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در طول تاریخ زنان عناصری ورو ی در تیررری شرز هرا باورهرا و رتاارهرا ماو را دشن راا ر
وی ون  .زن با وشسطا مایگا تیبرایش

وحور کلر

و

خانوشد شست و خانوشد با عنروشن ومر تریی

عنصی نظام شماماعی و ه اا بنرادی تحوالت آن نماد ت ال ماو اساز تلقی وی رود بنرابیشی زن در
خانوشد نقش بیب یلی در شناقال تکاولگیشیی با شتیشد خانوشد و با وشسطا برا ماو را شی را ورینمایر .
شنقالب شسالوی با عنوشن نقطا عطف تاریخ تکاول شماماعی بشری و طلر را تمر ن شسرالوی برا رمار
ویرود .ظیترت ساز و زورنا ساز بیش شیجاد تم ن شسالوی و نظام توحر

شتق پرش رو شنقالب

شسالوی شست .شی وم شز طییق پیریز کلرا وناسبات تیهنگی سراسری شتاصراد وبانری بری وبرانی
شسالوی و با توما ویژ با ووضوع زنان و خانوشد وحقق وی رود .بریشی شسراه هر ل شصرلی شیر
تحقرق بیرسی چر ای و چگونگی نقشآتیینی زنان در شیجاد تم ن نوی شسالویشز طییق شسراریش و
طیشحی شلگو نقشآتیینی زنان در شی تم ن شست لذش با شسرا اد شز رو
شلگویابی رو

وی ود کا رکوتایی تمر ن شسرالوی شز و رری گ رای

تحلررل و مرووی وسر
برر شر در عرال بوشسرطا

شرشد ها شن انی وحقق وی ود .در شی وران زنان نقش کلر تی ن بت با ساییآحاد ماو را دشرنر
چیش کا زن شن انساز و ماو اساز نرز ه ت .شی پژوهش با شرشئا ور ل نقرشآتیینری زنران در تمر ن
شسالوی چر ای شی نقشآتیینی رش تحلرل و مووی نمود و بوسرلا آن چگونگی شی ا نقرش زنران در
شیجاد تم ن شسالوی رش شلگویابی و تبرر ویکن .
واژگان کلیدی :تم ن نوی شسالوی شلگو نقشآتیینی زن شنقالب شسالوی زن.
........................................................................................................................
تاریخ دریاتت 3131/33/31 :تاریخ پذیی 3131/1/31 :
* (نوی ن

و ئول)yaseri.311@gmail.com :
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مقدمه
تاریخ تکاول شماماعی بشی بی وحور خالقرت و ربوبرت حضریت حرق و در ب رای ظمرور و بریوز
شرشد ها شن انی با سو بیپایی حاکمرت حق پرش ویرود .تا پرش شز بیپایی حکووت ممانی حرق و
ع شلت در و ری تحقق تکاول بشی تل ا تاریخ اول دو مییان پیساش شماماعی و تاریری وبانی بی
نظاوی شز شنگرز ها و شرشد ها شست کا یا با سو ممانبرنی شلمی رهنمون وی ود و یا شسری ممرانبرنری
واد ویگیدد .نظام نرازون

ها تاریری بشی نررز بیح ره هیکر شم شز شیر ممرانبرنریهرا ممرت

ویگرید و بی شیر شسراه سراخاارها شمامراعی شلمری یرا وراد رش رکل دشد و در نمایرت تمر نی
خاص(شلمی یا واد ) وحقق وی ود (وریباتی

.)3131

ب ی تیتره شنقالب شسالوی با عنوشن نقطا عطف تحقق تم ن شسالوی در تکاول تراریخ شمامراعی
تلم شد ویگیدد چیش کا وبانی بی تل ا تاریخ شلمی بی پایا شعاقادشت ر ی و در رشساا تحقق آروران
غلبا حق بی باطل با عنوشن ه ل وا الی شرسال شنبرا و و صوور

رکل گیتارا شسرت .آنارا شنقرالب

شسالوی دشعررا دشر آن شسرت و در سرری حیکرت تکراولی ماو را رر ا ضریور برا نظری وریرسر
ظیترتساز و زورناساز بیش شیجاد تم ن شسالوی و نظام توحر

کا وق وا تشکرل نظام ممانی و

ظمور حضیت حجت با مار ویرود ویبا  .شی وم شز طییق پیریز کلررا وناسربات تیهنگری
سراسی شتاصاد و لمانان در عصی غربت بری وبنرا والیرت شولررا شلمری و شناظرار حجرت حرق و
همانر شرشئا طیحی بیش رهایی موشوع شسالوی شز تارها دره تنر

شن یشا و باور غریشلمی غیب و

رشهکار بیش گذر هما شهل شیمان شز تاناها و آ وبها آخیشلزوان وحقق وی ود ( ر ر ی .)3131
در شی وران کلگری نمضتها بر شر شسالوی رش وران بی بیش نرل با شهر شل تروب برا رمار
خوشه رتت.
بی شی شساه شنقالب شسالوی با عنوشن قل مییان تکاول شماماعی بشی در ممت تیب شلمی بریش
دسارابی و تحقق تم ن بر شلمللی شسالوی ناگزیی شز توما با ووضوع زنان و خانوشد شست چیش کا بری
پایا نگی

توحر

شسالم رسالت تاریری زنان با و نا حضور آنران در تیررری شرز هرا و شرتقرا

ت کیشت و ت الی رتاار عمووی ماو ا با مار رتاا و زنان عناصی وو ی در تیرری شرز هرا باورهرا و
شخالترات ماو ا دشن اا وی ون  .همانر خانوشد در شی نوع نگی

(توحر

) با عنوشن ومر تریی

عنصی نظام شماماعی وه اا بنرادی تحوالت آن و نماد ت ال ماو اساز شسرت و زن برا عنروشن وحرور
کلر

شی نماد نقش بی ب یلی رش در شناقال تکاولگیشیی با شتیشد خانوشد و با وشسرطا برا ماو را شی را
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وینمای  .تکاولگیشیی زن با و نی شهامام با تیبرت ن لی وا مر شنقالبری کارآور وتکاورل طلره شز
طییق شی ا نقش بی ب یل ووم وادر شست.
ومود ونبع غنی و ناب شسالوی و تیشه آو ن حکووت دینی در شی وقطع تاریری تیصرت پررش
رو نظام مممور شسالوی شست کا ویتوشن بی ب ای آن کلرر

تریی عنصری ماو را (خرانوشد ) رش

ممتدهی کنایل و ه شیت نمای  .تنما در چنر صورتی شست کا وریتروشنر ضرم ترائق آور ن بری
چالشها پرشِرو نظام و وقابلا با ب رار شز تم ی ها تیهنگی -شمامراعی وا ر د ت لری و آتری
طبق تاکر شت وقام و ظ رهبی با شرشئا شلگو ماو ا شسالوی در رشبطا با تماویشب اد ومود خرانوشد
و زن و لمان در و یییت تحوالت ممانی نقش ت ال و وو ی شی ا نمود .شلگرو و مرووی برا عنروشن
نر ار گام نقشا رش پرشیتت ماو ا شسالوی در و ری نرل با تم ن شسرالوی برا رماروی رود .برا
عبارت دیگی ممت تیسر نقشا پرشیتت شسالوی شییشنی و تحقق تم ن نوی شسالوی با عنوشن هر ل
بلن و ت تحقق آن نرازون ت وی شلگو و مووی کالنی ه ار کا رشبطا بر کلرا وایریها و وول اهرا
رش تیسر نمای « .شلگو و مووی نقشآتیینی زنان در تحقق تم ن نروی شسرالوی» کرا شیر پرژوهش
ب نبال آن شست نرز با عنوشن یکی شز شمزشء آن شلگو و مووی کالن وطیح وی ود .بنابیشی شرشئا ور ل
نقشآتیینی زنان در تحقق تم ن شسالوی و تبرر چگونگی شی ا نقش زنان در شیجراد تمر ن شسرالوی
بیشساه آن و ل ضیور با نظی ویرس شوی کا تراکنون وی رول وانر
و اقلی در باب پیدشخت با شی وم ت وی نش

و وااسر انا هرره پرژوهش

بود .لذش در صورت پیدشخت دترق با آن گام وممی

در تحقق شه شل و آروانها نظام شسالوی و شنقالب شسالوی بیدش اا خوشه

.

سواالت پژوهش
ب ی تیتره پاسخگویی با سوشالت ییل در رشساا تبرر شلگو و مووی زنان در شتق تم ن نروی
شسالوی شهمرت ویژ ش وییاب :
شلف :اخصها

رصرای شخالتی رتاار و هویای زنان در ب ای و چارچوب تم ن شسرالوی چرا

ه ان ؟
ب :شلگو نقشآتیینی زنان در چارچوب تم ن شسالوی چگونا شست؟

مفاهیم نظری
در شدشوا با بیخی شز و اهر نظی کا با شسا اد شز آنما با سوشالت توب پاسخ دشد وری رود ش رار
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ویگیدد:
شنقالب شسالوی :شنقالب در لیت با و نا حالی با حالی

ن دگیگون

تحول شست .در شصطالح حیکای ویدوی شست در ممت تیرری بنرانی در شرز
(نمادها سراسی ساخاارها شماماعی رهبی
(طاهی

رو

ن بیگشرا

تیررری و

هرا و باورهرا و رلط

ها و )...کا با خشونت دشخلی همیش وی با ر

 3113ص .)31بی شی شساه ویژگیها یك شنقالب سراسی با یح زیی

شست:

 3ر ویدوی بودن
 1ر ناگمانی بودن
 1ر خشونت آورز بودن
 3ر تیرری شرز

ها و لط

 1ر تیرری سر ا سراسی حاک
هیچن شنقالب شسالوی شییشن نرز وشمول شی ت ییف وی ود شوا چون ویژگی ها خراص خرود
رش دشرد بای ت ییف ماوع تی شز آن دش ت .شنقالب شسالوی عبرارت شسرت شز «دگیگرونی بنرراد در
ساخاار کلی ماو ا و نظام سراسی آن ونطبق بی ممان برنی و وروشزی و شرز

هرا شسرالوی و نظرام

شواوت بی شساه آگاهی و شیمان ویدم و حیکت پرشگام واقران و صالحان و تررام تمیآوررز ترود هرا
ویدم» (عمر زنجانی  3113ص .)13در شی تصویی کلی شز شنقالب شسالوی نقش عوشولی نظری شیمان
حیکت پرشگاوان واقران نظییا شواوت و ترام عمووی ویدم نشان گی شی ئولوژیك بودن آن شست.
تم ن شسالوی :ویل دورشنت تم ن رش در کل کلی نوعی نظ شماماعی ویدشن کا در نارجا ومود
آن خالترت تیهنگی شوکان پذیی

و مییان وییاب  .با عقرر شو در تمر ن چمرار رکر شساسری رش

ویتوشن تشررص دشد کا عبارتن شز :پرشبرنی و شحاراط در شوور شتاصاد
و کو ش در رش و یتت و ب
پایان پذییتاا با

سازوان سراسی سن شخالتی

هنی .ظمور تم ن هنگاوی شوکان پذیی شست کرا هری و وری ونراشونی

هنگام شز بر رتا تیه شست کا کنجکاو و نراز با شب شع و شخایشع پررش وریآیر

وشن ان خود رش ت لر غییز و تطیت ویکن تا شو رش با کل طبر ی با رش ک ه عل و و یتت و تمررا
وسایل بمبود زن گی سوب ده (ویل دورشنت  3111ص .)311شز نظی علری ریی ای نررز تمر ن برا
و نا کلی عبارت شست شز وجموعا ساخاا ها و شن وخاا ها و نرو و وراد ماو را شن رانی .وتاری
ویگویر ساخااها شن انی وقصود آن چرز شست کا درطبر ت در حالت عاد ومود ن شرد و شن ان
آن رش ویسازد بنابیشی ساخاا شن انی دربیشبی ساخاا طبر ت تیشر ویگرید ( یی ای 3133
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مر وطمی نرز تم ن حقرقی رش وجموعا ش بی وی مارد کا شبا ش کمال و شسا شد ها شن ان ت ییف
کمال ماو ا رش کا همان کمال شن ان شست وشرص کنن کا ماو ا در چا نظاوی وریتوشنر

کنن و ب

شن ان رش با نمایت شسا شدها خود
(وطمی

3113

با کمال تیهنگی خرود

برا کمرال و نرو خرود

بیسران

 3ص .)33با توما با نگا و رویکید شی شن یشمن شن ویتوشن بران نمود کا تمر ن

ییل ووضوع تیهنگ تیشر ویگرید و ن بت با آن رتبا و وقاوی پایر تی دشرد .تمر ن برا سران م رمی
شست کا هما توشن خود رش شز روح تیهنگ شخرذ وریکنر  .در شیر دیر گا تیهنرگ روح پنمران همرا
وناسبات شست .آناا کا بی پایا آن تماوی شوور حرات آدوی و مم ی شن ان رکل وریگررید .تیهنرگ
کلرت گ اید ش شست کا «بودن» «زی ا » و «ویدن» آدوری رش و نری وریبرشر  .برا عبرارت دیگری
تیهنگ هما شدب وشخالتی شست کا نوع رشبطا شن ان رش با خود

طبر ت ووب ش ه ای ت رر ویکن

با وس ای کا هما وناسبات تید ومم ی رش در خود مرا دشد شسرت .آنارا در شیر ورران هویرت
رصرت و وراصات تیهنگ رش و لوم ویسازد نوع نگی

وت کی ویژ ش شسرت کرا وبر ش و وقصر

شن ان وبانی بیآن پیریز وی ود.
در حقرقت تم ن شسالوی ی نی نوعی شز زن گی کا شن ان ها باوشنن با تمام شب راد وراد وو نرو
خود با کاول تیی

کل موشب دهن لذش تم ن شسالوی دشرش دو برش شصلی ویبا ر یرك بررش

سرت شتزشر ویك برش نیم شتزشر  .کا بیش تحقق آن دو عنصری شساسری تولرر تکری و پریور
شن ان الزم شست.
و ئولرت شماماعی زنان :در نگی

شسالوی شن ان وومود وا م و و ئول شست کا نمیتوشن با

سینو ت خود و دیگیشن بیشعانا با  .شی نگا با نگی

لربیشلر ای کا ه ل زن گی رش ک ه لذت و

رتا وی دشن و بی وناسبات تیدگیشیانا تاکر ویکن ت اوتی تاحش دشرد .آووز ها شسرالوی شترزون بری
آنکا و ئولرت شماماعی ویدم رش در تاله وموب شوی با و یول و نمی شز ونکی برران وریکنر (تریآن
کیی سور توبا آیا ( )13)3شهامام با شوور و لمر رش وظر اش وی مارن کا بیتوممی برا آن برا
ونزلا ع م عضویت در ماو ا شسالوی شست (حری عراولی

 31ص .)111تومرا برا شورور و رلمر

آووز ش تیشمن رای شست گا در کل توما با وشکالت ش راص و گیو ها گا توما با نرازهرا
کالن ماو ا و نظام شسالوی گا توما با ووشزنا توش شسالم و ک ی در وقراه ممانی و زورانی نررز برا
کل توما با و ئولرت ها تاریری نمود وییاب (زیبایینژشد  .)3133وقام و ظر رهبری برا ژرل
نگی وآین

نگی هموشر و رئولرت شمامراعی زنران رش ورورد تومرا تریشر دشد و دربرار شیر شوری
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ویتیواین ... «:هما تکالرف شسالوی زن و ورید رش برا طرور یک ران شز و رئولرت شمامراعی بیخروردشر
ویکن  .شی کا وی تیوای و شصبح الیما باوور شلم لمر تلر

بم رل ورصروص وریدشن نر رت

زنان ه بای با شوور و لمانان و ماو ا شسالوی و شوور ممان شسالم وهما و ائلی کا در دنرا ویگذرد
شح اه و ئولرت کنن وشهامام نماین چون وظر را شسرالویشسرت( ».حضریت آیرت شخ خاونرا ش
 .)3111/31/11و ئولرت شماماعی زنان با و نا سم و نقرش وجموعرا زنران در شورور شسرت کرا
سینو ت ماو ا رش رت وی زنر  .ماو را در شیر شصرطالح شعر شز خرانوشد ماو را و ممران شسرت.
تکاولگیشیی زنان در و ئولرت شماماعی ش ار با نظییا ش دشرد کا بر ماو ا زنان و ویدشن در گ ای
و ئولرت شماماعی ت اوتی تائل نر ت بیخالل نظییا ش کا نقرشآتیینری زنران رش صریتا شز وجریش
خانوشد ت قره وینمای  .شوا در نوع و ئولرت شماماعی بر آنما ت اوت تائل برود و و اقر شسرت کرا
رعایت ع شلت و تناسه شتاضا دشرد کا زنها با رعایت ویژگیها زنانرا و رئولرت پرذیی با رن  .بری
خالل نظییاش کا ت او و هم انی زن و وید رش

3

ار خویش تیشر دشد شست( ».پریوزونر 3131

صص.)113-111
شز سو دیگی بیشساه تل ا تاریخ ر ا تاریخ تکاول شماماعی بشی بی وحور خالقرت و ربوبرت
حضیت حق مییان دشرد و زنان بوشسطا تکاولگیشیی در و ئولرت شماماعی نقش ب رزشیی در تکاورل
شماماعی ماو ا شی ا وینماین (وریباتی
ووشزنا ت رت با ن ع شسالم ویبا

 .)3131تکاولگیشیی زنان با و نرا حضرور آنران در تیررری

و شی یکی شز وول اها ومر در تکاورلگیشیری شمامراعی ماو را

تلم شد وی ود .حضور زنان در تکاولگیشیی ب ی و ناست کا شتق ح اسررت شن یشرا زنران شز سرطح
خید و پرش پا شتااد وحای در سطح گیتا وناصه ت رت در درون ماو ا وشحیشز وناصره ظراهی
هماون وزشرت و وکالت و و یییت با شتق باالتی پی بکش ی نری برا سرطح ح اسررت ن ربت برا
وض رت شسالم در تبال ممان ک ی و دش ا شه شل و آروانمرا برزرب بیسر (پریوزونر 3131

3

صص .)113-111وقام و ظ رهبی نرز در بیخی شز سرنان خود بی شی شوی تاکرر وریتیواینر  «:زن
و لمان شییشنی در دنرا شویوز رسالای عظر بیعم

دشرد و با عنروشن شلگرو زنران ممران بایر پررام

وا الی خود رش در عیصاها ورالف بشی با گو

ممانران بیسان (حضریت آیرت شخ خاونرا ش

 .)3113 /3/33در عبارت وذکور شیشان حضور بر شلمللی زنان رش ونحصی با ت الرتها خاص ویبروط
با زنان نکید و شی حضور رش در عیصا ها ورالف بشی ضیور دشن اا شن .
بیشی شساه شی پژوهش شبا ش با تبرر نقش کلر
313

زنان در پرریوز شنقرالب شسرالوی برا عنروشن

تبیین الگوی مفهومی نقشآفرینی زنان در تحقق تمدن نوین اسالمی

نقطا عطف مییان تکاول شماماعی پیدشخاا وس

با شرشئا و ل نقش آتیینی زنران در تمر ن شسرالوی

چر ای شی نقش آتیینی رش توصرف نمود و بوسرلا آن چگونگی شی را نقرش زنران در شیجراد تمر ن
شسالوی تبرر ویگیدد.

روش پژوهش
با توما با ه ل و و الاش کا شی پژوهش درص د پاسخدهی با آن شسرت رو
شسا اد رو

تحلرل و مووی و پ

شز آن شلگویابی ویبا  .در رو

تحقررق ورورد

تحلرل و مرووی وحقرق عرالو

بی تصوییساز آناا ه ت با تشییح و تبرر دالیل چگونا بودن و چیشیی وض رت و ئلا و شب راد آن
ویپیدشزد.
شز ویژگیها شی گونا پژوهش ها شی شست کا وحقرق دخرالای در ووت ررت وضر رت و نقرش
وایریها ن شرد و آنما رش دساکار یا کنایل نمری کنر و صریت آا آنارا رش ومرود دشرد وطال را کرید برا
توصرف و تشییح آن ویپیدشزد .همانر

تحقرقات تحلرل و مووی ومکر شسرت برا کشرف تروشنر

وشلگو و مووی و شرشئا نظییا ونامی ود شی سر ب شن و ناست کا شز طییق شیر گونرا تحقرقرات
ناختها کلی حاصل وی ود وثالآ وتای ویژگیها یك پ ی ۀ خاص یرا یرك ووضروع برا دترت
وطال ا و ناسایی

ویتوشن شی ویژگیها رش با ووشرد وشابا ت مر دشد و یك تضرة کلی شرشئا نمود.

شی پژوهش با شسا اد شز رو

تحلرلی و مووی با شلگو یابی رسر

و شلگرو و مرووی نقرش آتیینری

زنان رش با عنوشن وق وا تحقق شلگو پرشیتت شییشنی شسالوی در تم ن نوی شسالوی تیسر وی نمای .
شلگو در حقرقت نظام وایریهایی شست ک ا در شرتبراط برا هر شوکران رناخت و هر شیت و کناریل
تیرریشت ووضوع رش وشرص وی نمای  .در پیتو شلگوست کا نقشا رش بیناوا ه شیت و کنایل تیررریشت
و در شی پژوهش چگونگی نقش زنان در تحقق تم ن نوی شسالوی طیشحری و تر وی وری رود .شز
وممایی کارکید ها شلگو و مووی ماوع نگی

شن جام برشی شولویرت گرذشر

سراد سراز و

ب ای ساز شست و در وشتع شلگو و مووی شبزشر ونطقی بیش وشکاو ووضوع شست.
طیشحی شلگو و مووی با عنوشن پرش نراز طیشحی شلگو پرشیتت و ع شلت شز رو
رویکید دینی شست وی توشن کارکید شلگو پیدشز شرز

ها نوی با

گیش رش تاور نمای  .شلگو و مرووی رش ورود

با و ل هایی شست کا تیشر شست با صورت تحولی گذر شز وضع وومود با سرمت آروران وطلروب رش
تیشه وی نماین  .لذش تحقق شلگو زن تم ن ساز و نقش آتیینی زن در ماو ا ساز و تم ن ساز با
عنوشن تممر

بی شلگو پرشیتت شسالوی شییشنی نرازونر آن شسرت کرا در گرام شول شلگرو و مرووی
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واناسه با رویکید دینی در نگا با زن با همیش دش اا با  .با نظری وری رسر شسرا اد شز شبزشرهرا
ناکارآو غری شسالوی بیش بازساز ماو ا شسالوی با پایان رسرر

شسرت و نظرام سراسرت گرذشر و

بیناوا ریز کالن کشور ممت تحقق آروانما شنقالب شسالوی ناگزیی شز توما م

با وبانی شسالوی

بیش طیشحی و ل ها شدشر ماو ا و طیشحی شلگو شسالوی شییشنی پرشیتت وی با .
طیشحی شلگو در شی پژوهش در سطح طیشحی نظام ووضوعات حاک بی ووضوع صورت وی گرید.
شی وایری ها ووضوعی بی پایا نظام شوصال شساریش وی گیدن  .شوا طیشحری نظرام ووضروعات بری
ها و تنون ییل شساوشر شست.

رو
 .3رو

ها و موم پیدشز و طبقا بن

ها نظی  :وانن رو

و رو هرا و تنرون وریتب برا آن

وانن طیشحی م شول واتیی ی و تحلرل وحاوش ممت تب یل و اهر تل ر ی برا و راهر وصر ی و
ووضوعی.
 .1رو

ها کاربید  :وانن رو

ها کاابرانا ش و شساقیش ممرت مراوع نگری و کمری سراز

وایریها (نركونش ص.)131-111
با طیشحی شلگو شتق گ اید ش در وقراه تم نی تیش رو شن یشمن شن و بیناوا ریزشن تیشر خوشهر
دشد .شی شلگو شز ممات وا د شز مملا زوشیا ییل تابل تیسر وی با :
موضوعات :شتاصاد

تیهنگی سراسی

مجرش :شنگرز شن یشا رتاار
مقیاس :خانوشد ماو ا ممان
شی شلگو شلگویی تابل ر
عمرق تی چن الیا و پرار

شست و وی توشن آن رش با ریز برش ها دیگی نرز ت کرك کید و شب راد
رش تیسر نمود.

یافتههای پژوهش
نقش زنان در شنقالب شسالویشییشن :شسالم بیخالل مروشوع و تم ن ماهلری کرا زنران رش حقرری و
ض رف و دون مید و آنان رش در خر وت شباذشل و ت اد گریتاا برود با زنان رصراری باکیشوت و
وقاوی وشال برشر  .شیر وقام و ونزلت تروشم با تر شکار و شیثار در پریترو شنقالب شسالورری تجلرری
یاتت و عطی کروتایی شیر ورومرود بزرگروشر و باتضرلت ممانران رش با گ ت آورد .زن و رلمان
شییشنی نرز در شی سالما وبارز همگام با ویدشن در مماد و وبارز با طاغوت بود و هی چرا برا سرال
 3111نزدیك وی

بی ت شد و بی

ت ت الرت شی زنان شتزود وی  .شی حضور زنران در عیصرا
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شنقالب شسالوی تا آنجاست کا شز سررو خبیگزشریمرا و تحلررلگریشن شنقرالب شسرالوی برا «شنقرالب
چادرها» نام گیتت .بنرانگذشر شنقرالب شسرالوی شیر حیکرت زنران رش سربه تروت و تر شوم نمضرت
دشن ان «:آو ن ما خان ها با خرابانها و ور شنها وبارز وومه شی

کا ویدهرا هر تروت پرر ش

بکنن تقویتبشون روحرا آنما ه با آو ن رما تقویرتبشرود .ویدهرا برا تبرع زنمرا در خرابرانهرا
ویریران تشویق ویکیدن زنها ویدشن رش خود ان در صفها ملو بودن ( ».شوام خمرنری 3111
ص )313مادت مر

می دشوان پی ومی و شن وخاا دسراان زحمراکش ورادرشن تمرر و گیشنقر ر

شست کا وحبت وادر رش با عشق شلمی پرون ویزنن و روح و مان تیزن شن خود رش آوراد وریسرازن
کا با تیبانگا

مادت ت م گذشرن ( »...شوام خمرنی  3111ص )313و با همر ممرتحضریت شورام

خمرنیرحما شخ بزرب وصلح تین در ما ما کرالم خرویش زنران رش پرشرگاوان شنقرالب و یتری
ویکن  .شوامرحما شخ ویتیواین «:وا نمضت خودوان رش و یون زنها وریدشنرر » (شورام خمرنری 3111
ص )313و همر نکاا بیش بران نقش زنان در پریوز شنقالب شسالوی شز هی کالوی رساتی شست.
زنان نا تنما در پریوز شنقالب شسالوی سم بزرگری شی را کریدنر بلکا در تثبرت نظام مممور
شسالوری و ت شوم شنقالب شسالوری حیل نر ت رش زدن و برا حضررور در صرحنا شنقرالب شسرالوی
تروطئا ها د منان رش در عیصاها گوناگون تیهنگی نظاوی شتاصراد

شمامراعی سراسرری و...

نقرش بری آب سراخانر  .زنان و لمان شییشن ه پا وریدشن و برا شطاعرت شز والیرت تقررا در همرا
ور شنها تیهنگی و وبارزشتی و سازن گی با ت الرت خود شدشوا دشدن تا با تشرکرل نظرام شسرالوی برا
رهبی شوام خمرنی نایل گیدی ن و بیتیی شلگو بیش زنان و لمان عصی حاضی
وقام و ظط رهبی

در سوور نش ت شن یشاها رشهبید

ن .

با ووضوع زن و خانوشد با شی نقش

ش یگذشر زنان در ماو ا ش ار کید و تیوودن « :آن ک انی کا سابقا دشرن ور شننر کرا زنران هر در
دورشن وبارز نقش دش ان ه برصوص در همان دورشن شنقرالب  -ی نری آن یرك سرال و نرمریکرا
حیکت شنقالبی عمووی یوع

 -نقش دش ان  .زنان یك نقش وؤ ی و بیمایگزی دش ان کرا شگری

نبودن زنان تو شی شماماعات بال رك شیر شماماعرات عظرر و شیر تظراهیشت عظرر آن ش ری رش
نمی برشر عالو بی شینکا در ب ضی ماها وثل وشم وا شصالآ یوع شی تظاهیشت شز زنان
شولر حیکت عمووی ویدوی یك حیکت زنانا بود .شلباا وورد ت یض پلر

 .ی نی

ه تیشر گیتانر  .ب ر شز

آن بود کا حیکتها ویدشنا رش شتااد .ه در وبارزشت شینجور بود ه در شی ا نقش در تشکرل نظام
ه در دورشن ب یعت پ ی آور

ب ر شز تشرکرل نظرام ی نری دورشن منرگ» (حضریت آیرت شخ
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خاونا ش

 )3131/31/33و در سال  3111در ممع بانوشن تیوود بودنر « :حیکاری رش کرا زن شییشنری

یوع کید شست شز دست ن هر  .شی حیکت بیش دنرا یك پرام م ی
و وشرطصاها آن شح اه رصرت زن شست و شی شوست کا گیدآورن
دش اا با » (حضیت آیت شخ خاونا ش

ماو ا نقش ت رر کنن

دشرد و والیت م ی

شست

تاریخ شست و ویتوشنر در

)3111/31/13

نقش زنان در تم ن شسالوی :بیش درک نقش زنان در تم ن شسالوی بای شز تممی دترق شز شمرزش و
شب اد شی تم ن بیخوردشر با ر  .بنابی نظییا وقام و ظ رهبی پریشوون تم ن شسالوی شی تم ن شز دو
شست .بیش تحقق کاول هی کر شم

برش شصلی سرت شتزشر (شبزشر ) و نیم شتزشر (وانی) تشکرل

شز شی برش ها نرز دو عنصی شساسی الزم شست -3:عنصی تولر تکی  -1عنصی پیور

شن ان .بی شیر

شساه ممت تاور شی دو عنصی شساسی و تبرر وبنایی نقش زنان در تاور شی عناصی و تحقق تم ن
شسالویناگزیی شز شرشئا شلگو نقشآتیینی آنان در تم ن نوی شسالوی ویبا ر .
شلگو نقش شتیینی زنان در تم ن شسالوی :در شلگو پبشنماد س ی

شست با شسا اد شز تبرر

سا وایری(ووضوعات وجیش وقراه) حرطاها نقش آتیینی زنان در برر شر شسرالوی و تمر ن نروی
شسالوی توصرف و تیسر

ود.

ووضوعات :ویتوشن ووضوعات نقشآتیینی زنان در بر شر شسرالوی و تمر ن شسرالوی رش در سرا
حوز کالن شتاصاد

تیهنگی و سراسی تیسر نمود.

سراسی :سراست برشی شز روشب درون یك ماو ا ویبا

کرا هر ل آن سیپیسرای همراهنگی

شعاماد و هم لی و یک ارچگی شماماعی شست توشنر و ضوشب حقوتی و شمامراعی در ور یییت یرك
ماو ا شز وصادیق روشب سراسی آن ماو ا ویبا ن (وم

زشد  3133ص .)13نقشآتیینی زنران در

حوز سراسی با و نا تا ریگذشر و اقر و غری و اقر آنان درشرشئا شلگو وطلوب ساخاار سراسری
ک ه ت رت سراسی ماو ا وطبوع و شتزشیش ت رت و یا شیجاد عزت ماو ا ن ربت برا سرایی موشورع
ویبا .
شتاصاد  :با برشی شز روشب ماو ا کا با تکرا بی توشن وق ورشت و شوکانات واد ماو را شعر شز
شوکانات طبر ی شوکانات وصنوعی و شوکانرات شن رانی رکل وریگررید شورور شتاصراد وریگوینر
(وم

زشد  3133ص .)13نقشآتیینی زنان در حوز شتاصاد با و نا تال

و وجاهر ت آنمرا در

شیجاد ساخاارها وطلوب شتاصاد وبانی بی نیم شتزشرها شدشر ماو ا شسالویو همانر تال
ک ه و شتزشیش یوت و توشن شتزشیی واد تید و ماو ا ویبا .
331

بریش

تبیین الگوی مفهومی نقشآفرینی زنان در تحقق تمدن نوین اسالمی

تیهنگی :تیهنگ ی نی باورها و شعاقادشت وا و چرزهایی کا زن گی رصری و شمامراعی و دشخرل
خانا و وحر ک ه یك ماو را برا آنمرا روبراروسرت (حضریت آیرت شخ خاونرا ش

.)3131/3/33

نقش آتیینی زنان در حوز تیهنگی با و نا تا ریگذشر آنان در باورها هنجارها شرز هرا و آدشب و
رسوم ماو ا و همانر شرتقاءسطح شن یشا مم ی شتیشد ویبا .
وقراه :تا ریگذشر زنان در ووضوعات توب در سا سطح تابل ت ییف شست کا شز شی سطوح زن
نقش وحور و کلر

خویش رش در کلگری و شیجاد تم ن شسالوی شی ا وینمای .

خانوشد  :شز یك سو خانوشد شولر سرطح بریوز نقرشآتیینری زنران شز طییرق نقرشهرا ورادر
هم ی

دخای و خوشهی ویبا  .و شز سو دیگی خانوشد سرلول بنرراد شمامراع و برا طبرع آن

سلول بنراد تم ن شسالوی نرز با مار ویرود.
ماو ا :وقراه شماماعی با کلرا نقشآتیینی ها زن تیش نقشها خانوشدگی شطالب وی ود .برا
عبارت دیگی ونظور شز شماماعی در شی نگا خید سر ا ها آووز ی تیهنگی سراسری و شتاصراد
شست .کا نظام شماماعی ت ییف وی ود.
ممانی :وقراه ممانی دربیگرین

تماوی ت الرتها خار شز حرطا شماماعی و خانوشدگی برود و

با و نا تا ریگذشر زنان ک ه شعابار بر شلمللی و هم وساز سایی موشوع برا سرمت شرز

هرا

ماو ا شسالوی در ممت شیجاد تم ن بر شلمللی شسالوی ویبا .
وجیشها تحقق :بیش تحقق تم ن شسالوی ب ایها ورال ی تیسر وی ود کا در شی ورران شهر
ب ایها و وجیشها تحقق رش ویتوشن شنگرز شن یشا و رتاار بی مید (رضایی  3133ص.)313-11
شنگرز  :شصطالح شنگرز  3رش وی توشن با عنوشن عاول نریو دهن
ت ییف کید .گرج و بیالینز در سال  3333شنگرز
سر یت در سال  3331گ اا شست :شنگرز
شست .شنگرز  1و شنگرز
شز شنگرز

ه شیت کنن

و نگم شرنر

رتارار

رش با ووترور و تیوران شتووبررل تشربرا کرید شنر .

یك تمایل یا گیشیش با عمرل کریدن برا طییقری خراص

غالبا با صورت وایشدل با کار ویرون با شی حال ویتوشن شنگرز رش دترقتی

دشن ت با شی صورت کا شنگرز

رش عاول کلی وول رتاار شوا شنگررز رش علرت شخاصاصری

یك رتاار خاص با ح اب آورد (سرف  3131ص.)133
روبیت ون و شسمرت ( )3331شظمار ویدشرن شنگرز

و مووی روشن ناخای شست کرا وریتب برا

........................................................................................................................
3 . Motivation
1 . Motive
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نریو دهی و ممتدهی رتاار شن ان ویبا  .شز نظی های ور و وشی ت نریودهی با و نی شیر شسرت کرا
شنگرز

ویسازد و ممتدهی با و نی شی شست رتارار برا

رتاار رش وقاوم نریوون و سی ار شز تال

سمت رسر ن با یك ه ل یا پراو خاص و طول شست (.)Hollyforde & Whiddett, 1111
روشن ناسان بی سی ت ییف شنگرز

با ووشرد ییل توشتق دشرن

 .3ممت رتاار :ه ل یا ه ل هایی کا وومود زن
.1

:

در ت قره آن شست.

ت رتاار :ورزشن کو ش یا تال ی کا بیش رسر ن با ه ل شز وومود زن

 .1پای شر رتاار :و ت زوانی کا وومود زن
ت ییف شنگرز

سی ویزن .

بیش رسر ن با ه ل صیل ویکن

بی ح ه تیشین یا تیشین هایی کا با نحو

یوع ر

.

و ممرت یاتارا و سر

شدشوا پر ش کید و سیشنجام بیش رسر ن با زنجری ه لگیشیی رتاار واوتف

تابل تبررر شسرت.

با طور کلی هی رتاار کا شز شن ان و حروشن سی ویزن ممت یاتاا یا و طول با ه ل غایای شسرت
و بیش رسر ن با ه ل طیح ریز

شست .در حقرقت و نا شنگررز وول را ش شسرت شز «ممرت

تکاول» «وجموعاها خارمی» و «عوشول درونی» آن (ومر
ت ییف عرنی حالای تیضی در وومود زن

زشد  3131ص )313و شنگررز بنرا بری

شست کا بیش تبرر شنارابها در رتاار و طول با هر ل

آن با کار ویرود .شنگرز بنا بی ت ییف یهنی با صورت آرزو یا ورل تجیبا وی
شنگرز شز نظی بنراد

هی آن چرز شست کا وومود زن

آن وی ود .روشن ناسان کلرا عوشولی رش کا وومود زن

ود.

رش با حیکت وش ور شرد و وومه منربش

و شز مملا شن ان رش با ت الرای وش ور شرد و شو

رش در یك ممت خاصی سوب ویده شنگرز ویناون  .شنگرز شولر عنصی تشکرل دهن

رتاار شست.

یکی شز وجیشهایی کا زنان وی توشنن با شسا انت شز آن در شیجاد تم ن شسالوی نقش شی را نماینر شز
طییق تصیل در شه شل شنگرز ها و وقاص
ساخاا

شست کا شتیشد ماو ا دنبال وینماین  .شی رش در نمایت

ن ماو ا آروانی وبانی بی شن یشاها شسالوی تیشه ویآی .

شن یشا :شن یشا نرز وانن شنگرز نوعی درک با آدوی ویده وناما با شی ت اوت کا شن یشرا نروعی
درک عقلی وتم وسنجش ونطقی شست .ونطقران در ت ییف (ت کطی) گ اا شن :
«تَرْتيبُ اُمُورٍ مَعْلُومَةٍ لِتَحْصيلِ اَمْررٍ مَُُْْرو ٍ» (وطمری

 3111ص[ )33تر ررکی عربررارت شسررت شز

وریته سراخرار ور رلوم هرا بریشى دسرت یراترار برا وجمول .همانر گ اا شن « :اَلْفِكْرُ حَرْكَرة اِلَر

الْمَبادى وَ مِنَ الْمَبادى اِلَ الْمُررادِ» (وطمی
وربرادى شسرت و سر ر

 3111ص )11ترکری حریکرت [شز ورطررلوب بررا سرروى

شز وربرادى برا سروى ورطرلوب و تب یل وجمول با و لوم.
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برنرابریشی دو ت ییف بیشى شی کا ت کی صورت گرید ومود وبرادى ی نر و لوورات پرشرر

ر

دسرت کر یرك ور رلوم ر ضریورى شسرت .و نررررز در و رری رسرر ن برا وطلروب بایر وقر وات
(وبادى) کل و نظم ویژ برابن ی ن وق وات و وبادى در صورت وول نارجا شن کا تیترب ویرژ
یابن و ت کی همان نظ دشدن با و لووات پرشر شست.
شن یشا نرز یکی دیگی شز وجیشها تحقق نقش آتیینی زنان در کوتایی تم ن شسرالوی شسرت .برا
صورتی کا زنان آگا وهو من با تصیل بی حوز شن یشا و درک عقلی شتریشد ماو را در ووضروعات
سراسی تیهنگی و شتاصاد زورنا شیجاد حیکت و پویایی ه تمن در ممت بر شر شسرالویموشورع و
ه چنر نرل با نظاوات شماماعی تم ن شسالویرش تیشه ویسازن .
رتاار :رتاار عبارت ت شز هی نمود و عمل و ووضعگریى کا شز شن ران در زنر گ ورادى و و نروى
بیوز و نمای  .و شی یك و موم عام شست کا اول هما شنوشع گ اار و کریدشر و نمودهراى عقالنر و
عاط

و شن کاس و شضطیشرى  ...بود و هی نمودى رش کا شز علت و شنگرز شى بریوز ور نمایر در بری

و گرید .شی و موم عام بیشى رتاار اول هما ت الراماى ویزى و روشن آدو ور با ر  .چنانکرا هری
گونا گ اار و عمل و شناراب و حیکات دین
شدب

شخالت

سراس

حقروت

منگ و صلح نرز رتاارهاى آدو وح وب و گیدن (م ی

در روشن ناسی با صورتها زیی ت ییف

شتاصرادى هنریى شبر شعی
بیتا صص .)311-313رتاار

شست:

 )3پاسخ تابل وشاه
 )1هی ت الرت و عملی کا وومود زنر

شنجرام وریدهر و واضرم کارهرا بر نی و پنمران شعمرال

ترزیولوژیك عاط ی و عقلی ویبا  .خوش یك عمل خاص و یا وجموعا ش شز شعمال با .
 ( 1یك بازتاب یا وجموعا بازتابها تید ن بت

با یك وضع.

بی شی شساه ویتوشن گ ت :زنان با شسا اد شز شنگرز (تم ح ی) و شن یشا (بررنش) سربه شیجراد
رتاارها وطلوب و ای اا و ه چنر ملوگری شز شیجاد رتاارها نراوطلوب درورران شتریشد ماو را
وینمای  .با عبارت دیگی یکی شز وجیشها تحقق نقشآتیینی زنان در شیجاد تم ن شسالوی ممتدهری
تیرریشت شماماعی و شسامیشر پ ی ها وطلوب شماماعی وریبا ر (رضرایی  3133ص.)331-313
تبرر شرتباط بر وایری ها شلگو :پ
و وجیش) بیش

شز ت ییف وتوصرف وایریها شصلی شلگو (ووضوعات وقراه

ناسایی بمای چگونگی شی ا نقش زنان در کوتایی تم ن شسالوی بران شرتباط ونطقری

وران وایریها ضیور ویبا  .بی شیر شسراه شبار ش وایرری وجریش نقرشآتیینری زنران رش برا وایرری
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 3تایی ب ست ویآی  .در گرام دوم بریش کاورل

ووضوعات نقش آتیینی زنان شضاتا نمود کا واتیی

ن م ول شلگو بای وایری وقراه نقشآتیینی زنان با تیکره واتیی
نمایی در م ول مار ( )3آو

 3ترایی شضراتا رود .شلگرو

شست.
جدول شماره ()1

انگیزه

مجرا
ووضوع
وقراه
خانوشد

اندیشه

سراسی

شتاصاد

تیهنگی

سراسی

شنگرز

شنگرز

شنگرز

شن یشا

شتاصاد
شن یشا

رفتار
تیهنگی

سراسی

شن یشا

رتاار

شتاصاد

تیهنگی
رتاار

رتاار

سراسی در شتاصاد در تیهنگی در سراسی در شتاصاد در تیهنگی در سراسی در شتاصاد در تیهنگی در

ماو ا

خانوشد

خانوشد

خانوشد

خانوشد

خانوشد

خانوشد

خانوشد

خانوشد

خانوشد

شنگرز

شنگرز

شنگرز

شن یشا

شن یشا

شن یشا

رتاار

رتاار

رتاار

سراسی در شتاصاد در تیهنگی در سراسی در شتاصاد در تیهنگی در سراسی در شتاصاد در تیهنگی در

ممان

ماو ا

ماو ا

ماو ا

ماو ا

ماو ا

ماو ا

ماو ا

ماو ا

ماو ا

شنگرز

شنگرز

شنگرز

شن یشا

شن یشا

شن یشا

رتاار

رتاار

رتاار

سراسی در شتاصاد در تیهنگی در سراسی در شتاصاد در تیهنگی در سراسی در شتاصاد در تیهنگی در
ممان

ممان

ممان

ممان

ممان

ممان

ممان

ممان

ممان

تجزیه و تحلیل یافتههای تحقیق
وطابق با چارچوب نظی پژوهش ممت تبرر و ناخت نقش زنان در تحقق تم ن شسالوی شبار ش
شلگو و مووی نقش آ تیینی زنان با شسا اد شز سرا وایرری ووضروعات وجریش و وقرراه تیسرر
ووضوعات در سا حوز کالن شتاصاد
شز طییق شنگرز

ر .

تیهنگی و سراسی و درسا وقراه خانوشد ماو ا و ممان کا
 .بیش

شن یشا دهی و رتاار با ونصا ظمور ویرس تبرر و تشییح

ناسایی بمای

چگونگی شی ا نقش زنان در کوتایی تم ن شسالویشرتباط ونطقی ورران وایریهرا شبار ش برا صرورت
واتیی

 3تایی (تیکره وجیش و ووضوعات نقش آتیینی) و ب

کیدن وقراه نقش آتیینی زنان با واتیی
ت صرل چگونگی تحقق واتیی
شنگرز

بیش کاولتری ر ن شلگرو برا شضراتا

تبلی شلگو نقشآتیینی زنان وشرص

 .کا در شدشورا برا

توب شرشئا و تشییح وی گیدد:

سراسی تیهنگی و شتاصاد  :همانطور کا گ اا

زنان در ووضوعات سراسی شتاصاد

تیهنگی کا شب اد تم ن شسالوی با مار ویرون شز طییق ممتدهی شنگرز
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ها تا ری بی شن یشاهرا و
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تیرری رتاارها و وقراه ها خانوشد ماو ا و ممان نقشآتیینی ویکنن  .شز یك ونظری شز آنجرایی کرا
زنان وطابق با تیوایشات شوام(ر ) عناصی وو ی در پیور

موشورع و...برا رمار وریرونر  .زنران برا

تحییك نظام شح اسات و شیجاد شنگرز در ممت پریوز حق بی باطل شبا ش بی شعضا خانوشد خویش
و در گام ب

بی شتیشد ماو ا در سطح شماماع با زورناسراز در ممرت تحقرق شنقرالب شسرالویگرام

بیدش ان .کا وی توشن شی شوی رش ییرل شنگررز

سراسری زنران در در سرطح ماو را خرانوشد تریشر دشد.

نقش آتیینی زنان شز طییق تا ری بی تیرری ووشزنا ت رت بر شسالم و ک ی با ن ع شسرالم نررز شز وصرادیق
شنگرز
پ

سراسی زنان در وقراه ممانی یاد وی ود.
شز پریوز شنقالب شسالوی و تحقق شنقالب سراسی در شیجاد سراخاارها سراسری بری وبنرا

آووز ها شسالوی ووضوع شنقالب تیهنگی و تولر نیم شتزشرها شدشر ماو ا وبانی بی نگی
عنوشن شولویت نظام نرازون

ها شنقالب شسالوی کل گیتت.

لذش حضور زنان در شی برش شز طییق شنگرز
ممت رتع شی نرازون

دینی با

شرشد هرا شن رانی در سرطح خرانوشد ماو را در

وم شنقالب شسالوی وطیح وی رود و همانرر شز شنگررز

آنهرا در سرطح

خانوشد و شماماع بیش وقابلا با عناصی و وحصوالت هجما تیهنگی د م با عنوشن شنگرز

تیهنگی

زنان در سطح ممانی یاد وی ود.
زنان شز طییق تیویج نگا (رویکید دینی در حروز شتاصراد کرا همانرا وجاهر ت شتاصراد بریش
شتزشیش تولر شت شیجاد ساخاارها وطلوب شتاصاد وبانی بی نیم شتزشرها شدشر ماو ا شسالویتمرررج
شرشد ها شن انی در رشساا وقابلا با منگ نیم د م در حوز شتاصاد( تحیی تم ی و )...ویبا .
شن یشادهی سراسی تیهنگی وشتاصاد  :یکی شز عوشول زورناساز تمر ن شسرالوی همراهنگی ورران
برنش و شن یشا شن انها تیشز شنقالب شسالوی با شرز ها دینی و آروانها وشال شنقرالب شسرالوی
ویبا  .بی شی شساه زنان عالو بی تمررج و تشویق شرشد ها شن انی نقش وممی در آگاهی برشری و
شرتقاء سطح درک شتیشد ماو ا ن بت با تمایز وضع وومود ووطلوب سراسی تیهنگی و شتاصراد در
ممت کوتایی تم ن شسالوی شی ا وینماین .
نقش آتیینی زنان در شحرا ت کی شسالوی در نمضت تولر عل دینی و وشرارکت و راقر آنمرا در
طیشحی ساخاارها و نظارت شماماعی وبانی بری نگری

توحرر

رش و همانرر ترا ری بری تیشینر ها

تصمر ساز و تصمر گری شز طییق آگاهی برشی با شتیشد ماو ا ویبا .و زنان عرالو بری شینکرا
خود با ر

تکی رسر شن خانوشد و ماو ا رش نرز در ووضوعات سراسی شتاصاد و تیهنگی ر
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ویدهن « .در حقرقت نمیتوشن باور کید کا شن ان خ شوحور هماون شن ران دنرراوحور برن یشر زیریش
شولی عالو بی شعاقاد با ومود خ ش ویخوشه شوی و نمی شو رش در تماوی ویشته و ئون زن گی ترید
و شماماعی خویش مییان ده  .با بران بمای تناسه«ع ل و ظل » شز نظی ووح خر شوحور نرا تنمرا در
ئون تید بلکا در تماوی ویشته خانوشدگی و شماماعی بای مییان یاب » (رضایی  3133ص.)31
رتاار سراسی تیهنگی و شتاصاد  :حضرور زنران و وشرارکت و راقر آنران در پرریوز شنقرالب
شسالوی شوی شنکارناپذیی بود و هموشر شز سو بنران گذشر شنقالب شسالویوورد تومرا و تاکرر تریشر
گیتاا شست .با طور کا شیشان ویتیواین  «:همیشهی و وشرارکت ت االنرا زنران در نمضرت پرریوز
شسررالم رش برمررا کررید( ».شوررام خمرنرری  .)3111حضررور زنرران در تظرراهیشتهررا و رشه رمرراییهررا علرررا
حاکمرتها طاغوت درمییان کلگری نمضتها شسالوی شز شبا ش تاریخ و برویژ حضرور آنران
در صف وق م رشه رماییها در پرریوز شنقرالب شسرالوی و شیجراد مییرانهرا برر شر شسرالوی در
کشورهایی چون بحیی و یم و ...با عنوشن وشه

بی رتاار سراسی زنان با مار ویرود.

ویتوشن آگاهی زنان در ناخت مییان باطل و نریوها آن در ووضوعات تیهنگی و شتاصراد و
در پی آن وقابلا و اقر آنها در شی عیصا ها رش نرز نمونا هایی شز رتاار تیهنگی و شتاصاد با مار
آورد .با عنوشن وثال در حوز رتاار شتاصاد تحیی وحصوالت تولر

یکتها وشب راا برا رژیر

صمرونر ای ویا تاکر با شسا اد و شز کاال شییشنی وع م شسا اد شز کاالها خارمی طیشحری شلگرو
وصیل صحرح بیش خانوشد در ممت شلگو صحرح وصیل وطابق با ونویرات وقرام و ظر رهبری
وشارکت آنان در تولر شتاصاد وشیجاد صیتاها شتاصراد بریش خرانوشد و شمامراع پرراد سراز
شلگو صحرح شتاصاد وبانی بی آووز ها شسالم بیش خانوشد .
در حوز رتاار تیهنگی ویتوشن با رعایت حجراب و ع رال و تریویج شلگرو پو رش کاورل در
ماو ا تحیی لوشزم آرشیشی و لباهها وورد تبلرغ کشورها برگانا شز طییق وراهوشر و رسراناهرا
شرتباط مم ی آنما کنارگذش ا سبك زن گی غیبی در تیذیا پو ش شوتات تیشغت ت ییحرات و...
و با طور کلی وقابلا عملی آگاهانا با تمام تیهنگی در خانوشد و تیبرت تیزن شن و بازدش ا آنمرا شز
گیشیش با سمت تیهنگ غیبی شز طییق ع م شسا اد شز شسباب باز ها ویو تیهنگ ونح غیب-
وانن عیوسك ها باربی -و شیجاد عالتا در تیزن شن با باز ها هم و با تیهنگ شسالویو طیشحی
چنر باز هایی بیش آنان توس وادرشن ماو ا شسالویو تیویج تیهنگ شسالوی شز طریب ورالرف رش
ویتوشن وثالهایی شز رتاارها تیهنگی زنان در ممت شیجاد تم ن بر شلمللی شسالویدشن ت.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
هی تید گیو یا مم رای بی شساه آروان ها وشه شتی کا در ص د دسارابی برا آن شست و رری رش
بیش تحقق آروان ها وی پرمای و در شی و ری شتیشد با شی ا نقش ها م ی با تیرریشت شماماعی برا
سمت شه شل پاسخ وی دهن  .درچنر تیشین
شلزشوات و ضیوریات نائل

هی آناا بیناوا ریز هرا دتررق و ور ون تری با ر و

ن با شه شل پرش برنی

کوتایی تم ن نرز ت ییع خوشه

بصورت کاول تی تاور

ود سری تکراولیِ

 .لذش هی آناا تضا و ب ای نقش آتیینی شن ان برا عنروشن شصرلی
ای اا تی تیشه

تیی عنصی هی ماو ا ش با نحو

ود با همان ورزشن رون پرشیتت ت مرل خوشه

.در شی وران با زن با عنوشن تید شن ان ساز و ماو ا ساز نقش ویرژ ش دشرد و لرزوم وشرارکت
زنان در پرشیتت شباکار و نظییا م ی

نر ت و دییزوانی شست کا شسا اد و بمی گرری شز تمراوی

نریوها بیش حصول شه شل شز پرش ت رر
توشنمن

با عنوشن یك شصل ب یمی پذییتاا

شست .شلباا شیر

شز دیی باز بصورت بالقو ومود دش ت شوا یشی حاک بی ماو ا در وقراط ی نقش آتیینری

زنان رش با ووشنع و چالش هایی ووشما وی ساخت کا در وقام عمل کارکید زنان تحرت شلشر اع بیخری
نگا ها و رو ها و یییای خاص تیشر وری گیترت .ودر بیخری موشورع شیر نقرش صریتا شبرزشر
نگیی اا وی ود.
در ماو ا شییشنی نرز پ

شز پریوز

شصلی در تیآین حصول تم ن نوی وطیح

کوهمن شنقالب شسالوی شییشن زن با عنوشن یکری شز عناصری
با عبارت دیگی شنقالب شسالوی با عنوشن نقطا شنکشال

تم ن شسالوی درتاریخ تکاول شماماعی وبانی بی تل ا تاریخ شلمی و رر ی ممرت تحقرق آروانمرا و
شه شل وطلوب خود ناگزیی شز توما با ووضوع زنان ویبا

زیریش رسرالت تراریری زنران برا و نرا

حضور آنان در تیرری شرز ها و شرتقا ت کیشت و ت الی ماو ا با مار ویرود .شوا وااسر انا علرریغ
تال

هایی کا بیش ت مرل نقش آتیینی زنان شنجام

شسرت شنقالب شسرالوی ناوشن راا شسرت برا

صورت وطلوب شز ظیترت ماو ا زنان در ممت نرل با تم ن نوی شسالوی بمی موی و همانران برا
نقطا وطلوب تاصلا ومرود دشرد .یکری شز عوشورل ون ری در نقرش آتیینری زنان نا ری شز تحیکرات و
طیشحیهایی شست کا ونجی با شنحیشل کشر ن کارکید شصلی زنان در موشوع و طول وی ود کا نگا
شبزشر با زن و تبلریات گ اید بیش تنزل مایگا شی طرف در ظاهی و پو ش حمایت و پشاربانی شز
زنان شز وصادیق آن با مار وی رود کا وااس انا همانان شی رون شدشوا دشرد و هجما تبلریاتی د م
شز طییق شبزشرها رسانا ش بیش

تض رف کارکید وو ی زنان شز نمونا ها آن با رمار وری رود .لرذش
333

دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی ،دوره  ،1شماره  ،2پائیز و زمستان 1931

نائل

ن با یشی وطلوب و الزم تیشه ساخا ضیوریاتی شست کا برش تابل توممی شز آن واا ی

شز شرشئا شلگو نقش آتیینی شی طرف ش یگذشر شست .تبرر صحرح نقش ویرژ زن برا و نرا سراخا
عناصی ت ال پویا و کارآو شست کا حیکت با سمت تم ن نروی شسرالوی رش تضرمر وری کننر و
تط ا با چنر شوصاتی نقش زنان در خانوشد ماو ا و ممان در سا حوز کالن شتاصراد
سراسی شز طییق شنگرز

تیهنگری و

شن یشادهی و رتاار با ونصا ظمور ویرس .

بیشی شساه تبرر و ناخت نقش زنان در تاور عناصی وورد نراز بیش تحقق تم ن شسالوی گرام
شول تحقق شی وم با مار وی رود.لذش درشی پژوهش شبا ش شلگو نقش آتیینی زنان با شسا اد شز سرا
وایری ووضوعات وجیش و وقراه تیسر

 .ووضروعات در سرا حروز کرالن شتاصراد

سراسی و درسا وقراه خانوشد ماو ا و ممان کا شز طییق شنگرز
ظمور وی رس تبرر و تشییح

 .بیش

آتیینی) و ب

نقشآتیینی زنان وشرص

شن یشادهری و رتارار برا ونصرا

ناسایی بمای چگونگی شی ا نقش زنان در کوتایی تمر ن

شسالویشرتباط ونطقی وران وایریها شبا ش با صورت واتیی
بیش کاولتی

تیهنگری و

 3تایی (تیکره وجیش و ووضروعات نقرش

ن شلگو با شضاتا کیدن وقراه نقشآتیینی زنان با واتیی

تبلی شلگرو

.
تیغرره و تشرویق شعضرا

بنا بی آناا در شی وقالا یکیگیدی زنان ویتوشنن عالو بی شنگررز

خانوشد در درون خانوشد و آحاد شتیشد ماو ا در شماماع در و رائل تیهنگری شتاصراد و سراسری شز
طییق شن یشا دهی و بیوز کنش (رتاار) آگاهانا دربیشبی و ایل وباال برا نظرام شسرالوی در ووضروعات
توب در سطح شماماع و تیشتی شز آن در سطح ممان نرز نقشآتیینی کن .
و در تماوی شی عیصاها و سطوح با شیجاد تم ن شسالوی ب یدشزد.
بی شساه یاتاا ها پژوهش ممت تحقق شلگو و مووی شرشئا

پرشنمادشت ییل شرشئا وی گیدد:

 .3شیجاد بکا تحقرقات حوز زنان و خانوشد با تمیکز بی نقش آتیینی در تحقق تم ن نوی شسالوی
 .1حمایت شز پژوهش ها ویتب با نقش آتیینی زنان در تم ن شسالوی
 .1نمادینا کیدن شی شلگو شز طییق سراساگذشر و گ امان ساز واولران شوی
شلف :ب رای سراز ممرت تی ررری نگری

شحراد وریدم برا مایگرا و نقرش زن شز طییرق شصرالح

سراستگذشر ها ویتب با حوز زنان توس نمادها سراست گذشر کالن کشور
ب :گ امانساز وناسه و ای اا پریشوون نقش و مایگا حقرقی زن در عیصراهرا شتاصراد
سراسی و شماماعی شز طییق بیناوا ساز بیش رسانا ها عمووی کشور ممت دهی و ربکا سراز
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وبلیر توشنمن در حوز زنان و خانوشد حول شی ووضوع
 .3شصالح سراست گذشر ها آووز

زنان و ممت گری نظرام آوروز

عرالی کشرور برا سرمت

تیبرت زنان ماو ا با توما با تابلرت ها هما مانبا با ما تمیکز و تاکرر بری شوروز

ش رایال

وحور زنان
 .1ع م شلگو پذیی شز سراست ها تم ن غیب در زورنا نقش آتیینی زنان
 .1شرتقا آگاهی و دسایسی برشای با شطالعات در رشبطا با نقش آتیینی حقرقی زنان
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