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 الگوی زنان ایران در بیداری اسالمی )س( زینب

 «(ره»)براساس دیدگاه امام خمینی 

 

 

  فهيمه ابدالي، مريم تقي نيا

 

 كارشناس ارشد تاريخ ايران دوران اسالمي  

 دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوران اسالمي

 

 

زنان در ديدگاه اسالال  از كیيه ققو  اناالاني ا م از سالياسي و ااتما ي به     :چکیده

اندازه مردان بهره مند مي باشند. از آنجا كه سياست يکي از شئون اامعه مي باشد و 

نظا  قاكم بر هر ااتما ي همانگونه كه سرپرستي مردان را بر  هده دارد واليت زنان 

نيز چون مردان قق دارند تا انتخابگر باشالالند و آن اامعه را نيز  هده دار اسالالت. زنان 

مخالفت يا موافقت خويش را با نظا  قاكم ابراز دارند. در تاريخ صالالالدر اسالالالال ،مقوله 

جرت زنان از هبيعت در دو مقطع زماني در صالالیح قديهيه  و در فتح مکه و ماالالئیه  

 نان صدرمکه به مدينه و از مکه به قهشاله دو نمونه از مشاركت ااتما ي و سياسي ز 

اسالال  به شالمار مي روند. يکي از زنان ممتاز و برااته تاريخ اسال  و نه ت  اشورا   

شالالختالاليت ق الالرت زينس را مي توان از دو انهه دروني و ق الالرت زينس(سساسالالت.

در فرايند بيداري اسالمي در ايران ،به فرموده اما  خميني (رهس  بيروني بررسالي كرد. 

 رار داده و تواناالتند نقش آفريني باشند. زنان زنان،ق الرت زينس (سس را الگو خود   

ايران در نه ت تنهاكو،انهش مشروطيت و انقالب اسالمي درخشيدند و سهم زيادي 

هق طاز موفقيت ها را به خود اختتاص دادند.در اين مقاله بر اساس شيوه توصيفي و 

اسالالالالمي از اما  خميني (رهس، به الگو پذيري زنان ايران در اريان بيداري ديالدگالاه   

اايگاه الگوهاي  واكاوي اين تاثير پذيري،.خواهد شالالد  ق الالرت زينس (سس پرداخته

 .خواهد كرد. شيعي را در بين ا شار اامعه ايراني  یي ختوص زنان معين -اسالمي

 

 مقدمه  

نان آنچ زنان در طول تاريخ هرگز فرصالالالتي براي ابراز واود نيافتند.  درت ها و امکانات در طريق ترقير زن بود.

ه ك كه قتي االمکان تجربه و آزمايش براي آنچه ديگران درباره شالالالان مي گفتند، نيافتند. باورشالالالان شالالالده بود
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افرادي ضالالعيت،ترسالالوو خدمتگذار مردان هاالالتند. در پيشالالگاه  قگ زن بزر  ترين و لطيت ترين مواود  الم   

 طهيعت است.

واند مواهس و مزايائي كه در نهاد اناالالان به وديعت اسالالال  مي گويدنزن بايد داراي تهذيس نفاالالاني باشالالد تا بت  

گذارده شالالده پرورد دهد. ققو ي را كه اسالالال  براي زنان  ائگ شالالده، در هيچکدا  از میگ نظير آن ديده نشالالده 

اسالالت. براي زنان  الم  یم تربيت و تهذيس اخال  بيشالالتر از اهانداري و پيشالالوايي اهميت و ارزد دارد. تاريخ   

اي مقا  پيشالوايي باشالند آن چنان نشالان مي دهد كه با انگشتان دست مي توان بر شمرد. ولي    زناني  را كه دار

مادران و زناني كه در دامانشالان مردان بزر  به واود آمده اند با هي   امیي نمي توان شمارد كرد. اين چنين  

دادن كه آن ها نيز آفريده ي  زنان و مادراني در تاريخ  اشالورا زياد ديده مي شالوند. زنان در تاريخ  اشالورا نشان   

خدا و اناالان هايي  ابگ اقترامند. در قد امکانات و فراخور استعدادشان مي توانند كارهايي ارزنده و  ابگ  رضه  

 ارائه كنند.

در اامعه بشالريت اگر زنان  الم را از مردان ادا كنند و بخواهند براي آنها راهنما و پيشوا و مشعیه دار هدايتي  

و ز يم و پيشالالواي  به ترقيق  در سالالر قیقه بانوان گيتي ق الالرت صالالديقه ي كهري فاطمه زهرا(سس برگزينند 

سالالياسالالت و  هرمان اهان داري و پهیوان ميدان تنازا بقا از ق الالرت زينس كهري، ديگري نتواند بود. چون در  

ها م نه تنشالالرح قال و سالالير و مقال اين ناب ه ي  الم يعني ق الالرت زينس(سس د ت بيشالالتري كنيم، مي بيني  

پيشالالواي زنان  الم اسالالالمي و معیم تربيت و تعیيم بانوان ماالالیمين اسالالت، بیکه مردان اسالالال  را نيز پيشالالوا و   

 رهنماست .  

در اين مقاله تالد خواهيم كرد براسالاس ديدگاه اما  خميني(رهس به الگو بودن ق الرت زينس(سس توسز زنان    

 ايراني در اريان بيداري اسالمي بپردازيم.

 تحقیق روش

 رود ترقيق در اين مقاله بر مهناي اسنادي و كتابخانه اي در  الس رويکرد توصيفي است.

 فرضیه

را الگو خود  رار  ايران در اريان بيداري اسالمي ق رت زينس نان ز، بر طهق ديدگاه ق الرت اما  خميني(رهس  

 دادند.

 اهداف تحقیق

، «س هر»سالمي از ق رت زينس (سس(طهق ديدگاه اما  خمينيتهيين الگوپرداري زنان ايراني در اريان بيداري ا

 از مهم ترين اهداف اين ترقيق است.

 اهمیت تحقیق

 .در اريان بيداري اسالمي شفاف سازي ميزان اثر گذاري الگوهاي ديني و مذههي در ميان زنان ايراني
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 سواالت تحقیق)اصلی و فرعی(

 كرد.بيداري اسالمي در ايران چه فرايندي را طي  -

نقش و اايگاه ااتما ي و سالالياسالالي ق الالرت زينس(سس چگونه بوده اسالالت و در انديشالاله اما  خميني  -

 (رهس،به چه شکگ تهيين شده است.

 اايگاه ققو  زن در نظا  اسالمي بر طهق فرمايشات اما  خميني(رهس چيات. -

 .نقش زنان در اريان نه ت تنهاكو در دوره ناصرالدين شاه تهيين   -

 .نقش زنان در پيروزي نه ت مشروطه تهيين  -

  .و ميزان الگو پذيري از ق رت زينس(سس نقش زنان در پيروزي انقالب اسالميتهيين   -

 رپیشینه تحقیق حاض 

در زمينه ترقيق قاضالر تا به قال چه در  الس كتاب و يا مقاله و ترامه كتس ،صورت نگرفته است. اما در مورد  

ندگاني و قيات ق الالرت زينس(سسو مقوله ي بيداري اسالالالمي متوني به صالالورت  اايگاه زن در انديشالاله اما ، ز

 اداگانه نگارد شده است كه مي توان به موارد زير اشاره كردن

س؛االالايگالالاه زن در انالالديشالالالاله امالالا   7831مالوسالالالاالالالاله تنظيم و نشالالالر آثالالار امالالا  خميني(رهس(    -

 خميني(رهس،تهران،موساه تنظيم و نشر آثار اما  خميني(رهس،چاپ هفتم

 س؛سيماي ق رت زينس (سسدر آيينه تاريخ، م،نشر هاار،چاپ اول7831ا ظم شهيري( -

 س؛فرهنگ و تمدن اسالمي، م،دفتر نشر معارف،چاپ هفدهم7831 یي اكهر واليتي( -

 چارچوب نظري .1

رسالالت الهي ،انااني دارد و بايد ضمن مشاركت و همياري،زمينه ق ور فعال   -مانند مرد -از نظر اسالال  زن نيز 

 را در همه  رصه ها فراهم آورد. در  انون اساسي امهوري اسالمي نيز اين رويکرد پذيرفته شده است.خود 

از ديدگاه اسالال  مردان و زنان  یي رمم تفاوت هاي طهيعي (اامي و روقيس در بعد ارزشي يکاانند. در ماير  

ي به معناي كاسالالتن كرامت زنان تکامگ و  هادت هي  تفاوتي بين زن و مرد واود ندارد. واگذاري ماالالئوليت ها

نياالت؛بیکه به خاطر ر ايت تناسالس طهيعي در بخش ماالوليت هاست. از ديدگاه اسال ،فیافه اقکا  و تکاليت    

اسالالالت و نه از سالالالر تهعير و ناروايي؛بیکه به معناي قمايت و  مربوط به زنان نه از باب مردوديت و مرروميت

يفي همانند قجاب ،مهر،نفقه،ق الانت، يموميت،واليت،شهادت  صاليانت از گوهر واودي زن اسالت. اقکا  و تکال  

و...  طيه هاي آسماني اند كه بار تکاليت سنگين ااتما ي را از دود زنان برداشته تا به وظيفه اساسي خود كه 

همانند تربيت و اصالالالالح ناالالالگ هاسالالالت بپردازند؛زيرا زن مهدا همه سالالالعادت ها و مربي اامعه و مهدا خيرات  

 س.741،ص7813است(اسرا ي،

ار دو بار،يکي در قديهيه و ب -يعني بيعت -در تاريخ اسالال ،قاالاس ترين و تعيين كننده ترين صالرنه سالياسي    

دو بار نيز هجرت سالالرنوشالالت سالالاز اتفا  افتادنيکي از مکه به قهشالاله و ديگري از  ديگر در فتح مکه انجا  گرفت.

 س.38،ص7833الیهي،(آيت مکه به مدينه كه در هر دوي آنان زنان مشاركت داشتند
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زن از نظر اسال  و در سايه قکومت اسالمي مي تواند در ااتماا ق ور موثر داشته باشد و توانمندي خود را به 

اثهات برسالاند. زن از لرا  اناالاني و داشالتن افکار و انديشه هاي بشري با مرد برابر است و در اين زمينه اسال     

مي دانالد و آن را معيار برتري  رار مي   ال  براي زن و مرد ارزدآنچاله اسالالال كاالالالي را بر ديگري برتر نمي دانالد. 

 س.713،ص7813دهد،همان تقواست(اسرا ي،

نکته ديگر در رابطه با نگرد اسال  ناهت به مشاركت ااتما ي زن اين است كه اسال  تنها به  یت اناان بودن 

امعه مي داند و از او خواسته است مانند هر و ارزشي كه براي مقا  انااني او  ائگ است او را مجاز به ق ور در ا

 اناان ديگري در سرنوشت خويش دخالت كند.

اما  خميني(رهسكه ديدگاه و انديشه هاي ايشان در اين ترقيق،مد نظر است،در چند سخنراني خويش به تریيگ 

يعني از انقالب در زمان پهیوي و بعد از آن نقش زن و آزادي صالالالريح وي در سالالاله مقطع  هگ از رليم پهیوي، 

اسالالالالمي به بعد مي پردازد. و نقش زنان را در انهش هاي مشالالالروطه و تنهاكو( هگ از رليم پهیويسو در انقالب 

 اسالمي ايران مثهت و مفيد در اهت متیرت كشور اسال  به قااب مي آورند.

به مقا  شامخ زنان در  ايشالان معتقدند زنان در كیيه قواد  و ماائگ  مومي ايران پيشقد  بوده اند و در ضمن 

 اسال  مي پردازد و مي فرمايدن

مرقیه  مظیوميتي كه در ااهیيت داشالت بيرون كشاليد.  اسالال  منت گذاشالت بر اناالان،زن را از آن    

مظیو  بود. اسالالال   ااهیيت مرقیه اي بود كه زن را مثگ قيوانات بیکه پايين تر از او،زن در ااهیيت

 س.731، ص7837كشيد(موسوي خميني،زن را از آن لجنزار ااهیيت بيرون 

 ق رت اما  در باره قق مایم شركت زنان در امور ااتما ي و سياسي مي فرمايدن

مربي اناان ها زن است. سعادت و  ناان بزر . زن مربي اامعه است...آن هم يک ا زن اناان است؛

 شد. اسال  بر تااويزن است. زن بايد داراي ققو  مااوي با مرد با شقاوت كشور ها باته به واود

داده است؛يعني اين كه بايد  زن و مرد تاكيد كرده اسالت و به هر دوي آنها قق تعيين سالرنوشت را   

كردن،انتخاب شالالدن،آزادي آموزد خويشالالتن و كار   از همه آزاديها بهره مند باشالالند؛آزادي انتخاب

 س.84،ص7813به هر نوا فعاليت ا تتادي(موسوي خميني، كردن و مهادرت

 خميني (رهسبا اشاره به الگو  رار دادن ق رت زينس(سستوسز زنان مجاهد مي فرمايدن اما 

فرياد مي زنند كه فرزندان خود را از  - یيها سال  اهلل -ما مکرر ديديم كه زنان بزرگواري زينس گونه

و مي خود گذشته و مفتخرند به اين امر  دست داده و در راه خداي تعالي و اسال   زيز از همه  چيز

بدسالالالت آورده اند باالتر از انات نعيم اسالالالت چه رسالالالد به متاا ناچيز دنيا(موسالالالوي   دانند آنچه

 س.713،ص7837خميني،

در اين مقاله در  الس سخنان و فرامين اما  خميني (رهسبه نقش زنان ايران در بيداري اسالمي و الگوپذيري آنان 

 از ق رت زينس(سس مي پردازيم.
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 حضرت زینب )س( نقش و جایگاه اجتماعی .2

شالختيت ق رت زينس را مي توان از دو انهه ي دروني و بيروني تریيگ و ارزيابي كرد.  وامگ بي نيازي،هدف  

برتر ،و مقاومت در برابر مشالالالکالت مجمو ه ي  وامگ درون را تشالالالکيگ مي دهد. مالقظه ي رفتار و  مگ يک 

بي نيازي يا به  هارتي خود صالالفت بي  شالالختالاليت تاريخي؛مانند ق الالرت زينس (سسمعرف  الي ترين دراه از 

قول مرور اان است و كیيه رفتار و كردار وي  هنيازي است. استقامت آن بزرگوار در برابر مرارت ها هم تا مرقی

برتري آرمان اوسالت. به اين اهت در  ين اين كه شالديد ترين مقاومت و برخورد را در موضالالع گيري با دشمن   

بر در خواست يک كودک چنان با  طوفت و رقمت رفتار مي نمايد كه در طول دارد، در همان وضالعيت ، در برا 

نظير آن ديده نمي شالالالود. واود اين  وامگ در  الي ترين سالالالطح، بيانگر قركت ق الالالرت زينس(سس در  تاريخ

 س.13،ص7831اريان  اشورا است و چارچوب يک مدل رفتاري را براي ساير زنان نمونه شکگ مي دهد(شهيري،

شاخته ي دروني از ميان صفات رفتاري براي هر موضوا و تهيين سطح آن صفت در شخص براي شالناخت سه  

معرفي يک شالختاليت كافي نياالت،بیکه شالرايز اامعه و تعامگ آن با  وامگ دروني مي تواند به شناخت كامگ     

 تري از آن شختيت بيانجامد،در اين راستا  وامگ بيروني را مي توان به سه دسته تقايم كردن

 امگ سياسي اامعه و 

 وامگ فرهنگي اامعه  

 وامگ ا تتادي اامعه  

با مالقظه ي مت ير هاي دروني و بيروني،فعاليت هاي مروري ق الرت زينس(سسهر چه بيشتر   در اين صالورت، 

 ابگ تریيگ مي گردد. از نظر سياسي،در گيري با قکومت بني اميه بود. از نظر فرهنگي،پيدايش نژاد گرايي و به 

ادي،قاكميت مطیق نژاد گرايي اسالت كه به مراتس ظالمانه تر از استهداد مطیق است. لذا ق رت با  لرا  ا تتال 

وضالالعيتي موااه شالالده اند كه نه تنها شالالرافت در هي  مرتهه اي از آن واود ندارد،بیکه دنائت هم در اامعه با   

ت كه بدترين وضعيت پذيرد  مومي موااه شالده و به  هارتي تظیم،سالتم و پذيرد سالتم با هم توا  شالالده اس   

است. ق رت زينس در چنين شرايطي ااتما ي،با قوزه هاي مختیفي ارتهاط دارد،كه در ا ي براي شرايز ااتم

 اين ميان  مدتاً سه دسته ارتهاط را مي توان نا  بردن

 ارتهاط با اامعه ي اسرا 

 ارتهاط با اامعه ي  مومي 

 ارتهاط با نظا  قاكم 

اسالرا، در   يه ي  اشورا ق رت زينس(سس در كمال امنيت سياسي برخورد كرده  در بخش اول،يعني ارتهاط با 

و ايثار و از خود گذشالتگي را در باالترين مرتهه ي خود،نشالان مي دهد. به  نوان مثال و تي كودكان اسير مورد   

ااني كه ، هر روز در مقابگ كر بچه ها كرده و شايد چندين بارپضالرب و شالتم  رار مي گيرند. ق رت خود را س  

بيت(اسمي كردند اياالتادگي نمود. و از موضع  درت(نه موضع نرمش   گبا كودكان اه ا دا  به اهانت،يا بدرفتاري

 س.11،ص7831و خ واسبا آنان مقابیه مي كرد(شهيري،

در بر راري ارتهاط با  مو ،ق الرت زينس(سس مرتهاً تداو  واليت؛ يعني واود مهارک ق الرت سجاد(سس را ياد   

 نمود و اصول ارزشي را به مرد  گوشزد مي كرد.آوري مي 
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در مقابگ نظا  قاكم،ق الرت به شالکگ هاي مختیت،برتري ق ور خود را ا ال  مي دارند.تذكر مکرر اين مطیس   

كه هر كاري بکنيد نمي توانيد ياد ما را از بين بهريد دليگ برتداو  تاريخي اين ق الور است. پ  از ايجاد زمينه  

قاكم،آن هم از موضع برتر و ترقير  رخورد ق رت در مقابگ نظا  قاكم،اياتادن در مقابگي ترريک در مرد ،ب

قاكم،آن هم از موضالع برتر و ترقير  درت اسالتکهاري آن مي باشد.در    در مقابگ نظا  قاكم،اياالتادن در مقابگ 

بوده اسالالالت كه  نتيجه مي توان مالقظه كرد كه برخورد ق الالالرت با مرد ،با  درت قاكم و با اسالالالرا به گونه اي

پرچم دار و رههر  يا  نظامي  قاصالگ آن كشاليده شالدن میت به  يا  مي باشالد. اگر چه ق رت سيدالشهدا (اس    

اسالت،اما رههري  يا  سياسي با ق رت زينس (سس است در كگ مت ير هاي دروني و بيروني و موضع گيري كه  

تري تاريخي ق رت سيد الشهدا(اس مي ذكر شد،اهت قاكم بر رفتار و قاالت ق رت زينس(سس نشان ا ال  بر

كه دچار تشالالتت و  باشالالد. در بخش فرهنگي به قاكمي كه مي خواهد اسالالتهداد مطیق ايجاد كند،اثهات مي كند

ناهنجاري فرهنگي اسالت. و ا ال  مي نمايد كه يزيد همان د وت شده ي به دست پدر و برادر وي است و اسال   

ي با يزيد مرد  را به   الالاوت مي كشالالاند. به طور كیي شالالختالاليت هاي تاريخي  را از آنان گرفته،نهايتاً با مقابیه 

اسالال  و در راس آن ها ائمه ي معتالومين (اس و ق الرت زينس(سس تنها به انجا  مناسک فردي  انع نهودند و    

قتي ا امه ي مناسالک براي آن ها هدف نهايي نهود،بیکه اشا ه ي دين و گاترد و توسعه ي اسال  و كیمه ي  

 يد،باالترين هدف و آرمان براي آنان بود.توق

تواه به اين نکته و چگونگي موضالع گيري زنان در سطح اشا ه پيروي از اريان  اشورا و ق رت زينس(سس به  

 ااي موضع گيري فردي و در سطح خرد مرور برنامه ي الگو سازي زنان ايران در اريان بيداري اسالمي بود.

 مینقش زنان ایران در بیداری اسال .3

 پروسه بیداری اسالمی در ایران 1-3

دو سالده اخير،به لرا  ت ييرات و تروالت فزاينده در  رصه هاي گوناگون سياسي،ا تتادي،ااتما ي و ديني،از  

ا تار مهم تاريخ ايران به شمار مي رود. اين دوره كه به تاريخ معاصر ايران شهرت يافته،هم زمان با آماز قکومت 

 شد.يران شروا سیایه  اااريه در ا

ايران با واود دور بودن از اروپا،كانون اصالالالیي ر ابت هاي كشالالالورهاي  درتمند بود،به  یت هماالالالايگي با هند  

انگیي  و داشالالتن بهترين مو عيت راههردي براي دسالالت يابي به هند كه منشالالا  درت،ثروت و ا تهار سالالياسالالي  

مورد تواه كشالور هاي استعمارگر و فزون خواه  رار  انگیي  در اهان بود،از زمان فترعیي شالاه  ااار به يکهاره  

گرفت. در مناسالهات اديد ايران با كشالور هاي خاراي،كشالور هاي روسيه و فراناه و انگیي  خواه ناخواه وارد    

شالالالدند و با تواه به ضالالالعت هاي سالالالاختاري اامعه و قکومت ايران،اين مناسالالالهات منجر به اسالالالتقرار روابز  

 ستعماري و انفعال بخش هاي مهمي از  یمرو ايران در شمال و شر  شد.نابرابر،ترميگ  راردادهاي ا

شالالکاالالت ايران در رويارويي با  درت هاي بزر ،به ويژه روسالاليه و انگیي ، به تدري  ترول مهمي،نخاالالت در   

سالالاختار سالالياسالالي رسالالمي و سالالپ  سالالاختار مير رسالالمي اامعه پديد آورد. اين ترول  هارت بود از لزو        

صه هاي نظامي و صنعتي و سپ  در ديگر  رصه ها،به ويژه سياسي و همچنين پديدار اصالالقات،نخات در  ر 

در مقابیه با استهداد داخیي و به كار باتن  ا ده « قفظ بي ه اسال  و اساس دين»شالدن بيداري اسالمي براي  

 س.734،ص7811در رويارويي با استعمارگران خاراي بود(آباديان،« نفي سهيگ»
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 الت مشالروطيت از مهم ترين ا دامات صورت گرفته توسز مرد  به رههري  یما در دوران   نه الت تنهاكو و نه  

دسرا 7834-7833 ااار بود كه گا  هاي مهمي در اهت بيداري اسالمي میت ايران برداشت. دوره پهیوي اول(

ري به با اين همه،نه ت بيدادگ مي توان دوره ختالومت شالديد  یيه فرهنگ اسالالمي و نهاد هاي ديني دانات.   

 رمم دشواري راه،همچنان قركتي روبه ایو داشت.

ه.د اتفا  افتاد و يکي از  یماي 7874است كه در تير  از رويدادهاي مهم  تالر رضالاه شاه، يا  ما  گوهر شاد  

ض به تروي  كاله هاي سهک اروپايي به تهران آمد تا شکايتش را به امشالهد به نا  آيت اهلل قاين  مي در ا تر 

رضاه شاه تایيم كند، اما دستگير و زنداني شد. در واكنش به دستگيري وي ،تجمعات ا تراض آميزي در ماجد 

گوهر شالاد مشالهد اتفا  افتاد كه با كشتار مرد  بدست نظاميان سركوب شد. اين بزر  ترين  تگ  ا  قکومت   

 است. 7843خرداد  71تا  پهیوي

از ايران،به يکهاره زنجيره هاي استهداد از هم 7833شهريور 31با شالکات ديکتاتوري رضاه شاه و خرو  وي در  

گاالاالت و نيروهاي مذههي و اقيا گران تفکر ديني نيز،همچون ديگر نيروها،خود را از  يود قکومت رضاه شاه   

سالي،نيروهاي مذههي تالد خود را براي از ميان بردن ف الالاي ضد  آماده ساليا  ناالهتاً آزاد يافتند. در اين ف الاي  

ديني و ترميالگ شالالالده بر االالامعالاله و اقيالاي انالالديشالالاله ديني و بيالالداري اسالالالالمي شالالالروا كردنالالد(بتالالاليرت     

 س.381،ص7811منش،

يکي از بارزترين صالرنه هاي پيروزي انهش اسالالمي،در نه ت میي شدن صنعت نفت به نمايش گذاشته شد.   

د به شمار مي رود. در اريان میي شدن صنعت نفت،دو 83قركت ضالد استعماري دهه   اين نه الت مهم ترين 

گرايش فکري میي گرايي و مالذههي باله هم رسالالاليدند و از ا دامات متردانه خود در دفاا از ققو  مرد  نتيجه   

 درخشاني گرفتند.

اشت ،در گذشت آيت د رخداد ديگري كه به نو ي بر بيداري اسالالمي تاثير گذ 7843در آمازين روزهاي سالال  

 اهلل برواردي بود. با فوت ايشان،رههري و ز امت اامعه مایمين به ق رت اما  خميني (رهسواگذار شد.

مرقیه اول نه الت بيداري اسالالمي به رههري اما  خميني،با  قس نشيني رليم پهیوي و ل و اليره انجمن هاي   

 .با موفقيت به پايان رسيد7847آذر 73ايالتي و واليتي در 

انجا   7847مرقیه بعدي،مخالفت مرااعو  یما با همه پرسالي اصالول شالشگانه انقالب سفيد كه در ششم بهمن    

صورت گرفت كه  شالد وبه دنهال صالدور ا الميه ها،تجمعات ا تراض آميز و سالخنراني و نشالاالت هاي مشورتي     

 س.313،ص7831(واليتي،دسهس شد افراد كمتر در همه پرسي شركت كنن

نه الالت،كه به دليگ اهميت و تاثير گذاري آن در تروالت نه الالت اسالالالمي در آينده مقطعي از  مرقیه ديگري از

اسالالالت.  يا  پانزده خرداد در وا ع نو ي نمايش گرايش ادي تر  7843خرداد  71تالاريخ معاصالالالر شالالالد،  يا   

 روقانيون به فعاليت هاي سياسي و تالد براي ترقق اسال  سياسي بود.

سالالالمي به رههري اما  خميني(رهسدر اين سالالال ها،مي توان به تقويت انديشالاله از ويزگي هاي بيداري ا  

پيوند دين و سالياست ،سازد ناپذيري با رليم پهیوي،تثهيت ااتهاد سياسي در قوزه هاي  یميه و تیفيق نظر و  

رار  مگ و مهارزه با اسالالالتهداد و اسالالالتعمار اشالالالاره كرد كه از همه مهم تر،اسالالالتکهار دوره اديد اهان را هدف  

 س.317،ص7831داد(واليتي،
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د و آزادي زندانيان سياسي،ف اي  7811د به بعد،به ويژه 7811با ايجاد ف الاي ناالهتاً باز سالياسالي از اواخر     

سالياسالي پيش روي انهش بيداري اسالالمي نهاده شد. نتيجه سياست تعديگ مهار شده قکومت پهیوي،مواس    

شد و انهش بيداري اسالمي نيز از قوزه نظر و  مگ هاي اتراد مخالفان سياسي و تزلزل بنيان قکومت پهیوي 

انفرادي و موردي فراتر رفته و گا  هاي اسالاسالي خود را براي پيروزي نهايي برداشت و رليم پهیوي را در  رصه   

،در گذشت سيد متطفي هاي سالياسي،ااتما ي و فرهنگي وادار به پذيرد خواسته هاي خود كرد. در اين ميان 

و مجال  ترقيم و بزرگداشالالتي كه بدين مناسالالهت برگزار  7811د اما  خميني،در اول آبان خميني،فرزند ارشالال

س.شهکه 34،ص7818شالد،به مجال  انتقاد از رليم و تجیيگ از اما  خميني و نه ت اسالمي تهديگ شد(بازرگان، 

اما  خميني و مهارزان در داخگ و خار  كشالالور،از طريق گوناگون تهیي ي و اطالا رسالالاني به مراعيت و رههري 

ادامه مهارزه تا پيروزي نهايي تاكيد كردند. قركت شروا شده در پي در گذشت سيد متطفي خميني به صورت 

ارياني مهار نشدني در آمد و اسال  سياسي و رههري ديني،خيز نهايي را براي تشکيگ قکومت اسالمي برداشت 

صالهورانه،قکومت اسالمي به رههري اما خميني  پ  از چندين دهه تکاپو و تدارک  7811و سالرانجا  در بهمن  

 تشکيگ شد.

 زنان در دوره قاجار 2-3

 تاثیر انقالب صنعتی بر نقش زنان ایران در دوره قاجار

در زمان  ااار ايران به خاطر داشتن منابع مني و متنوا و هم به اهت مو عيت سو  الجيشي از مقا  ويژه اي  

ضالعيفي چون  اااريه زمينه را براي ورود  درت هاي استعماري به ايران  برخوردار بود،متاسالفانه واود قکومت  

آماده مي كرد،استعمار بزودي متواه شد كه اسال  مانع بزر  بر سر راه اوست،با استفاده از تجربه هاي گذشته 

فوذ ن تتالالميم گرفته شالالده به طور كیي در تما  سالالطوح اامعه ما اسالالال  زدايي شالالود. ا داماتي از  هيگ مقابیه با

روقانيت به  نوان كاالالاني كه مهیو و مرو  اسالالال  بودند و قتي ترور فيزيکي و شالالختالاليتي آنان ،ايجاد مذاهس 

دسالت نشالانده به منظور انشالقا  اامعه،نمونه هايي از اين سالياسالت است. از ميان همه برنامه هايي كه در اين      

طريق مهارزه با قجاب و میعهه فاالالاد  رار رابطه اارا شالالد، موثرترين آنها ا دا   یيه شالالختالاليت زن ماالالیمان از 

 س.71،ص7833دادن او بود(توانا،

 همچنانکه اما  خميني(رهس نيز فرمودندن

مي دانند،در  ابر انايتکاران كه ادامه قيات خويش را در اسالالارت میت هابه ويژه میت هاي اسالالالمي

باز شد،دريافتند كه تنها  ثروتمند  اين سده هاي اخير كه راهشان به كشورهاي اسالمي نفت خيز و 

و ديدند كه قکم نيم  آنان باشد   شالر مذههي اسالت كه مي تواند خاراي در راه استعمار و استثمار  

 درتي اسالالت كه دولت انگیاالالتان و دربار  سالالطري يک مراع مذههي مورد  ال ه مرد  داراي  چنان

ن نه الت نقش اسالاسالي داشتند و    كه زنان در آ  درتمند  ااار را به زانو در مي آورد و نيز دريافتند

 شالر متوسز مررو  آنان هاتند كه مي  بويژه ه در مشالروطه و پ  از آن نيز زنان  متواه شالدند ك 

كردند تا  وامگ به  وت خود با ي اقاالالالاس  و  تواننالد بالا  يالا  خود، مردان را باله ميدان بکشالالالند    

 ناين كشور ها و مخاز به براي دست يافتن هاالتند،نقش هاي آنان نقش بر آب اسالت و الز  ديدند  

و از همان زمان به مذههي سات شود  ي مذههي و  شالر هاي سالرشالار آنها پايه هاي مذهس و رههر  
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بالالدسالالالالت آورنالالد(موسالالالوي  فکر اين نقشالالالاله و  میي نمودن آن افتالالادنالالد و توفيق هالالايي  هم 

 س.731،ص7837خميني،

 نهضت تنباکو اولین حضور زنان

هجري  مري به اروپا كه با هزينه هنگفتي همراه بود،انگیياي ها 7831در سالومين سفر ناصرالدين شاه در سال  

به اهران  رار داد كالن رويتر كه گن  باد آورده اي را با  رارداد و متالره با روس  از دست داده بودند در صدد 

  رار اديدي با شاه برآمدند تا امتياز هاي تازه و بيشتري را بدست آوردند.

روپا ااز طرف شالاه به كمپاني تالهوت انگیياالي كه نتيجه بذل و بخشالالش هاي شالالاه در سفر  ا طاي امتياز تنهاكو 

بود،به انگیياالالي ها امکان داد،نه تنها كیيه اختيارات را در زمينه كشالالت،توزيع و فرود توتون و تنهاكو بدسالالت  

و ا تتالالادي،و قتي  گيرند،بیکه بنابر متن  راداد،تواناالالتند راه هاي نفوذ همه اانهه را در زمينه هاي سالالياسالالي 

 نظامي باز نمايند.

 رار داد تنهاكوي رلي چنان بود كه زمينه را براي ا مال فشالالار بيشالالتر به دولت ايران براي وادار كردن شالالاه به  

 قد  رارداد اديد و كاالالس امتيازات بيشالالتر فراهم مي نمود؛ و از سالالوي ديگر هجو   ناصالالر خاراي به  نوان  

ود يکي از راه هاي نفوذ ااانس از طريق اين  رارداد ننگين به شمار مي رفت( ميد كارمندان كمپاني انگیياي ،خ

س. روقانيون كه  امگ  مده آگاهي مرد  بودند،پيشاپيش آنها،خواستار ل و امتياز دخانيات 711،ص7834زنجاني،

از سوي ميرزاي شالدند و مقاومت فشالرده و توده اي مرد  آماز گرديد. سالرانجا  با صالدور فتواي ترريم تنهاكو      

 شماي امتياز ياد شده را ل و كرد و شركت دخانيات شاهنشاهي را بر چيد. 7313شيرازي،قکومت در سال 

نه ت نمايش  هرمانانه و شور انگيز و سهم بايار بزر  زنان مایمان  فراز شگفت انگيز و بايار تماشايي در اين

اين پاسالالداران سالالنگر  ظيم تربيت اامعه، كه رسالالالت  اسالالت كه براي اولين بار در تاريخ كشالالور اتفا  مي افتد.

را هميشالالاله بدود داشالالالته اند، اين بار نيز با « سالالالپردن پرچم بدسالالالت مهارزان«و « پرورد  هرمانان»،«پيا »

 پشتيهاني از  يا  همار و فرزند خويش،آنان را به پايداري و پيشروي مي خوانند.

ذههي خويش و ایوگيري از تهعيد ايشالالان،گرد خانه ميرزاي در نه الالت تنهاكو زنان،به نشالالانه قمايت از رههر م

 آشتياني قیقه زدند و در هجو  سيگ آساي میت به سوي كاخ شاهي ،در پيشاپيش انهوه مرد  گا  برداشتند.

 ناظم االسال  كرماني،گزارشي از شجا ت و زبان آوري اين شير زنان دارد و مي نويادن 

زن ها و ضالالجه آنها بیند  نمود كه يکدفعه صالالداياما  امعه در باالي منهر به همين م الالمون نطق  

بنشينند، ما زنان اامعه مردان مي پوشيم و قق خود  د كه امروز اگر مردان ما مانند زنان در خانهش

ا يگر. ماين چه فرمايش است كه مي فرمايد؟ما نه پادشاه طرفيم نه با ك  د را از دسالت نمي دهيم، 

 س.33،ص7818را خواهانيم(كرماني،«قکم خدا»ااراء 

با ا ال  قکم ترريم تنهاكو توسالالز آيت اهلل شالاليرازي، هوه خانه ها يکي يکي  یيان هاي خود را بيرون آورده،در 

خيابان ريخته،آنها را شالالکاالالتند. مرد  كوچه وبازار،زنان خانه دار و تمامي ا شالالار اامعه نيز  یيان هاي خود را  

اتند. بعد از صدور فتوا هي  ك  توتون و تنهاكو استعمال نکرد. هر ك  از اين امر سر باز مي زد،با ا تراض شک

مرد  موااه مي شد،  به طوري كه پ  از چند روز ترريم تنهاكو به صورت  فراگير در آمد. اين مائیه به قدي 
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قرماراي ناصرالدين شاه نيز  یيان هاي مواود همه گير شد كه قتي درباريان نيز از استعمال ابا داشتند. زنان 

 س.34،ص7813در قرمارا را شکاتند(میکان،

اين  یيان ها براي چه »ناصالر الدين شالاه و تي وارد قرماالرا شالد و  یيان ها را شالکاالته ديد،با تعجس پرسيدن       

و در اواب « كشيدن  یيان را كي قرا  كرده؟»و زنان در پاسالخ به خود پيچيد و پرسيدن « شالکاالته شالده اند؟   

س. با اين اواب ناصرالدين 137،ص7811ا تماد الایطنه ،«(همان كاي كه ما را به شما قالل كرده»شالنيد كه  

 شاه با  تهانيت قرمارا را ترک كرد.

 نهضت مشروطیت و عملکرد زنان

 دنواود آورترريم تنهاكو به رههري ميرزاي بزر  شيرازي دو اريان مهم تاريخي را به اسالمي پيروزي انهش 

نخاتن ظهور  درت بالمنازا روقانيت در صرنه سياسي كشور،و نقش رههري  یماء در باي  توده ها كه منجر 

به شکاته شدن استهداد و متالشي شدن  درت استعمار در ايران؛ و روقانيت را به  نوان مظهر و تجام آرمان 

 هاي میي مطرح كرد.

اي فراهم آوردن زمينه تروالت بنيادين در نظا  اداري و سياسي ايران، دو ن رشد افکار و اندياه هاي سياسي بر

 و شکگ گيري نه ت اسالمي بزر  تر در  الس  يا  مشروطيت .

شماي نه تي با  نوان  دالت خانه شکگ گرفت كه نهادي بومي و همه فهم به شمار مي رفت.  7338در سال 

ت مرد  از دولت بود كه در راسالالالتاي مردود نمودن  در ققيقت  دالت خانه،نهادي براي رسالالاليدگي به شالالالکاي

اسالالتهداد و براسالالاس مهاني معرفتي ديني شالالکگ گرفت. بنابراين در ميان  یما و مرد  در فهم معنا و ضالالرورت   

 دالت خانه اختالفي واود نداشت. از اين رو، همگان به شکگ يکپارچه در ماير ترقق آن مي كوشيدند. از اين 

فرمان اولي خود مهني بر  -به دنهال مهاارت كهرا و تالد هاي برخي  یما –دين شالالالاه رو،هنگالامي كه مظفرال 

تشالالکيگ مجی  شالالوراي میي را صالالادر نمود،ا تراضالالات پايان نپذيرفت، تا اينکه شالالاه فرمان دو  خود را براي    

و تنظيم فتالالول و شالالرايز آن صالالادر كرد. پ  از اين فرمان، یماي  م خطاب به مترتالالنان « مجی »تشالالکيگ

،تیگرافي زدند و خواسالتار آن شالدند كه ترتن و ا تراض پايان يابد؛ چرا كه معتقد بودن خواسته هاي   سالفارت  

 نه ت برآورده شده است.

بنابراين نه الت  دالت خانه بر مهناي دلهاالتگي به داشالته هاي خودي و نفي بيگانگان شالکگ گرفت( يوضي و     

 س.11،ص7813هراتي،

ه الت تنهاكو شالکگ گرفت،قركتي در راستاي  انون گرايي و نفي استهداد بود   انهش  دالت خانه كه با تجربه ن

 كه به نه ت مشروطيت انجاميد.

مقارن انقالب مشالالروطيت ،زنان ايراني نيز به پيکاري خردمندانه و دامنه دار دسالالت ميازند و مطالهات خود را در 

كيد مي ورزند. در آن هنگا  زنان به قوزه هاي سالالياسالالي و ااتما ي و فرهنگي پيش مي نهند و بر ترقق آن تا 

خوبي دريافته بودند كه براي وصالالول به آرمان هاي واالي خويش نخاالالت بايد بنياد خود كامگي را بر افکنند و  

آنگاه به استقرار قکومت  انون دست زنند. زيرا در پرتو آرامش و امنيت كه مرتول قکومت  انون است، آگاهي 

عه تاالالیز خود را بر مريز ا مال مي كند. از اين رو زنان در اريان انقالب  یمي و فني دسالالت مي دهد و اام
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مشروطيت با ااارت بايار پيش تاختند و به پيروزي آن امداد رسانيدند.چندان كه لهاس رز  پوشيدند و قتي 

رصه   بي آنکه مردان مجاهد و فرماندهان ايشان آگاه شوند انگيدند. هدف زنان رفع تهعير ديرينه تاريخي در

 زندگي ااتما ي خويش بود و براي ترقق اين مهم مي بايات خود را توانا سازند. از منظر زنان  تر مشروطيت

،آموزد دختران  ايراني ضالالرورت داشالالت زيرا تعميم سالالواد و ايجاد مهارت هاي الز  براي مشالالاركت ااتما ي و 

 از واباتگي به مرد مي رهانيد. ق ور در اامعه و كاس در آمد،به استقالل زن مي انجاميد و او را

پ  شگفت نيات كه مي بينيم زنان در مدت كوتاهي انجمن تاسي  كردند و به انتشار نشريه پرداختند و پول 

رمم ناسازگاري اامعه سنتي آن روز ر سالال پ  از انفالب مشروطيت،  ال گرد آوردند و مهم تر از همه اينها،چها

در ايران،فقز در تهران و در طي يک سال،بيش از شتت مدرسه دخترانه و مزاقمت هاي مخالفان آموزد زبان 

اقالدا  كردنالد و به آموزد وسالالاليع زنان همت گمارند.  الوه بر اين،زنان به منظور اققا  قق راي كه يکي از   

ققو  ماالالالیم زنالالدگي مالالدني بالاله شالالالمالالار مي آمالالد،مهالالارزه كردنالالد و براي تتالالالويالالس آن بر مجی  فشالالالار   

 .س1،ص7811آوردند(آفاري،

 هنگالامي كاله  الءالدوله قاكم تهران  دهاي از بازرگانان متدين و مرتر  را به بهانه گراني  ند درتهران به فیک   

باالت مرد  در ا تراض به ظیمي كه به اين  ده بي گناه شالده بود،م ازه ها را باالته و به ترتن در ماجد شاه    

صالالدر ا ظم دسالالتور متفر  كردن   دولهتند.  ين الپرداختند.  یما نيز از اين ا دا  قمايت كرده به مرد  پيوسالال

 یماء و مرد  را داد. با ضرب و شتم مترتنين و و ا  و هتک قرمت  یماء مترتن،آنها به ق رت  هدالعظيم 

پناهنده و مترتالن شالدند. چون نمايندگي از  یماءبراي مذاكره در باب تاسي   دالتخانه نزد  ين الدوله آمده   

زه بازگشت نمي داد.مرد  تهران فکر مي كردند كه صدر ا ظم مي خواهد نمايندگان آ ايان ااا  بودند و او به آن

 یماء را تهعيد كند لذا مرد  شالورد كرده،بازارها را باالتند كه در ميان زنان نقش تعيين كننده اي داشتند. در   

 نتاريخ مشروطه ايران مي خوانيم

 انهوه شدند و زنان گرد كاالسکه او را گرفته و فرياد مي زدندن پ  از ناهار چون شاه باز گشت،مرد  در سر راه او

ما آ ايان و پيشالوايان دين را مي خواهيم  قد مارا آ ايان باته اند،خانه هاي ما را آيان اااره مي دهند... اي شاه  

 ف شوندتو طربا  كنند...اي پادشالاه اسالال  اگر و تي روس و انگیي    روسالاي ماالیمان را اقترا   بفرما ماالیمان  

شالتالت كرور میت ايران به قکم اين آ ايان اهاد مي كنند...از اين سخنان بايار مي گفتند. امروز زنان با همه   

الهته مقاصالالد آ ايان را اارا داريد و آنها را تا فردا  روبند و چادر،كار باالالياري كردند... شالالاه به  ين الدوله گفتن 

ناگزير شالالد از  هر راهي  ي آور . از اين پافشالالاري شالالاه  ين الدولهبياوريد به شالالهر واال خود  مي رو  و آنها را م

و همان روز با تیفن به  هدالعظيم آگاهي داد كه شالاه در خواست   راسالت  یما را آرا  گرداند و به شالهر باز آورد  

بود هاي آ ايان را پذيرفت ... شالالاه به نامه آ ايان پاسالالخ داد و سالالپ  براي  دالتخانه كه خواسالالت بزر  آ ايان  

 س.13،ص7814دست خز اداگانه بيرون داد(كاروي،

 زنان در دوره پهلوی3-3

 ترسیمی از اوضاع زنان در جامعه پهلوی

 ندوره سیطنت رضاه شاه از اهت ماائگ مربوط به زنان به دو  امت تقايم مي شود
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ااتما ي گذشت  و در كه به تهیي ات ماتمر و ايجاد زمينه هاي فرهنگي و  7874تا  7834 امت اولناز سال 

 نهايت به كشت ااهاري قجاب با زور سر نيزه منجر شد.

كه براي پي گيري   اياي كشت  -سال سقوط ديکتاتوري و فرار رضاخان – 7833تا 7874 امت دو ن از سال 

 قجاب و مرا هت از مرد  و ایوگيري از بازگشت زنان به قجاب سپري گرديد.

دوره  اااريه به موازات فعاليت مهی ين ماالاليري،توسالالعه مدارس دخترانه،گاالالترد با تواه به اينکه از اواسالالز 

مجامع زنان و انتشالار نشالريات مختیت،كشالت قجاب زنان يکي از اهداف استعمار به شمار مي رفت، به نظر مي    

ا مرسالاليد با چند سالالال تهیيو و تروي  بي قجابي در اوايگ قکومت رضالالاه شالالاه،اين امر به سالالهولت انجا  پذيرد،ا 

 فرهنگ مني ديني و ا تقاد  وي مردمي مانع ترقق كامگ آن شد.

 اما  خميني(رهس در زمينه ا دامات رضاه شاه مي فرمايدن

كشت قجاب شما  چيز هاي كه مواس نارضالايتي مرد  بود انجا  مي داد، مثگ   يه كشت قجاب. 

ا چه كردند با مرد  و با و ماموره نمي دانيد آنو ت چه متالالاليهتي براي مرد  بود،نمي دانيد چه كرد

منتها  درت زياد شده بود،مرد  هم هدايت نمي شدند  زن ها كه اسالهاب نارضالايتي  مو  مرد  بود،  

از اين اهت نمي تواناالالالتند كاري بکنند لکن  قده ها زياد بود(موسالالالوي  با يک مثال  درت هايي،

 س.4،ص7833خميني،

ااتما ي براي بخش  مده اي از زنان فراهم نهوده و ماهيت پیيد و ضد  –در دوره پهیوي آگاهي هاي سالياسالي   

اناالاني رليم گذشالته  مي كوشاليد زنان آن چنان در فرهنگ مترفي و تجمگ گرايي مر  شوند كه ديگر اايي    

و ارزشي و رسيدگي به مائوليت هاي بزر  ااتما ي براي آنان با ي نماند؛  براي پرداختن  به مفاهيم راسالتين 

تهیي ي و ا ًليت هاي مشالختالي هم به نا  آزادي زن ايراني و مشالاركت او در ااتماا صالورت مي گرفت صرف    فعا

  وا  فريهانه بود.

 به فرموده ق رت اما  خميني(رهسن

رضا و رضا پهیوي   نتر مظیومي بود و خودد نمي دانات ؛ آنقدر كه ظیم  در  دزن در زمان مرم

نياالت شده باشد. آنقدر كه انرطاط براي زن ها در اين  رن   اين زمان شالد در زمان ااهیيت معیو  

 س.731؛ص7811شد معیو  نيات كه در  رن ااهیيت شده باشد(موسوي خميني،

امالا  خميني در مورد ورود زنان به مجامع و مجال  فرمايشالالالي در دوره مرمد رضالالالا پهیوي و در زمان كابينه  

 اسداهلل  یم مي فرمايدن

 اسالالال  را  رار داد، هدف، اين دولت بي سالالوادو بي قيثيت روي كار آمد از اولديديم كه از اولي كه 

، لکن شيطنت بود  دخالت در انتخابات داده اند در روزنامه ها با  یم درشت نوشتند كه بانوان را قق

به آن موضوا بود كه نظرشان به ال اء اسال  و ال اء  رآن، درست نيفتد  نعکاس نظر  امه مرد ابراي 

لهذا در اولي كه اينجا ما متواه شالالالديم و ااتماا شالالالد آ ايان مجتمع شالالالدند با هم براي  ال   و 

لعه كرديم،ديديم آ ا   يه،  يه  كار،تواه ما در دفعه اول منعطت شالد به همان   يه، بعد كه مطا 

 س.73،ص7837  يه معارضه با اسال  است(موسوي خميني، بانوان نيات،اين يک امر كوچکي است
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 قش زنان در به ثمر رساندن انقالب اسالمین 4-3

مروري بر تاريخ،نشالان مي دهد كه تقريهاً زنان در تما  صرنه هاي مورد نياز انقالب ،از تشکيگ ایاات سياسي  

 ور با  ناصر رليم ق ماتقيم در مهارزات خياباني و مقابیه و زندان و شالکنجه گرفته تا توزيع ا الميه و شالركت  

 کار داشته اند.فعال و مير  ابگ ان

 برخي از زمينه هاي مشاركت ماتقيم زنان  هارتند ازن

تشکيگ ایاات سياسي،ترمگ قه  و شکنجه،شركت در تظاهرات خياباني،تکثير و توزيع ا الميه،فعاليت هاي 

 اطال اتي،تجهيز و تدارک مهارزين در نهرد هاي خياباني و فعاليت هاي امدادي.

 تجیيگ و تقدير از نقش ماتقيم زنان در به ثمر رساندن انقالب اسالمي مي فرمايدنق رت اما  خميني (رهس در 

زندان هاي شالاه از زنان شالير دل و شجاا ممیو است؛ در تظاهرات خياباني، زنان بچه هاي خردسال   

خود را در سالالينه فشالالرده،بدون ترس از تانک و توپ و ماالالیاالالگ به ميدان مهارزه آمده اند؛ایاالالات 

ن در شهرهاي  مختیت ايران برپا مي كنند كم نيات. آنان نقش بايار ارزنده اي را سالياسالي كه زنا  

 س.733،ص7811در مهارزات ما ايفا كرده اند(موسوي خميني،

 ايشان به ترول زنان در انقالب اسالمي اشاره مي كنند و مي فرمايدن

شالالالان را به راه مير صالالالريح هدايت كرده بودند و مي رفت كه باز  بانوان ما را كه الهته يک قدودي

به دسالالت اسالالتکهار و به  دسالالت    بيشالالتر خداوند به ما  نايت فرمود نجات داد از آن چيزهايي كه

و تعالي ما را از آنها نجات داد. بانوان ما را نجات داد  استکهار بودند خداي تهارک اشالخاصي كه نوبر  

طوري مر  در نعمت خدا هاتند و خودشان هم شايد از آن نعمت هاي بزر  كه امروز بانوان ما به 

 س.347،ص7837الهي مافگ  باشند كه قدي ندارد(موسوي خميني،

 كه او  نه ت اسالمي بود زنان در نه ت پيشقد  بودندو مواس تشويق مردان گرديدند. 11و 11در سال هاي 

دها مرد ها هاتيد،مر ا اثهیت كرديد كه مقد  برشما بانوان اثهات كرديد كه در صت ایو هاتيد،شم

از شالالما الها  گرفتند،مرد هاي ايران از مخدرات ايران،از بانوان ايران  هرت گرفتند و تعیيم گرفتند و 

مردان  م هم از شالالالمالا بانوان  زيز  هرت گرفتند و تعیيم گرفتند. شالالالما در صالالالت ایو نه الالالت   

 س.718،ص7837،هاتيد(موسوي خميني

خميني(رهس زنان اين دوران را به زن هاييي مثگ ق الرت زينس كه در مقابگ انايتکاري مثگ يزيد اياتاد و  اما  

 از اياتاد و از قق دفاا كرد، تشهيه و مي فرمايدن

زن هاي  تالر ما برمد اهلل شالهيه به همان ها هاتند،اياتادند در مقابگ اهار با مشت كرده،بچه ها   

 س.731،ص7837دند(موسوي خميني،در آموششان و به نه ت كمک كر
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مایماً نقش زنان در پيروزي  انقالب اسالمي،هرگز مردود به ق ور ماتقيم آنان نيات؛ بیکه فعاليت هاي  مير 

سات  ابگ تواهي كه اقااتاثيرماتقيم آنها چه باا كه به مراتس از اهميت بيشتري برخودار باشد؛ اين نقش از 

 ان دارد ناشي مي شود.و انديشه زن بر روي مرد و فرزند

، فاف و تقوا و دور باد زنانه،اين مو عيت را براي او فراهم آورده است اخال  و روان شالناسي ويژه زن يعني قيا 

 و روقيات مرد داشته باشد. كه نو ي تایز نامرئي و در  ين قال بايار  وي بر قاالت

ليت هاي سياسي باتگان خود و صهر در فرا  و بنابراين صالرف نظر از ق ور ماتقيم زنان،رضايت بانوان به فعا 

 شهادت آنها بي ترديد نقش مهمي در پيشهرد انقالب داشته است.

نقش زنان   م چشالمگير بود. باياري از بانوان ايراني كه ساليان درازي به اسم   7843خرداد  71در اريان  يا  

ده سالالاز زن را از ياد برده بودند و از خانه دين از اسالالال  و اقکا  نوراني آن،دور نگه داشالالته شالالده و نقش آين  

داري،بچه داري و د ا و زيارت، وظيفه اي براي خود اقاالاس نمي كردند،در سايه نه ت اما  بار ديگر با ققايق  

اسالالال  آشالالنا شالالدند و رسالالالت سالالنگين و مقدس خويش را دريافتند و به اههه انقالب پيوسالالتند و در آن روز   

م كه در مکتس اما  خميني (رهس درس اهاد و انقالب آموخته بودند با چوب و قااس،صد ها زن چادري شهر  

ه به خيابان ها ريختند و قماس« خميني،خميني»كارد و تهر و قتي  ند شکن و سيخ كهاب،مایح شده با فرياد 

 اي تاريخي آفريدند.

ان رشان را همراه آورده بودند،كودكنکته شايان تواه اينکه باياري از اين زنان فداكار و انقالبي،كودكان شير خوا

را به كول باالته،چادرها را بر كمر زده،به قمايت و پشالتيهاني اما  برخاسالته بودند. اين شالير زنان، به قق ثابت     

كردند كه نه تنها خود براي هر گونه فداكاري در راه اسالال  آماده اند،بیکه از فدا كردن  زيزان خردسالالالشان نيز  

 باكي ندارند.

نان به صالت تظاهر كنندگان از اان گذشته، مردان را تکان داد و به خرود افکند و بر شعیه هاي فروزان  ورود ز

كينه هاي ضالد رليم پهیوي دامن زد. انهوه مرد  از صرن مطهر بيرون ريختند و به تظاهرات خياباني پرداختند.  

د را از دسالتگيري اما  خميني آشالالکار  مي خواسالتند با راهپيمايي در خيابان هاي شالالهر مراتس تنفر و انزاار خو 

 س.171،ص7833كنند و رليم  شاه را به آزادي اما  ناگزير سازند(روقاني،

 اما  خميني در امع بانوان  م مي فرمايدن

كرديد در راه نه ت و پيروزي ما  شالما خانم ها ،هم اهاد  ،درود بر اهالي  م، درود بر خانم ها و بانوان ارزنده  م

مالي كرديد. شالما در  رض سالربازان اسال  و همدود با بانوان صدر اسال  و همدود با بانوان صدر   و هم اهاد 

كمک مي كردند و در نه ت هاو در انگ هاي اسال  كمک كار  اسالال  هاالتيد.همانطور كه بانوان صالدر اسال    

يد و در مهارزات ما بودند،شالما  خانم ها،خانم هاي همه ايران و ختوص خانم هاي  م در اين نه ت سهيم هات 

و اسالالتعمار همدود با مرد ها كمک كرديد. خداوند شالالما را قفظ كند و در پناه خودد. و شالالما  اسالالتهداد  یيه

را،تربيت كنيد،تربيت هاي  خالانم ها ارزد داريد؛ در پيشالالالگاه خدا ان شالالالااهلل، تهذيس كنيد بچه هاي خودتان 

 س.781،ص7837اسالمي(موسوي خميني،
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      نتیجه گیری   

در اسال ، زنان چون مردان در بيشتر ماائگ ااتما ي پايگاه و اايگاهي مناسس دارند و از قركت هاي ااتما ي 

و فعالاليالت هالاي گروهي ممنوا نگرديالدند،بیکه طهق تعاليم  رآني و قديثي،ماالالالئوليت هاي ااتما ي به طور     

 يکاان متواه مرد وزن است.

اسال ، گاتره دخالت هاي ااتما ي زن روشن مي شود. بنابراين در همه با گاتردگي مفهو  منکر و معروف در 

 رصاله هايي كه مردان مي توانند دخالت كنند،زنان نيز مي توانند دخالت كنند و ماائگ سياسي و قکومتي در  

 راس ماائگ ااتما ي  رار دارد، و زنان نيز چون مردان بايد در آن دخالت كنند و نقش داشته باشند.

رو،مي نگريم كه در صالدر اسالال ، زنان در ماالائگ سالياسي دخالت كردند و در صرنه قاكميت ق وري      از اين

روشالن داشتند.پيامهر(صس طهق دستور  رآن كريم،با زنان بيعت مي كند و بر سر اصول و معيار هايي پيمان مي  

 خويش آشنا مي سازد. ااتما ي -بندد و بدين گونه اين بدنه از اامعه اسالمي را با مائوليت هاي سياسي

در نه الالت هاي ااتما ي نيز زنان مي توانند مشالالاركت داشالالته باشالالند و اريان ها و قركت هاي سالالالمي براي  

از  هدايت اامعه پديد آورند. نه الت  اشالورا بهترين نمونه اين مشاركت است. درخشش زينس(سس در برهه اي  

نمي توان  را  طهارت ر م زد كه،از به ا جاز و شگفتيتاريخ،و ايع و قوادثي را به نا  شالير زني از آل  تمت و  

تعهير كرد، رههري نه الالت خونين برادر و انگ تهیي ي با ترريت گران ققيقت  اشالالورا، دلجوئي از كود كان و  

زنان دامديده،قفظ تعادل و ثهات روقي،فرياد ويرانگر  یيه بي رقم ترين دلخيم زمان،ترمگ سالالختي اسالالارت و 

 ت فرسا و ... همه از افتخارات منرتر به فرد زني است كه در مهد اسال  پرورد يافته گرسالنگي و خاتگي طا 

. ساز شوند اسالت.در اريان بيداري اسالالمي،زنان ايران، ق الرت زينس(سس را الگو  رار داد. و تواناالتند شگفتي    

و ديدگاه هاي اما   نه الت تنهاكو،مشالزوطيت و انقالب اسالالمي سه گا  موثر زنان در اين ميان بود كه در افکار   

 خميني (رهس به خوبي تهيين شده است.

در اريان انقالب اسالمي و سال هاي  هگ از پيروزي انقالب بنا به گفته ي اما  خميني زنان دوشادود مردان  

ات ضالد رليم پهیوي بودند. سالهم زنان ايراني در فرايند   امو قتي مررک مردان اهت شالركت در تظاهرات و ا د 

مي طهق فرمايشالات اما  خميني(رهس برابر و دربع الي موا ع بيشتر از مردان در صرنه ارزيابي و به   بيداري اسالال 

 ت و پررنگ بوده است.هطور كیي مث
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