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 بررسی تاریخی نقش زنان در اتحاد ملی و انسجام اسالمی
 

 
  :  نگارنده

 –استان خراسان رضوي  ، بیر آموزش و پرورشکارشناس ارشد تاریخ و د : نوراحمد بلند اختر 
  شهر نشتیفان–شهرستان خواف 

 
 

 چکیده
سـرزمین ایـران چـه بـه عـنوان یک واحد سیاسی مستقل با مرزهاي مشخص و چه به عنوان کشوري        

جزئـی از دنـیاي اسالم همواره مورد تهاجم و کینه توزي هاي متجاوزین و استعمارگران بوده            اسـالمی و    
در ایـن راستا، اتحاد ملی و انسجام اسالمی به عنوان راهکاري براي مقابله با دشمنان همواره مورد             . اسـت 

 برجسته و نمودار نظـر بـوده اسـت و در این میان، نقش زنان به عنوان بخشی از جامعه در این راستا کامالً            
 .بوده و می باشد

سـالی کـه از طـرف مقـام معظـم رهبـري بـه عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی نامگذاري شده           
ضـمن تأکـید بـر اهمیت و ضرورت این مسئله در داخل کشور و کل دنیاي اسالم، فرصتی فراهم             . اسـت 

 .داخته شودشد تا به نقش تاریخی زنان در ایجاد وحدت ملی و اسالمی پر

مقابلـه بـا فتـنه هـا و خصـومت هـاي خارجی در طول تاریخ ایران و اسالم همواره مورد تأکید و در                
در این راستا، زنان با توجه به شرایط اجتماعی و . مواقـع بـروز از حیاتـی تـرین مسـائل جامعـه بـوده است        

در مقابل تجاوزگران ایجـاد فرصت در جهت رشد و اعتال، نقش مهمی در بوجودآوردن وحدت و دفاع          
شـواهد تاریخی نشان می دهد که زنان با توجه به دینامیسم هاي موجود، در ایفاي نقش خود          . داشـته انـد   

اسالم نیز در این . بـراي ایجـاد همبسـتگی، تـا پـاي جان ایستاده و رشادت هاي زیادي از خود بروز دادند       
ان در جوامع اسالمی، جهت ایجاد وحدت و   راه مـددکار و راهـنما و حامـی زنان بوده و همواره نقش زن              
 .کسب استقالل از حکایت هاي خواندنی جهان اسالم است

 
 بررسی تاریخی نقش زنان در اتحاد ملی و انسجام اسالمی

شـکل گیـري و توسعه ي مکتب اسالم از همان ابتدا با مخاطرات و تهدیداتی چه از جانب نیروهاي               
این تهدیدات همواره در راستاي ضربه زدن به   . اجه بوده است  داخلـی و چـه نیـروهاي خارجی و کفر مو          

سابقه ي . تفکـر و فـرهنگ اسـالمی و همچنـین قلمـرو اسالمی از جانب دشمنان تدارك دیده شده است       
ایـن خصـومت هـا بـه زمـان شکل گیري اولین هسته دولت اسالمی در شهر مدینه به ریاست پیامبر اسالم            

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آستارا                                         منطقه اي اتحاد و انسجام در آموزه هاي قرآنی همایش 

 59

   منافقین و مشرکین قریش باعث شد که جریان اسالمی براي مقابله توطئه هاي یهود. بـر مـی گردد ،
 به خوبی این نکته را به ما سیر در آیات قرآنی و سیره ي پیامبر    . بـا ایـن چـالش ها تدابیري بیندیشد        

 .گوش زد می نماید

   دوره معاصــر و شــرایط فعلــی کــه جهــان اســالم بــا آن مــواجه اســت، دشــمنان کیــنه تــوز اســالم بــا      
روش هـاي متعددي سعی در شکست ایدئولوژي اسالمی و تحریف آن و همچنین تصرف سرزمین هاي             
اسـالمی و از بـین بـردن حکـومت هـاي اسالمی را دارند تا راحت تر بتوانند به منافع مادي و معنوي خود       

ذبوحانه اي شـکل گیري استعمار و تغییر چهره آن در لباس کهن، نو و فرانو بیانگر تالش م         . دسـت یابـند   
 .است که مستکبرین دربرخورد با کشورهاي اسالمی تدارك دیده اند

سـرزمین ایـران بـه عـنوان کشـوري اسـالمی و جزئـی از سـرزمین هـاي اسالمی، از این چالش ها و               
معضـالت مسـتثنی نـبوده اسـت و در طـول تـاریخ گذشـته ي خود تهاجمات خصمانه اي را چه به لحاظ           

در دنیاي معاصر و پس از شکل گیري  . جهـات نظامـی تجـربه نمـوده اسـت         فکـري و فرهنگـی و چـه از          
 ملـت و حاکمـیت هـاي مسـتقل، همچنان این تعرضات با شدت بیشتري ادامه یافته       -اصـطالحات دولـت   

ــران در ســال     ــري انقــالب اســالمی ای ــا شــکل گی ، کــه دســت مســتکبران و  1357اســت و بخصــوص ب
 نداي استقالل و وحدت ملی و اسالمی از این سرزمین بلند    اسـتعمارگران از مـنافع ایـن کشور قطع شد و          

شـد تـالش مـی گـردد تـا اوالً اسـتقالل ایـن سـرزمین از بـین بـرود و ثانـیاً بـا ایجاد تفرقه و اختالف بین                         
مسـلمانان، این کشور اسالمی را با سایر کشورها و ملت هاي اسالمی به نوعی در تعارض و مخالفت قرار      

یاست هاي در پیش گرفته شده ي انقالب از ابتدا بر اساس وحدت ملی و اسالمی  در حالـی کـه س     . دهـند 
 هجري شمسی که در مسیر 1404شـکل گـرفته و هـم اکـنون نیـز کـه در سـند چشـم انـداز ایران در افق             

با هویت ... تحقـق آرمـان هـا و اصـول قانـون اساسـی نمـودار گـردیده، ایـران کشوري است توسعه یافته           
...    ی، الهـام بخـش فعـال و موثـر در جهـان اسـالم بـا تحکـیم الگوي مردم ساالري دینی            اسـالمی و انقالبـ    

 و 1).ره(تأثیـر گـذار بـر همگرایی اسالمی و منطقه اي بر اساس تعالیم اسالمی و اندیشه هاي امام خمینی              
ه از طرف مقام معظم رهبري ب) 1386یعنـی  (در راسـتاي ایـن سیاسـت هـا، سـالی کـه در آن قـرار داریـم          
 .عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی نامگذاري شده است

معـنا و مفهـوم ایـن تدابیـر و سیاست ها آن است که راهی که انقالب در پیش گرفته  حفظ استقالل       
اما . کشـور و انسـجام در دنـیاي اسـالم اسـت و در ایـن خصـوص برنامه ریزي هایی صورت گرفته است              

 شکل می دهد بررسی نقش زنان در اتحاد ملی و انسجام اسالمی  آنچـه کـه موضـوع اصـلی تحقـیق ما را           
 .است

اتحـاد ملـی کـه از ضـرورت هـاي دوره معاصر، یعنی پس از شروع دوره ي استعمارگري و تشکیل       
 ملـت مـی باشـد و نیز انسجام اسالمی که از مباحث و مفاهیم اولیه و بنیادي اسالم در             -واحـدهاي دولـت   
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اسـالم مـی باشـد، امـوري نیستند که فقط با همکاري، مساعدت و دغدغه          راه گسـترش و تحکـیم مبانـی         
از آنجایـی که زن و مرد، هر یک به نوعی داراي    . گـروه، مـذهب، قـوم و نـژاد خاصـی بـه انجـام برسـند             

نقـش هـاي ارزنـده و مفـیدي در جامعـه بـوده و مکمل نقش یکدیگر می باشند و از طرفی اسالم، بعنوان        
، بر هر یک از این طیف ها به وسع استعدادها و توانائی شان در راه تعالی جامعه،  یـک ایدئولـوژي مترقی    

یعنی (مسـئولیت قـرار داده اسـت لـذا پیشـرفت همه جانبه نیز مستلزم همکاري و ایفاي نقش هر دو گروه         
ه مـی باشـد، چـرا کـه مردان توانا در دامن زنان پاکدامن و شجاع پرورش یافته و هر دو پیکر              ) زن و مـرد   

جدانشـدنی جامعه هستند و نسبت دادن موفقیت ها و پیشرفت ها در عرصه هاي مختلف اجتماعی و علی                
.  امري ناپسند و دور از واقعیت می باشد- مـرد یا زن –الخصـوص در جامعـه ي اسـالمی بـه یـک گـروه             

 .همانطور که بررسی تاریخ گذشته ي ما مبین این امر است
 

 نقش زن در اتحاد ملی
ایـن کـه متذکـر شدیم ضرورت وحدت در چارچوب ملیت و با در نظر داشتن مرزهاي           علـی رغـم     

جغرافیایـی مشـخص، پدیده اي است که بعد از رونق استعمار شکل گرفت ولی این به معناي انفکاك و              
تجزیه قلمرو . جدایـی از عـالم اسـالم نیست بلکه این نوع اتحاد نیز به نوعی دفاع از حریم اسالم می باشد      

می بـه کشـورهاي متعدد و تالش استعمارگران از دوره رنسانس به بعد، در جهت تفکیک، تفرقه و               اسـال 
تسـلط بـر کشـورهاي اسـالمی از طرفـی و وجـود اقلـیت هـا، گروه هاي نژادي، قومی و مذهبی در یک                 
کشـور اسـالمی از سـوي دیگـر زمیـنه مساعدي را براي استعمارگران و مبلغان مسیحی بوجود آورد تا با                  

ایران اسالمی ضمن دارا بودن چنین موقعیتی، یعنی     . شـیوه ي مـتعددي بـه جـنگ با دنیاي اسالم بپردازند            
 بعد از وقوع انقالب اسالمی ایران بدلیل در پیش گرفتن سیاست هاي     -داشـتن اقـوام و اقلیت هاي متعدد       

تعمارگران بوده ضـد اسـتعماري، همواره مورد توجه مستکبرین و محل برخورد و تالقی سیاست هاي اس                
 .است

الزم بـه ذکـر اسـت کـه ایـن تهدیـدات در خصـوص فـالت ایـران، عمـري بـه درازاي تـاریخ عمر                   
تهـاجم سـلوکیان، جـنگ هاي ایران و روم، هجوم ترکان و مغوالن، تالش هاي استعمارگران                  . بشـردارد 

ان از جمله و فـزون طلبـی هاي همسایگ  ) روس هـا در شـمال، انگلیسـی هـا در جـنوب          (در دوره معاصـر     
حمـالت عثمانـی و دههـا مـورد دیگـر از ایـن تهاجمـات ویرانگـر کـه به قصد تصرف و یا ضربه زدن بر             
قـدرت داخلـی ایـران تـدارك شـده بـود، زنـان ایران نقش عمده اي در مقاومت، مبارزه و شکل گیري                   

 .اتحاد در داخل مرزهاي ایران داشته اند

 دفاع از میهن و پایداري در مقابل دشمنان ایران نقش زنـان در ایـران باسـتان در تحـریض مـردان بـه           
 در سیاسـت مسـتقیم هـم غریبه نبوده اند، ملکه موزا همسر فرهاد چهارم           2.مهمـی را بـه عهـده داشـته انـد          

، هماي، ملکه افسانه اي شاهنامه، پوراندخت و آزرمیدخت ملکه هاي دوره ساسانی    )مـادر فـرهاد پـنجم     (
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ی در تـاریخ مشـهور گـردیده اند و حتی در شناخت گوماتاي غاصب    و چـندتن دیگـر هـر یـک بـه نوعـ        
 3.باالخره داور اصلی همسر وي بوده است

بـا ورود اسـالم به ایران که به زنان ارزش هاي انسانی فراموش شده اي را باز گرداند و هویت ملی و    
در طی قرون . رده انداسـالمی بـا هـم گـره خورد، زنان در دفاع از حریم ایران اسالمی نقش مهمی ایفا ک      

تـاریخ ایـران اسـالمی، جلـوه هایـی از زن و شایسـتگی هـاي آن بـه چشم می خورد که با در نظر گرفتن          
 .ناامنی هاي حاکم بر جامعه و ستمگري هاي ارباب قدرت، قابل تقدیر می باشد

 4)برادر فضل بن سهل، وزیر معروف مأمون خلیفه ي عباسی     (پـوران دختـر حسن بن سهل سرخسی         
سیده خاتون همسر شاهرخ تیموري و دهها زن دیگر » 5زنی سخت جگرآور بود«مـادر حسـنک وزیر که       

از گروهـی هسـتند کـه نقـش مهمـی در شـکل گیـري مـبارزات میهنـی و اسـالمی و ایجـاد وحدت ملی                   
 ایرانی داشـته انـد، و شـاید به همین اعتبار است که یکی از اروپائیان در سفرنامه اش می نویسد که بانوان            
 6.همراه شوهرانشان به جنگ می روند و شریک سرنوشت ایشان می شوند و مانند مردان می جنگند

در دوره ي معاصـر نیـز کـه تسـخیر سـرزمین هـاي ایرانـی و تحمـیل معاهـده ترکمان چاي از سوي               
تزاریسـم روس و دسـت انـدازي در خلـیج فـارس و بـنادر و جزایـر آن و دیگـر سـرزمین هاي جنوبی و                  

جـراي سیاسـت بالکانیزاسـیون به ویژه در مشرق ایران از سوي امپریالیسم انگلیس، انقالب مشروطیت و                  ا
 از مشخصات بارز آن بوده و وارد کردن ارزش هاي مصرفی اروپا و بی 57وقـوع انقـالب اسـالمی سـال       

ن به ویژه اعتـبار سـاختن ارزش هـاي ملی و خودي، محور فعالیت هاي استعمار گران در تمام مشرق زمی           
زن ایرانـی نیـز بـه تأثیـر از این دینامیسم ها، همچون مردان نقش مهمی در اتحاد ملی                . ایـران بـوده اسـت     

 .برعهده دارد

در ایـن مـدت نیـز زن بسـان گذشـته در دفاع از وطن و مخالفت با زورگویان و حاکمان ظالم نقش                
سـت ایران با روس، جنبش    نخسـتین حـرکت ملـی در دوره معاصـر پـس از شک             . عمـده اي داشـته اسـت      

خودجـوش مردم تهران در دفاع از زنان گرجی مسلمان شده اي بود که سفیر خودخواه و مستبد روس با            
سـماجت هـر چـه تمامتـر مـی خواسـت با تفسیر یکی از مواد معاهده ي تحمیلی ترکمان چاي آنان را از          

این عمل در نزد . ستان روسیه سازدشـوهران و فرزندانشـان جـدا کرده و با تغییر مجدد مذهب روانه گرج         
زنان . مسـلمانان، نوعـی تجاوز به ناموس ملی و مذهبی بود به همین دلیل مورد اعتراض مردم قرار گرفت             

تا آخرین دقیقه اي که هیاهوي مردم از خراب . تهـران در ایـن روز حـرارت زیـادي از خـود نشان دادند              
 در تظاهرات دیگري که 7.ان نیز از پاي ننشستندکـردن سـفارت روس و کشـت و کشتار ادامه داشت، آن            

 .مردم تهران در دفاع از امیر کبیر بر پا ساختند، زنان شرکت سازنده اي به عمل آوردند

در این . درخشـان تر از هر دو واقعه ي یاد شده، اتحاد و همبستگی شان در جنبش تحریم تنباکو بود         
ي شیرازي حتی زنان دربار و اولیاي امور شرکت       جهـاد ملـی، بـه دسـتور پیشـواي مـذهب مـرحوم میرزا              
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 در بسیاري از نبردهاي ایران 8.کـردند و بـه خوبـی رشـد اجتماعی و دینی خود را به منصه ظهور رساندند       
)  قـیام تنگستانی ها و چاه کوتاهی ها - دفـاع از هـرات  –اعـم از جـنگ هـاي روس     (در دوره ي معاصـر      

 .نقش زنان را می توانیم بازشناسی کنیم

در سرتاسـر آذربایجـان بـزرگ، خاطـره ي قهرمان دیگري به نام زینب پاشا هنوز هم حماسه آفرین          
اسـت و در جـنوب ایران کیست که نام مادر احمد تنگستانی را بشنود و خاطره مبارزه مردم آن سامان را            

پس . ار درخشان استدر رستاخیز مشروطه، محققاً سهم زنان بسی    . علـیه امپریالیسـم انگلستان به یاد نیاورد       
زنان تهران بودند که در کوچه و خیابان ها      ) سیدعبدالحمید(از کشـته شـدن نخسـتین مجاهـد مشروطیت           

 بـه دنـبال تظاهـرات بـر ضد مسیونوز بلژیکی و        9.ریختـند و شورشـیان را علـیه حکـومت تشـویق کـردند             
 10.ان شعله ور نگاه داشتندمهاجـرت علمـا و انقالبـیون بـه قـم، زنـان بـودند کـه آتـش انقـالب را در تهر                    

 عمه شهید سعید میرزا 11.برضـدقروض از خارجـه، ایـن طایفـه بود که از خود گذشتگی فراوان نشان داد            
ــه مســکونی خــود را              جهانگیــر خــان صوراســرافیل کــه محققــاً یکــی از نــادره هــاي روزگــار بــود، خان

 شهامت تندترین نامه هاي ممکن معترضان آزادیخـواهان کرده بود و با آن همه شجاعت و    » آتـش خانـه   «
 12.تهران را به دست مظفرالدین شاه داده است

در آذربایجان زمانی که     .  در سرتاسر دوران مشروطیت زنان در زمره ي پیشگامان مشروطه بودند              
دت سردار ملی ایران مرحوم ستارخان علیه استبداد قاجار و سلطه ي اجنبی قیام کرد نه تنها زنان از مساع                   

 زن مشروطه طلب در      20معنوي و مادي به وي دریغ نکردند بلکه بین کشته شدگان انقالبیون جنازه                   
 پس از شکست استبداد صغیر و تشکیل مجلس مجدد تا پایان سلطنت قاجار، هر                13.لباس مردانه پیدا شد   

دوست پیش      از مجلس و نمایندگان ملی و وطن            دفاعگاه قحطی نان یا مسئله قروض از خارجه و یا               
می آمد زنان چادر به سر از جنوب حرکت می کردند و با طپانچه هاي خود میدان بهارستان را زیر                            

 سهم زنان در انقالب      14.سیطره قرار می دادند و تا حرف خود را پیش نمی بردند از پاي نمی نشستند                    
پیشاپیش صفوف جمعیت   در تظاهراتی گسترده، هزاران زن چادري       .   نیز برجسته و مهم است     1357سال  

 15.حرکت می کردند و با این کار ضمن این که خطر را به جان می خریدند از دامنه خطر می کاستند                        
 و نیز در مراسم محرم همان سال در کنار مردان، شور و               57 شهریور 16حضور یک پارچه زنان در روز      

هاي مختلف سیاسی و       همین حضور پرشور زنان در عرصه            16شکوه خاصی به تظاهرات داده بود،        
اجتماعی بود که حضرت امام پس از پیروزي انقالب فرمودند اگر نقش زنان در نهضت بیش از مردان                     

 بی شک دوره ي معاصر را می توان یکی از برجسته ترین دوره هایی به                   17.نباشد کمتر از آن ها نیست      
ود این که از انتخاب کردن و          شمار آورد که زنان از خود برازندگی اجتماعی نشان داده اند با وج                  

محروم بودند و عهده دار رسمی          )  بندهاي اول ماده سوم و پنجم نظامنامه انتخابات             (انتخاب شدن 
 .کارهاي سیاسی نبودند ولی عمالً در خط استقالل ایران، نقش مهم و خالقه اي بر عهده داشتند
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 انسجام اسالمی
تجاوزان و مستکبران و دفاع در مقابل آنان          هر چند که حفظ سرزمین و موطن اسالمی از لوث م             

مستلزم اتحاد ملی است، اما این موضوع خود زمانی امکان پذیر است که در راستاي هدفی واحد یعنی                     
تقویت ایده ي اسالمی و حفظ مرزهاي اسالمی صورت پذیرد لذا اتحاد ملی که خود با شعار امت                          

است که مورد تأیید و تأکید آموزه هاي دین            واحد و تقویت مرزهاي اسالمی صورت پذیرد عملی             
اسالم بوده و نوعی انسجام امت اسالم در برابر تجاوزات و تهدیدات استعمارگران که با هدف غارت                     

اما به نظر می رسد که وجه تمایز انسجام اسالمی و اتحاد                .  دین و سرزمین حرکت می کنند می باشد         
یعنی در شرایطی که امت اسالم از جانب عوامل            .  ی است ملی، نگاه فراملی و فرامرزي انسجام اسالم        

مختلف داخلی و خارجی در معرض تهدیدات مختلف می باشد نباید عواملی مانند سرزمین، مرزهاي                   
جغرافیایی، مباحث فرقه اي، قومی و مسائلی از این دست زمینه براي تفرقه، انفکاك و جدایی امت                        

سک به آموزه هاي اسالمی و با مبنا قرار دادن اسالم، همه ي                    اسالم فراهم نماید بلکه بایستی با تم          
مسلمانان حول یک محور و براي دفاع از آرمانی واحد، مسلمان وار و با توجه به این آیه ي شریفه                            

 .تالش نمایند» وعتصموا بحبل اهللا جمیعا و ال تفرقوا«

ول تاریخ گذشته و حتی          انسجام اسالمی، یکی از مهمترین عوامل بقا و توسعه ي اسالم در ط                    
از سپیده دم طلوع مکتب اسالم، پاي به پاي مردان، زنان نیز در راه نشر و                      .  دوره ي معاصر می باشد     

گسترش اسالم نقش ارزنده اي ایفا نموده و در مواقع لزوم، عامل جنسیت، زنان را از هیچ گونه اقدامی                      
خته است رشادت و دلیري زنان در جبهه هاي          در راستاي کمک به انسجام و اتحاد اسالمی محروم نسا           

جنگ و جهاد علیه کفار در صدر اسالم و حتی اقدام به مهاجرت در حین سختی از حکایت هاي                            
 .شنیدنی تاریخ اسالم است

 مهاجرت زنان در معیت مردان     18تقدیم نخستین شهید زن در اسالم یعنی سمیه در راه مبارزه با کفار            
 و نیز بعد از     20»بیعت النساء « تر شهرت بیعت عقبه اول در سال دوازدهم بعثت به             و از همه مهم    19به حبشه 

و نزول آیه ي دوازده سوره ممتحنه در این خصوص و همچنین                  فتح مکه، بیعت زنان با پیامبر       
 . بیانگر اهمیت نقش زنان در حوادث تاریخی صدر اسالم است21چگونگی بیعت

در . ذکـر، بیانگر نقش و اهمیت زنان در انسجام اسالمی است      هـر یـک از اخـبار و حـوادث فـوق ال            
سرتاسـر تـاریخ گذشـته ایـران و اسـالم، هرگاه انسجام و وحدت اسالمی به خطر افتاده و خطر غلبه کفر                
احسـاس گـردیده اسـت، شـرکت زنـان در دفـاع از حـریم اسـالمی چه به طور مستقیم و چه به طور غیر                 

 هجري قمري به سرزمین هاي اسالمی،  536ه قراختائیان کافر به سال      در حمل . مسـتقیم قابـل تـوجه اسـت       
زوجـه سـنجر پادشـاه سـلجوقیان ضـمن شـرکت و حضـور در نبرد معروف قطوان، به اسارت قراختائیان                   

 در زمـان حملـه ي سپاه اسالم به سرزمین ابخاز، مادر ارسالن بن طغرل از زنان فعال و موثر در             22.درآمـد 
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همت آن خاتون سعیده کارگر آمد و  « وجهی که راوندي، مورخ معروف می گوید         ایـن مـبارزه بـود بـه       
 23»حمله برد و شکست در ابخازیان آمد

حملـه مغـوالن کـه یکـی از بزرگترین تهاجمات علیه دنیاي اسالم در تاریخ گذشته بود و پیامدهاي               
انـی در عرصه ي تاریخ  ناگـواري را بـراي دنـیاي اسـالم بـه بـارآورد، در جـاي جـاي ایـران اسـالمی، زن                 

کردوجین، . درخشـیدند کـه در راه انسـجام اسـالمی بزرگتـرین رشادت ها را از خود به یادگار گذاشتند        
 مغولی به دنیا آمده بود و مدت ها به عنوان حاکم فارس انتخاب      –زنـی کـه در یـک خانواده ي اسالمی           

ناهاي فرهنگی بخصوص مدارس و با شـده بود موفق شد با حفظ و تقویت فرهنگ اسالمی و مراقبت از ب        
اختصـاص اوقافی به این مدارس و اماکن فرهنگی، در جهت زنده نگه داشتن سنت هاي اسالمی و ایجاد        

 24.انسجام بیشتر به این شیوه متوسل شود

در دوره ي معاصـر نیـز کـه تهـاجم ویرانگـر اسـتعمار به کشورهاي اسالمی به شیوه ها و روش هاي            
اي بارز سرزمین هاي اسالمی می باشد، زن مسلمان به تأسی از آموزه هاي اسالمی         مخـتلف، از چهـره هـ      

رشادت هاي جمیله بوهریر در . نقـش مهمـی در ایجـاد وحدت و دفاع از آرمان هاي اسالمی داشته است       
دفـاع از هـویت اسـالمی الجزایـر در مقابل استعمار فرانسه و تالش هاي زنان ایرانی در مبارزاتی که علیه             

سـتعمار گــران و حاکمــان دســت نشــانده ي آنــان در ایــران تـرتیب دادنــد و مــا بــه نمــونه هایــی از ایــن      ا
اشاره نمودیم از ...)  و1357از جملـه قیام تنباکو، انقالب مشروطیت، انقالب اسالمی سال     (فـداکاري هـا     

کنون نیز که دنیاي سـتاره هـاي درخشان مبارزات و فعالیت هاي زنان در دوره ي معاصر می باشد و هم ا                
واقع شده ... اسـالم آماج تهاجمات مختلفی در نواحی مختلف از جمله فلسطین، افغانستان، لبنان، عراق و           

اسـت و بـه خصـوص در سالی که از طرف مقام معظم رهبري به عنوان سال اتحاد ملی و انسجام اسالمی               
در راستاي اتحاد و انسجام در همـه روزه شـاهد گسـترده شـدن تـالش هـاي زنان           . اعـالم گـردیده اسـت     

 .کشورهاي مختلف اسالمی هستیم
 

 :نتیجه بحث
جامعـه ي اسـالمی همـواره از بـدو تأسـیس تـا کـنون بـا مخاطـرات، بدخواهـی ها، کینه توزي ها و             

مواجهه با این مشکالت، مسلمانان را به تدابیري واداشت که . دشـمنی هـاي مـتعددي مـواجه بـوده اسـت           
انقــالب صــنعتی و پــیامدهاي آن در دوره ي . و بقــاء و توســعه ي آن فــراهم نمــودزمیــنه را بــراي حفــظ 

. معاصـر، یعنـی توسـعه ي اسـتعمار و اسـتثمار، رنـج و مصیبت هاي فراوانی را براي مسلمانان به بار آورد             
مشـکالتی از قبـیل تجـزیه قلمـرو اسـالمی، اختالفات قومی و فرقه اي، حمالت نظامی و بروز احساسات          

 .الیستی از جمله پیامدهاي تهاجمات دشمنان اسالم بوده استناسیون

تـوجه بـه آمـوزه هـاي اسالمی در راه مقابله با توطئه هاي دشمنان، مهمترین روش براي مقابله با این         
اتحاد ملی و انسجام اسالمی که زمینه را براي از بین بردن     . عـداوت ها و توسعه طلبی هاي مستکبرین بود        
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جوامـع اسالمی و ایجاد پیوستگی و هماهنگی بین کشورهاي اسالمی فراهم می نماید      اخـتالفات داخلـی     
و مبتنـی بر روش هاي اصولی و صحیح اسالمی می باشد به عنوان راهکار مقابله با دشمنان از جانب مقام              

 . اعالم گردید1386معظم رهبري در سال 

د ملی و انسجام اسالمی منتج به بررسـی هـاي تاریخـی در ایـن مقاله در خصوص نقش زنان در اتحا               
 :این نتایج گردید که

v              اتحـاد ملی، ضرورت دفاع از حریم اسالمی است و این شیوه از اتحاد، هیچ گونه عنادي با انسجام و
 .وحدت اسالمی نداشته بلکه وحدت ملی با نگاه اسالمی در شرایط فعلی یک ضرورت است

v        علی رغم محدودیت هایی -شته و معاصر ایراندسـت یابـی بـه وحـدت ملی و اسالمی در تاریخ گذ 
 . بطور مشترك و بدون نگاه جنسیتی امکان پذیر شده است-که در مورد زنان اعمال می شده است

v               زنـان در تمامـی وظایف با مردان سهم مشترکی داشته اند و در حصول وحدت در جامعه ي اسالمی
 . تا پاي جان، پافشاري نموده انداین وظیفه را به خوبی به انجام رسانده و در این راه

v                    ایـثار و از خودگذشـتگی زنـان در راه ایجـاد وحـدت و انسـجام اسـالمی و ملـی در دوره ي معاصر
بدلـیل شرایط خاص دنیاي اسالم نمود خاصی پیدا نموده و این فداکاري در تحوالتی مانند مقابله با              

 هاي مردمی و اسالمی مانند انقالب اسـتعمار گـران و ایجـاد انسـجام جهـت بـه ثمـر رساندن انقالب         
 . به اوج می رسد1357مشروطیت، قیام مسجد گوهر شاد و علی الخصوص انقالب اسالمی سال 

v      حصـول اتحـاد ملی و انسجام اسالمی در برهه هاي حساسی از تاریخ این مملکت با مشارکت زنان و
 .بر مبناي واقع گرایی و عمل گرایی به انجام رسیده است

 
 منابع
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 هدایت
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 1358تحریم تنباکو اولین مقاومت منفی در ایران، تهران، جیبی، . تیموري، ابراهیم )8

 147، ص 1335ابن سینا، : ملک زاده، مهدي، تاریخ انقالب مشروطیت ایران، جلد دوم، تهران )9

 160همان مأخذ، ص )10

 204همان مأخذ، ص )11

 63-64همان مأخذ، ص  )12

 135لد پنجم، صهمان مأخذ، ج )13

 شوسـتر، مورگان، اختناق ایران، ترجمه ابوالحسن موسوي شوشتري، با تصحیح ومقدمه فرامرز              )14
 241، ص1351 اسماعیل رایین، تهران، صفی علی شاه، -برزگر

: فـوران، جـان، مقاومـت شـکننده، تـاریخ تحـوالت اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران                  )15
 573،ص 1380موسسه خدمات فرهنگی رسا، 

شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسی : صـالحی، نصـراهللا و غیـرو، تـاریخ معاصـر ایـران، تهران          )16
 142 و 147، ص 1385ایران، 

 7، ویژه نامه، ص1386 خرداد 13روزنامه ي خراسان،  )17

جاویدان، : ابـراهیم حسـن، حسن، تاریخ سیاسی اسالم، جلد ول، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران           )18
 78، ص 1376

 85ان مأخذ، ص  هم )19

 80، ص 1376دانشگاه تهران، : فیاض، علی اکبر، تاریخ اسالم، تهران )20

ترجمه عبدالمجید صادق   ) قرآن براي همه  (میـر جعفـر العلـوي، میـر محمـد کریم، تفسیر قرآن               )21
 563، پاورقی صفحه 1361نوبري، کتابخانه نوبر، 

، 1386نشر نی،   :  آژند، تهران  لمبـتن، آن، تـداوم و تحـول درتـاریخ مـیانه ایران، ترجمه یعقوب               )22
 282ص 

، ص 1333راونـدي، نجـم الدین محمد، راحه الصدور و آیه السرور، چاپ محمد اقبال، تهران،         )23
300-299 

 300لمبتن، همان مأخذ، ص  )24
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