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چکیده

هدف از این مقاله بررسی مشارکت سیاسی-اجتماعی زنان در فرایند شکلگیری و تداوم انقالال
اسالمی ایران است .در واقع ،تالش می شود نقش زنان در وقوع انقال اسالمی ایران و همچنالین در
سیر تداوم انقال را مورد بررسی قرار دهیم .سؤالی که مطرح می شود این اسالت کاله زنالان باله اله
صورتی در شکلگیری و تداوم انقال اسالمی نقش داشتهاند؟ در پاسخ باید گفت نقالش و مشالارکت
زنان در شکل گیری و تداوم انقال به سه شکل مشالارکت بیالیو وار ،مشالارکت سالنتی و مشالارکت
مدرن بوده است .مشارکت بییو وار و مشارکت سنتی را میتوانیم در شکلگیری انقال و در دورانی
مثل دفاع مقدس مشاهده کنیم و مشارکت مدرن را میتوانیم بعالد از دفالاع مقالدس و ورود زنالان باله
عرصههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور مشاهده نماییم.
کلیدواژه ها :انقال اسالمی ایران ،زنان ،انقال اسالمی ،مشارکت سنتی ،مشارکت مدرن.
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مقدمه:
زنان به عنوان نیمی از انیان های این کره خاکی نقش بییار کلیدی در جنبش ها ،نهضالت هالا و
انقال ها داشتهاند و این ویژگی برخاسته از عمق اثرگذاری زنان در تمامی عرصههای زنالدگی اسالت.
نقشهای مؤثر زنان در تاریخ صدر اسالم نیز بیانگر این موضوع است .انقال اسالالمی ایالران نیالز از
مهم ترین حرکت های اجتماعی است که از این قاعده میتثنا نبوده و نقش زنان ه پیش از انقال و
ه پس ازآن بییار حائز اهمیت است .زنان ایرانی در انقال اسالمی به روشالنی بیالان کردنالد کاله زن
میلمان ایرانی در تمام عرصه های اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی حضور داشالته و اعتقالادات دینالی او
مانع از شرکت در فعالیت های اجتمالاعی نخواهالد شالد .آن هالا ثابالت کردنالد کاله ضالمن دیالن داری و
پاکدامنی میتوانند تاریخساز نیز باشند.
از دیدگاه قرآن زن و مرد از نفس واحد هیتند و هر دو از یك جنس آفریالده شالده انالد و هرکالدام
مکمل وجود دیگری هیتند .از نگاه دیگر اگر ه حضور زنان در حرکت های اجتماعی ایران کم رنگ و
اغلب در حاشیه بوده است ،اما تاریخ کشورمان نیز حضور زنان را در پشت صحنه بییار بزرگ و قالوی
میشمارد .با اینهمه تأثیر زنان در شکلگیری و تداوم انقال اسالمی از هر دوره تاریخی بیشتر بوده
است .حضور استوار زنان در صحنه های قبل از پیروزی انقال اسالمی و مقاومالت صالبورانه در برابالر
فشار بر خانواده های آنان مصداقی بر این مطلب است .زنان در تمام عرصه هالای انقالال دوشالادوش
مردان حرکت کردند و با حمایت خود از مردان در پیروزی و شکل گیری انقال سهم بیزایی داشتند.
بر هیچ کس پوشیده نییت که زنان نقش بییار مهمی در پالرورش نهضالت اسالالمی ایفالا کالرده و در
مواردی نقش سنگین تر و مؤثرتری را نیبت به مردان در جریان مبارزه داشتند .نقش زنان نه تنهالا در
پیروزی انقال اسالمی ایران قابل انکار نییت ،بلکه می توان ادعا کرد که آنان در همه انقالال هالای
بزرگ نقش اساسی ایفا کردهاند.
به طورکلی ،انقال اسالمی جلوهگالاه تالاریخی مشالارکت زنالان در عرصالههالای مختلالف اسالت.
مشارکت سیاسی زنان به عنوان بخالش مهمالی از مشالارکت آنالان در رونالد توسالعه جامعاله اسالت .در
تظاهرات و اعتصابات متعدد انقال  ،در مواقعی زنان نقش بییار فعالتر و بانشاطتر و مؤثرتر از مردان
داشتند .مبارزه با ظلم ،گیترش عدالت ،مبارزه با استعمار و استبداد ،گیالترش آزادی و اسالتقالل و در
یك کلمه گیترش فرهنگ خیر در جامعه ،مبانی عالام مشالارکت زنالان در عرصاله سیاسالت اسالت .از
اعتصابات کارمندان و دانشگاهیان تا اعتصابات کارگری و صنعت نفالت ،نقالش زنالان بااهمیالت تلقالی
میشود .از تظاهرات خیابانی تا انواع تحصنها برای آزادی زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان خیابالانی
و همافران به اسارت برده شالده ،حضالور و نقالش آفرینالی زنالان درتیالخیر سناله جاسوسالی توسالط
دانشجویان پیرو خط امام وبییاری دیگر از عرصه های خطیر و سرنوشت ساز انقال همه حالاکی از
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نقش و حضور ارزشمند زنان در پیروزی و تثبیت انقال است .در جنگ روانی علیه نیروهای امنیتالی،
زنان نقش ویژه ای داشتند .گذاشتن گل روی تفنگ سربازان ،توزیالع گالل و شالیرینی میالان صالفوف،
پذیرایی از سربازان فراری و اسکان داده شده در میاجد ،حمایت روانی از مردان و فرزنالدان خالویش و
تشجیع آنان به حضور در عرصه انقال  ،پذیرایی از صفوف تظاهرکنندگان ،شرکت در تظاهرات شبانه
پشت بام ها ،به دست گرفتن عکس شهدا در برابر صفوف نظامیان ،پخش اطالعیه ها و ...همه و هماله
جلوههایی از مشارکت جویانه زنان در انقال اسالمی است .اینجاست که امام (ره) فرمود :زنالان بایالد
در مقدرات اساسی کشور دخالت کنند.
در همین راستا ،با توجه به جایگاه و نقش زنان در فرایند پیروزی و تداوم انقالال اسالالمی ،باله
گونگی نقشآفرینی آنها در مییر تحوست انقال اسالمی میپردازیم .سؤالی که مطرح مالیشالود
این است که زنان به ه صورتی در شکل گیری و تداوم انقال اسالمی نقش داشته اند؟ در پاسخ باید
گفت نقش و مشارکت زنان در شکل گیری و تداوم انقال به سه شکل مشارکت بییو وار ،مشارکت
سنتی و مشارکت مدرن بوده است .مشارکت بییو وار و مشارکت سنتی را می توانیم در شالکل گیالری
انقال و در دورانی مثل دفاع مقدس مشاهده کنیم و مشارکت مدرن را می توانیم بعد از دفاع مقدس
و ورود زنان به عرصههای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی کشور مشاهده نماییم.
بدین ترتیب ،ابتدا مفهوم مشارکت را باله عنالوان الار و مفهالومی پالژوهش موردبررسالی قالرار
میدهیم ،سپس دیدگاه های غربی و اسالمی دربا مشارکت سیاسی زنان را مختصالرا توضالیم مالی
دهیم ،در ادامه گونگی نقش آفرینی زنان پیش از انقال اسالمی را مورد بررسالی قالرار مالی دهالیم،
سپس مشارکت زنان را در ار و سه الگوی مشارکت بییو وار ،مشارکت سنتی و مشارکت مالدرن
در سیر شکلگیری و تداوم انقال مورد واکاوی قرار میدهیم و در نهایت پیشنهاداتی برای مشارکت
سیاسی زنان در ادامه انقال ارائه می دهیم.
 -1چارچوب مفهومی :مشارکت سیاسی
از قرن شانزدهم میالدی و به دنبال فروپاشی نظام سیاسی کلییا و ورود نظریه قرارداد اجتمالاعی
به مباحث سیاسی و تأکید متفکران عصر روشنگری بر دخالت مردم در تعیین سرنوشالت خالود ،بحالث
مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغر زمالین شالد و بالر پایاله آمالوزه هالای عصالر
روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی مشارکت سیاسی به معنای درگیر شدن فالرد در سالطوح مختلالف
فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا کرد(راش.)123 :1377 ،
مشارکت از نظر لغوی به معنای «شرکت داشتن یا درگیر بودن دوجانبه و متقابل افراد برای انجام
امری خاص» است(غفاری .)1386 ،12 :میتوان گفت مشارکت تعهالدی فعاسناله ،آگاهاناله ،آزاداناله و
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بدون تعصب است که در جهت معنا دادن به عمل و حرکت اجتماعی شکل میگیرد و با شرکت دادن
اشخاص در فعالیتهای گروهی تحقق مییابد(میعود نیا و همکاران.)577 :1392 ،
مشارکت از لحاظ مفهومی گیتردگی وسیعی دارد .به همین خاطر ،در ادبیات توسعه از مشالارکت
سیاسی تعاریف متعددی ارائهشده است .اگر توسعۀ سیاسی را به معنی «گیالترش مشالارکت و رقابالت
گروههالای اجتمالاعی در زنالدگی سیاسالی» در نظالر بگیریم(بشالیریه ،)1388 :11 ،بالیشالك یکالی از
پیشنیازهای آن مشارکت سیاسی خواهد بود؛ به این معنی که توسعه سیاسی زمانی تحققپذیر اسالت
که درصدد جلب مشارکت مردم بهعنوان سازندگان اصلی حیات سیاسی و اجتماعی باشیم.
در روند تحول در الگوهای زندگی ،پدیده «مشارکت سیاسی» به معنای «فرصالتهالای پالرداختن
شمار زیادی از شهروندان به امور سیاسی»(آبرامیون )1241 :1383 ،و به عنوان نقطه تالقالی سالاختار
فرهنگی و سیاسی در هر جامعهای است .در حقیقت اندیشه مشارکت سیاسی عبارت است باله درگیالر
شدن توده های مردم در فعالیت سیاسی و تعیالین سرنوشالت خالود و تنهالا از ایالن رهگالذر اسالت کاله
زمینههای ثبات و پایداری نظام سیاسی تحقق مییابد.
ال لوسالین پالای مشالارکت سیاسالی را
از مشارکت سیاسی تعاریف متعددی ارائه شالده اسالت؛ مالث و
اینگونه تعریف میکند:
هرگونه اقدام داوطلبانه ،موفق یا ناموفق ،سازمانیافته یا بیسازمان ،مقطعی یا میتمر کاله بالرای
تأثیرگذاری بر انتخا سیاست های عمومی ،اداره امور عمومی یا گزینش رهبران سیاسالی در سالطوح
مختلف حکومتی اعم از محلی و ملی ،روشهای قانونی یا غیرقالانونی باله کالار مالیرود (پالای:1380،
.)240
نوریس نیز مشارکت سیاسی را اینگونه تعریف میکند« :هرگونه عملی که هدف از آن میالتقیماو
تأثیرگذاری بر نهادها و جریانات سیاسی و یا به صورت غیرمیتقیم تأثیرگالذاری بالر جامعالۀ مالدنی یالا
تالش برای تغییر الگوهای رفتار اجتماعی باشد»(نوریس.)2001 ،16 :
مایرون وینر در مقاله معروف خود درباره مشالارکت سیاسالی ،پالس از ذکالر  10مالورد از تجلّیالات
مشارکت سیاسی ،این تعریف را ارائه میدهد« :مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا نالاموفق،
سازمان یافته یا بدون سازمان ،دورهای یا میتمر ،شامل روشهای مشروع و نامشروع بالرای تالأثیر بالر
انتخابات رهبران و سیاستها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یالا ملّالی اسالت».
میل برات مشارکت سیاسی را نین تعریف میکند« :مشارکت سیاسی رفتاری است که اثر گذاشته و
یا قصد تأثیرگذاری بر نتایو حکومتی را دارد» .ساموئل هانتینگتون 1و جان نلیون 2مشارکت سیاسالی
را نین میکنند« :مشارکت سیاسی کوشالشهالای شالهروندان غیردولتالی بالرای تالأثیر بالر سیاسالت
1

. Sumuel Huntington
. Jean Nelson
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تعریفهای عمومی است».
همچنین در یك تعریف دیگر ،مشارکت درگیالری ذهنالی و عالاطفی اشالخاص در موقعیالتهالای
گروهی است که آنان را برمی انگیزد تا برای رسیدن به اهداف گروهی ،یکالدیگر را یالاری دهنالد و در
میئولیت کار شریك شوند .این تعریف دارای سه جزء است:
 .1درگیر شدن؛ مشارکت به معنای درگیری ذهنی و عاطفی بوده و تنها به کوششهای بدنی محدود
نمیشود.
 .2یاریدادن؛ مشارکت دادوستد اجتماعی دوسویه میان مردم است و نه روش قبوسندن اندیشههالای
میئوسن باسدستی.
 .3پذیرش میئولیت؛ مشارکت اشخاص را برمیانگیزد تا در کوششهای گروه خالود میالئولیت پالذیر
باشند(اردستانی.)22 :1390 ،
لیتر میلبراث در کتا مشارکت سیاسی ،سلیله مراتبی از مشارکت سیاسی را مطرح کرده است؛
از جمله خواندن یا شنیدن اخبار سیاسالی و گالوش دادن یالا شالرکت در مباحالث سیاسالی ،شالرکت در
انتخابات و مبارزات سیاسی ،تالش برای کیالب قالدرت سیاسالی و مناصالب حکالومتی و تظالاهرات و
اعتراضات سیاسی .مایکل راش پیرو تعریفی که از مشارکت سیاسالی ارائاله مالیدهالد ،پالایینتالرین و
باسترین سطم مشارکت سیاسی را به ترتیب اهمیت شامل موارد زیر میداند:
 .1داشتن مقام سیاسی یا اجرایی
 .2جیتجوی مقام سیاسی یا اجرایی
 .3عضویت فعال در یك سازمان سیاسی
 .4عضویت فعال در یك سازمان شبهنظامی
 .5مشارکت در اجتماعات عمومی
 .6تظاهرات و اعتراض
 .7عضویت انفعالی در یك سازمان سیاسی
 .8عضویت انفعالی در یك سازمان شبهنظامی
 .9مشارکت در بحثهای سیاسی غیررسمی
 .10اندکی عالقه به سیاست
 .11رأی دادن
 .12عدم درگیری در سیاست (میعود نیا و همکاران.)577-578 :1392 ،
با توجه به حوزه عملیاتی مشارکت ،انواع گوناگونی از آن را میتوان نام برد که به برخی از آنهالا
اشاره میشود.
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مشارکت سنتی؛ این نوع مشارکت بر اساس عرف ،عادت و مذهب پدید میآید و میالان افالراد
جامعه به شکل نهادهای خودجوش وجود دارد.
مشارکت جدید :در این نوع مشارکت «محرکی» افراد را به فعالیالت وامالیدارد .ایالن محالرک
معموسو از جانب سازمان های دولتی برای جلب و افزایش مشارکت شهروندان در امور مختلف در قالب
برنامههای خاصی وارد میشود(علوی تبار.)51 :1382 ،
مشارکت را بر اساس نوع و کیانی که انتظار مشارکت دارند نیز میتوان تقیالیمبنالدی کالرد کاله
شامل سه دسته است:
 .1مشارکت ابزاری؛ در این نوع مشارکت انیانها وسیله هیتند و اغلب ترجیم داده میشالود کاله
همه مردم بر اساس یك الگو رفتار کنند و تأمین نیروی انیانی موردنیالاز بخالش خصوصالی بالدون
توجه به مبانی فرهنگی و جنبههای انیانی و صرفاو با دیدی مادی و اقتصادی موردنظر است.
 .2مشارکت تحمیلشده؛ مشارکتی که برگزیدگان و نخبگان را به مشارکت مالیکشالانند .در ایالن
نوع مشارکت که گاهی از تکنیكهای روانی-اجتماعی یا سازوکارهای فرهنگی اسالتفاده مالیشالود،
هدف لزوماو نیازهای واقعی و انتظارات مشارکتکنندگان نییت.
 .3مشارکت توسعهای؛ این نوع مشارکت فراینالدی اجتمالاعی ،یکپار اله ،جالامع ،پویالا ،همبیالته،
مکمل ،ندبعدی و ند فرهنگی است .بهعبارتدیگر ،مشارکت توسعهای میخواهد که همگالان در
مراحل توسعه درگیر شوند(اردستانی.)23-22 :1390 ،
به طورکلی ،عوامل گوناگونی نیز در نوع و میزان مشارکت سیاسی مردم اثر میگذارند؛ از آن جمله
سن ،طبقه اجتماعی ،میزان تحصیالت ،گرایش های سیاسی ،رضالایت سیاسالی ،محالل زنالدگی ،نالوع
شغل ،فرهنگ سیاسی ،مذهب و عوامل فردی مختلف .به عالوه عوامل اجتمالاعی نیالز ماننالد سالاختار
نظام سیاسی ،وضعیت اقتصادی و سالطم توسالعه کشالور ،در میالزان مشالارکت سیاسالی مالردم تالأثیر
میگذارند(پناهی ،بنی فاطمه.)37 :1394 ،
 -2زنان و مشارکت سیاسی (دیدگاه غربی و اسالمی)
آنچه میلم است ،ازآنجاکه تقریباو نیمی از جمعیت اجتماعات را زنان تشکیل مالیدهنالد ،نیمالی از
میؤولیت مشارکت سیاسی و اجتماعی هر جامعه ای بر دوش زنان است که ضرورت مالی یابالد ضالمن
ایفای نقشهای خانوادگی یعنی همیالرداری ،تربیالت فرزنالدان و خانالهداری ،در جامعاله خالویش نیالز
حضوری فعال و مؤثر داشته باشند و در نتیجه از این رهگذر میتوانند نقش مهمی در رهیافت توسالعه
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جوامع مختلف ایفا نمایند.
در جهان غر  ،زنان تا قرنها از حقوق اولیه خود ،حتی حق مالکیت و حق دخالت در سرنوشالت
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سیاسی خود ،محروم بودند؛ اما سابقه تاریخی اندیشه مشارکت سیاسی زنان را باید از انقال فرانیاله
به بعد پیگیری کرد .در سال  1921نوییندهای انگلییی به نام ماری ولیتونگرافت بالا نوشالتن رسالاله
حمایت از حقوق زنان ،توجه افکار عمومی را به موقعیت سیاسی زنان جلب کرد .در عصر روشالنگری،
متفکرانی مانند کندروسه و دیدرو از حقوق زنان سخن میگفتند .همچنین در نیمه اول قرن نالوزدهم،
هواداران سن سیمون و فوریه ،دو تن از سوسیالییتهای اولیه ،از حمایت از حقوق زنان دم میزدنالد.
در نیمه دوم قرن نوزدهم ،تقاضا برای برابری زنان در زندگی اجتمالاعی و سیاسالی باله شالکل بالارزی
مطرح شد .در انگلیتان ،جنبش سیاسی زنان برای کیب حقوق سیاسی در سال  1856آغالاز شالد .در
ایاستمتحده ،جان استوارت میل ،فیلیوف سیاسی معروف انگلیس ،کتابی تحت عنوان اسالارت زنالان
نوشت و مارکیییتهای اولیه همانند انگلس در کتا منشأ خانواده و مالکیت خصوصالی و دولالت و
اگوست ببل از زنان حمایت کردند و سعی کردند سلطه مردان را همانند ساللطه سالرمایهداری مالردود
بدانند(بشیریه.)289 :1388 ،
اما با همه اینها ،بییاری از دانشمندان غربی که همزمان با آنها از زنان انتقاد میکردند ،معتقالد
بودند که زنان همچنان باید در خانهها باقی بمانند و این طرز تفکر حتی در میالان دانشالمندان قالرون
اخیر همانند هگل و ژان ژاک روسو و حتی آرتور شوپنهاور ادامه داشت .هگل میگفت« :زنان ممکن
است دارای فرهنگ ،اندیشه و ذوق باشند ،لیکن نمیتوانند به ایده مطلق دسالت یابنالد .تفالاوت میالان
مردان و زنان مثل تفاوت میان حیوانات و نباتات است» .ژان ژاک روسو نیز در کتا امیل میگویالد:
«جیتوجوی حقایق انتزاعی و عقلی و مبادی اصول علوم و دانشها و هالر آن یالزی کاله نیازمنالد
تعمیم باشد ،خارج از حد ادراک زن است .مطالعات زنان باید کالو عملالی باشالد .وظیفاله آنهالا اععمالال
اصولی است که مردان کشف کردهاند»(رمضان نرگیی .)1383 ،همچنین شوپنهاور میگفت« :زنالان
کودک صفت ،سبك سر و کوته نظر؛ در یكکالم ،در سراسر زندگی ،کودکانی بزرگ جثهانالد -یالزی
میان کودک و انیان بالغ ،یعنی بین یك کودک و یك مرد تمام و کمال» به زعم وی ،زنان هالم باله
لحاظ جیمانی و هم به لحاظ فعالیتهای روانی فاقد تواناییهای سزماند(.یاری.)59 :1386،
یك ارز یابی کلی از نظریات این متفکران نشانگر حقیقت انکار و در بعضی مواقالع ،تنفّالر آنهالا از
حضور زنان در سیاست است .به نظر متفکران ،منطالق ناکالافی ،ویژگالیهالا و توانالاییهالای روحالی و
سیاسی زنان را از اینکه یك شهروند سیاسی کامل باشند ،دور نگاه داشته است.
زنان در غر  ،از ابتداییترین حقوق خود بیبهره بودند و جنبش فمینییتی واکنشی در برابر ایالن
اجحاف بزرگ در حق زنان بود .ازاینرو ،در پی دو واقعه تالاریخی و انقالبالی در غالر  ،یعنالی توسالعه
سرمایهداری صنعتی و دموکراسی نمایندگی ،زمینه مناسبی برای زنان ایجاد شد تا با شالعار «تیالاوی
همهجانبه با مردان» بپا خیزند؛ بنابراین ،زنان که باورشان شده بود به لحاظ خلقت پیتتالر از مالردان
هیتند ،خواستند خود را از همه جهت همانند مردان سازند تا ننگ زن بودن از دامان آنها پاک شود.
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ازاینرو ،تقاضاهای فمینییتی در کشورهای پیشرفته سالرمایهداری برحیالب هالار مالورد ذیالل ارائاله
میشدند:
 استقالل اقتصادی؛
 دسترسی به قدرت و اقتدار سیاسی؛
 معیار مشابه جنیی برای زن و مرد؛
 پایان کلیشه معیار بندی جنییتی.
این هار مورد ،اساس خواستههای فمینییتی جهان غر را دربر دارنالد .ولالی ذکالر یالك نکتاله
ضروری است و آن اینکه این عقیده در غر نتایو مناسب به بار نیاورد که از جمله؛ ازهمگیالیختگی
خانواده از جلوههای آن است(مصفا.)79 :1375 ،
دیدگاه اسالمی نیبت باله فعالیالت سیاسالی زن ،در دو محالدوده مختلالف ،اهتمالام مالیورزد :اول
محدوده امت اسالمی که زن به عنوان فردی از افراد آن در فعالیتهای سیاسالیاش مشالارکت دارد و
دوم محدوده خانواده که در دیدگاه اسالالمی ،دارای وظالایف خالانوادگی اسالت و زن در الار و آن
میؤولیتهای زیادی را ایفا میکند .فهم رفتار سیاسی زن بدون توجه به تنظیم اجتماعی یك جامعاله
ممکن نییت و حرکت سیاسی زن در دیدگاه اسالمی ،از حرکت اجتماعی تفکیكپالذیر نییالت .درک
نکته اخیر ،از مهمترین رهیافتهای فعالیت سیاسی زن در جامعه اسالمی به شمار مالیآیالد .شالعور و
آگاهی ،بارزترین شروط مشارکت سیاسی است ،ون موجب افزایش فعالیت زن میشود .پیونالد زنالان
به میجد ،به عنوان محور جامعه اسالمی ،موجب افزایش آگاهیها و میزان مشارکت ایشان میشالود.
نتیجه این امر در زمان رسول خدا (صلیاهلل علیه و آله) ظهور تعداد زیادی صحابی زن بود کاله بالرای
همگان الگو و نمونه به شمار میآمدند .مشارکت زن در عرصاله سیاسالی کاله بالا صالالحیت و میالزان
آگاهی او مشخص میشود ،با ساخت و بافت جامعهای که در آن زندگی میکند ،ارتباط دارد; زیالرا در
اکثر جوامع ،فعالیت زن تابع عرف و سنت است .این عامل گالاه فعالیالت سیاسالی او را محالدود و گالاه
تیهیل میکند .دیدگاه اسالمی عرصههای حرکت سیاسی زن در دایره امت را در میان رابطه ایمالانی
ارزیابی میکند اما دیدگاه غربی به این عرصهها در دایره جامعه مدنی و در ار و رابطه شهروندی
مینگرد به عبارت بهتر عمل سیاسی زن در نگاه اسالمی یك امانت و یك تکلیف شرعی اسالت؛ امالا
در نگاه غربی حقی است که زنان آن را مطالبه میکنند و هدفی است که در تحقق آن مالیکوشالند و
منزلتی اجتماعی است که برای تحصیل آن عمل تالش میشود .این امر وجه تمایز دیالدگاه اسالالمی
از دیدگاه غربی در خصوص عرصههای فعالیت سیاسی زن است(بخش رحیمی.)1382 ،
در همین زمینه ،بیعت زنان با پیامبر اکرم(ص) که در آیه  12سوره ممتحنه آمده دلیل اسالت بالر
نگاه مثبت قرآن به مشارکت سیاسى زنان:
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«یا ایها النبیّ اذا جاء ک المؤمنات یبایعنك على أن سیشرکن باهلل شیئاو و سییرقن و سیالزنین و
سیقتلن أوسدهنّ و سیأتین ببهتان یفترینه بین أیدیهنّ و أرجلهنّ و سیعصینك فى معروف فبایعهنّ و
استغفرلهنّ اهلل إنّ اهلل غفور رحیم» (ممتحنه« .)12/اى پیامبر ،هرگاه زنان مؤمن نزد تو آیند که با تالو
بیعت کنند بر این شرط که یزى را با خدا شالریك نداننالد و دزدى و زنالا نکننالد و فرزنالدان خالود را
نکشند و دروغى را که در دستوبال خود ساخته وپرداخته باشند پیشنیازند و در هیچ کار پیالندیدهای
نافرمانى نکنند ،پس با آن ها بیعت کن و براى ایشان از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربالان
است».
در این آیه کریمه خداوند به پیامبر دستور میدهد که اگر زنان با ایمان نزد تو براى بیعت و اعالم
وفادارى به پیام تو و اطاعت از فرمان تو آمدند ،از آنان بیعت بگیر .ازآنجاکه (بیعت) در فرهنگ اعرا
زمان نزول قرآن به معناى پیمان وفادارى به کیى و اعالم اطاعت و فرمان برداری از او بالوده اسالت،
همانند پدیده (انتخا ) در فرهنگ سیاسى امروز که زمینه مشروعیت سیاسى حکومت و فرمالان بالری
مردم از آن را فراهم میکند ،بنابراین آیه کریمه به صراحت ،سهم داشتن زنان را در امرى کاله نقالش
تعیینکننده در سرنوشت سیاسى جامعه و رابطه دوسویه فرماندهى و فرمانبری حکومت و مالردم دارد
تأیید میکند و پیامبر را به عنوان حالاکم و فرمالانرواى دینالى و سیاسالى جامعاله وادار باله پالذیرش آن
میسازد(.حیینی.)173-172 :1380 ،
بهطورکلی باید گفت ،مشارکت سیاسی حق همه مردم و انیانها است و مشارکت زنان باله ایالن
دلیل از اهمیت و ارزش برخوردار است که بیعدالتیها و نابرابریها را تقلیل داده و بیالتری مناسالب
برای ایجاد توسعه پایدار ایجاد میکند .این امر به معنالای لالزوم برداشالتن موانالع مشالارکت زنالان در
اشتغال ،مدیریت و تصمیمگیری جامعه و تضمین بهرهمنالدی زنالان از حقالوق کامالل سیاسالی اسالت.
بهطورکلی ،آمارهای مختلف حاکی از آن است که روند حضور زنان در عرصههای سیاسالت و جامعاله
که پیشازاین مردانه تلقی میشد ،رو به رشد است .این امالر زنالان را در مقابالل بالا تبعیضالاتی الون
دسترسی نابرابر به منابع و امکانات ،ارتقای شغلی ،اعتمادبهنفالس و کیالب هویالت میالتقل و بهبالود
وضعیت اجتماعی آنان و در نهایت کل جامعه توانمندتر میکند.
 -3مشارکت سیاسی زنان ایرانی
مشارکت سیاسی زنان ایرانی در عرصههای سیاسی را میتوان به دو دوره قبل و بعالد از انقالال
اسالمی تقییم نمود.
 -1-3قبل از انقال اسالمی ایران
مهم ترین ویژگی زنان در یك صد سال اخیر ،ایالن اسالت کاله زنالان در بیالیاری از جنالبش هالای
سیاسی ،اجتماعی و حتی جنبش های میلحانه ی این دوران شرکت داشته انالد .ایالن ویژگالی موقعیالت
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آنان را با سده های پیش ازاین متمایز می کند .از طرف دیگر ،ون ایران در میان کشورهای خاورمیانه
پیشتاز تحول بوده تا حدی که بعضی از مورّخان ،انقال هندوستان و یا انقال اکتبالر روسالیه را هالم
متأثر از تحوست ایران و انقال مشروطه می دانند ،به همین دلیل می توان گفت :همان گونه که ایران
در خاورمیانه ،پیشگام مدرنیزاسیون و تحول خواهی بوده ،زنان ایرانی نیز نیبت به زنان خاورمیاناله در
جنبشهای سیاسی اجتماعی پیشتاز بودهاند.
وضعیت زنان در ایران عهد قاجار همانند عهد صفوی بود .نظام فئالودالی و عالرف جامعاله انالزوای
زنان را به گونهای تشدید کرده بود که در کلیه سطوح اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصالادی جامعاله
جز حضور مردان را شاهد نییت .با این اوصاف ،وقایعی که در سطم جهان به وقوع پیوست به تالدریو
این انزوا را کمرنگ کرد و شکل گیری مدارس دخترانه و حضور زنان در وقالایعی مثالل قالرارداد رژی،
نهضت مشروطه ،انجمن های سیاسی سری را سبب شد .در همین دوران ،یکی از حالوادث مهالم کاله
زمینه حضور زنان را فراهم کرد ،واقعه تنباکو بود .تهدید میرزای آشتیانی برای ترک کشور یا کشالیدن
قلیان در مکان های عمومی توسط شاه و حمایت هزاران تن از زنان و تالش برای بیتن بازار ،نموناله
کو کی از مشارکت بانوان در حوادث تاریخی آن زمان است(فوران.)251 :1392 ،
محور تحوست اجتماعی ایران عصر قاجار ،انقال توده ای  1285شمیی بود که باله انقالال یالا
نهضت مشروطیت شناخته شده است .حضور زنان در اغلب رویالدادهای کلیالدی مشالروطیت از جملاله
بیت نشینی( )1285-1284تظاهرات تبریز که منجر به ابقالای مشالروطیت شالد و مقاومالت آذر و دی
 1290ثبت شده است .فروش جواهرات به قصد ایجاد بانك ملی ،ایراد سخنرانی های آتشین ،حمایت از
نمایندگان در برابر تهدیدات روسیه و جنگیدن در کنار داوطلبان مبارز از جمله فعالیت های آنان به نفع
مشروطه بود (فوران .)249-259 :1392 ،بهعنوان نمونه میتوان به بیبی مریم بختیالاری ملقالب باله
سردار مریم بختیاری اشاره کرد .او از زنان تحصیلکرده و روشنفکر عصالر بالود کاله باله طرفالداری از
آزادیخواهان برخاست و در این راه از هیچ یز دریغ نورزیالد .وی باله مثاباله زنالدگی ایلیالاتی در فنالون
تیراندازی و سوارکاری ماهر بود و ون همیر و جانشین خان بود عده ای سوار در اختیار داشالت و در
مواقع ضروری به یاری مشروطه خواهان می شتافت .سردار بی بی مالریم بختیالاری ،یکالی از مشالوقان
اصلی سردار اسعد بختیاری جهت فتم تهران محیو می شد .وی طی نامه ها و تلگراف های مختلف
بین سران ایل و سخنرانی های مهیو و گیرا ،افراد ایل را جهالت مبالارزه بالا اسالتبداد صالغیر (اسالتبداد
محمدعلی شاهی) آماده می کرد و به عنوان یکی از شخصیت های ضد اسالتعماری و اسالتبدادی عصالر
قاجار مطرح بوده است .قدرت سردار مریم در منطقه به حدی بود که روس ها به هنگام فتم اصالفهان
خصمانه به منزل او تاختند و اثاثیه او را به یغما بردند و کلیه اموال و امالک او را در اصفهان مصادره
کردند (دانشور علوی.)179 :1377 ،
زنان به رغم همه مشارکت و حضوری که در فرایند پیروزی انقال مشروطه ایفا کردند و به رغم
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عالیق به شرکت در تشکل ها و آینده سیاسی جامعه شان مطابق با ماده  4نظام نامه انتخابات مصالو
 17شهریور  1285قانون مشروطه از داشتن مشالارکت محالروم شالدند(نالاجی راد.)229-246 :1382 ،
درواقع ،زنان در کنار اشخاص ذیل از انتخا کردن بهطور مطلق محروم شدند:
 .1زنان؛
 .2کیانی که خارج از رشد و تحت قیمومیت شرعی هیتند؛
 .3اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسالم در حضور یکی از احکام شرع جالامعالشالرایط
به ثبوت رسیده باشد؛
 .4ورشکیتگان به تقصیر؛
 .5متکدیان و کیانی که به وسایل بیشرفانه تحصیل معاش میکنند؛
 .6مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که میتوجب حدود قانونی اسالمی شدهانالد(کالار،
.)21-20 :1379
بدین ترتیب زنان در ردیف افراد نابالغ ،مرتد ،متکدیان ،قاتالن ،سارقان و  ...قالرار داده شالدند تالا
ت حت لوای نین قوانین زن ستیزانه ای فرصتی برای طرح حقالوق فالردی و اجتمالاعی خالود نداشالته
باشند و در حاشیه تحوست اجتماعی به عناصری راکد و اییتا بدل شوند .بااینوجود ،هر نالد انقالال
مشروطه در ایجاد و استقرار یك نظام سیاسی مردمساسر تا حدودی ناموفق بود اما در این دوران بالود
که زنان ایران در مناطق مختلفی همچون آذربایجان ،گیالن ،قزوین ،اصفهان ،تهران و  ...با تشالکیل
انجمن های سری و ناسری هم دوش مردان به مبارزه با استبداد قاجاریاله پرداختنالد(رضالوی الهاشالم،
.)65 :1388
اگر ه مشارکت در امور سیاسی برای زنان از اوایل قرن بییتم و با تأخیری  100ساله بالا مالردان
آغاز شد؛ اما در ایران سال  1342به دنبال برنامه اصالحات انقال سفید حق رأی به زنالان تفالوی
شد .در همین سال ،در میان نمایندگان مجلس شورای ملی از بین  197نماینده  6زن وجالود داشالت.
در سال  1350از  270نماینده  2نفر زن بودند .بهطالورکلی در دوران  57سالاله حکومالت پهلالوی نیالز
تقابل سنت و مدرنیته به اوج خود رسیده بود و کشور در حال گذار به علت ماهیت وابیتهاش به غر
سعی می کرد تا عناصر وارداتی مدرنیته را بدون در نظر گالرفتن شالرایط ویالژهی فرهنگالی و مالذهبی
جامعه بهعنوان الگوی مقبول و متداول معرفی کند (رضوی الهاشم.)65 :1388 ،
در دوران پهلوی از زنان بهعنوان عناصر نوگرایی استفاده میکرد؛ کشف حجا یك نموناله بالارز
آن بود .درواقع ،در این دوره ،از زنان برای نماد نوگرایی نظام استفاده شالد .شالایانذکالر اسالت کاله در
ابتدای فعالیتهای زنان همواره سعی میشد که رنگ و بوی مذهبی آن حفظ شود ،بالهطالوریکاله در
سرلوحه اساسنامه اولین جمعیت زنان ایران ،یعنی نیوان وطنخواه ،تأکیالد بالر حفالظ شالعائر و قالوانین
اسالم بود؛ اما در دوران بعد ،با دخالت نظام سیاسی این تحوست تحمیلی شد و انجمن های زناناله بالا
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دربار مرتبط بود .همان طور که زندگی زن و تحوست اجتماعی و فرهنگی در زمان قاجار نمی تواند دور
از تعارضات امپریالییم روسیه و انگلیتان بررسی شود ،در دوران پهلوی نیز نمالی توانالد دور از روابالط
خارجی نظام اقتصاد سرمایه داری و سرگشتگی بین ساله عنصالر هویالت ملالی(اسالالم ،ملالی گرایالی و
غر گرایی) تحلیل گردد .در واقع ،زن در مرز این ارزشها قرار داشت.
اگر ه در حکومت پهلوی حق رأی به زنان اعطا شد و در پی آن ،تعدادی به نماینالدگی مجلالس
انتخا شدند و گروهی نیز به مقام های باس از جمله وزارت هم رسیدند اما بیشترین مشالاغل ،خالاص
گروه های باس اجتماع بود .مشارکت در سطم توده هیچ گاه باله معنالای واقعالی اتفالاق نیفتالاد .بالین دو
الگوی زن مدرن غر گرا و زن سنتی با ادر یك قشالر بینالابینی تشالکیل شالد کاله غالر گرایالی را
نمی خواست ،ولی درعین حال ،تحصیل کرده بود و اشتغال داشت .این قشر جدید کامالو سیاسی بودنالد،
احیاسات ضد غربی داشت و فرایند نوگرایی به شکل زمان شاه را امپریالییالتی مالی دانیالت .مبالارزه
علیه زن غر زده بخشی از مبارزه آن بود .این قشر نیز به خیل طرفداران انقال اسالمی پیوست .در
کنار آن ،بییاری از زنان تحصیل کرده غر که تأثیر استثمار غر را تجربه کالرده بودنالد نیالز جالای
گرفتند .همه عوامل منجر به سیاسی شدن توده عظیمی از زنالان شالد کاله محالیط مناسالبی را بالرای
شرکت زنان در فرایند انقال اسالمی فراهم کرد.
 -2-3زنان و انقال اسالمی(شکلگیری ،تداوم و تثبیت)
انقال اسالمی ایران ویژگی هایی دارد که در مجموع این انقال را در میان هماله انقالال هالای
جهان بینظیر و بیرقیب ساخته اسالت .یکالی از آن ویژگالیهالا ،قطعالاو ذیسالهمبالودن بالانوان اسالت
(مطهری .)44 :1376 ،با روشن شدن اولین شعلههای انقال که زمینالههالای آن در راهپیمالاییهالا و
تظاهرات و فعالیت های سیاسی سال  1357شکل گرفته بود ،زن ایرانی کاله قبالل از آن تنهالا ایفالاگر
نقشی بییار ساده و ناقص بود ،حصار بی بندوباری را در هم شکیت و پای باله میالدان علالم و عمالل
گذاشت و سیاست های فرهنگ استعماری را که موجودیت او را نادیده گرفته بود ،زیر پا گذاشت .زنان
در تاریخ انقال اسالمی ایران همواره به منزله بازوان توانمند انقال و برانگیزاننده شعلههای فالروزان
آن به شمار آمدهاند و نقش آنان در انقال اسالمی بییار عظیم تلقی شده است؛ این نقش برجیته را
میتوانیم بهخوبی در بیانات گهربار حضرت امام خمینی(ره) مشاهده کنیم .ایشان بالا تجلیالل مکالرر از
نقش بارز زنان در پیروزی انقال اسالمی فرمودند:
«در میئله تنباکالو پیشقدم بالودند ،در میئله مشروطیت پیشقدم بوده انالد و بحمالداهلل زنهالا در
ایالن جمهوری اسالمالی نانچه در همه میالائلی کاله عمالومالالی پالیش آمالده اسالت ،بالالرای ایالالران
پیشقدم بودهاند(».صحیفه نور امام خمینی ،ج .)278 :19
«در مملکت ما اینطور شالد که بانالوان همالدوش بلکه جلالوتر از مردها از خانهها بیرون آمدند و
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در ایالن راه اسالمالی زحمت کشیدند و رنو دیدند ،جالوان دادند ،شوهر دادند ،برادر دادند ،معذلك رنو
کشیدند ،عمل کردند ،پشتیبانی از اسالم کردند و مردها هالم بهتبع زنها این کار را کردند( ».صحیفه
نور امام خمینی ،ج .)162 :11
«زنهای محترم متعهد ایران پیشاپیالش مردان به میدان رفتند و سالد عظالیم شاهنشالاهی را در
هالم شکیتند و ما و همه مرهون قیام و اقدام آنان هیتیم(».صحیفه نور امام خمینی ،ج .)73 :12
بنابراین ،در سبه سی گفته ها و نوشته های امام خمینی در دوران مبارزه و دو دهه اول انقال  ،باله
موارد بییاری برمی خوریم که حاکی از نظر میاعد ایشان نیبت به مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان
است .پس از پیروزی انقال نیز ایشان طی سخنانی که به مناسبت های گوناگون ایالراد فرمالوده انالد،
سهم شمگیر زنان در پیروزی انقال اسالمی و دوران جنگ و نیز لزوم مشارکت اجتماعی زنالان در
جامعه اسالمی را مورد تصریم قرار دادهاند.
زنان در انقال با حفظ اصول و موازین اسالالمی از هالیچ گوناله فالداکاری در راه بالهثمررسالاندن
انقال خودداری نکردند .آنها پابه پای مردان در تظالاهرات میلیالونی تاسالوعا و عاشالورا و ...شالرکت
کردند ،شهید دادند و محرومیتها را تحمل نمودند .بهعنوانمثال در فاجعه هفدهم شهریور که نقطاله
عطفی در انقال به شمار میآید ،به استناد نقلها و فیلمها ،زنان بیشتر از مردان شهید دادنالد .در آن
واقعه زنان در میان شهدا نشیتند و از سوی نیروهای رژیم ظالمانه مورد رگبار قرار گرفتند(مطهالری،
.)51 :1376
زن ایرانی با ظهور انقال اسالمی تحول یافت و تحول آفرید؛ هالر روز بالهسالوی رشالد و کمالال
تازه ای راه یافت و در کوره انقال آبدیده و استوار شد .زنان میلمان و متعهد کشورمان برای پیشبرد
اهداف انقال اسالمی در صحنه های سیاسی الال اجتماعی ،بیالیار فعالال و سالازنده قالدم برداشالتند و
حرکتهای اجتماعی عظیمی با مشارکت آنان شکل گرفت .اندکی پس از اضمحالل حکومت پهلوی
و استقرار نظام جمهوری اسالمی ایران ،امریکا که پایگاه عظیم سیاسی ،اقتصادی و نظامی خالود را از
دست داده بود ،درصدد برآمد تا دوباره ردپایی برای خود در ایران اسالمی بیابد و به همین دلیل جنگ
علیه ایران را با تحریك رژیم بعث عراق برانگیخت .در آن شرایط ،تنها نوزده مالاه از حاکمیالت نظالام
نوپای جمهوری اسالمی میگذشت .تحالوست و دگرگالونیهالای عظالیم ناشالی از انقالال  ،تغییالر در
سییتم اجتماعی الال نظامی کشور و سایر عوامل درونی موجب شده بودند نظام اسالمی هنوز از قالوام،
ثبات ،قوت و قدرت سیاسی الال نظامی کافی بی بهالره باشالد .در نالین شالرایطی بالود کاله شالهرها و
مرزهای ایران بهطور گیترده مورد تهاجم و تجاوز دشمن قرار گرفت.
با آغاز جنگ تحمیلی فصل دیگری از حیات و حضور زنان آغاز گردید .زنان ون کوهی اسالتوار
در برابر مصائب ،شداید و پیامدهای جنگ مقاومت نمودند و علیرغم دشواریهای فراوان و توطئههای
بییار استکبار برای خارج نمودن زنان از میدان سیاسی اجتماعی ،از عزت ،شرف و منزلت کشورشالان
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دفاع کردند .زنان میلمان ایران در هنگام جنگ ،با ساختن سنگرهای دفاعی ،حضور در میاجد برای
فراگیری آموزش های نظامی ،شرکت در مراکز پشتیبانی و تدارکات ،خدمات رسانی به نیروهای رزمی،
تشویق و ترغیب فرزندان ،همیران ،پدران و برادرانشان برای شرکت در میادین جنگ و حتی حضالور
میتقیم در برخی جبهههای شهری و ،...دفاع قهرمانانهشان را به منصاله ظهالور رسالاندند و رسالالت و
اصالت خود را به جهانیان نشان دادند .فرزندانی که به هنگام خردسالی در آغوش پرمهر ایالن مالادران
در صف تظاهرات شرکت می کردند و شاهد حق طلبی آنان بودند ،در زمان جنگ به مردانی با صداقت
و خلوص نیت تبدیل شدند و حماسهآفرینی در جبهههای نبرد حق علیه باطل را بر عهده گرفتند.
در ادامه با پایان جنگ و خروج مقتدرانه و موفقیتآمیز انقال اسالمی از یالك تجالاوز و بحالران
خارجی ،زنان به مانند دوران انقال و دفاع مقدس باله فعالیالت خالود در تمالام عرصالههالای سیاسالی،
اجتماعی و اقتصادی ادامه دادند و عهدهدار نقشهای جدیالدی در ج.ا .ایالران جهالت تالداوم و تثبیالت
انقال اسالمی شدند که همچنان نیز ادامه دارد و پیشبینی میشود مشارکت سیاسی زنان به شالکل
مطلو تری در تثبیت و تداوم انقال اسالمی همچنان ادامه پیدا کند.
 -4الگوهای مشارکت زنان در انقالب اسالمی
به طورکلی و در اثبات فرضیه این مقاله باید گفت زنان در قالالب ساله الگالوی مشالارکت سالنتی،
مشارکت بیالیو وار و مشالارکت مالدرن ،در فراینالد شالکل گیالری ،تالداوم و تثبیالت انقالال اسالالمی
نقشآفرینی کردهاند که در ادامه گونگی آنها را توضیم خواهیم داد.
 -1-4مشارکت سنتی
در طول تاریخ و در فرایند شکلگیری جوامع مختلف در غر و شرق ،زنان همواره نقش ،وظایف
و کارکردهای مشخص و گاها مشابهی داشتهاند که در شکلگیری انقال اسالالمی و تالداوم آن نیالز
میتوانیم به خوبی مشاهده کنیم .این نقش و کالارکرد پراهمیالت و حیالاتی زنالان کاله مالیتالوان آن را
مشارکت سنتی زنان یا مشارکت غیرمیتقیم نامید در انقال اسالمی نیز بهخوبی متبلور شد که از آن
جمله میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
 .1تأثیری که زنان روی شوهران ،فرزندان ،پدران و برادرانشان داشتند را میتوان بهعنوان نخیتین و
مهمترین عنصر از مشارکت سنتی یا غیرمیتقیم زنان در انقال اسالمی تلقی کرد؛ مرد الهام گیالر
از زن است و اگر در یك جریان اجتماعی زنان هماهنگی نداشته باشند ،از تأثیر مرد هم فوق العالاده
کاسته می شود؛ به همین نیبت اگر زنان نقش موافق و احیاسات موافق داشته باشند ،نیروی مالرد
نیز ند برابر می شود و زنان نیروی محرکی برای مردان به شالمار مالی رود .زنالان در طالول تالاریخ
نه تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جیم آن ها ،بلکه الهالام بخالش ،نیالرو دهنالده و مکمالل
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مردانگی آنان نیز بوده اند .ازاین رو شرکت بانوان در حوادث انقال باعث تقویت شالهامت و جرئالت
جوانان گردید و حرکت انقال را تندتر و شدیدتر کرد .نقش زنالان درکالل از ویژگالیهالای خاصالی
برخوردار است .صالح و فیاد کل جامعاله از صالالح و فیالاد زنالان سر شالمه مالیگیالرد .زن یکتالا
موجودی است که می تواند از دامن خود افرادی به جامعه تحویل دهالد کاله از برکاتشالان ناله یالك
جامعه بلکه جوامع به استقامت و ارزش های واسی انیانی کشیده شالوند الالال البتاله عکالس آن هالم
صادق است (صحیفه نور ،جلد  :16ص .)127-125
 .2اهدای کمكهای مالی نقدی و غیر نقدی؛ اهدای اینگونه کمكها از سالوی زنالان کاله در صالدر
اسالم و از سوی زنان میلمانی ون حضرت خدیجه کبری (س) نیز متداول بود در فرایند مبارزات
انقالبی و بهویژه در دوران جنگ بهعنوان مرحله مهمی از دوران تثبیت و تداوم انقال نیز ما شاهد
آن بودیم .بهطوریکه یك نشریه خارجی به میئله جهاد مالی زنان ایرانالی باله جبهالههالای جنالگ
میپردازند و آن را با کمك های مالی زنان عراقی مقاییه می کند« :پرزیدنت صدام باآنکه از جانالب
کشورهای برادر عر یعنی عربیتان و کویت به نحو بزرگ منشانه ای از نظر مالی حمایت می شالود
(با این وصف) در  1982صالح دید تا از خانم های کشورش بخواهد تا زیورآست خالود را باله جبهاله
هدیه کنند .تهران رقیب بزرگ جنگی بغداد نیاز به نین اقداماتی نداشت ،زیرا در ایران باله وضالوح
انگیزه پاداش الهی و اطمینان از این که آن ها قربانی تهاجم شدهاند ،برای این کار کافی بود ...لذا در
مقاییه با عراق که به دوستان عر  ،طرفهای تجاری و ارسالکنندگان اسلحه حداقل  50میلیالارد
بدهکار است و بازهم بهوسیله پول سالالطین نفتالی عالر تغذیاله مالیشالود ،ولالی تهالران تالاکنون
حیا کتابش باهم میخواند .آمار دقیقی از کمك های زنان ثروتمند عراقی به رژیم صالدام در دوره
جنگ در دست نییت ولی این کمك ها به اندازه ای نبوده که رژیم عراق را وادارد از آن تقدیر نماید،
در عوض ،گاه شاهد بوده ایم که زنان عراقی به جای کمك به سربازان عراقی کمك مالی خود را به
ایران داده اند تا به مصرف رزمندگان ایرانی برسد ،گاه این کمك ها به اندازه ای بود کاله تقالدیر امالام
خمینی(ره) را به دنبال داشت که تقدیر  28آذر  1366یکی از آن هاست»(سازمان تبلیغات اسالالمی:
.)1394
 .3اهدای کمكهای بهداشتی و غذایی در دوران انقالال و جنالگ و شالرکت در فعالیالتهالای سالتاد
پشتیبانی جنگ؛ جلوه های دیگر مشارکت خواهران و همیران و مادران میلمان ایرانی در انقالال
اسالمی را باید در تهیه و تدارک اجناس و اقالم غذایی و بهداشتی و درمانی موردنیالاز رزمنالدگان و
سربازان دید .زنان در حمایت مادی و لجیتیکی از جبهه های جنو و غر  ،از جالان و مالال خالود
مایه گذاشتند و صحنه بهیادماندنی و فراموش نشدنی فراوانی را خلق کردند .آن ها بالرای رزمنالدگان
شال و کاله بافتند ،برای سربازان لباس و ملحفه دوختند ،برای سربازان غالذای گالرم پختنالد و باله
درمان مجروحان جنگی میپرداختند.
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 .4اقدام عملیاتی و حضور میتقیم در صحنههای نبرد؛ در دوران مبارزات انقالبالی و همچنالین دفالاع
مقدس زنان انقالبی ایران در برخی مواقع حیاس و سرنوشالتسالاز در صالحنههالای نبالرد حضالور
میتقیم داشتند که نقش آنها را بیشازپیش برجیته نموده است.
به طورکلی باید گفت مدل سنتی از مشارکت زنان انقالبی ایران را میتوان بهخوبی در خالل مبارزات
انقالبی و در دهه اول انقال و بهویژه جنگ تحمیلی مشاهده کرد .اهم فعالیتهای ایشالان در زمالان
دفاع مقدس را بهطور خالصه را میتوان نین برشمرد1 :الال امالداد و پشالتیبانی و رسالاندن وسالایل و
مهمات به رزمندگان 2ال تهیه دارو و درمان برای مجروحان و نیالز پرسالتاری از آن هالا 3الال تشالویق و
تهییو مجاهدان 4ال به دست گرفتن سالح و نبرد میتقیم با دشمن (نیکخواه.)181-180 :1374 ،
 -2-4مشارکت بییو وار
مشارکت بییو وار زنان در انقال اسالمی را بایالد مشالارکتی مالابین مشالارکت سالنتی و مالدرن
دانیت و خصیصه ویژه آن ،جمعی بودن و خودجوش بودن مشارکت زنالان اسالت کاله سالابقه آن باله
سالهای بییار دور برمیگردد و نمودهای بارز آن را میتوان در موارد ذیل نام برد:
 .1شرکت در راهپیماییها ،تظاهرات و شورشهای متعدد؛ همانند شورش زنالان در نهضالت تنبالاکو و
اجتماع زنان در سر راه ناصرالدین شاه در جریان گرانی نان و مظفرالدین شالاه در جریالان مهالاجرت
علما به قم و همچنین اجتماع آنان مقابل مجلس در تهدید روس علیه ایران (زمان مشالروطه دوم)؛
این نمونه از مشارکت بییو وار زنان را بیش از هر زمان دیگری در مرحله پیروزی انقال اسالمی
میتوانیم مشاهده کنیم .در واقع ازآنجاییکه پیام نهضت امام خمینی (ره) برای تمالامی گالروههالا و
اقشار مختلف مردم جذابیت داشت ،دراین بین زنان نیز الون مالردان در حمایالت از امالام در صالف
مبارزه با استکبار قرارگرفته و با شرکت در تظاهرات ضد شاهی خواستار برقراری رژیمی مردمی بالا
ساختار و کالبدی اسالمی شدند.
 .2شرکت و حضور در راهپیماییهای مناسبتی و ادواری انقالبی بعد از پیروزی انقال که بدون شك
نقش برجیتهای در تداوم انقال اسالمی و تحقق شعارهای آن داشته است؛ مانند راهپیماییهالای
مربوط به سالگرد انقال  ،روز جمهوری اسالمی ایران ،روز قدس و مانند آن .همه ساله خبرنگالاران
زیادی از کشورهای مختلف جهان برای ارائه گزارش از راهپیماییهای ملی به تهران میآیند .یکی
از صحنه های قابل توجه در این راهپیماییها مشارکت طیالف هالای مختلالف فکالری زنالان ،اعالم از
سنت گرا و مدرن در دعوت رهبران دینی ،سیاسی و اجتماعی از مردم است .نحوه پاسالخ مالردم باله
این دعوت ها به لحاظ تحلیل جامعه شناختی بییار مهم و قابل تأمل است .مردم در طی سیوشالش
سال گذشته ،شرکت در انتخابات و راهپیماییها را ،صرف نظر از طیف سیاسی و جناحی کاندیالداها،
رأی به نظام و شرکت در یك رفراندوم عمومی تلقی کرده و حضور خود را یك حضور فراجنالاحی و
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رأی به جمهوری اسالمی میدانند.
 .3شرکت و فعالیت در سازمانهای مردمی مانند بییو میتضعفین که نقش مهمی در تثبیت و تداوم
انقال اسالمی داشته است.
 .4شرکت و حضور گیترده در رفراندومها ،انتخابات و استفاده از حق رأی
به طورکلی ،زنان انقالبی ایران اسالمی با مشارکت بییو وار خود نقش ارزندهای در حفظ شعارها،
اصول و ارزشهای انقالبی و در نهایت تداوم و تثبیت انقال اسالمی داشتهاند .این نوع از مشالارکت
زنان انقالبی هرساله و در مناسبتهای مختلف تبلور مییابد.
 -3-4مشارکت مدرن
مشارکت زنان در فرایند شکل گیری ،تداوم و تثبیت انقال اسالالمی تنهالا منحصالر در مشالارکت
سنتی و بییو وار نبود و مشارکت مدرن را می توان الگویی دیگر از مشارکت دانیت که بعد پیالروزی
انقال اسالمی برای تمامی زنان اعم از طبقات پایین و باسی جامعه فراهم شد .جلوههای این مالدل
از مشارکت زنان در انقال اسالمی را میتوان در موارد زیر خالصه نمود:
 .1حضور فعال در انتخابات؛ این حضور فعال در انتخابات هم برای انتخا کردن بالوده و هالم بالرای
انتخا شدن .در واقع ،زنان انقالبی ایران هم بر اساس الگالوی مشالارکت بیالیو وار در انتخابالات
مختلف حضور گیترده داشتهاند و هم مطابق با الگوهای مالدرن مشالارکت زناناله ،از حالق انتخالا
شدن بهرهمند شدهاند .حق انتخا شدنی که در دوران پهلوی تنها منحصالر باله خالانواده اشالراف و
اعیان بود و طبقات فرودست جامعه از آن محروم بودند؛ اما زنان انقالبی ایران هم بنا به خواست و
اراده خود و هم مطابق با شعارها و آرمانهای نوین انقال اسالمی نهتنها حق انتخا کردن خالود
را تثبیت کردند بلکه حق انتخا شدن خود را ایجاد و تثبیت کردند.
 .2شرکت و حضور در قوای مقننه ،مجریه و قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیتی با تکیاله بالر شاییالته
گزینی ،بهجای استفاده از پیوندهای خانوادگی .در دهههای اخیر بعد از انقال اسالمی ایران ،عالوه
بر افزایش قابل توجه تعداد زنان فعال در سطوح مدیریتی در دستگاههای مختلالف ملالی یالا محلالی،
مشاغلی ایجادشده اند که به لحاظ اقتضائات اجتماعی ،جنییتی ،اعتقادی و امثال آن ،جز زنان قالادر
به تصدی آن ها نییتند .به عنوان نمونه؛ عالوه بر رییس جمهور کاله دارای یالك معالاون بالا عنالوان
معاونت امور زنان است ،کلیه دستگاه های دولتی در ایران ،ه در مدیریت ارشد اجرایی کشور یعنی؛
وزراء و ه در رده های میانی مانند؛ استانداران و مدیران دستگاه های دولتی ،پیالت رسالمی مشالاور
امور زنان پیش بینیشده که لزوماو بانوان متصدی آن پیت ها میباشند و وظیفه آنان توجه ویژه باله
مطالبات و نیازهای زنان در حالوزه وظالایف و مأموریالت هالای آن دسالتگاه و حالوزه اجرایالی اسالت.
به طورکلی ،انتصا زنان به سمت هایی همچون وزارت ،سفارت ،معالاون ریالیس جمهالوری ،مشالاور
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رییس جمهوری ،مشاوره سیاسی رییس جمهوری ،مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری ،معاون حقالوقی
و امور مجلس و مشاور در امور زنان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالالمی ،انتخالا مشالاوران زن در
کلیه وزارتخانه ها و استانداری های سراسر کشالور از نشالانه هالای مشالارکت زنالان در سالطم بالاسی
تصمیم گیری است .روند صعودی درصد داوطلبان و منتخبالین زن در انتخابالات دورههالای مختلالف
مجلس شورای اسالمی گویای افزایش مشارکت زنان در مراکز تصمیمگیری و قانونگذاری است.
 .3حضور در احزا و جریانات سیاسی؛ بعالد از پیالروزی انقالال اسالالمی نیالز زنالان حضالور مالؤثر و
برجیتهای در احزا و جریانات سیاسی داشتهاند که روزبهروز بر کیفیت و کمیت نقالش آنهالا نیالز
افزوده میشود .بدون شك حضور زنان در جریانات و احزا سیاسی مالیتوانالد در تالداوم و تثبیالت
انقال اسالمی نقش مهمی داشته باشد و میلماو نتیجه این نقشآفرینی زنان توسعه سیاسی هر ه
بیشتر جمهوری اسالمی ایران خواهد بود.
 -5پیشنهادات
گر ه هم بر اساس مبانی دینی و هم به موجب دیدگاه رهبران سیاسی جمهوری اسالمی ،حضالور
و مشارکت زنان در عرصههای سیاسی و سطوح تصمیمسالازی مالورد تأکیالد اسالت و رشالد شالمگیر
مشارکت زنان ایرانی به شکلهای مختلف در دهههای پس از انقال اسالمی ،همین رویکرد مثبالت
و اهتمام جدی را نشان میدهد ،اما دستاوردهای موجود هنوز کافی به نظر نمیرسد .لذا:
 افزایش تعداد زنان در پیتهای مؤثر سیاسی و کرسیهای مجلس همچنان باید مطمم نظر باشد.
 ترغیب زنان در جهت تقویت حضورشان در مدیریت ملالی بالهجالای مالدیریتهالای محلالی و نیالز
آشناسازی زنان داوطلب نمایندگی مجلس بالا شالیوههالای جالدیتالر تبلیغالات و تالأثیر بیشالتر بالر
رأیدهندگان بهمنظور افزایش آرای داوطلبان زن برای ورود به مجلس باید از راهبردهای مهم ما
در این زمینه باشد.
 باید توجه داشت که با افزایش آمار حضور دختران ایرانی در دانشگاهها در سالالهالای اخیالر حتالی
بیش از پیران ،به طور طبیعی مشارکت زنان در آینده انقال اسالمی ایران افزایش خواهد یافالت و
مراکز تصمیم سازی ،حضور زنان را در عرصههای مختلف کشور بیشازپیش تجربه خواهد کرد.
 این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ازآنجاکه زنان ایرانالی کالامالو مبتنالی بالر شالاخصهالای
فرهنگ دینی و ملی خود ،ایفای نقشی مؤثر در خانواده بهویژه بهعنوان مادر را امری مقدس مالی-
دانند ،قرار دادن آنها در موضع انتخا میان نقشهای خانوادگی و اجتمالاعی یالك خطالای مهالم
راهبردی است؛ بنابراین یافتن راههایی که بتواند باعث اطمینان زنان از عدم تعارض میالان دوگاناله
خانه و جامعه گردد و ایجاد توازنی که عمالو زنان را به ایفای نقش مالؤثر در هالر دو بخالش موفالق
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سازد ،در افزایش مشارکت اجتماعی زنان ایرانی بییار اثربخش خواهد بود.
 سخن آخر آنکه؛ تداوم و توفیق حضور زنان در عرصه قدرت و سیاست ،میالتلزم توسالعه فرهنالگ
پذیرش و اهتمام به جایگاه زنان در نظام تصمیم سازی و تصمیمگیری و البته انتقال این فرهنالگ
به نیل بعدی از طریق تربیت مادر آنهاست.
 مادرانی که در عرصه قدرت و سیاست حضوری فعال ،بانشاط ،عفیفانه و مؤثر دارند ،نیل آتی را
انیانهایی میئولیتپذیر و آگاه به زمان خود میپرورانند .لذا حتی برای افالزایش حضالور زنالان در
عرصه های اجتماعی ،توجهی دوباره و اهتمامی ویژه به مادرانگی و آثار آن ضالروری اسالت .یالزی
که گاه در مناسبات زندگی مدرن و در روند تأکید بر نقشهای اجتماعی زنان مورد غفلت قرار می-
گیرد.
نتیجهگیری:
ک اهش مشارکت زنان پیش از انقال به خاطر عدم سازگاری الگوی مشارکت رژیالم گذشالته بالا
گفتمان دینی اسالم بوده است و در آستانه انقال و بعدازآن به خاطر تغییر این الگو و تطالابق آن بالا
گفتمان دینی که توسط امام خمینی(س) ارائه شده بود مشالارکت زنالان خصوصالاو مشالارکت تالودهای
افزایشیافته است .نتایو بهدستآمده حاکی از آن است که زنان در فرایند شکلگیری ،تداوم و تثبیت
انقال اسالمی ایران به سه صورت زیر مشارکت داشتهاند:
 .1مشارکت سنتی(شامل تشویق مردان به مبارزه و جهاد و کمكهای مادی ،بهداشتی و غالذایی باله
مبارزان انقالبی و رزمندگان)
 .2مشارکت بییو وار(شرکت در راهپیماییها در قبل و بعد از انقال اسالمی و همچنالین حضالور در
انتخابات و رفراندومها)
 .3مشارکت مدرن(شرکت در انتخابات برای انتخا کردن و انتخا شالدن ،حضالور در عرصالههالای
مدیریتی و نهادهای حاکمیتی و همچنین حضور در احزا و تشکلهای سیاسی)
در نهایت باید گفت ،انقال اسالمی و دیدگاههای بنیانگذار آن ،بالرای تالودههالای عظیمالی از زنالان
میلمان و پایبند به ارزشهای اسالمی این امکان را فراهم ساخت که بالا حفالظ ارزشهالای دینالی و
اعتقادی مشارکت جدی در فعالیتهای سیاسی  -اجتماعی داشته و حجا را مالانع نالین مشالارکتی
قلمداد نکنند .همچنین ،ما شاهد تغییر در الگوی مشارکت زنان بعد از انقال بودیم کاله ایالن الگالوی
جدید مشارکت زنان از سطم نخبگان و برگزیدگان و اقشار خاص به کل اقشار جامعه خصوصاو طبقات
پایین جامعه تعمیم داد که تا پیش از پیروزی انقال اسالمی ما شاهد آن نبودیم.
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