. ) کریمی،-

 منابع عربی

 دارالکتب :بیـروت طویـل،علـی یوسـف تعلیـق و ضبط و االخبـار، شرحعیـون. ق(1424).مسلم بن عبدااهلل قتیبه،ابن-

 العلمیه.

 العلمیه. دارالکتب: الـصحابه، بیروت تمییـز فـی االصـابه. ق(1415).حجـر ناب-

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 

21 

 

 دار الفکر.: التهـذیب،بیـروت تهـذیب. ( ق1404).-------

 بیت. اهل معارف نشر و تحقیقات مؤسسه :قــم الفقهــاء، طبقــات. ق(1418).جعفــر ســبحانی، -

 . 50،ص  1 ش االسالم، «، منبر ـساءالن (. »طبقـات1400.)عبـدالعزیز االهـل، سید -

 النشر. و للطباعه دارالفکر: الـصحیح، بیروت ق(. 1401). اسـماعیل بـن محمـد بخاری، -

 دارالفکر. :بیروت الصحیح،. تا( )بی.حجاج بن مسلم نیشابوری، -

 .للطباعة دارالفکر: یروتب عبدالباقی، فؤاد محمد الـسنن، تحقیق. )بـی تـا(. قزوینـی یزیـد بن محمد ابن ماجه، -

 البطحاء. نشر. بـی جا المحمدیه، السنه اضواء. ق(1383).محمد ابوریه، -

 502 ،12ج العرببی، التراث احیا دار مصر، العرب، لسان (.1405مکرم. ) ابن محمد منظور، ابن -

 80ص ،6دارالفکر، ج بیروت، االشراف، انساب من (. جمل1417الحسن. ) ابو بالذری، -

 .218ص ،2ج للمطبوعات، اعلمی مؤسسة الشرایع، (. علل1385صدوق. ) شیخ -

 51 ص ،2 ج دارالفکر، بیروت، العباد، خیر هدی فی العماد زاد (.1415قیم. ) ابن الجوزی، -

  .الصحیح من سیره النبی، چ چهارم، بیروت: دارالهدی، دارالسیرهق(، 1415عاملی، سیدجعفر مرتضی ) -

 .، محدثات الشیعه، تهران: مرکز نشر دانشگاه تربیت مدرس( 1375نهله، )غروی نائینی،   -

 .االعلمی موسسه: بیروت طبری، تاریخ ،( تا بی) جریر بن محمد طبری، -

مصر:  ، (االمامة و السیاسة، ) تصحیح و شرح محمد محمود الراقعیق( ، 1322ابن قتیبه دینوری، عبدااهلل بن مسلم، ) -

 . مطبعة النیل

البالغه، ) تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم(، چ دوم، بیروت:  ، شرح نهجق( 1383بن ابی الحدید، عبدالحمیدبن هبه ااهلل )ا -

  .داراحیاء الکتب العربیه

 .، بحاراالنوار، چ دوم، بیروت: موسسه الوفاءق( 1403مجلسی، محمد باقر ) -

 . جمه بانوان دانشمند شیعه، ایران: دارالکتب االسالمیهریاحین الشریعه در تر( ،  تا محالتی، ذبیحااهلل )بی -
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