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رویکرد جامعهشناختی به سیاست زنان در صدر اسالم
-۱الهه ضابطی اکبر  -۲معصومه رشاد

چکیده:
زنان نیمی از پیکره اجتماع انسانی هستند که در شکلگیری جامعه انسانی نقش مهمی ایفا میکنندد .بررسدی
موقعیت زنان صدر اسالم نشان میدهد که آنان در بسیاری از امور اجتماعی ،اقتصادی ،علمدی ،سیاسدی تتدی
امور دفاعی با تفظ کرامت انسانی عفت پاکدامنی خود شرکت فعال داشته در بسیاری از موارد نیز موفق
سربلند بودهاند .این پژ هش با هدف بررسی جامعهشناسی مشارکت زنان مسدلمان صددر اسدالم ،از د ره پیدامبر
اکرم(ص) تا قیام امام تسین(ع) (سال  2۲هجری) رسیدن به دستا ردهای علمی درزمیندهی میدزان نقدش
مؤثر زنان در جامعه اسالمی تد ین شده است .این تحقیق با ر ش مطالعه اسناد تاریخی انجامشدده فدن مدورد
استفاده برای جمعآ ری اطالعات ،اسنادی است .نتایج این تحقیدق تداکی از آن اسدت کده زن پدیش از اسدالم
جایگاه االیی نداشت از بسیاری از تقوق انسانی خود محر م بود با ظهور اسالم تحولی همهجانبه در جایگاه
منزلت زن ایجاد شد بهگونهای که در عرصههای مختلف مانند بیعت ،هجرت ،دفاع از الیت  ...پابهپای مردان
یار یا ر پیامبر امام عصر خود بودند .اسالم موافق تضور اجتماعی سیاسی زن در جامعه است لی بهمنظور
تفظ کرامت شخصیت انسانی زن جلدوگیری از اسدتفاده ابدزاری از ا تفدظ کدانون خدانواده ،چدارچو
پاکدامنی در فعالیتهای اجتماعی
شرایطی برای این تضور تعیین نموده است که مهمترین آن تفظ تجا
ا ست.

کلیدواژهها :مشارکت سیاسی زن ،فعالیت سیاسی ،زنان صدر اسالم ،فعالیتهای اجتماعی زن

 -۱دانش آموخته کارشناسی ارشد گر ه علوم اجتماعی( گرایش :مطالعات زنان خانواده).
 -۲اسددددتادیارر ابن بددددین الملددددل ،عضددددوهیات علمددددی دانشددددگاه آزادر دهددددن ،تهددددران  ،ایددددران
masi.reshad@yahoo.com
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مقدمه طرح مساله
اگرچه زن در اسالم ازمقام منزلت باالیی برخوردار است امامتاسفانه مسایل زنان کده بخدش بزرگدی از
جامعددده راتشدددکیل میدهندهنوزدرهالددده ای ازابهدددام قدددرار دارد درکمترجامعددده ای زندددان ازهمددده تقدددوق
خودبرخوردارند.اماباظهور اسالم زنان مقام منزلت یدزه ای یافتندد .موضدوع ان مقالده بررسدی جامعده شناسدی
مشارکت سیاسی زنان صدراسالم است مستند اصلی ما قران مجید سنت پیامبراسالم (ص)می باشد.
مقایسه ضعیت سیاسی اجتماعی زنان درگذرازعصدرجاهلیت بده د ران اسدالمی نحدوه برخورداسدالم
باسنت های جاهلی ابطال انها ر شن شدن جایگاه اقعی زن دردیدگاه اسالم امدری ضدر ری اسدت .ازانجاکده
دین اسالم برنامه سعادت همه جانبه برای همه اقشارجامعه دارد زنان نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند .

ضرورت تحقیق
ضر رت پرداختن به موضوع مشارکت سیاسی اجتماعی زنان درصدر اسالم ازانجانشأت گرفته می شدود
که تهاجم هدفمندگسترده ای علیه دین مبین اسالم درخصوص به اسارت درآ ردن زن محد دیت ایجدادکردن
برای ر دزن به فعالیتهای مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی برنامه ریدزی شدده اسدت کده مقایسده ضدعیت
فرهنگی ،سیاسی قبل ازاسالم بعدازآن پاسخ بسیاری از شبهات را خواهد داد.همچنین درجامعه کنونی درپاسدخ
به کسانی که مخالفت اسالم راباتضورزنان دراجتماع بیان می کنند،مؤثرخواهدبود.ازطرفی زنان باآگاهی ازتقوق
خوددراجتماع،برنامه ریزی مناسبی درباره فعالیتهای خودخواهندداشت.

اهداف تحقیق
دراین پژ هش به بررسی مشارکت سیاسی زنان صدراسالم  ،اززمان ظهوراسالم درجامعه جزیدر العدر
د ران پیامبراسالم (ص)تاپس از اقعه کربال(سال2۲هجری)خواهیم پرداخت  ،درصددپاسخگویی بده پرسشدهای
زیرهستیم:
 )۱جایگاه سیاسی زنان دراسالم چگونه تبیین شده است؟
 )۲عوامل اجتماعی – سیاسی تاصل ازظهور اسالم چگونه برمشارکت سیاسی زنان تأثیرگذار بوده است؟
 )3تضورزنان درفعالیت های سیاسی-اجتماعی،درد ران قبل ازاسالم پس ازاسالم چه تفا ت فاتشی دارد؟
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چارچوب نظری ومبانی نظری پژوهش
مفهوم سیاست؛ ( (politic
معددددانی لوددددوی ا ه سیاسددددت رادهخدابدددده معنددددی پدددداح داشددددتن مل ،تراسددددت،تکم
راندن،د راندیشی،تدبیر،ریاست غیره می داند (دهخدا،۱332،ج33؛ ا ه سیاست) اصطالتاً  :سیاسدت مجموعده
تدابیری است که تکومت به منظور اداره کشور اتخدا مدی کندد(آقابخشدی)۱33::۲3۲،؛لیتدره سیاسدت راعلدم
تکومت بر کشورمی داند (بابایی آقایی )3:3 :۱32:،فرانکلین د ر ه علم سیاست را "علم قدرت "دانسته اند
(د ر ه.)۱1 :۱3:۱،

معنای لغوی ومفهومی مشارکت (Participation):
ا ه مشارکت کلمه عربی بر زن مفاعله است .دارای معانی مختلف از جملده شراکت،تصده داری بهدره
برداری می باشد(دهخدا )۱332،درفرهنگ بستر یل ا ه  participationآمده است":عمل یا ضعیت شرکت
جستن،بهره ری در چیزی ".....؛ الن بیر مشارکت رابه معنای سهمی در چیزی یدافتن ازآن سدودبردن یدادر
گر هی شرکت جستن همکاری داشتن می داند،به همین جهت ازدیدگاه جامعه شناسی باید بین مشدارکت بده
عنوان تالدت یدا ضدع(امدر شدرکت کدردن) مشدارکت بده عندوان عمدل تعهدد(عمدل مشدارکت)تمییدز قایدل
شد(بیر .)۱313:۲31،به نظر هال تعارض بین دیدگاه عمل گرایانه دیدگاههای عمدتاً فلسفی موجب شده مفهوم
مشارکت تبدیل به ی مفهوم چند جهی شود(ازکیا.)۱33 :۱333،یونسکو نیزمشارکت راتق بشر پدیش شدر
توسعه می داند(یونسکو،)۲3 :۱312،کاؤتری مشارکت رابه چهارصورت ابتدایی،رفتارگرایانده ،ادغدام گرا درنهایدت
مشارکت رای فرآیند اجتماعی،عام،جامع چند جانبه چند فرهنگی می داندکه سعی داردهمه گر ههای مردم
رادر همه مراتل توسعه شرکت دهد طبق این دیدگاه مشارکت چیزی جزبرنامه ای جامع نیست کده بدر محدور
نظریه ای باز قابل اصالح قراردارد که ازجریان اصلی تفکردر ن بهره مدی گیردکده ایدن پیشدرفته تدرین مفهدوم
مشارکت است(کاؤتری.)32-33 :۱31:،
سطوح مشارکت سیاسی:دربار سطوح مشارکت نمی توان الگویی که بتوان بده همدم ملتهدا بدا فرهندگ
ها اعتقادات متفا ت تعمیم داد ،بدست آ رد .اگر بخدواهیم بده صدورت پدیدارشناسدانه کیفیدت میدزان تحقدق
مشارکت سیاسی رادرجامعه ای بسنجیم به ناچاربایدمواردی رابه عنوان مصادیق عینی مشدارکت ندام ببدریم کده
نمایانگرمیزان شدت ضعف مشارکت سیاسی باشد تاانداز قابل قبولی بتوان مباتد انتزاعدی علدوم اجتمداعی
سیاسی رابه صورت کاربردی آماری تبدیل کرد ؛مکال سکی دردایر المعارف علوم اجتماعی یدازده مدورد رادر
مورد سطوح مشارکت سیاسی برشمرده است)۱:رأی دادن)۲کسب اطالعات سیاسی )3بح در مورد موضدوعات
سیاسی )3شرکت درجلسات سیاسی  )3کم مالی  )2گفت گو بانمایندگان )1عضدویت دراتدزا  )3شدرکت
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درثبت نام تبلیوات سیاسی ِ):نگاشدتن مقداالت ارا ده سدخنرانی )۱3شدرکت درمبدارزات رقابتهدای سیاسدی
)۱۱رقابت به منظورانتخا شدن برای پست های سیاسی تزبی.
دراین مقاله که موضوع آن بیان مشارکت سیاسی زندان صدراسدالم اسدت،می تدوان سدطوح مشدارکت
سیاسی را به صورت بارزدرفعالیتهای سیاسی زنان صدر اسالم مشاهده کرد.

وضعیت زن قبل ازاسالم
برای تبیین ضعیت زن دراسالم ،ابتدابه ضعیت زن درعصدرجاهلیت مدی پردازیم؛تداطلوع دیدن مبدین
اسالم،مردم به دلیل د رشدن ازبع رسل،دچارخأل فرهنگی اعوجاج فکری رفتاری شده بودند،آنان بدلیل رکود
فکری جمودعقیدتی که تاکی از نبود بینش تعقلی بین آنان بود،شأنیت انسانی برای زن قا دل نبودندد .دربدین
اقوام سومری ،مردمال زن محسو می شد مجاز بودهمسر خودرا بفر شددیاگر بگذاردیاهدیده بدهد؛دربعضدی
قبایل هند ستان زنان رامانندتیوانات به ارث می بردند(.لینتون.)۲:3 :۱331،درزنان هند ایران نیز ضع بهتر از
این نبوددر"تقوق ساسانی،زن شی است نه شخص"زن ایرانی صاتب ثر تی نبود به سختی می توان بین تقوق
زن ایرانی ساسانی بابرده تمایزقا ل شد (بارتلمه .)۲:-۲۲: ۱331،درمیان اعرا قبل از اسالم،رسم بسدیارظالمانه
ای شایع بود،برخی عربها به خاطر تعصب های بی جا ترح ازفقر عقا دخرافی دختران خودراپس ازتولدد مانندد
ر میان زنده به گورمی کردند(منتسکیو. )333: ۱33:،در اقع دختران عر فرزند آنهامحسدو نمدی شدد.زندان
جزءمیراث محسو می شدند دختر در گزینش همسرنقشی نداشت ارزش زن درخدمتگدذاری بده مرد زا یددن
پسرهای بیشتر خالصه می شد(آ ینه ند.)33: ۱333،

وضعیت زن بعدازاسالم
باظهوراسالم،نگرش به زن تحول همه جانبه پیدا کرد زن به ا ج کرامت عزت نا ل شد.اسدالم بادیددگاه
مثبت ازتقوق زنان سخن می گوید راه سعادت رادرقالب برنامه ها دستورات اصولی منظم دینی به آنان نشدان
می دهد.از نظراسالم زن می توانددرتمام فعالیت های جامعه با تفدظ تدد د تکالیف شدرعی بامحوریدت تفدظ
خانواده شرکت داشته باشد(قیوم زاده.)۱3۲-13: ۱331،

نظر قرآن درخصوص زن
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درتبیین درست اقدع گرایانده موقعیدت زن در اسدالم ،بایدد ابتدداجایگاه آفرینشدی ی درقدرآن بیدان
شود.نظرقرآن نسبت به زن نه افرا است نه تفرین؛ازنظرقرآن زن مردازنظرانسانیت بسدیاری ازشدوون انسدانی
برابرندد ،لی ازد نددوع خصددلت متفدا ت برخوردارنددد(مطهددری.)۲2: ۱3:2،درجامعدده جداهلی جزیددر العددر کدده
گرفتاررکود فکری جمود فرهنگی بودند،قرآن کریم کوشیدتابینش عقلی آن هاراباالبرده باتمجیددازعلم آگداهی
به کارگیری مفاهیم فراگیرتوزه فهم درایت آدمی ،فضای گسترده ای برای آدمی باز کرد موجب ایجادتمددن
بزرگ اسالم شد (آ ینه ند .)۱۱2: ۱333،درقدرآن بدا رسدوم جداهلی عقا ددخرافی مقابلده شدده؛مانندزنده بده
گورکردن دختران که آیه 3 1سوره تکویردررد این تفکر آمده است ،درقرآن ارزش جایگاه االیدی بدرای زندان
درآیددات بسیار کرشددده است،یکسددان بددودن خلقددت زن مددرد درآفددرینش در آیددات متعدددد آمددده اسددت
(نساء۱،؛زمر2،؛اعراف۱3:،؛ر م۲۱،؛نحل )1۲،دربسیاری آیات تقدوق اقتصدادی اجتمداعی زن را مشدخص مدی
کند(نساء :1-:3،؛ممتحنه ۱۲،؛اتزا 33،؛نساء.) ۱۲،33،3،درآیاتی نیزمقام مادری راتکریم می کند(اتقاف)۱3،
گاهی اززنانی که تاریخ سازند یاد می کند مانندمادران عیسی (ع) موسی (ع) همچنین ازشایستگی کمال زنی
به نام بلقیس که قوم خود رابادموکراسی اداره می کرده سخن می گوید(النمل.)33-33،

جایگاه زن در روایات
بعد ازنصوص ظواهرقرآنی ،اخبار ر ایات ا مه علیهم السدالم د مدین منبدع معتبربدرای بررسدی اتکدام
ر ش زندگی محسو می شود.درجوامع تدیثی شیعه سنی تعداد زیادی اخبار فقهی غیر فقهدی دربدار زن
آمده است .سیره اهل بیت (ع)همواره درمواضع مختلف تکریم جایگاه زن درقول عمل بوده است ؛که به اختصار
به چند نمونه بسنده می کنیم:
رسول خدا(ص)فرمودند"-۱:خیارکم خیارکم لنسا ه"بهترین شما آن کسدی هسدت کده بازندان بهتدرین
باشد(امالی طوسی،ص 3:۲؛به نقل ازمحمودی"-۲،)۱33: ۱3:3،انماالنساءشقا ق الرجدال"زندان همتدای مدردان
هستند"-3،الجنم تحت اقدام االمهات" بهشت زیرپای مادران است (همان)::-

مشارکت سیاسی از منظر اندیشمندان
-۱اندیشمندان غربدی :افالطدون زندان مدردان رادارای اسدتعدادهای مشدابهی مدی دانسدت،به نظرمدی
رسدمنشددأافکارجدیدی کدده در قددرن بیسددتم درمددوردزن پیداشدددازافکارافالطون اسددت(مطهددری)۱2۱: ۱3:2،
ارسددطودرکتا سیاسددت خددود،زن رابامشخصدده هددا ی چددون پسددت،ناقص ابزارتولیدددمثل مددردان کددر کددرده
است(مولرآکلین ،)۲33 :۱33:،ان اک ر سونیز زن راجزءمایمل مرد مدی داندد(همدان).فمینیسدم سیاسدت را

فصلنامه پژوهش اجتماعی .دوره دوازدهم .شماره  .74تابستان 9911
دردست مردان می داند معتقداست زن بایدبه آن دسدته از مسدا ل سیاسدی ارد شدودکه بده آزادی اش منجدر
شود(قیوم زاده.)13 :۱331،
-۲اندیشمندان اسالمی :درتاریخ اسالم ایران بسیاری ازاندیشمندان در راستای تفکرنا محمدی(ص)به
تبیین مقام زن پرداخته اند؛
الف)امام خمینی(ره):امام به اصل دخالت انسان هادرسرنوشت خودالتزام داشته اند،ایشان پیر زی انقال
ایران رامدیون مبارزات سیاسدی زندان مدی دانسدت برخدی ابعادمشدارکت رابده عندوان تکلیدف شدرعی مطدرح
کردند(فیرتی.) ۱313،به طور کلی می توان ابعادمشارکت سیاسی زن ازمنظرامام خمیندی راایدن گونده تقسدیم
کرد :تق رأی-مشارکت درسازندگی جامعه-تضوردرصحنه دفاع – تق تعلیم تعلّم ؛که به برخی بیانات ایشدان
اشاره می کنیم:
"زن بایددر مقدرات اساسی مملکت دخالت کند(خمینی)21: ۱312،؛"درعلم تقدوا کوشدش کنیدکدهعلم به هیچ کس انحصارندارد ،علم مال همه است"(همان.) 33:
)شددهید مطهددری :بدده تعبیددر اسددتاد مطهددری"زن مددرد د سددتاره انددد درد مدددار مختلف،هرکدددام
بایددرمدارخود ترکت کند"(مطهری) ۲2: ۱3:2،؛اسالم باتسا ی تقوق زن مرد مخدالف نیسدت بلکده باتشدابه
تقوق آنها مخالف است یعنی اسالم برای زن مرد درهمه موارد ی نوع تقدوق ید ندوع ظیفده ید ندوع
مجازات قا ل نشده است این تفا تها به منزله تبعیض نیست جزء ات اسالم نیست بلکه جزء عرضدیات اسدالم
است که قابل تعدیل توییر درچارچو های اجتهادی می باشد (همان.) ۱:3:
ج) آیماهلل خامنه ای :مقام معظم رهبری نیز دراجتماعدات مختلدف تضدور سیاسدی –اجتمداعی زندان
رادرجامعه مورد تا ید تأکیدقرارداده اند.ایشان می فرمایند......":این که درتدی شریف آمده«من اصبَحَ َلَم یَهتم
بِاُمورِالمُسلِم فَلَیسَ بِمُسلم»مخصوص مردان نیست،زنان هم باید به امدور جامعده مسدلمین همده مسدا لی کده
دردنیا میگذرد،اتساح مسوولیت کنند اهتمام نمایند،چون ظیفه اسالمی اسدت(".سدخنرانی در اجتمداع زندان
خوزستان .)13\۱۲\۲3

چند شاخصه مشارکت سیاسی زنان در صدر اسالم
-۱بیعت زنان با پیامبر(ص) :بیعت از انواع مشاکت سیاسی می باشد که در فرهنگ سیاسی اسالم رایدج
بوده است ،بیعت به معنای تعهد پیمانی است که بیعت کننده با امام ،تاکم یا امیر جامعه می بندد به اطاعت
فرمانبرداری به ا امر نواهی ا متعهد می شود (هاشمی شاهر دی،۱3۲2:ج.)۱13 :۲
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تاریخ صدر اسالم نشان دهنده تحقق این عمل سیاسی از سوی زنان است ،ابن سعد در طبقات الکبدری
نام هفتاد زن را برشمرده که در بیعتها شرکت داشته اند .ا لین تضور زنان در امر بیعت در عصدر رسدالت ،سدال
سیزدم بعثت در عقبه منا بود ،مصداق دیگر بیعت رضوان است که زنان همراه مردان در شب سیزده ی الحجده
بیعت کردند ،همچنین در فتح مکه در سال هشتم بعد از پاکسازی مکه از لوث بتها قریب به پانصد نفدر از زندان
همراه مردان با پیامبر بیعت کردند .بیعت مهم دیگر در اقعه غدیرخم که در مسوله خالفت تمایت از علی(ع)
با آگاهی با ایشان بیعت کردند فصل زرینی از تاریخ اسالم را به نام خود ثبت نمودند (زمانی ،محجو .)۱3:3 :
-۲هجرت زنان :هجرت یکی دیگر از مصادیق مهم تضور سیاسی-اجتمداعی اسدت کده بدرای گسدترش
پایگاه اسالم تفظ دین بسیار تا ز اهمیت است که زنان نیز در این امر مهم تضور فعال داشتند .یازده مدرد
چهار زن ا لین گر هی بودند که از مکه به تبشه هجرت کردند که پس از آن ،هجرت گر هی دیگدر بده تبشده
محقق شد آمار مسلمانان در خاک تبشه به هشتاد سه نفر رسید که هجدده نفرشدان از بدانون بودندد (مددنی
دهخوارقانی ;)31-33 :۱3:3 ،هجرت بعدی مسلمانان ازمکه به مدینه بود که به عنوان مبدا تاریخ اسالم زمینه
ساز تاسیس تکومت سیاسی اسالم گردید که زنان در این امر مهم همپای مردان مسافت طدوالنی را تدا مدینده
طی کردند که فاطمه زهرا(ح) فاطمه بنت اسد در زمره ا لین مهاجران بده مدینده بودندد (زمدانی ،محجدو :
 )۱3:3آیه  :3 :1سوره نساء موید این مطلب است.
 -3نقش زنان در "امور دفاعی" :مطالعه جنگهای عصر نبوی ،بیانگر نقش آفرینی بانوان در محضر رسول
خدا(ص) که با اجرای اتکام اسالمی همراه بدوده اسدت مدی باشدد (مددنی دهخوارقدانی .)3۱ :۱3:3 ،زندان در
میدانهای جنگ جهاد به همراه مردان مسوولیتهایی مانند امدادرسانی ،پرستاری غیدره را برعهدده داشدتند
تتی گزارشهایی از دفاع مستقیم آنها شده است ،نسیبه در جنگ اتد قتی جان پیامبر(ص) را در خطر می بیند
بی رنگ از پیامبر(ص) دفاع می کند در تالی کده بسدیاری از مدردان از میددان جندگ گریختده بودندد (مددنی
دهخوارقانی .)23 :۱3:3 ،همچنین تضور سیاسی زنان در نهضت عاشدورا شدجاعت مسدوولیت پدذیری بدی
همتای تضرت زینب(ح) از بارزترین فعالیتهای زنان محسو می شود (ربیدع نتداج ،علدی اکبدر ر ح اهلل زاده
اند اری ،عالیه.)۱33: :
-3بخشش اموال شخصی در راه پیشرفت اسالم :بخشش امدوال در راه توسدعه اسدالم از شاخصده هدای
مشارکت سیاسی صدر اسالم بوده است که نمونه بارز آن بخشش تمامی اموال تضرت خدیجده (ح) در ابتددای
شکل گیری اسالم در شراین سخت اقتصادی بسیار ارزشمند بوده است که پیامبر(ص) فرمودند "هرگدز هدیچ
ثر تی همانند ثر ت خدیجه (ح) به من سود نبخشید( ".العبدالخانی )۱3:2 :همچنین بانوی فدداکاری بده ندام
رمله که خانه سیع خود را که در نزدیکی مسجد بود در اختیار رسول خدا(ص) گذاشت (همان).
 -3تنویر افکار عمومی با سخنرانی ،رایزنی سیاسی مرثیه سرایی :سخنرانی در میان مدردم بده منظدور
ر شنگری افکار عمومی برای پیشبرد اهداف سیاسی نمونه دیگر تضور زنان محسو می شود که نمونه بارز این
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تضور فعال ،سخنرانی آتشین تضرت زهرا(ح) با تکیه بر غصب فدک ،مراجعه فاطمه(ح) به درخانه مهاجرین
انصار مرثیه سرایی ایشان بر سر قبر رسول خدا(ص) جهت بیدارسازی جامعه را می توان نام برد (نیکوبرش راد،
 ۱331به نقل از ابن ابی الحدید ،ج  .)3 :۲همچنین سخنرانی ماندگار تضرت زیندب(ح) در کندار قتلگداه در
میان مردم کوفه در مجلس کاخ یزید که نوعی شوک سیاسدی بدرای تکومدت محسدو مدی شدد (منصدوری
الریجانی.):1 :۱32: ،
از شاخصه های دیگر مشارکت زنان در صدر اسالم می توان از ماجرای مباهله ،امان دادن ،مشورت دادن
در امور جامعه ،آموزش امور مسا ل دینی غیره نام برد.

پیشیه تحقیق
بعضی از پژ هش هایی که درخصوص نقش اسالم در مشارکت سیاسی زنان مورد مطالعه بررسی قدرار
گرفته به شرح یل می باشد.
-۱فاطمه خادمیان در پژ هشی تحت عنوان اثرات نقش زنان در جنگهای پیامبر اسدالم(ص) تدا خلفدای
راشدین به بررسی دقیق این موضوع پرداخته است.
-۲آزیتا رضوی بنی در پژ هش خود تحت عنوان "تاثیر تعارض سنن جداهلی آمدوزه هدای دیندی بدر
فعالیتهای سیاسی زنان در د ران بنی امیه عصر ا ل عباسی" به این نتیجه رسیده که در د ره جاهلیت عاملده
زنان از تقوق سیاسی اجتماعی محر م بوده اند.
 -3سودابه اکبری نیز جایگاه اجتماعی زن را از منظر قران کریم مورد بررسی قرارداه است.
 -3در کتا "نقش زن در جنگهای صدر اسالم" سیده بتول دهخوارقانی به فعالیتهای مختلف زنان پس
از ظهور اسالم پرداخته است.
 -3در کتا "زن ،دین ،سیاست" زهرا آیت اللهی به بیان مصادیق بارز مشدارکت سیاسدی زن در صددر
اسالم پرداخته است.
 -2شیخ محمد مهدی شمس الدین در کتا تد د مشارکت سیاسدی زندان در اسدالم صدالتیت زن را
برای فعالیت سیاسی از بعد فقهی مورد بررسی قرار داده است.
 -1اتمد تیدری در کتا "بزرگ زنان صدر اسالم" به مقایسه جایگاه اجتماعی زنان قبدل از اسدالم
پس از آن پرداخته است.
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روش پژوهش
این پژ هش از نوع توصیفی می باشد از تحلیل تاریخی بهره برده شده است .پژ هش تاضدر از لحدا
ر شی ی پژ هش مطالعه اسنادی-تاریخی است که از تی مطالعه منابع ،ما از مدارک ثانویه مدارک جاری
منابع مکتو که شامل کتب ،مقاالت ،پایان نامه ها می باشد بهره برده ایم.

تجزیه و تحلیل داده ها
-1جامعه شناسی مشارکت
-۱-۱با استفاده از ارکان مفهوم مشارکت می توان گفت که مشارکت سهیم شری
پذیری مردم در اداره تکومت دستیابی به اهداف االی آن است (اصالنی)31-23 ،۱3:۲ ،

شدن مسدوولیت

-۱-۲از نظر اسالم مشارکت تق است یا تکلیف؟ طبق آیه  1۱سدوره توبده از منظدر دیندی مشدارکت
سیاسی فعال یعنی اداره امور اجتماعی مسلمانان بر عهده خود آنان است از مجموع آیات اجتمداعی ا امدر در
قرآن کریم استنبا می شود که اداره تکومت به منزله مقدمه اجب اقامه دین بر عهده عموم مسلمان قراردارد
(طباطبایی ،۱331 ،ج )۲۱۱-۲31 :3برپایی دین تحت هدایت رهبری جامعه بد ن تضور مردم غیرممکن به
نظر می رسد .در بررسی منابع دینی اتکام شرعی از جمله مقدمه اجب ،بیعت ،مسدوولیت الیدت مومندان
نسبت به یکدیگر ،امربه معر ف نهی از منکر قاعده تفظ نظام؛ بیانگر د نکتده اساسدی در زمینده مشدارکت
مردم در امور تکومت اسالمی است; ا ل اینکه در تکومت اسالمی افراد با تضور آگاهانه ،منسدجم مسدوولیت
پذیر فعاالنه در اداره پیشبرد اهداف سهیم می شوند تاکم اسالمی را یاری می کنند .د م آنکه مشدارکت در
امور تکومت اسالمی بر مبنای مبانی دینی بر عموم مسلمانان اجب است آنان در کنار تق مشارکت مکلفندد
در اداره تکومت اسالمی مشارکت فعال داشته باشند مردم موظفند در عرصه های گوناگون اعدم از اجتمداعی،
فرهنگی ،سیاسی اقتصادی تحت نظارت تاکم اسالمی در چارچوبهای قانونی به ایجاد راهکار طراتی زمینه
های فعالیت بپردازند از هر طریق ممکن به ایفای این تق شهر ندی خود مبادرت رزند (عنایت.)۱3:3 ،

-2نتیجه گیری ازجایگاه زنان قبل ازاسالم
بدده طددورکلی دربددارِ ضددعیت زن درعصددر جدداهلی د ر یکددرد متفددا ت جددوددارد،برخی معتقدندددزنان
عصرجاهلی جایگاه ممتازی داشدتند،ر یکرد د م معتقداسدت زندان درد ران قبدل ازاسدالم درشدراین نامناسدب
غیرانسانی زندگی می کردند جامعه جایگاهی باالترازی کاال شئ برای آن هانمی شناخت.
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نگدداه تحقیرآمیز غیرانسددانی بدده زنان،کراهددت ازدختددران زنددده بدده گددورکردن ان هددا،انواع ازد اجهددای
ظالمانه،فراگیربودن فساداخالقی مفاسدجنسی درزندان محر میدت هدای فدرا ان اجتمداعی اقتصدادی؛ازجمله
مظاهر ضعیت اسف باراین د ران به شمار می آیند؛مهم ترین جلدو تضورسیاسدی زندان درجاهلیدت تضدورآنها
درجنگ هابودکه زن عامل انگیزه ساز تهییج برای مردان درنبرد بود( اعظی.)۱333،
مطابق مطالبی که درعصدرجاهلی درتداریخ ثبدت شدده تأییدبسدیاری ازآیدات قدرآن کدریم(تکدویر-::
 3نحل )33-3::ر ایات موجود اتکام فقهی که اسالم برای بهبود ضعیت زنان درنظرگرفته،ر یکرد د م یعندی
جایگاه پست ظالمانه عصرجاهلی برای زنان راتأییدمی کند.

-3نتیجه گیری ازجایگاه زنان بعدازاسالم
-3-1مشارکت سیاسی زنان شاخص والگوی صدراسالم :
-3-۱-۱تضرت خدیجه (سالم اهلل علیهدا) :تضدرت خدیجده(ح)ا لدین زندی بودکده بده اسدالم ایمدان
آ رد.ایشان همسررسول خدا اززنان با فضیلت اسالم است،که ازثر تمندترین زنان جزیر العر بدود ا لین نفدری
بودکه پیامبرراتصدیق کرد تمام ثر ت دارا ی خویش رادرراه دعوت رسول خدا(ص)ایثار کرد.درسالهای نخسدت
بعثت،هنگامی که مشرکان مکه برتحریم اقتصادی اجتماعی بنی هاشم هم پیمان شدند،خدیجه(ح)بافرسدتادن
نمایندگانی،سعی درمتقاعدکردن ابوجهل داشت هنگامی که ازکارخویش نتیجه نگرفدت باکمد بدرادرزاده اش
تکیم ابن تزام،برای شعب آ قه تهیه کرد(العبدالخانی.)۲1۲: ۱3:2،ازاین ر اموال خدیجده(ح)درراه پیشدرفت
تقویت اسالم،بخش مهمی ازتوطوه های قریش راخنثی کرد،رسول خدا(ص)فرمودند":مدانفعنی مدال قِدنَ مثدلَ
مانفَعَنیِ مال خدیجم"هرگزهیچ ٍثر تی مثل ثر ت خدیجه بده مدن سدود نبخشدید".؛ا همچندین سرمشدق زندان
مسلمان گشت به طوری که آنان نیزبااهدای اموال زیورآالت خویش بنیم اقتصادی د لت تدازه تأسدیس مدینده
راتقویت کردند(همان،به نقل از صد ق.)323 :۱3۱1،
-3-۱-۲تضرت فاطمم زهرا(سالم اهلل علیها)  :تضرت زهرا(ح)باالترین الگوی زنان هستندکه در د ران
تحوالت بحران های صدراسالم رشدیافت درح سیاست راازپیامبرخدا(ص)آموخت به طوری که مجالس بحد
عظ برای بانوان مدینه دایر کرد(مجلسی،ج.)3۱ :۲۲ازطرفی پیدامبر(ص)باکردار گفتدارخویش مقدام موقعیدت
فاطمه(ح)رادرجامعه تثبیت می کردند درماجراهایی مانند:مباهله،غددیرخم ،کراتادی کسداء،ثقلین ...رسدالت
خودرا به پایان رساندند جامعه رابرای پذیرش امامت تضرت علی(ع)آماده ساختند(نیکوبرش راد.)۱331،
اما متأسفانه بارتلت رسول اکرم(ص) انحراف افکار عمومی جنگ قدرت که از کودتدای "سدقیفه بندی
ساعده" غصب خالفت تضرت علدی(ع) زندده شددن ارزش هدای جداهلی درجامعده،مأموریت سیاسدی تضدرت
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زهرا(ح)شر ع شدایشان هوشیارانه به صورت ی سیاستمدارآگاه مدافع تریم الیت درصحنم جامعده رهبدری
دفاع از تریم الیت را برعهده گرفت در اقع سدشکن تفکر جاهلیت نسبت به زن شد.
.برخی از ابعاد سیاسی تضرت زهرا(ح):
تهدید غاصبان خالفت:پس از کودتای سقیفه،غاصبان خالفت برای مشر عیت مقبولیت بخشدیدن بدهعمل خودبه در خانم فاطمه(ح)برای گرفتن بیعت از علی(ع)آمدند باامتناع فاطمه (ح)از ر دآن ها،بده درخانده
هجوم آ ردند تضرت را به شدت زخمی کردند؛ایشان برای دفداع از الیدت علدی(ع)بده مسجدرفتند غاصدبان را
تهدید کردند باسخنرانی کوبنده،موجب تزلزل تکومت شدتاجایی که از بیعت گرفتن ازعلی(ع)دست برداشتند.
 تحت تأثیرقراردادن افکار عمومی :فاطمه(ح)دراجتماعات مسلمانان قبررسول خددا (ص) قبرسدتانبقیع همراه کودکان خود می رفتند بامرثیه سدرایی یدادآ ری انحدراف جامعده سدعی مدی کدرد جامعدم خفتده
رابیدارسازد(همان).
 سخنرانی باتکیه برفدک :به دنبال غصب «فدک»توسن خلیفم قت،باردیگرتضرت از این موقعیت بدهنام غصب تق مالکیت خویش ،به اعتراض سیاسی استیضاح تاکم قدت بدرای ر شدن سداختن ا هدان جامعده
پرداخت به مسجد رفت خطبه خواند(همان).
 رایزنی سیاسی :فاطمه(ح)چهل شدبانه ر ز بده همدراه علدی(ع) تسدنین(علیهماالسدالم)بده درخاندمانصار مهاجرین رفتند با رایزنی سیاسی سعی نمودمسیرانحراف از الیت علی(ع)رار شن سازد.
 سکوت سیاسی ایجادانقال در نی درخانه ها:درمسیردفاع ازامامت،تضرت بااعتصا سخن باتاکمانقت،جامعه رابه تکاپوانداخت که به دنبال علت این تحریم بیافتند(تسن.)33 :۱333،ازطرفی هنگام عیادت زنان
درد ران بیماری،ایشان باآگاهاندن سیاسی زنان به تدریج موجدب انقالبدی در ندی ازخانده هدا شددند(نیکدوبرش
راد.)۱331،
 صیت نامم سیاسی :تاکتی کوبند دیگر تضرت ،صیت نامم سیاسی ایشان بود که باتحقیر موقعیتسیاسی خلیفه،با دفن شبانه اجاز شرکت درتشییع جنازه اش را به اتدی از کسانی کده بده ا ظلدم کدرده بودندد
نداد(مجلسی،ج )۱33 :33ازاین طریق تاکمان که می خواستندبا اظهدارارادت پدس ازمدرگ ایشدان،تخلف هدای
خودرا تحت الشعاع قراردهند،ناکام ماندند تاتد زیادی مشر عیت خلیفم زیرسؤال رفت(همان).
-3-۱-3تضددرت زینددب کبددری( سددالم اهلل علیهددا) :زینددب(ح)د مددین زن بافضددیلت اهددل بیددت
محمدی(ص)است،ایشان دخترامیرالمؤمنین علی(ع) تضدرت فاطمده(ح) جدبزرگوارشدان پیامبرخددا(ص) مدی
باشند.؛ا عال ه بردرح های تربیتی،علم دانش،فصاتت بالغت،قدرت عزت نفس،شجاعت تکمدت صدحیح در
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ادار اموررااز این خاندان آموخت.عمد فعالیت سیاسی ایشان ازر ز عاشورا(سدال 2۱هجدری)شدر ع شد،رسدالتی
سنگین پیام رسانی عاشورا،که باید به همم نسل ها می رساند.
تضرت پس از اقعه دلخراش کربال،علی رغم اینکه دردجانکاه ازدست دادن عزیزانش درسینه اش شعله
می کشیدلکن باتفظ آرامش خودباید برنامه ای تکیمانده تسدا شدده طراتدی مدی کردکده موجدب تفدظ
موجودیت اسالم قرآن درهم ریختن تکومت یزیدد اسداح ظلدم استبدادباشدد(منصدوری الریجدانی:۱32:،
.):1نمونه بارزدرهنگام شهادت امام تسین(ع)که دشمنان هرلحظه درانتظارنشانه ای از اظهارضدعف یاپشدیمانی
خاندان پیامبربودندکه زینب(ح)بانگاه به پیکربرادرش باشدجاعت فرمدود":اللَّهُدمَ تقّبدل هدذَاالقُربان"خدا نددااین
قربانی راازماقبول بفرما(مهاجرانی.)۲31 :۱31۱،
زینب(ح)پس از اقعه کربالدرد طیف به تبلیغ مبارزه پرداخت)۱:تفظ موجودیت اسالم قرآن؛)۲درهم
ریختن تکومت ظلم استبداد؛که از طریق برنامه ریزی سیاسی ماندگار اسارت باعزت به این هدف نا ل شد.
برنامم سیاسی ثمربخش سفیرکربالباید مردم غافدل رابیددارمی کرد جدوَدر غ آلود خفقدان بندی امیدم
راآشکارمی کرد.نقل است زینب(ح)درمیان جمعیت انبوهی که نظاره گربودندازمیان محمدل برخاسدت خطبدم
آتشینی ایرادنمودکه دراین خطبه به سه اصل تکیده داشدت)۱:اثبدات تقانیدت خانددان پیدامبر)۲،افشدای در غ
تکومت مبنی براینکه اینان خارجی اند)3،ازبین بردن اعتمادمردم به تکومت اموی(منصدوری الریجدانی:۱32:،
)۱۲3؛هم چنین سخنرانی کوبنده عالمانم تضرت درکاخ یزیدموجب برمالشدن نقشه های یزید اثبات تقانیدت
اهل بیت (علیهم السالم) تزلزل تکومت شد.
زینب(ح)درمتن اقعم کربال درمسیراسارت ازکربالبه شام کوفه باهوشیاری رفتارعالمانده ازهرفرصدتی
که ایجادمی شدبرای تبلیغ اهداف عاشورا بهره می برد،مانندبرگزاری مجالس سوگواری عدزاداری ،سدیاه پدوش
کردن محملها،معرفی خاندان پیامر(ص) رسواکردن بنی امیم درسخنرانیها در طول مسیر اسدارت؛درتاریخ آمدده
قتی اسرارا اردکوفه کردندمردم ازر ی ترتَم به اطفال اسیران نان خرما می دادند،ام کلثوم فریداد زد:ای اهدل
کوفه ،صدقه برما ترام است اجازه نمی داد ره ای ازخرماراتنا ل کنند(مجلسی،ج.)۱۱3 :3نکتم مهم دیگدر ایدن
است که تضرت درتمام راه اسارت اهتمام به خفدظ تجدا ترمدت دختدران زندان تفدظ خدوداز دیددانظار
داشتندتابه جهانیان بفهماند تسین(ع)برای اتیای اتکام الهی شهید شدند.
به طور کلی تضرت زینب(ح)بااستفاده ازاصول ر ان شناسی فردی اجتماعی مخاطب شناسی زمان
شناسی،بامهندسی معکوح ازتمامی فرصت هایی که تکومت برای اقتدارخودساخته بودبرعلیه خودشان بهره برد.

-3-2نتیجه گیری مشارکت سیاسی زنان صدراسالم
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بانگاهی به ر یدادهای تاریخ صدراسالم تأییدات قرآن کریم ر ایات ا مه(علیهم السالم)درمی یابیم کده
زنان صدراسالم بابه دست آ ردن موقعیت اجتماعی خود،همراه مردان درعمد فعالیت های سیاسی-اجتماعی این
د ران تضورسازنده داشته اندکه خالصم این تضوررا به عندوان نتیجده گیدری کدر مدی کندیم)۱:تضدور زندان
درامربیعت،ازجمله بیعت عقبم د م،رضوان،فتح مکه غدیرخم رامی توان نام بردکه آیم۱۲سور ممتحنه نیز اشاره
به این امردارد؛ )۲شرکت زنان درامرمهم سیاسی هجرت به تبشه مدینه که زنان همراه مردان برای تفظ مبانی
عقیدتی اسالم ازسرزمین خودکوچ کردند ،که آیم:3 :1سور نساءاهمیت این موضوع رامی رساند؛)3نقش زندان
دراموردفاعی تضوردرمیدان های نبردبرای امدادرسانی پرستاری تتدی نمونده هدایی کده بده دفداع مسدتقیم
درجنگ پرداختند نیز قابل توجه است (البته درتضورپیامبر(ص) بااجرای اتکام اسالمی).همچنین تضورسیاسی
زنان در نهضت عاشورا به یزه تضرت زینب(ح)که باشجاعت ،ظیفم پرچم داری کربالرا به عهده گرفت نیزنمونم
مهم دیگری است؛)3بخشیدن اموال شخصی درراه پیشرفت اسالم نیزازجلوه های دیگر مشدارکت محسدو مدی
شود نمونم بارزآن بخشش تمامی اموال تضرت خدیجه(ح)بود که درا ا ل ظهور اسالم دربحرانی تدرین شدراین
اقتصادی نقش چشمگیری درراه توسعم اسالم داشت؛)3تنویرافکدارعمومی باسدخنرانی ،رایزندی سیاسدی مرثیده
سرا ی که ازمهم ترین فعالیت زنان محسو می شود؛ نمونه بارز این تضور،فعالیت تضدرت زهدرا(ح) تضدرت
زینب(ح)می باشد.سخنرانی آتشین تضرت زهرا(ح)با تکیه برفدک،رایزنی سیاسی مراجعه به خانده مهداجرین
انصار مرثیه سرا ی ایشان به منظوربیدارسازی جامعه درتاریخ آمده است.هدم چندین سدخنرانی هدای اثدربخش
زینب(ح)درمیان مردم کوفه کاخ یزیدنوعی شوک سیاسی محسو می شددتا ا هدان جامعده رابرضددتکومت
توییر دهد پیام عاشورارا به جهانیان برساند.

-3-3تحلیل نظراسالم درخصوص مشارکت سیاسی زن در اسالم
به جرأت می توان گفدت یکدی ازتحدوَالت اساسدی اسدالم رادراصدالح جایگداه موقعیدت اجتمداعی زن
دانست.دردیدگاه اسالمی،توجه به اختیارانسان کلید تحلیل تحوَالت اجتماعی است.بنابراین هرگونه تحلیلدی کده
براسدداح جبرتدداریخی طبقدداتی بدده تبیددین تحددوالت اجتمدداعی بپردازدمقبددول نیسددت(زیبددایی نددژاد:۱33۲،
.)۱3۲دربررسی تحوالت نظام فرهنگ اسالم نسبت به جاهلیت،درمی یابیم که ریشدم ایدن تحدوالت بده تعدالیم
پیامبر(ص)که مبتنی بردستورات دین اسالم است باز می گردد.پیامبرهم زمان بداتحول جامعده جاهلی ،ضدعیت
زنان رانیز متحول ساخت.قرآن ،زن رامانند مردمسوول،متعهد مستقل معرفی کرده است .اسالم مشارکت سیاسی
اجتماعی راعال ه برتق ظیفم هرزن مرد می داند.پیامبر گرامدی(ص)باپیداده کدردن فدرامین قدرآن درجامعده
ازطریق رفتارصحیح بادخترخود زنان جامعه به اصالح جایگاه زنان درجامعه پرداخت رسوم جاهلی مانند زنده به
گورکردن دختران متوقف شد؛ازطرفی باتأییدتضورزنان دراموری ازقبیدل بیعدت هجدرت کسدب علدم داندش
تضورسیاسی زنانرا امضا کردند.البته اسالم تضورزن درجامعه رابا رعایت چارچو ها قوانین اسالم کده ازجملده
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رعایت تجا عفاف جلوگیری ازاختال
ضع شده اندموافقت کرده است.

معاشرت بی مورد بانامحرم ،که درجهدت سدالمت خدانواده جامعده

جه افتراق دیدگاه اسالم باغر درخصوص مشارکت سیاسی اجتماعی زن در جامعه دراین نکته اسدت
که غر برای تضور زنان درجامعه هیچ تد مرزی قا ل نشده است آزادی بد ن تد تصربا تکیه برجدایی دین
ازسیاست موجب شده که زن راازکانون خانواده جداسازد به ابزار تبلیوات مدگرایی تبدیل کند.اما اسالم باتوجده
به ظرافت های خلقت زن،تضورفعال مؤثرا رادرجامعه باشرا ن تد دی قبدول داردکده ا الً بداتفظ شخصدیت
خودزن ثانیاً باتفظ کانون خانواده ثالثاً تفظ اختالل درجامعه منافات نداشته باشد ازهرنوع فعالَیتی که موجب
اختالل دراین موارد باشد منع نموده است .

بحث و تفسیر نتایج
در این تحقیق به این نتیجه در امر مشارکت دست یافتیم که از منظر جامعه شناسی ،مشارکت فرایندی
تعاملی چندسویه است که با توجه به ارکان مشارکت ،مفهوم مشارکت عبارت است از سهیم شری شددن
مسوولیت پذیری مردم در اداره تکومت اسالمی دستیابی به اهداف االی آن است (اصالنی .)۱3:۲ ،با بررسی
منابع دینی اتکام شرعی در اموری مانند بیعت ،هجرت ،قاعده تفظ نظام غیره به د نتیجه اساسدی دسدت
یافتیم که در تکومت اسالمی افراد با تضور آگاهانه مسوولیت پذیر ،در اداره پیشبرد اهداف سهیم می شوند
تاکم اسالمی را یاری می کنند .نکته د م آنکه مشارکت در امور تکومت اسالمی بر مبندای مبدانی دیندی بدر
عموم مسلمانان اجب است .اسالم تضور اجتماعی سیاسی زن مرد را در اجتماع بنا به ضر رت می پذیرد
هدف از ارد شدن در صحنه سیاسی ،کسب جاه مقام قدرت نیست ،بلکه زن مرد مسلمان به خاطر دفداع از
اسالم قران ارد عرصه سیاست می شوند (عنایت.)۱3:3 :
از مبات این مقاله به این نتیجه کلی دست یافتیم که در صدر اسالم به برکت تعالیم قران راهنمایی
پیامبر اکرم(ص) ،تحولی شگرف در جایگاه منزلت زنان در جامعده بده جدود آمدد بده نحدوی کده بده تددریج
دیدگاههای تقیرانه ای که نسبت به زن جود داشت کنار گذاشته شد زن در عرصه های سیاسی اجتمداعی
جامعه (مانند بیعت ،هجرت ،دفاع از تریم الیت ،امدادرسانی در جنگ  )...تضدوری فعدال تاثیرگدذار پیددا
نمود .همچنین به این نتیجه مهم دست یافتیم که اسالم برای تضور سالم مدوثر زن در جامعده محدد دیتها
شرایطی قرار داده که در جهت تفظ کرامت زن به کانون خانواده خللی ارد نشود در نهایدت بدا تضدور فعدال
زنان ،جامعه ای سالم داشته باشیم .برخالف دیدگاه غر که بده بهانده آزادی سیاسدی اجتمداعی زن را بدد ن
مصونیت اخالقی به جامعه ارد می سازد به ابزار شهوانی تبدیل نموده با متالشدی سداختن بنیدان خدانواده،
عمال سالمت اخالقی جامعه را تهدید می کنند که این همان بازگشت به عصر جاهلیت است .امر زه ر ند تضدور
زنان مسلمان در عرصه های مختلف ر به رشد است شاهد فعالیتهای مختلدف آموزشدی ،سیاسدی ،بهداشدتی
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پزشکی  ...در اقصا نقا جهان در پوشش اسالمی رعایت پاکدامنی هستیم اینکه نه تنها زن مسلمان امدر ز
در عصر فنا ری مطر د جامعه نیست ،بلکه تضوری سالم موثر را به رخ جهانیان کشیده مهری بر باطل بودن
شبهات مربو به دین اسالم مبنی بر عدم اجازه تضور زن در اجتماع را می زنند.

پیشنهادات
 -۱بهمنظور افزایش آگاهی بصیرت جامعه رفع ابهامات در خصوص تضدور مدؤثر زندان امدر زی در
جامعه ضر رت دارد پژ هشهای عمیقتر در تعالیم دین اسالم به یژه در ارتبا با زن کشدف نظدرات تقدوقی
اسالم برای بهبود شراین زندگی زنان امر زی تضور فعال سالم آنها در جامعه انجام پذیرد.
 -۲با استفاده مؤثر از سایل ارتبا جمعی دانش اطالعات نوین نهادهای آموزشی تربیتی ،دیدگاه-
ها آگاهیهای مسوولین ،مدیران به یژه زنان را در خصوص تضور مؤثر بانوان در عرصههای مختلدف جامعده
گسترش دهیم.
 -3بسترهای مناسب برای تضور فعال زنان در جامعه بهگونهای فعال شود که با توجه بده توانداییهدا
ظرافتهای یژه ر تی جسمی ،بهکارگیری اجتماعی آنها بیشتر در آن دسته از مسوولیتها مأموریتهدایی
باشد که جامعه در آن مشاغل بیشتر به تضور زنان نیازمند است (مانند تعلیم تربیدت ،رشدتههدای پزشدکی
تحقیقات بالینی یژه بانوان ،مأموریتهای سیاسی پلیسی مرتبن با زنان .)...
 -3اشتوال زنان در عرصههای مختلف به گونه باشد که کرامت ارزشهدای انسدانی اخالقدی عفدت
پاکدامنی آنان خدشهدار نشود برای این منظور زنان مکرمه الگوی صدر اسالم شیوه فعالیتهدای سیاسدی
اجتماعی آنان بیشازپیش تبلیغ تر یج گردد.
 -3ضع اصالح قوانین مربو به تضور سیاسی اجتماعی زنان به گونه باشد که به تضدور مدؤثر زن
در کانون مقدح خانواده انجام ظایف مربو به شوهرداری تربیت فرزند ا لطمهای ارد نگدردد تتدی در
جهت تحکیم آن باشد.
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Sociological approach to women’s politics in the early Islam
۱-Elaheh Zabeti Akbar ۲-Dr. Ma’soumeh Rashad

Abstract
Half of human society is composed of women who play a critical role in society
formation. Women’s position in the early Islam demonstrate that they have been
actively involved in social, economical, scientific, political and even defending
affairs and along with preservation of their magnanimous and purity, they have
been successful in many cases. This research is done to explore sociological
participation of women Muslims in the early Islam from time of Prophet
Mohammad (peace be upon him) to Imam Hussein (peace be upon him) uprising
(the year of 2۲ Lunar Hijri) to reach the scientific achievement of the extent and
effective role of women in Islamic society. It uses historical documents studying
and the method of gathering information in attributional. The conclusions of this
study depict that women did not have a prominent position before the Islam and
were deprived of many of their humanistic rights and with the emergence of Islam,
a holistic transformation was made in women’s prestige and position in a way that
in different fields such as fealty, Hejira and defense of Imams, they were helpers of
Prophet Mohammad (peace be upon him) and Imam of time as well as men.
Besides, Islam agrees with the political and social presence of women in society;
however to preserve the family and women’s dignity and prevention of being
abused, Islam has set a framework for women presence in society which the most
important of them are having Hijab and purity and attending the women
relationships with men in social activities.
Key words: women’s political participation, political activities, women of early
Islam, women’s social activities.
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