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 و سیاست از دید گاه دین مبین اسالم اجتماع حضور زنان در عرصه
 

 
 

 با یخطاب قران در . اگرزنان است حق کیجامعه دموکرات کیدر  یاسیاسالم مشارکت س نیمب نید گاه دیازد
 ءاستثنا نیومع خاص لیدل به نکهیا جز شود یم زین زنان شامل آمده «آمنوا نیهالذیا ای»و  «هاالناسیا ای»عنوان 

 انکه قبل از یاجتماع در امور زن شرکت است . مردان بسان زین زنان یجتماعا تیمسول اساس نیهم بر باشند شده
 . است یامر انسان کی باشد یاسالم یژگیو کی

 (رض) جهیخد دنایس حضرت .برد یپ یاجتماع یها در عرصه زنان حضور تیاهم به توانیم زین اسالم خیتار از
 زن کی اسالم در منکر از یونه معروف به امر دیشه یناول و .گفت کیلب ()ص امبریپ یندا به که بود یزن اول
 کردند یم شرکت جنگجو عنوان به اسالم صدر یها جنگ در یحت زنان از یاریبس بود .عمار  مادر «هیسم»بنام 

 . دارد وجود «غزوالنساء و قتالهن» باب تراجم در کتب که یگونه ا به
 یاسیس شهیاند به راجع که در بحث ندینما هستند کوشش عهدار مردم یپرست سر فعالً  ما که کشور یمذهب رهبران

 را و متحمل فیمتون ضع و دینما واستدالل استناد - حیصر و ومحکم ثابط به نصوص دیبا مورد زن فقط در اسالم
 . گذاشت کنار

 به مربوط یفتاو و احکام از یاریبس که دینما اگاه را خود دیما با کشور «یطالبان – یمذهب»ورهبران مسوالن
 . ابندی یم ریتغ زین احکام -موجبات  ریتغ با نیبر ابنا و باشدیم خود مکان خاص و زمان

 زنان به خاص خطاب میقرانکر اتیآ از یبعض بداند که دیبا یجهاد یگروها گریود «طالبان» یمذهب رهبران
 .داشتند را خود خاص احکام وسلم واله هیعل هللا یاکرم صل رسول ما یگرام امبریپ
 «و قضاوت یرادا امور استیر - یفتو صدور - تیمرجع مقام یحت» که دهدیم اجازه زنان یبرا اسالم نیمب نید

محاکم  استیبودن ر مشروع نا بر یشرع لیدل - رندیعهده بگ به زنان آن را تیولمسٔ  که است توان والزم یم را
دختر  «شفا» - (رض)عمر  چنان چه - وجود ندارد زن یقاض توسط حکم دورو ص ییقضا امور و «دادگاه»

 . کرد نیتع ضاعاز او ومراقبت یبازرس مامور عنوان به را هیعدو عبدهللا
 در که ثیاحاد ریسا است دولت استیر که یعموم یرهبر ای یعظم امامت مقام نشده اجازه داده به زنان همچنان

 .موضوع است نیبر هم دال وارد شده است زنان یرهبر ذم
 در و یاسیس یها عرصه در زنان حضور که دیدرک نما بداند و دیبا ما کشور یدولت نیومسول یمذهب یگروها
 .شوند یخود شده اند و م جامعه شرفتیو پ سعادت جبمو - وحکمت شهیاند اساس بر اجتماع سطح

 

  . دارد ادامه
 . والسالم

  . نیاالبالغ المب نایعل وما
 لال اسالم اکبر وامستقبل وهللا
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