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  مقدمه 

سالمي که البته خود ستاوردهاي انقالب ا صل تالش نقش آفرينان آن اعم از مردان و زنان انقالبي  از جمله د نيز حا

هاي احياي کرام  و منزل  زن مستتلمان و فراهم نتتمن زمينه براي حهتتور همه جانبه زنان در عرصتته ؛بوده استت 

     هاي علمي فرهنگي زنان و منزل  و تحکيمچنم در مقايستته با شيفتترف  هر .ستتياستتي و ادت تتادي استت  ،اجتماعي

هور در نقش هاي سئولي  خانوادگي و ح صه علم وم ن  و درما هاي بزرگي در عر نتغال در بخشبهما هاي ن و ا

اما نک نيس  که  ؛متناسب با انتظارات نيس  ،مولم، هنوز سهم و جايگاه بانوان در هرم مميريتي و سياسي کفور

البته  انقالب اسالمي براي بانوان اين سرزمين عرصه اي گسترده و واال براي نقش آفريني همه جانبه زنان ايجاد کرد.

نته انم و نميزنان انقالبي  خود در تحقق ا صلي و تعيين کننمه را دا توان براي ح ول اين منزل  که ين امر نقش ا

اي ستتياستتي و هم چهل ستتاله نقشاما رون ؛نان من  گذانتت آبر  ،انقالبي حاصتتل نتتمه البته با تالش و هم  زنان

هاي بانوان ت و حق طلبيهاي خطير، مطالبااجتماعي زنان  اميمآفرين و رو به جلو بوده و به موازات ايفاي مسئولي 

آهنگي نتابان در رسيمن بانوان ايران زمين  ،انقالب نيز فراروي نظام اس  تا رونم نکوفاي گذنته شنجمطليعه در 

  

سياسي  ،اجتماعي ،علمي ،زمينه هاي رشد فرهنگي زنان و فراهم شدناسالمي ايراني  هويتنقش و منزلت و احياي 

اساسي و حصول آن سهم خود بانوان نيز  از دستاوردهاي انقالب اسالمي است که البته در بانوان و مديريتي

قانون اساسي جمهوري اسالمي که حاکم بر تمام قوانين و مقررات جاري کشور است، حمايت  .است چشمگير

صريح خود را از شأن خانوادگي و اجتماعي زن ابراز کرده است که دليل روشني بر نگرش مثبت رهبران انقالب 

. و تدوين کنندگان قانون اساسي به مسائل زنان است خصوص نگرش  مترقيانه فقهي و سياسي امام راحلهب اسالمي

از طرفي سهم بانوان در پيروزي انقالب اسالمي غير  .توان از خدمات متقابل زنان و انقالب اسالمي سخن گفتمي

در عرصه مشارکت  .قابل انکار است و در قانون اساسي نيز توجه به منزلت و حقوق زنان مورد توجه بوده است

ها و يا مشارکت در انتخابات سهم زنان همپاي مردان و راهپيمايي مردميعرصه هاي  از مشارکت درسياسي اعم 

 هاي بلندي در زمينه سازي براي نقش آفريني بيشتر زنان درطي چهل سال گذشته گام قابل توجه بوده است.

هاي علمي عرصه ن درهاي چشمگير زناپيشرفتبرابر آمار موجود   .هاي اجتماعي برداشته شده استعرصه

هرچند بايد اذعان کرد  .توجه است دانشگاهي و پذيرش بار مسئوليت در دستگاه هاي مختلف نظام درخور

هاي مديريتي و سياسي بسيار بيش از وضع موجود عرصه هاي زنان فرهيخته و توانمند درها و توانمنديظرفيت

 .جبران شود وضعرود در دهه پنجم انقالب اسالمي اين است و انتظار مي
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خ وص در چهلمين هاين نکته دابل ذکر اس  که رسانه هاي بيگانه ب به منزل  نايسته و بايسته آنان به خود گيرد.

هاي منحط س اها و تنگناها و سيبا سياه نمايي و با چفم فروبستن بر همه محمودي سال انقالب اسالمي کونيمنم 

رژيم دوران طاغوت در دبال زنان کارنامه جمهوري استتالمي در توجه به حقوو و منزل  زنان را ستتياه نمايي کرده و 

سازنم. نبکه تلويزيوني  نيمي از شيکره اجتماع مردم انقالبي را نااميم  صمد طرح به طور مثال  فنال در  ايران اينترن

سالمي بر آمم که  سال شيش تا کاين اتهام به جمهوري ا ستيون ندر مجموع ذهني  حاکمان از چهل  زنان  بر فرود

 ... 1.اس 

ساله گذنته و چفم انما منزل  زن مسلمان ي هاي کلي در احيازاز اين جه  آگاهي بخفي و واکاوي مسير چهل 

ضروري به نظر مي سم.در ايران  سيا ر هور و ظهور نقش و منزل   نتار به طور گذرا نگاهي دارد به ح و سي اين نو

  .چهل ساله جمهوري اسالمي ايران اجتماعي  بانوان در

 پيشينه تحقيق 

)با تأکيم بر آراي حهرت  نگرني گفتماني به مفارک  زنان در انقالب اسالميدر مقاله اي با عنوان درودي  مسعود

گفتمان انقالب استتالمي را در باره نقش زنان ميانه اين دو  ،با تمايز ميان گفتمان ممرن و ستتنتي 2امام خميني )ره(

دادنم که نه در هستتته اوليه گفتمان انقالب استتالمي را زناني تفتتکيل مي :آورده استت  وي .کنمگفتمان ترستتيم مي

جاي ميچارچوب آموزه مان ستتتنتي  نم در هاي گفت دادر بود نه  نم و  مان گرفت تاري گفت هاي رف چارچوب الگو

سيون عمل کننم. اين گروه با شايگاه هاي متنوعي بودنم که هاي اجتماعي متفاوت داراي تح يالت و آموزشممرنيزا

هاي استتالمي و مذهبي اين گروه حکاي  از التح تتيل نتتمه بودنم. گرايشهاي خارجي يا داخلي فارغاز دانفتتگاه

سل جميمي از زنان دنکل ن  که در چارچوب هيچ يک از گفتمانگيري ن گرفتنم و به تعبير هاي دبلي درار نميا

سل جميم  .کردنمنريعتي در عالم برزخي زنمگي مي سالمي تنها به شونش دادن اين ن اما موفقي  گفتمان انقالب ا

وزه گفتمان اي از مخاطبين هر يک از دو گفتمان موجود در حنتتم بلکه مهمتر از آن جذب بخش عممهمحمود نمي

ضعف هر يک از گفتمان سته کردن نقاط  سالمي با برج سو و ارائه راه خود بود. در وادع، گفتمان انقالب ا ها از يک 

سته از مخاطبان گفتمانحل سوي ديگر آن د سب از  سيون را که با آموزههاي منا سنتي و ممرنيزا هاي مطرح هاي 

به باور درودي  نموده و در صورت بنمي گفتماني خود جذب کرد.نمه آنها انطباو و هماهنگي نمانتنم دچار ريزش 

هاي فعالي   سازي ف سالمي و شس از آن را بايم در فراهم  سياسي زنان در انقالب ا نرايط افزايش مفارک   يکي از 

سبب ترويج آموزه س . در دبل از انقالب و به  هدر اجتماع براي زنان دان اي هاي غربي در دالب گفتمان ممرنيته، ف

د، اما اين فها در تهاد با فعالي  براي زنان اگرچه به لحاظ اجتماعي و ساز و کارهاي حکومتي تا حمودي گسترده بو
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نخ ي خانوادهآموزه هاي اجتماعي براي فعالي  هاي ديني و  سالمي، ف ن . اما با شيروزي انقالب ا ي ايراني درار دا

فتري با مؤلفه نرعي و خازنان با انطباو بي نکل گرف هاي  س  که  .نوادگي ايراني  فان داده ا تحقيقات اجتماعي ن

سالمي، تعماد زناني که به عهوي  احزاب سياسي درآممه ساليان شس از انقالب ا نته و حهور در طي  انم افزايش دا

دهم در گفتمان انقالب اين امر نفتتان مي .گيري احزاب با رنتتمي نستتبي مواجه بوده استت زنان در ارکان ت تتميم

به مثابه نازل ترين سطح مفارک   -« سياس  آراء»سالمي نسب  به دو گفتمان شيفين خود زنان به تمريج به جايا

کننم که در آن منافع زنان در نهادهاي نماينمگي باز نمايانمه حرک  مي« ستتياستت  حهتتور»به ستتوي  -ستتياستتي

فان ميمي سي ، ن نمه مينود؛ زيرا جن س  در هدهم که زنان انتخاب  نخ ي  و تجربهباي ي زنان انتخاب وي ، 

   کننمه سهيم و هماننم باننم.

ن به ايياسي زنان در رونم انقالب اسالمي ايران بررسي مفارک  سمحممرضا حافظيان در شايان نامه خود با عنوان 

اسالمي گرديم. فرضيه اصلي  انقالبرونم  در زنانچه عواملي موجب مفارک  گسترده شاسخ داده که سوال اصلي 

و امکانات  زناناسالمي ايران ناني از نکاف ميان انتظارات  انقالب در زنانشژوهش اين اس  که مفارک  گسترده 

ايران شيش  درهاي اجتماعي نظام سياسي بوده اس . اين فرضيه بمين معني اس  که به خاطر شيمايش برخي جريان

نم. وليکن  ها و انتظارات از سيستم سياسي شيمانوسازي رژيم شهلوي، يک رنته خواسته، به ويژه رونم نبهانقالباز 

منجر به ايجاد وضعي  انقالبي و ورود و  زنانهاي گويي به آن خواستهاسختمايلي نظام سياسي براي شناتواني و يا بي

مسلمان ايراني  زنانکاف ارزني و فرهنگي ميان نظام سياسي و نله ئگرديم. البته مس انقالبرونم  در زنانمفارک  

هاي انقالبي اسالم بوده اس . ديگر اسالمي بر اثر احياي آموزه انقالب در زناننمه اس . مفارک  گسترده  مطرحنيز 

 1.اي دانته اس  و نه صرفا شيروي از مرداناسالمي سيماي مستقالنه انقالب در زنانآنکه مفارک  گسترده 

 (1376-84و 1357-68اي مفتتارک  ستتياستتي زنان ايران بعم از انقالب )ستتي مقايستتهبررشايان نامه  درليال برناک 

نته اس  اما مفارک  سياسي  در زنانمفارک  نويسم مي امري جميمتر به نظر  زنانايران از گذنته دور وجود دا

سئلهمي سم و م فارک  اخير ر س . م س  که تحقق آن با تأخير همراه بوده ا هاي مختلف تاريخ ايران دوره دراي ا

همسو با تحوالت و نرايط حاکم مسير شرنوساني را طي کرده اس . بررسي اين موضوع با همف نفان دادن تحوالت 

دهم که دس  آممه نفان ميهصورت گرفته اس . اطالعات ب انقالبشس از  زنانمربوط به وضعي  مفارک  سياسي 

فتر  سي بي سيا فارک   ه   زناناختيار  درتا دوره داجار م س  و تنها از اين زمان )نه ستگان آن بوده ا دربار و واب

هور ديگر  انقالبتنباکو و  ناهم ح س  که  فروطه( ا ستيم. اگرچه  در زنانم سي ه سيا فارک   صه م دوره  درعر

سي عممتاً توسط  سيا فارک   صورت ميربار، تح يلد زنانشهلوي م سقوط  در زنانگرف  اما ديگر کرده و غربزده 

زمينه مفتتارک   در زناناستتالمي  انقالبموثري ايفا نمودنم. با شيروزي  نقشاستتالمي  انقالبرژيم شهلوي و شيروزي 

ناهم بودن سي( را  سيا فارک   سي يک تحول بزرگ را تجربه کرده و مقطعي متفاوت از دبل )افزايش م لبته ؛ امسيا

هاي مختلف متفاوت از هم دول  دربه يک ميزان يا نکل نبوده و  انقالبمقطع شس از  درافزايش مفارک  سياسي 

                                                           
سين حافظيان  -1 سی محممح سالمی ایرانبرر سی زنان در روند انقالب ا سیا شارکت  نمشايان نامه  م سي ار ننا فکمه  کار دان

  1378حقوو و علوم سياسي دانفگاه تهران،
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توان از دو دوره ياد کرد که نتتايم اين مقطع مي در .اي را امکان شذير نموده استت بوده استت  و اين بحم مقايستته

فترين تفاوت را  سي  دربي سيا فارک   فان داده زنانزمينه م با غلبه گفتمان  1357-68هاي سال در .انماز خود ن

ساختار توده گراي مرتبط با آن )تثبي  فراينم  فارک   انقالبسن  گرايي ايمئولوژيک و  و ودوع جنگ تحميلي (، م

با حاکمي  گفتمان دموکراسي و  1376-84هاي سال درمقابل  در .بيفتر نکل توده اي به خود گرف  زنانسياسي 

کل به نظر  در .ستتطح نخبگان بود در زنانجامعه ممني ستتازوکارهايي اتخاذ گرديم که بيفتتتر مستتتعم مفتتارک  

سم؛ با تفاوت گفتمانمي ناهم تفاوت ر سي ميزان و ويژگي درهاي حاکم بر اين دو دوره،  سيا فارک    زنانهاي م

ستيم سمي 1.ه فان داده با اين حال همچنان که دا سي ايران زنان بخش راد ن سيا نيرومنم و اثرگذاري بر تحوالت 

انم. هيچ نيروي سياسي دادر نيس  در عرصه عمومي کفور دم علم کنم، بمون اينکه امکان بسيج زنان را ممرن بوده

توان از مفروطه مي .هر الگوي گفتاري نيازمنم صورتي خاص از بازنمايي زنان اس  در نظم گفتاري خود توليم کنم.

سو، سي ايرانيان از طريق الگوهاي مختلف بازنمايي شي گرف . به اين  سيا سي  نقش زنان را در گفتار  سيا الگوهاي 

س سالمي ايران نيز با تکيه بر الگوي يب س . انقالب ا سي هر دوره ا سيا هاي اجتماعي، فرهنگي و  ج زنان، بازنماي ف

هاي استقرار جمهوري اسالمي نيز، جناح گفتاري ويژه خود براي بازنمايي و بسيج سياسي زنان نکل گرف . شس از

 2مختلف با تکيه بر الگوهاي مختلف بازنمايي و گفتار بسيج کننمه زنان ظهور شيما کردنم. 

 نگاه امام به نقش زنان راهگشاي تحول در نقش سياسي زنان 

تفاوتي بين زن و مرد نيس . ، هيچ و در اين زمينه   و کرام  انسان اس ميکي از اصول مسلّم در آيين اسالم، حر

س  و از ديمگاه  نناخته ا هايي، عبادي  سي، خانوادگي، د سيا سالم از همان ابتما زنان را داراي حقوو ادت ادي،  ا

س . در آيات درآني نيز هرگاه از کماالت و ارزش سالم، تفاوتي در حقيق  و ماهيّ  زن و مرد ني ساني ا هاي واالي ان

استتالم ستتياستتي به منزله روايتي از  ،در اين ميان کنم.را نيز همموش مردان مطرح مي آيم، زنانستتخن به ميان مي

سي زنان  سيا فارک   سئله م س  در دوره جميم با م سي ا سيا سالم و ابعاد زنمگي  صمد اثبات ميان ا سالم که در  ا

صحنهاعنوان مطالبه فزاينمه بهب سينوان در  سيا سخ ،هاي  س .شا ننا هاي متفاوت داده ا خ  رويکردهاي مختلف با 

توان دو گونه رويکرد نسب  به مفارک  سياسي زنان را در رايي ميگرايي و سلفيوگاسالم سياسي و تجمد از جمله ن

در اس  که  اين رويکردها در دو رواي  اسالم سياسي نيعي و سني؛ ميان متفکران مسلمان معاصر نناسايي کرد
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  1391ادبيات و علوم انساني 
 يش انميفه سياسي اسالم علوم سياسي گرابازنمايي اصولگرايانه زن در جمهوري اسالمي ايران کارنناسي ارنم نبنم داسمي راد  2

 دابل دسترسي در :    1395سيدانفگاه عالمه طباطبائي، دانفکمه حقوو و علوم سيا

 
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/c9654d8c8f4eb89fd90686b3a3a1148e 

 

 

 

https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=لیلا برناک&basicscope=5&item_id=308504
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=لیلا برناک&basicscope=5&item_id=308504
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a8098761406e2540ea7558d12acd8efc/search/afe04243c5441c070fab57f291c8331d
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a8098761406e2540ea7558d12acd8efc/search/afe04243c5441c070fab57f291c8331d
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/articles/a8098761406e2540ea7558d12acd8efc/search/afe04243c5441c070fab57f291c8331d
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=شبنم قاسمی راد&basicscope=5&item_id=1001153
https://ganj-beta.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=شبنم قاسمی راد&basicscope=5&item_id=1001153
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يرش و به رسمي  نناختن نقش و مفارک  سياسي  زنان و نفي و انکار مجموع در برگيرنمه دو رويکرد متعارض شذ

 گرا نمود يافته اس .گرا و سلفيو بمع  دانستن آن در دو رويکرد نوع

 توان گف  در اين باره رويکرد اسالم نيعي نوگرا، سنتگرا و همگرا و نيز اسالم سني نوگرا، سلفي گرا و همگرا درمي

 نسب  سن  و تجمد و نيز جايگاه زنان در اين نسب  سنجي دابل مفاهمه اس . در خ وصمجموع نش رويکرد 

استتالم ستتياستتي در دهه هاي اخير در جهان استتالم در ميان متفکران  با اين حال امام خميني) ره( با عنوان احياگر

هاي و چارچوبکه در نهادها  ارائه کرده اس نيعه روايتي نو از به رسمي  نناختن نقش و مفارک  سياسي زنان 

شس از شيروزي انقالب  از اين رو ته استت .فستتياستتي جمهوري استتالمي ايران اين رواي  امکان تحقق و بروز عيني يا

هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و ادت ادي، بيش از شيش مطرح نم. گفتني اسالمي، مسئله حهور زنان در عرصه

       اي در انم، زنان جايگاه ويژه و نتتتايستتتتههاي ناب استتتالم بيگانهاستتت  نزد افکار عمومي و نيز افرادي که با آموزه 

 عرصه هاي گوناگون جامعه نمارنم.

ن  سا و بردا ساس برخي افکار نار سالم، نقش زنان به فعالي بمين ترتيب، برا سطحي از فرهنگ ديني ا هاي هاي 

رخوردار بانتتتنم. در اين ميان، بررستتتي تواننم از منزل  اجتماعي مطلوب بدرون خانه محمود استتت  و زنان نمي

توان ادعا کرد، هاي ناب معمار کبير انقالب درباره نقش و جايگاه زنان اهمي  زيادي دارد. به گونه اي که ميديمگاه

فه و کالم هيچ يک از رهبران و م لحان ديني و اجتماعي، بر  سالم تاکنون در انمي شس از امامان مع وم عليهم ال

 1مقمار که در انميفه و کالم آن بزرگوار تکريم نمه، تأکيم نفمه اس .نخ ي  زن اين 

مطالعه رواي  و رويکرد امام خميني )ره( به نقش و جايگاه زنان در عرصه سياس  به خ وص مفارک  سياسي آنان 

توانم در مياز ستتوي ديگر  از يک ستتو و نتتناخ  و درک اين موضتتوع در نظر متفکران موثر و نتتاخت اهل ستتن 

دهم،  ارائه "نقش و جايگاه زنان"نسب  به  از رويکردهاي مختلف اسالم سياسي معاصر ،روايتي نسبتاً جامع ،مجموع

 انتراک رواي  نيعي و سني از اين موضوع بانم. درک وجوه افتراو و باعمتوانم ميعالوه بر اين 

 بارها و شذيرفته مسلّم اصل يک عنوان به اسالمي انقالب شيروزي و نهه  در را زنان سهم و نقش)ره(  خميني امام

 .اس  نمه بيان مختلفي هايصورت به تأکيم اين. اس  کرده تأکيم آن بر

دانم که اگر به خوبي نناسايي و به کار گرفته نود، تأثير هاي مثب  فراواني ميها و ويژگيامام، زن را داراي توانايي 

ايفتتان براي تبيين جايگاه ويژه زن از ديمگاه استتالم و آنچه انقالب بستتزايي در تحوالت اجتماعي خواهم دانتت . 

 اسالمي در ع ر حاضر براي وي به ارمغان آورده، بر نناخ  شيفينه تاريخي وضعي  زنان تأکيم دان .

توان به رونني درياف  که ايفان افزون بر حهور و نقش در مورد حهور زنان در نهه ، ميه( ر)خالل سخنان امام 

اره دارد. نقفتتي که بارها به از نقش اول انتت ترمهمقيم زنان در انقالب، به نقفتتي غيرمستتتقيم، ولي به مراتب مستتت

هاي گوناگون بر آن تأکيم ورزيمه استت  و اين نقش، همان نتتورآفريني حهتتور زنان در انقالب بود که ستتبب بيان

زنان، »نم که امام با تعبيرهايي چون ب ميهاي انقالمردان براي حهور هر چه گسترده تر ايفان در صحنه فجيعت

                                                           
1  http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/ 

1308/order/3  
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فجيع کننمه مردان عبرت گرفتن مردان از »، «تعليم گرفتن مردان ايران از زنان»، «الهام گرفتن مردان از زنان»، «ت

 1کردحهور مؤثر و بي نظير ياد مي ... از آن و« بانوان، اسباب جرئ  و نجاع  مردان»، «زنان، مفوّو مردان»، «زنان

  عرصه هاي پيشرفت درنمودهاي نقش آفريني زنان 

 بازیابی هویت اصیل ایرانی اسالمی  -

آنچه براي ما مهم اس   عهو نوراي فرهنگي اجتماعي زنان در نوراي عالي انقالب فرهنگي به باور فرنته روح افزا

جنسي  آنان اس . زن امروز از زن  يابي زنان فارغ ازتوانم بانم؛ هوي ترين دستاورد انقالب در حوزه زنان ميو مهم

کنم. اگر زن در جايگاه خودش بانتتم موجب ارتقاي بودن خودش ناراح  نيستت . زن نقش تربيتي خود را شيما مي

المللي هاي مختلف علمي؛ فرهنگي و بيناش خواهم نم. نتيجه آن؛ نخبگاني اس  که امروزه در عرصهخود و خانواده

هاي مهم بحم ما در حوزه زنان بانم که بمون ارتقاي زنان؛ ارتقاي ها و ناختزو مولفهناهم آن هستيم. اين بايم ج

جامعه معنا نمارد. آنچه به زن ما نفان داد که تو هستي و جنس دس  دوم نيستي و ابزار نيستي و فقط جنسي  تو 

هاي اجتماعي تو ري  و نقشو تربي  کردن  و همسردامطرح نيس  بلکه فکر و نعور و استعماد و هنر و توانمنمي 

سته انم نقش و  سلمان معتقم توان فمنم ما که با حفظ حريم يک زن م ستنم زنان فرهيخته و دان اهمي  دارد. کم ني

جايگاه اجتماعي فرهنگي خود را در خانواده به من تته ظهور برستتاننم و خود الگويي بانتتنم که فرزنمان و همستتران 

 2رسانم جز مادر؟ کننم. اما چه کسي اينها را به اين مرحله مي فرهيخته و کاردان و متعهمي تربي 

 همراهی با مردان در صحنه های ایثار -

در انميفه اسالمي جهاد بر زنان واجب نيس  اما شفتيباني از مردان در دفاع مقمس و حتي حهور مستقيم زنان  

 به نحوي که  دان  حهور زنان در انقالب زنمه نگههاي نيمي از شيکره اجتماع در انقالب را هماننم باور به توانايي

ران نهيم بودنم که با تربي  دگذنته از اين ما 3زن هستنم. ،هف  هزار نهيم و شنج هزار جانباز جمهوري اسالمي

بر اساس آمار موجود به جز صمها هزار مادر  .انقالب اسالمي را به جهانيان نناسانمنم ،نسلي از حماسه سازان

: نهيمي دو مادران تعماد .نهيم، نمار مادراني که دو فرزنم يا بيفتر را در انقالب تقميم کردنم نيز دابل توجه اس 

 هف  مادر، 5: نهيمي نش مادر، 21: نهيمي شنج ،مادر 82: نهيمي چهار مادر، 631: نهيمي سه مادر،  8187

 4.مادر 1: نهيمي نه مادر، 2: نهيمي هف  مادر، 2: نهيمي

 حضور فعاالنه در صحنه های علمی و اجتماعی - 

سطح آگاهي، افزايش خودباوري و تقوي  حس اعتماد   سالمي در حوزه زنان، ارتقاي  ناخ ه هاي انقالب ا از ديگر 

 در انقالب، از شس زنان تا نتتتم ستتتبب امر اين. استتت  آنان در اجتماعي مثب  و موثر حهتتتور نتيجه در وبه نفس 

                                                           
1 http://pajuhesh.irc.ir/product/book/show.text/id/1308/order/28#book-footnot- 

حوزه زنان در يک دهه گذنته اداره شژوهش خبري معاون  سياسي صما و سيما گروه :  نفس  شژوهفي دستاوردهاي جمهوري اسالمي در ،فرنته روح افزا -2

ف

ر

ه

ن

گ

ي

3 http://www.irna.ir/fa/News/83110398 
4 http://www.iribnews.ir/fa/news/2062783/ 
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درصتتمي باستتوادي ميان زنان کفتتور و  126افزايش نرخ  .بردارنم بلنمي هايگام نيز علمي و تخ تت تتي هايبخش

 و دولتي عالي آموزش مراکز در زن آموزنتتتي کارکنان برابري 7 ها، رنتتتمبرابري دختران در دانفتتتگاه 20حهتتتور 

فکل 980ثب  فان زنان نهاد مردم ت سالمي جمهوري توجه از ن هور به ا صه در زنان ح ني، هايعر  و فرهنگي آموز

سب  اجتماعي نته .دارد انقالب از دبل به ن هور زنان متخ ت در ر ص  ح هاي مختلف علوم شايه باالخت در فر

نته ستغناي جامعه زنانهاي تخ  ر نکي موجب ا نک غير همي شز س  و اين ، از مراجعه به شز نمه ا جنس 

  ميه جمهوري اسالمي به زنان جامعه اس .خودکفايي شزنکي ه

ها دانش آموختگان دانفگاهي زن در آن سال. برابر نمه انم 50تخ ت در عرصه شزنکي زنان مسال گذنته  40در 

صم بودنم اما امروز  6 صم  44در فگاهي دارنزنان در سال زنان م.ما تح يالت دان نم ما در اين  ها در ابعاد مختلف ر

 1.عنوان استادان حوزه علميه نمونه اين موفقي  اس ه بزنان نفر از  2700حهور  .انمکرده

ضر  درسال و  50 و دختران زنانسن اميم به زنمگي  انقالب،شيش از   س افزايش يافت سال 79به حال حا در  .ه ا

زن داريم  انورزنکارمختت رنته ورزني  38ما اکنون در  "گير روي داده اس  عرصه ورزش زنان نيز تحولي چفم

سالمي سب ميکه با حجاب ا سال شيش تعماد مربيان زن  .کننمنان باالترين افتخارات را ک  35نفر و امروز  9چهل 

تعماد متخ  ان بانوي ما در اين  .ورزنگاه اخت اصي براي بانوان داريم 30هزار داور زن و  16هزار نفرنم، ما اکنون 

در دوران  ن داريم.هزار نويستتنمه ز 8مه زن و اکنون نويستتن 50تنها انقالب  ازبرابر نتتمه استت ، شيش  50ستتال  40

هايمان بود که آمار بستيار تاستف باري بود اما اکنون بستياري از هاي فستاد چنمين برابر دانفتگاهشهلوي تعماد خانه

انقالب  شيروزي ابتماييهاي کننم. در ستتالمي هاي مفيمبانوان ما تح تتيالت دانفتتگاهي دارنم و در جامعه فعالي 

فر ميهايي از خاطرات افرادي که در زنمانسالمي کتابا نمه نم و در آن کتابهاي آن زمان بودنم منت نته  ها نو

  2.کردهاي فجيعي ميدليل بانوان را نکنجهبود که رژيم شهلوي بي

 حضور در عرصه های سیاسی و مدیریتی - 

ها و انم دابلي زنان به لحاظ تح تتتيل، مهارت و دانش و بينش توانستتتتههاي شس از انقالب استتتالمي طي ستتتال

آورنم و به ه برايفان فراهم نمه به فعلي  درها و بسترهاي دانوني و اجتماعي کهاي خود را در شرتو فرص توانمنمي

ف  در حهور البته دطعا اين حم از شيفر .هايفان مناصب مميريتي را در سطوح مختلف کسب کننمدليل نايستگي

هاي زنان در ها و توانمنميزنان در عرصه هاي مميريتي، گرچه دابل تقمير اس  اما نه کافي و نه متناسب با ضرورت

تر از امروز در تر و شوياتر زنان در ستتتاختن فردايي بهتر و متعاليجامعه کنوني استتت ، بلکه نويمبخش حهتتتور فعال

      گذاري و تالش دول  و مستتئوالن نيز بر ارتقاي کمييژه آن که همفهاي نظام استتالمي استت . به وراستتتاي آرمان

   3درصمي( و کيفي جايگاه زنان و حهور موثرتر آنان در سطوح باالي مميريتي کفور درار گرفته اس . 30)

                                                           
 :1111 کم10/11/1397 خبرگزاري صما و سيما / علمي و فرهنگي   1
 1110کم 17/11/1397اجتماعي   /خبرگزاري صما و سيما  2
  RS-25599کم 17/9/1397شژوهش اداره شژوهش هاي خبري معاون  سياسي صما و سيما  "عرصه هاي مميريتي نگاهي به جايگاه زنان در " فريفته همايتي  3
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شايمار مميري  توسعه "عنوان با  ،"تجارب زيسته زنان ممير"هاي تخ  يمع ومه ابتکار در اولين برنامه از نفس 

س  که بسياري از آنها از ا درصم از کارمنمان جمهوري اسالمي زن هستنم اين درحالي 40 گف : "در دوران معاصر

طي آمارهاي يکستتال گذنتتته، در  .توانمنمي علمي و تجربه کافي برخوردارنم اما به آنها فرصتتتي داده نفتتمه استت 

 60ها با رنتتم مار در استتتانماريآايم که اين ودهدرصتتمي مميري  زنان ب 16.5ستتطح کالن مميريتي نتتاهم رنتتم 

جامعه موجب تحول و  يتوانم برايم يزنان از هوش عاطفبرخورداري  .درصتتتمي مميري  زنان همراه بوده استتت 

 1بانم. يسازانيجر

درصم در دوره دهم افزايش  5.9در دوره اول به درصم  1.2نماينمگان زن مجلس نوراي اسالمي ازنسب  همچنين 

فعالي  دارنم. دبل از زن در کفتتور معاون فرمانمار  9بخفتتمار و  20حاضتتر ستته فرمانمار زن، حال در يافته استت .  

 .ميزن دار يضنفر دا 1000از  شينفر بودنم، االن ب 33 رانيدر کل ا يداض يهاانقالب خانم

سال - نماري  سر به  متخ  انو  دانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مميران، در مجموع تعماد زنان در ميان 95طبق 

 .نفر رسيمه اس  2547142
 

 2افزایش سهم زنان در پنجمین دوره شوراهای اسالمی روستا و دهیاری ها نسبت به دوره چهارم
 

 میزان رشد 93سال  96سال  

 % 50 2428 3547 شورای اسالمی روستا زنان عضو

 % 43 2167 2393 دهیار زن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 26/8/97، ايسنا، هستنم« زن»درصم کارمنمان  40ابتکار: . مع ومه  1

 به نقل از همايتي همان   9/2/97، ايسنا، نهر و روستا يزن در نوراها 6000از شيحهور ب 2
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 1های مختلف علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجراییسهم کنونی زنان از حضور در عرصه

 درصد40 مدیران نشریات

 مورد 25 نشریات ویژه زنان

 درصد 22 اشتغال در بخش کشاورزی

 درصد 25 یدست عیپوشاک و صنا ،ینساج یبخش صنعت

 درصد 11 تعاونی های فعال

 درصد 27.2 سهم زنان از استخدام دولتی

 درصد 72 سهم زنان از استخدام بخش خصوصی

 نفر 320 مدیران زن در شرکتهای دانش بنیان

 تشکل 17 ب )سمت دبیرکلی زنان(احزاسیاسی و های فعالیت زنان در تشکل 

 نفر 817 اجراییمشاور امور بانوان دستگاه های 

 نفر 2 معاون استاندار

 نفر 50 مدیران کل استانداری ها

 نفر 49 مدیران کل در دستگاههای اجرایی

 نفر 40 معاون مدیر کل در استانداری ها

 نفر 215 معاون مدیر کل در دستگاههای اجرایی

 نفر 4 فرماندار زن

 نفر 7 معاون فرماندار زن

 نفر 220 فرمانداری هامشاور امور بانوان در 

 19 بخشدار

 

 نتيجه گيري 

سترده و شيگيري نقش موثر زنان از ديام  تر بانوان را از خرداد تا شس از شيروزي انقالب، حهور ملموس 15مبارزات گ

دفرها و طبقات مختلف اجتماعي به همراه دان ، دانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز با تأسي از درآن و دين 

صول  س . )ا سالم جايگاه وااليي را به زنان اعطا کرده ا سي  21و  20ا سا سي( به ويژه در مقممه دانون ا سا دانون ا

هاي ابتمايي شيروزي انقالب ت تتريح نتتم: در ايجاد بنيادهاي اجتماعي استتالمي، جمهوري استتالمي در همان ستتال

ستثمار همه جانبه خارجي ب ساني که تاکنون در خمم  ا ساني خود را باز نيروهاي ان صلي و حقوو ان ودنم، هوي  ا

نمهمي فتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل  ستم بي س  که زنان به دليل  انم، يابنم و در اين بازيابي، طبيعي ا

سالمي که حاکم بر تمام دوانين و  سي جمهوري ا سا فتر خواهم بود. بمين ترتيب در دانون ا ستيفاي حقوو آنان بي ا

کفتتور استت ، نه تنها هيچ تبعيهتتي در لفظ و معنا به دليل جنستتي  مقرر نفتتمه و راه دانوني براي  مقررات جاري

ها فراهم نمه اس ، بلکه حماي  صريح خود را از نأن خانوادگي و اجتماعي زن ابراز مفارک  زنان در تمامي صحنه

ش مترديانه فقهي و سياسي امام خ وص نگرهب کرده اس  که دليل رونني بر نگرش مثب  رهبران انقالب اسالمي

                                                           
 25/1/96، ايرنا، که دارنم يکه رفته انم، نگاه ينهر و روستا؛ راه ياسالم يزنان و نوراها 1
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متقابل زنان و انقالب اسالمي سخن  توان از خممات. ميو تموين کننمگان دانون اساسي به مسائل زنان اس  راحل

سهم بانوان در شيروزي سي نيز توجه به منزل  و  گف  از طرفي  سا س  و در دانون ا سالمي غير دابل انکار ا انقالب ا

ها و اي و راهپيماييهاي تودهعرصه در عرصه مفارک  سياسي اعم از مفارک  در .ه اس حقوو زنان مورد توجه بود

س . سهم زنان همپاي مردان دابل توجه بوده ا فارک  در انتخابات  نته گام يا م سال گذ هاي بلنمي در طي چهل 

هاي چفمگير زنان شيفرف  .هاي اجتماعي بردانته نمه اس عرصه آفريني بيفتر زنان در شزمينه سازي براي نق

صه در ستگاعر سئولي  در د فگاهي و شذيرش بار م توجه  مختلف نظام برابر آمار موجود درخور هايههاي علمي دان

س  سي  هاي زنان فرهيخته و توانمنم درها و توانمنميهرچنم بايم اذعان کرد ظرفي  .ا سيا عرصه هاي مميريتي و 

س  و انت ضع موجود ا سيار بيش از و سالمي اين ظار ميب ضعرود در دهه شنجم انقالب ا نود. و هر حال  در جبران 

 ديني را در ساالر آنچه مسلم اس  منزل  و جايگاه زنان در کفور براي حکومتي ديني و اسالمي که تنها نظام مردم

سازي مي جهان نماينمگي سياري از برايکنم در زمينه  نگفتي ب نم بانوان موجب  ساني م ر هاوت  نود کهي ک د

ها و مسلما معرفي اين دابلي  .مهوري اسالمي نکل داده انمجهاي مخالف معانم خود را بر اساس سياه نمايي رسانه

   کنم.بانوان ايران زمين کمک مي به تقوي  روح اميم در ها که خود حاصل مجاهمت بانوان اس توانايي

  


