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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 هنری اربعین –جلسه کنگره بین المللی علمی گزارش :  

 هشتمین کنگره اربعین، امت و تمدن اسالمی

 تبیین نقش بانوان در ایجاد تمدن و پیشرفت محوریت نشست:

 

 خبر:

نقش » تبیین  ن، امت و تمدن اسالمی( با محوریت)اربعی هنری اربعین -هشتمین کنگره بین المللی علمی

به همت معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه و مؤسسه اربعین اصحاب « بانوان در ایجاد تمدن و پیشرفت

 در سالن شکوه شرق دانشگاه برگزار شد.  )ع(الحسین

ها و مؤسسات آموزشی دانشگاه بیرجند افتخار دارد در کنار برخی دانشگاهمدیر فرهنگی دانشگاه بیرجند گفت: 

های علمیه در ایران و عراق، دومین سال متوالی در برگزاری این کنگره مشارکت و همچنین حوزه و پژوهشی

داشته باشد و از دید علمی و تخصصی به مسائل اربعین در راستای اهداف بلند تشکیل امت و تمدن اسالمی 

 بپردازد. 

حورهای علمی و تخصصی برای همه ساله برخی مدکتر علی اکبر محمدی به این موضوع هم اشاره کرد که: 

شود که امسال در هشتمین سال برگزاری، دانشگاه المللی پیشنهاد و تصویب میبرگزاری این کنگره بین

گیری از الگوی عاشورا و اربعین امام بیرجند نقش و جایگاه مهم بانوان را در ایجاد تمدن و پیشرفت با بهره

شست بیشتر تالش شد تا از حضور و نگاه بانوان دانشگاهی به این حسین)ع( را تصویب و برگزار کرد. در این ن

. با گذری به تاریخ و تمدن پرشکوه ایرانی اسالمی، زنان از چنان جایگاه بزرگی برخوردار موضوع پرداخته شود

ن های دانشی و معرفتی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در پرورش دانشمندان و دانایااند که در همه حوزهبوده

اند. در این کنگره سخنرانان کوشیدند از منظر تاریخی، این امت و نیز در پیشبرد اهداف بلند پرتالش بوده

 هنری و اجتماعی نقش بانوان را واکاویی کنند.

 ای از جبههبه خاطره بود که ضمن اشاره دکتر خامسان ریاست محترم دانشگاهاولین سخنران این کنگره علمی 

تواند اما در وقت عمل کارها سخت می شود. زمانی انسان میشعار دادن آسان است  و دوران دفاع مقدس گفت:

ها قرار گیرد و کردار یاران با وفای امام حسین)ع( ارزش وجودی خود را بشناسد و یا پرورش دهد که در سختی

رار گرفتند، مورد ستایش همگان قرار ها قدر روز عاشورا درست به همین دلیل که در معرض بیشترین سختی

 دارد.
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خراسان جنوبی، با  سرکار خانم مهندس نخعی مدیر کل امور بانوان استانداری این نشست علمی، در ادامه

جناب آقای دکتر خصوص بهو  سالم، شهدای دانشجو، استادان شهیدشهدای ا هداشت یاد و خاطرگرامی

و روز بازگشایی رسمی  ند، از دست اندر کاران جلسه تشکرکرداهمعاون فقید دانشجویی دانشگ خورشیدزاده

و ابزار  هنر لزوم تلفیق فرهنگ جهادی و رفتار ایثارگرانه سیدالشهداء با به. وی تبریک گفتندنیز دانشگاه را 

  تواند این ایثار و فداکاری را خاص و برگزیده گرداند.هنری اشاره کرد که می

در زمینه شناسی منبع تاریخی و اطالعات یار تاریخ اسالم دانشگاه بیرجند به تبییندانش زادهسپس دکتر الهی 

 .پرداختند از زمان حضرت رسول اکرم )ص( نقش زنان در تحوالت اجتماعی

با بیان این که الگویی که  معاون محترم نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه آقای مرادی در ادامه جلسه، 

نهاد خانواده اولویت و ترجیح  در امور اجتماعی براز داشت:ا ،اسالم ارائه می دهد بحث خانواده محوری است

کارهای اسالم در این خصوص راهحضوراجتماعی داشته باشد و  یدبه این معنی نیست که زن نبا اما مطلب دارد

  خوبی دارد.

فرهنگی زنان در دوره معاصر رفت  به سراغ نمودها و مظاهر یار تاریخ دانشگاه سپسدانش خانم دکتر علیزاده  

موضوع عقالنیت، عشق و تدبیر را با اهمیت دانسته و حضرت زینب )س( را اسوه این سه  و نقش زنان بر پایه

به صورت مقابله با فقر،  حضور زنان در عرصه اجتماع و خدمات اجتماعی .الگویی در مدیریت بحران برشمرد و

ها وادث نیز همواره مشاهده شده است که در دوران معاصر هم آنها با تأسیس انجمنح بیکاری، بیماری، پیری و

 نهاد بسیار اثرگذار بودند.مردم هایی اجتماعی و تشکلو بنیادها

و  از منظر هنرزینب)س( حضرت  " ا جمیالالّ یتُما رأ" درباره جمله مشهور پایدار فردآرزو خانم دکتر 

برای درک زیباشناسی گریماس به تبیین حق و باطل پرداخت. عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه گفت: 

واند تاب آورد. می ت سخت و بحرانی یک انسان چقدر در آن شرایط سوژه نیاز است فاصله را کم کرد. حس

باری را بیافریند. یک هنرمند و خالق یک نقاشی زینب )س( توانست زیباترین تابلوی هنری از مهربانی و برد

غیر هنر را دوست دارند چون طالب پیام  مردم دوستانه است.های انسانکند که دارای پیام تواند اثری خلقمی

حضرت زینب )س( . کوشد پیام خود را منتقل کندند و یک اثر هنری به صورت غیرمستقیم میمستقیم هست

های جوانان ای و برای استحکام دیدگاهماندگار رسیدند. با توجه به مطالعات جدید بین رشتهبه آغازی از پایانی 

  ظاهری و محتوایی کربال توجه شود.امروز نیاز است به هر دو بعد 

دبیر کنگره بین المللی اربعین در سخنانی که از به صورت ویدئوکنفرانس پخش شد ضمن تقدیر  اصفهانیان -

ت دانشگاه و معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بیرجند در مشارکت علمی تخصصی مباحث و تجلیل از ریاس

بانوان باعث حرکت افراد و جامعه به سوی حرکت و سبقت می شوند و آنان و محورهای کنگره اظهار داشت: 

گر موارد از می توانند مسیر ساز و هدف دهنده برای آینده باشند. در برخی موضوعات باطل مانند دجال و دی

بانوان برای پیشرفت اهداف استفاده شده اما خط حق جداست و در این مسیر بانوان زیادی هستند. امروزه ما 
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. بانوان داشته باشندو ثمربخش جدی  حضوردر همه مسائل اجتماعی و فرهنگی که  هستیم نیازمند بانوانی

 بزرگی داشته باشند. آینده نقش بسیار اهای تمدن ساز و ترسیم کننده در فض باید

و زنان  در امور خانواده مشاور رئیس عضو هیئت علمی دانشگاه وخانم دکتر مالکی در این نشست همچنین 

اهنگ کنندگان جلسه قدردانی کردند و ابراز دانشگاه و هم ضمن تشکر از سخنرانان ویژه کنگره و ریاست

 زنان و بانوان ادامه داشته باشد.ها با محوریت تبیین جایگاه امیدواری کرد که این نشست

از گروه فرش  هنر اسالمی استادیار تاریخ تحلیلی و تطبیقی خیرالهیمژگان خانم دکتر در ادامه این جلسه، 

 به بانوان داده است به ایراد سخنرانی پرداخت.  دانشگاه به جایگاه ارزشمندی که اسالم و انقالب اسالمی

دیجه، حضرت فاطمه و حضرت زینب اولین مدافعان اسالم در لحضات ، حضرت خوی افزود: زنان اهل بیت

و تاریخ ایران تأثیرات زیادی داشته  در سیاستدشوار بودند. در برخی از موارد حضور زنان در صد سال اخیر 

  منشأ اثر بوده است.همیشه است و در نهضت ها و جریانات اجتماعی و انقالب 

کتر علی زنگوئی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه بود که ضمن تقدیر از سخنران پایانی این نشست علمی، د

 آفرین تأکید کرد.ساز و تحولسخنرانان هشتمین کنگره بین المللی اربعین بر لزوم بازشناسی نقش زنان تاریخ

 

 گزارش: 

 گزیده سخنرانی دکتر الهی زاده:

سوره احزاب  35داده است. صحبت خود را با قرائت آیه  اسالم زنان و مردان را در همه امور کنار یکدیگر قرار

إِنَّ الْمُسْلِمِینَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِینَ کنم که دقیقا بیانگر اهمیت نقش زنان است. آغاز می

ابِرَاتِ وَالْخَاشِعِینَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِینَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِینَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِینَ وَالصَّ

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا وَالصَّائِمِینَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِینَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ 

پیشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ایمان و مردان و زنان عبادت»؛ مًاعَظِی

دار و مردان و  دهنده و مردان و زنان روزه مردان و زنان شکیبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه

نند خدا براى ]همه[ آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ زنان پاکدامن و مردان و زنانى که خدا را فراوان یاد مى ک

 «. فراهم ساخته است

با توجه به حجم گسترده نقش زنان در تاریخ اسالم باید به صورت گزارشی و آماری به مطالبی اشاره کنم. در 

 تر شد ولی در دوره حضور پیامبر)ص( و علی)ع( این نقش بسیار پرفروغ است.دوره امویان نقش زنان کمرنگ

در تألیف شده است.  هجری 200سال حدود رابن ابی سفیان توسط ابن بکا علی معاویه اخبار الوافداتکتاب 

پس از این کتاب ماجراهایی نقل شده است که بیانگر حضور اثرگذار زنان در تاریخ سیاسی و اجتماعی است. 
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زنانی به جرم جانبداری از امام)ع( به دمشق فراخوانده شدند که جرأت و جسارت و  شهادت امام علی)ع(

گر تربیت واالی مباحث آنها در حضور معاویه بسیار مهم است. مباحثی که در این جلسه گزارش شده است بیان

 شود.نان است که باعث شگفتی معاویه میفقاهت آو این بانوان و سیره 

جلد آخر آن اختصاص به زنان دارد. بیعت  که هشت جلد است و 230ن سعد متولد از اب طبقات کبریکتاب 

 و ذکر فعالیت های اجتماعی و علمی آنان در این کتاب آمده است. زنان صحابه

موضوعات با خطبه ها و سخنان زنان در قرن اول و دوم را  ،یفور در قرن سوماز ابن ابی ط النساء بالغاتکتاب 

توان در این حضرت زهرا و حضرت زینب را می خطبه های آوری کرده است. مثالجمعاجتماعی و سیاسی 

 کتاب یافت.

. این جلد می باشد 80تراجم مهم است و  شناسی ورجالعلم از نظر   کتاب تاریخ مدینه دمشق از  ابن عساکر

از آثاری نام برده که در دسترس نیست اما به فعالیت علمی اجتماعی و سیاسی زنان در تاریخ اسالم  کتاب

  .دارد زیادی اشاراتی

پرداخته  نفر 1020احوال زنان صحابه به تعداد به  در جلد آخر همقرن هفتم در ابن اثیر اثر  أسد الغابةکتاب 

  است.

عسقالنی در قرن نهم در قالب هشت جلد در دسترس است. در این  ابن حجر االصابه فی تمییز الصحابةکتاب 

در جامعه اسالمی ر اجتماعی و سیاسی فعال بوده اند. بنابراین که در تاریخ از نظحضور دارند  زن  1549 کتاب

 مردان بوده اند. همتراز و  جایگاه زن تعریف شده

 برد کهنام می مورد 445 شده است نوشته )ع(شناخت معصومین بیشتر دربارهکه  شیخ طوسیرجال در کتاب 

با نتایجی که به دست آمده  آورده است. رامورد از زنان  3)ع(، سخن نقل کرده اند و مردان از حضرت علی

 زن از حضرت علی )ع( نقل حدیث کرده اند. 21 است، در واقع

در علوم دینی مقام باالیی یافته است که از نوادگان امام حسن بن زید ، نفیسه دختر حسن یکی از زنان مهم

یکی از که اعالم کرد  از درس او بهره برده است. شافعی هنگام فوت اوافعی و از فقیهان بزرگ مثل امام ش

 اه باالیی در بین مردم مصر دارد.افتخارات من درس خواندن در محضر نفیسه بوده است. نفیسه جایگ

و  انوان در بغداد و دمشق زیاد بودهرده که مجالس درس بابن بطوطه در سفرنامه خود آو ،در قرن هشتم

قیم جوزی شاگردی او کرده  بوده است که ابنآنجا فاطمه از فقیهان نامدار  ام محمد که همچنین در شام

صر خود داشته و صاحب کتاب حلقه علمی در ع ،بن حمزه طباطبا است. در اصفهان آمنه دختر عباد بن علی

زن فعال و اثرگذار را ذکر  1000کرده است. سخاوی در الضوء الالمع نام حدود االنساب یعنی سمعانی تلمذ او 

نسل  20در  نسل بررسی شده، 47در  که خوانیممی انجام شده در تمدن اسالمی هایدر بررسیکرده است. 

نفر  189هجری تعداد  6و  5قرن  . در حدودآنان کمرنگ شد و بعد حضوراول حضور زنان پر رنگ بوده است 
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نقش زنان در  دث بودند.نان فقط محنفر آ 149که  نام برده شده استاز بانوان محدث، شاعر، کاتب، راوی  و...

کمتر از مردان نبوده است و  ورزی و اجتماعی اقتصادیاندیشهجامعه اسالمی در بروز تمدن اسالمی و رونق 

اصله گرفتن مسلمانان از اسالم واقعی، جایگاه زنان به فراموشی سپرده شد و زنان از عرصه علمی به سبب ف

و از سیره نبوی و علوی که  رفتندو در اختیار اهل قدرت قرار گ قدرت وارد شدند و در مثلث مال ودور شدند. 

قتصادی ته و آنان در مسائل ا)ع( نیروی نظامی زن وجود داش. در زمان حضرت علیهدفش کمال بود، دور شدند

حدود شانزده قسم شغل زنانه در زمینه های مختلف بوده که با روی کار آمدن امویان  و اجتماعی فعال بودند.

ا در زمان پیامبر د زنان ررتحول در مواهمیت و  دو گام خاتمه یافت.  که علی)ع( برداشت، دوران گام دوم 

ایگاه اصلی خود این زمان داشته باشیم و زنان به ج اریم گام سوم را درو امیدو .)ع( داشتیم)ص( و حضرت علی

 برسند. 

 

 جناب آقای مرادی، معاونت محترم دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه

در امور اجتماعی هم نهاد خانواده اولویت و ترجیح واده محوری است. الگویی که اسالم ارائه می دهد بحث خان

های در این خصوص راهکار اجتماعی داشته باشد و اسالم این معنی نیست که زن نباید حضوردارد اما مطلب به 

خانواده محوری در تشکیل ) ازدواج آسان و به  یعنی ه می باشدگرایی دو مؤلفبایسته های خانواده خوبی دارد.

اده در امور عبادی و هنگام( و خانواده محوری در تحکیم )یعنی اولویت بخشی شود به نهاد خانواده و خانو

عی است که تشریع هماهنگ با یخانواده محوری دارای دو بعد تکوینی و تشر .اجتماعی در اولویت قرار گیرد(

 خانواده گراست.بالطبع و انسان مدنی  و تأکید ابن سینا، های مربوطهبه اذعان همه پژوهش تکوین می باشد و

دارد.  و مبنای تکوینی اشاره به این موضوع تشکیل خانواده استکه درباره ازدواج و فلسفه  21سوره روم آیه 

اده یک نهاد طبیعی است و استاد شهید خانو ی معظم انقالب همواره به این نکته تأکید داشتند کهرهبر

گرایی مبنای تشریعی هم خانواده صد در صد طبیعی است.زندگی خانوادگی بشر  مطهری بر این باور بود که

 و دستورهای دینی هم با توجه به توان افراد، درست با این موضوع تطبیق دارد.دارد. احکام 

در امور اجتماعی باید نهاد خانواده یک کانون مهم تربیتی است و آینده یک کشور به این موضوع وابسته است. 

ه از سیره و الگوی خانواده در اولویت باشد. در امور عبادی هم، بحث نهاد خانواده در اولویت است و این برگرفت

های اجتماعی و سیاسی را تأیید و بر آن تأکید کرده اسالم تحصیل زن و اشتغال و فعالیت معصومین است.

که باید بکوشد به بلوغ فکری و علمی برسد تا موجبات رشد و  است و زن محور اصلی در امور خانواده است

 شکوفایی مادی و معنوی را فراهم آورد.
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 بیرجندی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بیرجند؛ علیزادهخانم دکتر 

فرهنگی زنان در  فرهنگ و تمدن اسالمی و نیز دوره معاصر متمرکز  نمودها و مظاهر من بیشتر تمایل دارم به

اسوه  حضرت زینب )س( بوده است. با اهمیت همواره عقالنیت، عشق و تدبیر بر پایهنقش زنان  شوم چرا که

 .بزرگ در مدیریت بحران بودند الگوییموضوع و  هر سه ایندر 

عرصه ها در مورد زنان  های اشاره کنم که کمتر مورد توجه بوده است. اگر به همهکنم به جنبهمن سعی می

ورزی و نیز نقش زنان در دو ساحت دانشی و اندیشهپرداخته نشده است دلیل بر عدم حضور آنان نیست. 

توان به بی بی خانم استرابادی، ملک زاده ن خالصه کرد. در ساحت دانشی میتواساحت رفاه اجتماعی  می

 1308 حدود ای مثل نصرت امین) زادهابادی، محترم اسکندری و حتی بانوان مجتهدهبیانی، صدیقه دولت

 . او تا دوره جمهوری اسالمی را هم درک کردهجری( صاحب تألیفات متعدد در حوزه قرآنی و فقهی اشاره کرد

کتاب اربعین هاشمیه از آثار اوست. مسائل شرعی و فلسفی را در آن تبیین کرد.  .یعنی حدود یک قرن زیست

های اوست. او به درجه اجتهاد نائل شد. او در تاریخ فلسفه به خوبی ورود پیدا کرد و اثار او نشانگر توانمندی

رانه به امور اجتماعی هم ورودی فعال داشت. او پیرو فلسفه صدرایی بود. او با تأسیس مکتب و دبیرستان دخت

توان به نقش و در کنار این حوزه دانشی می او اجازه روایت به برخی از علما داده است مثل صاحب الغدیر.

نقش زنان در تمدن اسالمی در جنبه های کارآمدی مطرح است ثیر آنها بر دانش بومی سخن گفت.  آنها در أت

ه برخی کشورهای  پیشرفته دال بر توسعه می دانند بخصوص در موضوع مشروطه و در بحث رفاه اجتماعی ک

، زنان درمانگر، زنان عالم و ... را یافت که گاهی الیت های زنان از جمله زنان واقفو نقش آفرینی می توان فع

الگوی هزینه های فراوانی نیز می کردند و باعث احیای تمدن و تداوم فرهنگ شیعی شده و در نهایت به 

حضور بزرگ زنان در متون ادبی و هنری یکی از جاهایی است که دال بر خردورزی و  جدیدی دست یافتند.

الگوها و عناصر اربعه هم وجود دارد که در این ورزی و عقالنیت زنانه است. پیوندهای زیادی میان کهناندیشه

 توانم به آن ورود پیدا کنم.فرصت کوتاه نمی

مطرح شده است به اعتقاد وی دانش بومی،  1983واژه دانش بومی برای نخستین بار توسط گیرتز در سال 

ل این دانش شام. کرده استدانش خاصی است که به شدت در موقعیت و بافت خاصی ریشه داشته و رشد 

مردم است که طی  ها و شیوه های سازماندهی امور مختلف زندگیمجموعه ای از باورها و روش ها و ساز کار

ا محیط اطرافشان به وجود ها وقرن ها از تعامل و ارتباط بومیان بنسلاعصار گذشته شکل گرفته است و طی 

 .بخشی از سرمایه ملی جامعه است ،دانش بومی هر قوم ست.آمده ا

، ستیز طیمح یداریپا ،ییغذا تیامن نیاز امور مربوط به توسعه مانند تأم یاریزنان در بس یاتینقش ح

 که نه یاست در حال دهیگردروشن  یالملل نیجامعه ب یبرا یو توسعه اجتماع تی، کنترل جمعفقر یکنشهیر

 نهی. مطالعات و مشاهدات انجام شده در زماندآن را به حساب آورده گرانیخود زنان آن را باور داشتند و نه د

 نهیدر زم یکه زنان کشاورز با داشتن تجربه و دانش بوم است از آن یحاک داریپا یو کشاورز ییزنان روستا
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را در  یینقش بسزا ییبه عهده دارند. زنان روستا داریپا یدر کشاورز یمهم اریبسنقش  ییمحصوالت غذا دیتول

آن  تیجمع ازیمورد ن یدرصد غذا 60تا  50با  ایکند زنان در قاره آس یم فایجهان ا یشتیمع تالمحصو دیتول

عرصه های کارآفرینانه زنان با وجود کم بضاعتی در راستای ایجاد کارگاه بافندگی در . کند یم دیتولقاره را 

 یزد، اصفهان و کرمان و فعالیت های خانم دولت آبادی که خانواده مذهبی بودند.

 اقتصاددر ایران پژوهش های مختلفی در زمینه نقش زنان در دانش بومی و در راستای توسعه کشاورزی و 

اشاره کرد که در این  (1388)مونه می توان به پژوهش شاه حسینیصورت گرفته است که از آن ن التیای

، ساخت صنایع دستی مثل سیاه تهیه فرآودهای دامی، گردآوری سبزی های کوهی پژوهش نقش زنان در

که در مورد  در پژوهش خویش( 1390)بافته های دیگر اثبات شده است. پاپ زن و اشرف زادهچادر و دست

این دانش  زنان و نتایج ارزشمندایل کلهر در استان کرمانشاه انجام داده اند ضمن تبیین اهمیت دانش بومی 

اظهار داشته اند که سیاه چادر و دانش بومی ساخت آن بخشی از میراث معنوی ایل ها و عشایر است که با 

وه بر حوزه های کشاورزی و دامداری نقش و الع. وجود نیازمند ثبت و نگهداری استتوجه به تهدیدهای م

جایگاه دیگر زنان در عرصه دانش بومی مربوط به گیاهان دارویی است اهمیت دانش بومی مبنی بر گیاهان 

دارویی تا بدان حد است که امروز دانش مدرن دانشگاهی نه تنها آن را قبول دارد بلکه اهمیت و ضرورت آن 

 .اندازه های خود می دانند را در بهداشت جهانی در حد و

در زمینه دانش بومی گیاهان دارویی زنان به ویژه زنان روستایی و ایلیاتی جایگاه ویژه ای دارند درباره این 

موضوع به دلیل اهمیت آن پژوهش های مورده متعددی انجام گرفته است که از آن جمله بوذرجمهری و 

ان درمانگر روستایی در درمان بیماری های پوستی در همکاران در پژوهش خویش به نقش دانش بومی زن

نش بومی زنان استان خراسان شمالی پژوهشی انجام داده و به نتایجی دست یافته اند که حاکی از اهمیت دا

نامه ناحیه هردنگ اشاراتی به نقش در کتاب خویش تحت عنوان گنج( 1390 غوث ت)درمانگر روستایی اس

ه های دیگران ر پرورش طیور دارد وی به نکاتی در این زمینه اشاره کرده که با یافتدانش بومی آنها د زنان و

غوث در کتاب خویش از نقش زنان روستایی و دانش آنها در عادت دادن طیور به برخی از . اندکی تفاوت دارد

دت دادن طیور بر عا الوهبه اعتقاد زنان روستایی ع«:  سخن گفته است در این زمینه وی می نویسد رفتارها

به برخی از رفتارها عادت دادن دیگر حیوانات اهلی منزل به رفتارهای خاص باعث فراهم آمدن یک زندگی 

گی به عدم مشترک مسالمت آمیز بین آنها می شود. به عنوان مثال می توان از عادت دادن گربه های خان

ساختن از غذای روزانه باعث توقف مصرف  تنبیه کردن این گونه گربه ها یا محروم. شکستن تخم ها نام برد

 .شودتخم طیور توسط گربه ها و عادت دادن آنها به زندگی مسالمت آمیز با طیور می

زنان  .مین زندگی مناسب افراد جامعهأفعالیت های سازمان یافته برای ت : مجموعهرفاه اجتماعینقش زنان در 

لگوهای سنتی و جایگزین شدن الگوهای خیریه جدید در زمینه در تاریخ معاصر ایران و به ویژه بعد از تغییر ا

ه النگام ها بیشتر از طریق حضور فعاخدمات اجتماعی و رفاه آحاد جامعه، گام های موثری برداشته اند. این 
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: فقر، بیماری، پیری، بیکاری، حوادث و سوانح، تی نظیرالمشکدر وقف و انجام امور خیریه و در راستای مقابله با 

 .شکل گرفت

 :رفاه اجتماعی یهای زنان در راستاای از فعالیتمونهن

بادی، صدیقه دولت آبادی آغابیگم دختر شیخ هادی نجم آبه همت ( .قـه1328تاسیس )انجمن مقدرات وطن 

کرد. و چند بانو دیگر تاسیس شد. این انجمن در کنار فعالیت های سیاسی، در زمینه امور خیریه نیز فعالیت می

ملک ) رای آموزش دختران بی سرپرست بودیتام، تاسیس مدرسه بالسیس داراأهای آنها: تجمله فعالیت از

انجمن خواتین و شرکت خیریه خواتین ایران: جمع آوری اعانه برای سامان دادن به یتیم  (283: 1397زاده،

 (.125: 1385ملک زاده، )ها، بیمارستان ها و مدارسخانه 

بینوایان و توسط جمعی از بانوان خانواده های متمول) برای رسیدگی به ( 1320تاسیس )انجمن خیریه بانوان

 انطبقات بی بضاعت تهر

 زنان و کودکان بی بضاعت و دادن داروی رایگان به آنان یمداوا ( 1333تاسیس  )جمعیت بانوان پزشک ایران

 توسط گروهی از زنان تارک دنیا( 1333تاسیس )خانه پیرزنان

 حقوق زن النمدرسه توسط انجمن ها و فعاسیس تأ

فعالیت های  تنها بخشی ازو اصفهان توسط صدیقه دولت آبادی ایجاد کارگاه های بافندگی در یزد و کرمان 

ه زنان بوده است که همین شیوه باید مورد تأیید قرار گیرد و در راستای تشکیل و تثبیت تمدن نوین کارافرینان

 رار گیرد.اسالمی مور حمایت ویژه ق

 

 سرکار خانم دکتر پایدار فرد 

من با تمرکز با سخنان حضرت زینب در خدمت شما خواهم بود. سعی کردم با زبان تخصصی و هنری به این 

 های خود را ادامه دهم. بانوی بزرگ و تأکید بر یک جمله صحبت

نگاه  کربال و حوادث پس از آناین است که به عنوان یک حادثه به واقعه  )س(مورد اول درباره حضرت زینب

شود و وقتی ببینید در این بسیار تلخ و جانکاه. ترس، خشم، نفرت در این حادثه دیده می ایم. حادثهیکن

کند. در رویکردی که به گفتمان معاصر شرایط سخت، زنان حضور دارند شدت حادثه بیشتر خود را نمایان می

نیاز است فاصله را کم کرد و باید دید یک انسان  ،ک حس سوژهبرای در این نکته مهم است کهوجود دارد 

خشم و رنج و بینیم. شدت یک پارادوکس میدر این وقایع کربال ما چقدر در آن شرایط می تواند تاب آورد. 

ها را دیده است ولی مدعی . او رنجنفرت در کنار نگاه زیبای یک بانو به همین خشم و نفرت و خون و کشتار

عناشناسی معاصر هر زمان ندیده است. چطور ممکن است این همه وحشت را ندید. در نشانه ماست که 
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پیامی هست که  هایی است. حتماافتد، این جمله دارای رمزها و پیامجمالت و متون اتفاق می پارادوکسی در

های مه پیامکارش خلق اثری است که داری پیام است با ه ،. هنرمندکنندمخاطبان خاصی آن را درک می

هنر را دوست دارند چون طالب  همه زبان هاع رسانی غیر مستقیم است و انسانکار هنر اطالمخفی و پنهان. 

در همه تواند هنری می زبانپذیرند. یام غیر مستقیم هستند و بالعکس. بانوان انتقال معانی مستقیم را نمیپ

شد. همین امر به معروف و نهی از منکر باید با زبان راهگشا بااثرگذار و بیشتر مسائل اجتماعی و فرهنگی 

در قرآن کریم نگاه هنری به قضایا فراوان است. در یک آیه که مربوط به سوره هنری و غیرمستقیم تحقق یابد. 

ان هستند. شاعران کسانی دکند که نماینده برخی از هنرمنخداوند در قرآن از شاعران صحبت میشعراء است، 

خداوند در واقع  . بستندکنند و یا به پیامبر اتهام شاعری میل هستند و از شیاطین پیروی میهستند که جاه

و به گفتار خود عمل نکند، ظالم است و بیراهه راه  دباشگوید اگر کسی پیرو این رفتارهای ناشایست می

کنند و بر اعتقاد دینی خود استوار نیستند و حرفشان با افرادی که از ستم استقبال میدر واقع  پیماید.می

گیرند های خوب و با ایمان راستین وقتی مورد ستم قرار میانسان .پیرو شیاطین هستندعمل یکسان نیستند، 

کنند. شاید بتوان مصطلح مظلوم بودن امام حسین)ع( را با نگاهی انتقادی مورد مطالعه قرار داد. ایستادگی می

او از این منظر مظلوم نیست. او پیروزمند و فاتح است. در جمله حضرت زینب شان در برابر ستم ایستاد. چون ای

مهمترین شود. او سکوت نکرد. او راوی کربال است ولی کربال را زنده نگهداشت. هم این موضوع دیده می

ستیز ظلم قرار گرفت ولی طلمبرابر ستم است به زبان هنر. زینب مورد  های یک هنرمند عدم سکوت درویژگی

 گیرد.از اینجاست که مورد تمجید قرآن قرار می اور کربال بود.او به زبان هنر، بهترین پیام بود.

صفت فتوت مخصوص مردان نبوده و زنان نیز از صفات  های هنری زینب)س( بود.فتوت یکی دیگر از ویژگی 

توان جوانمردی حضرت جوانمردی برخوردار هستند. مید، خاکساری و راستگویی، امانت داری، وفای به عه

علی )ع( و شمشیر به دست گرفتن در عین حال یتیم نوازی ایشان را در کنار مسئولیت پذیری حضرت زینب 

رپرست یتیمان شدن را در نظر گرفت که در اثار نقاشی و نگارگری همواره مورد توجه در عین بی پناهی و س

نان شود. امیر مؤم-شناخته می "فتی "پهلوانی در اسالم با عنوان  نری بوده است.هنرمندان در خلق آثار ه

در واقع در این جمله فتوت در کنار مبارزه با ستم دیده ..«یف اال ذوالفقارسال فتی اال علی ال  »یک فتی بود 

توجه داشت. زینب هم های اجتماعی بسیار علی )ع( در کنار شمشیرزدن، مبارزه با ستم، به مسؤولیت شود.می

کندن  شود.ها به وضوح دیده میدقیقا همین رویه را در زندگی خود دنبال کرد. این رویکرد پهلوانی در نقاشی

نوازی در این نقاشی مشهود است. یک هنرمند نیاز نیست به اصل ماجرا رجوع کند بلکه در خیبر در کنار یتیم

ها این رویکرد بسیار نمایان است. خوانیدهد. در نقاشی قهوهیپیام یک واقعه را به صورت مفهومی توضیح م

اینکه چقدر کارکرد اجتماعی دارد یک پهلوان مهم است. او در کنار نجابت و پاکی، مسئولیت اجتماعی سنگینی 

اند. ما نوازی کنار یکدیگر قرار گرفتهناپذیری و نیز یتیمبینید ستمای که میخانهبر عهده دارد. در نقاشی قهوه

 بینیم.از کربال در نگاه زینب زیبایی می
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گفتند جز  حضرت زینب دارای صبر، اقتدار، نگهدار، پرستاری، صداقت، خطابه، شجاعت و ... بودند و وقتی

 در وجود خود داشتند. راو فتوت اری و ادب و اخالق و خاکساری و فتی زیبایی ندیدم یعنی شکرگز

دست رفته و تنها یک بانو و تعدادی بی سرپرست باقی ماندند اما از این ماجرا ظاهرا در کربال همه چیز از  

محتوی ها باقی ماند و همیشگی شد. بیداری همیشگی بود که پیامد این خاتمه شد. قیامی که منجر به بیداری 

ین که شد و بیدار شدنی که خودش قیام بود و هجرتی که خود سازنده بود. سالک بازگشت می کند بعد از ا

همه چیز را دید و بعد دست به خلق اثر می زند یا در اجتماع حضور می یابد و حضرت زینب )س( از پایانی 

کند و به فلسفه مالصدرا هم شاهد هستیم که سالک از سوی خدا بازگشت میبه آغازی ماندگار رسیدند. در 

از سوی خدا به سمت مردم آمده است و دهد که چگونه آید. زینب با این جمله غرّاء نشان میسوی مردم می

ها بودند. ما دو تصویر از کربال داریم. های کربال هم دارای چنین ویژگینگاهی الهی دارد. هر یک از شخصیت

 ها را بیشتر نمایان کرد.توان این زیباییای میرشتهمحتوا و ظاهر. در مسائل و روش علوم بین

 

 المللی اربعینبین؛ دبیر کنگره جناب آقای اصفهانیان

های اسالمی و معرفتی است نه و روش ما مبتنی بر وحی و ارزش دمبانی خاص خود را دارتمدن  و پیشرفت 

با آینده  انطباق -2بهره بیشتر از آسمان  -1 :گرایانه. از این منظر، تمدن ناظر بر دو چیز استرویکرد غرب

 ای ندارد.تمدن غربی انقطاع از نگاه وحیانی است و برای آینده الهی هم دغدغه الهی.

مانند روز تولد خود پاک می شوند و  ،آنان در روز تولد فرزند خود .بانوان در این دو فضا نقش بنیادین دارند

کند. نویی را آغاز می. او با فرزندآوری زندگی کندزندگی جدیدی از نظر ارتباط با آسمان و الهی شدن پیدا می

گذارد. دلش برای خانواده دارد و بر دهان فرزند میکند. نان را از دهان خود بر میاو خواب را بر خود حرام می

های آسمانی فراهم کند. نکاه او همواره کند مهر الهی را برای دریافت روزیتپد که پیوسته تالش میچنان می

نظیرند و اگر در دوران دفاع مقدس نبودند  فضای الهی آینده هم کمساز بانوان در ساخت و به آسمان است. 

به وجود نمی آمد و نقش آنان در راهی کردن شوهر و فرزند معنوی ایثارگران دوران دفاع مقدس این پیشرفت 

به رند از یک فضای خنثی وقتی بانوان در مدار حق قرار گی ، این همه نتایج ارزشمند حاصل آورد.به جبهه ها

گر و قدرتمند وارد می شوند که چیزی جز زیبایی نمی توان در آن یافت. بانوان باعث حرکت افراد فضای کنش

می شوند و آنان می توانند مسیر ساز و هدف دهنده برای آینده و پیشرفت و جامعه به سوی حرکت و سبقت 

ند ولی همچنان چون زینب، این بیدر دوران دفاع مقدس بانویی هست که هفت فرزندش را شهید میباشند. 

این نگاه اربعینی، در راستای تحقق آینده مطلوب و الهی است که بهترین و  کشد.ها را زیبا به تصویر میرنج

 مهمترین نقش را بانوان دارند.
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 استادیار تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسالمی خیرالهیمژگان خانم دکتر 

ساختن اینده مطلوب از  و تأثیر گذاری زنان دردر جامعه ایران و اسالم نقش زنان از دیدگاه امام خمینی  

 محورهای سخنان ایشان بود.

بوده است صحبت  جامعه و صالح فساد موید نقش زنان درکه و تاریخی شواهد باستان شناسی در ابتدا وی به 

الح و فساد قش زنان در صید نشواهد باستان شناسی و تاریخی مؤ ،یسنایی و پیش از آندر آیین مزد کرد.

ا فرزندان متعدد و در مقابل آن که آیین نادرست د ایزد بانوان با نقش مادر الهه بوجو جامعه مشاهده می شود.

اینانا و ایشتار الهه های روسپی روش که به عنوان الهه های باروری مطرح شده  .ایزد بانوان روسپی وجود دارد

نی یهودیت و دیان ابراهیمی پیش از اسالم یعادر  .اَناهیتا دانسته شده اندو به غلط همتای اَردوی سوره 

 مطرح بوده است. مسیحیت نیز نقش زنان همواره

توان نگاه ایران اسالمی را به زن و بانوان )ره( یکی از منابع معتبری است که میکتاب صحیفه امام خمینی

ویکرد امام خمینی)س( است و به تعبیر ایشان این واکاویی کرد. در واقع حفظ اسالم مهمترین هدف در ر

محرم و صفر است که اسالم را نگه داشته است. یعنی باید نقش بانوان را در محرم و صفر مورد واکاویی و 

ها معطوف به آینده زنان های پژوهشگران و خبرگزاریدر ابتدای نقالب هم بسیاری از نگاه تحلیل قرار داد.

از انقالب بودند و حضرت امام )ره( بارها بر نقش مهم بانوان در جامعه تأکید داشتند و در ایران در جامعه پس 

 رفتار اجتماعی خود نیز همواره از مدافعان زنان بودند.

 ات دشوار بودند.زینب اولین مدافعان اسالم در لحظ ، حضرت خدیجه، حضرت فاطمه و حضرتزنان اهل بیت 

تر باشد رد. به تمام محرم و صفر توجه دارند. حوادث پس از عاشورا چه بسا مهمامام فقط به عاشورا اشاره ندا

و تاریخ ایران  حضور زنان در صد سال اخیر سیاسی در برخی از موارد نگهداشتن الگوی عاشورائیان.برای زنده

قش بانوان در ن ها و جریانات اجتماعی و انقالب منشأ اثر بوده است.ثیرات زیادی داشته است و در نهضتتأ

نقش بانوان در دوران دفاع  نهضت مشروطه و تبریز و نیز ماجرای تحریم تنباکو از موارد پیش از انقالب است.

  توان به آن ورود کرد.مقدس و حوادث پس از آن برجسته است که در این فرصت کوتاه نمی

در سرنوشت خویش از نظر حقوق انسانى، تفاوتى بین زن و مرد نیست. زیرا که هر دو انسانند و زن حق دخالت 

در بعضى از موارد تفاوتهایى بین زن و مرد وجود دارد که به حیثیت انسانى آنها ارتباط د. را همچون مرد دار

، زن به عنوان یک انسان المیدر نظام اس .ندارد. مسائلى که منافات با حیثیت و شرافت زن ندارد آزاد است

داشته باشد ولى نه به صورت یک شىء. نه او حق  المیمردان در بناى جامعه استواند مشارکت فعال با یم

 د.بیندیشندارد خود را به چنین حدى تنزل دهد و نه مردان حق دارند که به او چنین 

رد، حق تحصیل، حق کار، حق مالکیت، حق رأى دادن، ، زن همان حقوقى را دارد که مرد داالمیدر نظام اس

 .حق رأى گرفتن. در تمام جهاتى که مرد حق دارد، زن هم حق دارد
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م در وقتى که ظهور کرد در جزیرة العرب، بانوان حیثیت خودشان را النظر خاص بر شما بانوان دارد. اس اسالم

عنایتى  .آنها را با مردان مساوى کرد المسرافراز کرد، اسا را سربلند و آنه المش مردان از دست داده بودند؛ اسپی

م به بانوان دارد بیشتر از عنایتى است که بر مردان دارد. مردان بر ملتها حق دارند و زنها حق بیشتر الکه اس

ساز. ساز است، و زنها نیز انسانکنند. قرآن کریم انسانیر دامن خود بزرگ مدارند. زنها مردان شجاع را د

ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل اگر زنهاى انسان ت.سازى اسوظیفه زنها انسان

کنند، شجاع یزنها هستند که ملتها را تقویت م خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد.

 .کنندمی

زنان و مردان ارجمند  ندههورش دزن پر ت. زن مظهر تحقق آمال بشر اس رد. زن نقش بزرگى در اجتماع دا

 .دامن زن محل تربیت بزرگ زنان و بزرگ مردان است ود.ریدامن زن مرد به معراج ماز  ت.اس

بر اینکه خودشان یک قشر فعّال در همه  الوهمرد است؛ براى اینکه بانوان ع از نقش الترنقش زن در جامعه با

تر المادر به جامعه از خدمت معلّم باخدمت  کنند.میتربیت ابعاد هستند، قشرهاى فعّال را در دامن خودشان 

واستند که بانوان قشرى خیواستند. مخیاست. و این امرى است که انبیا مر التاست، و از خدمت همه کس با

 ا.باشند که آنها تربیت کنند جامعه ر

د زنان در آن از صالح و فسانقش زنان در عالم از ویژگیهاى خاصى برخوردار است. صالح و فساد یک جامعه 

اند از دامن خود افرادى به جامعه تحویل دهد که تومیزن، یکتا موجودى است که  گیرد.میجامعه سرچشمه 

واند بعکس آن تمیانسانى کشیده شوند و  الیارزشهاى واها به استقامت و از برکاتشان یک جامعه، بلکه جامعه

 .باشد

هاى فرهنگى و اقتصادى و نظامى حاضر، و ن در صحنهالیر و جوان و خرد و کان و زنان پما مفتخریم که بانو

همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالى اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند؛ و آنان که توان جنگ 

هایى محرومیتى از واجبات مهم است شرکت، و از المم و کشور اسالبراى دفاع از اسدارند، در آموزش نظامى که 

م و مسلمانان تحمیل نمودند، الو قرآن بر آنها بلکه بر اس المو ناآشنایى دوستان از احکام اسکه توطئه دشمنان 

ه دست نادانان و بعضى شجاعانه و متعهدانه خود را رهانده و از قید خرافاتى که دشمنان براى منافع خود ب

 .اندورده بودند، خارج نمودهع از مصالح مسلمین به وجود آالاطبی آخوندهاى 

ه لرزه و آنان که توان جنگ ندارند، در خدمت پشت جبهه به نحو ارزشمندى که دل ملت را از شوق و شعف ب

رزاند، اشتغال دارند. و ما مکرر لیتر از دشمنان را از خشم و غضب مبد النآورد و دل دشمنان و جاهمیدر

داده و در  نند که فرزندان خود را از دستزیمفریاد  -م اللَّهالها سعلی -ان بزرگوارى زینب گونهدیدیم که زن

اند انند آنچه به دست آوردهدمیتخرند به این امر؛ و م عزیز از همه چیز خود گذشته و مفالراه خداى تعالى و اس

 .ر از جنات نعیم است، چه رسد به متاع ناچیز دنیاالتبا
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اگر زینب نبود کربال در که  این جمله به خالصه مقاله خود پرداختند.در سخنانی در پایان آقای دکتر زنگویی

آنها،  یتماه که به زنان و از کودکی به جوانی رسید  وقتی . تمدن اسالمیبسیار درست است ماندکربال می

 مهمترین سلول خانواده مادر و زن است. معترف بود چرا که 

 

 

 

 

 

 

 

 


