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اشتغال زنان و 
اسالم:

 حق کار و اشرتاک در
مسایل اقتصادی اجتامعی

از دیدگاه اسالم، زنان - مانند مردان - حق کار و امرار معاش را دارا اند. وقتی 

زنان کار می کنند، خانواده ها و جوامع شان از آن ها منفعت می برند و به کار 

گامشته شدن زنان به نفع مردم و جامعه است. در طول تاریخ اسالم، زنان 

با درک مسئولیت دینی شان در زندگی اجتامعی توانسته اند منحیث رهربان 

اقتصادی و سیاسی و اعضای موفق در جوامع شان بدرخشند.

حق کار با دستمزد یا معاش 
”اسالم همه حقوق اساسی را به زنان داده، مانند مالکیت در تجارت، میراث، 

تحصیل، کار، انتخاب همرس، امنیت، صحت و حق داشنت یک زندگی خوب. ١« 

این سخنان رئیس هیئت مذاکره کننده طالبان در سال 20١9 در دیدار با رهربان 

سیاسی افغانستان بود.

حقوق زن در اسالم همیشه تضمین شده است. این حقوق شامل حق کار با 

دستمزد، حق انتخاب مسلک و حق مشارکت در زندگی اجتامعی-اقتصادی 

جامعه است. از دیدگاه اسالم، زنان مکلف به کار و تأمین معیشت خانواده 

نیستند. هرچند می توانند کار را انتخاب کنند. اگر زن عایدی به دست می آورد 

و یا مالی را به ارث می برد، حتمی نیست که عاید اش را در خانه مرصف کند، 

مگر اینکه خودش بخواهد. عاید او کامالً مربوط به خودش است و می تواند آن 

را به هر طریقی که می خواهد مرصف کند. 2 

در قرآن کریم حق کار برای زنان ثابت است که در مبانی اسالمی مانند مقاصد 

)اهداف قانون(، مصالح املرسله )منافع عامه( و عدل )عدالت( تذکر داده شده 

است. مامنعت زنان از کارکردن به گونه ای تبعیض بوده و مغایر با این اصول 

اسالمی است. برابری و حقوق زنان نه تنها یک امر طبیعی می باشد بلکه جزء 

این اصول نیز است، و همچنان از دستورات رصیح قرآن کریم و سنت پیامرب 

)صلی الله علیه و سلم( نیز می باشد. 
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حقوق اقتصادی زنان در قرآن 
کریم

به صورت عموم آیات قرآن كريم عالوه بر اینکه بر مساوات تاکید دارد، حتی 

آيايت در مورد به رسمیت شناخنت حق کار برای زن نیز وجود دارد، مانند آيه زير: 

ِمٍل ِمْنكُْم ِمْن َذكٍَر أَْو أُنَْثٰى بَْعُضكُْم  أَنِّ َل أُِضيُع َعَمَل َعٰ
ِمْن بَْعٍض3

ترجمه: “من )که آفریدگار همه هستم( عمل هیچ کس از مرد و زن را بی مزد منی گذارم، 

زیرا شام از یکدیگر هستید )همه در نزد من یکسان هستید(؛ ”

قرآن کریم در سوره نساء به طور خاص حقوق اقتصادی زن منجمله حقوق 

میراث، کسب عاید و فعالیت اقتصادی بیرون از خانه برای زن را بیان می کند 

و می فرماید:

َل اللَُّه ِبِه بَْعَضکُْم َعَل بَْعٍض لِّلرَِّجاِل  َوَل تََتَمنَّْواْ َما َفضَّ
مَّ اکَْتَسْبَ َواْسَئلُواْ  مَّ اکَْتَسُبواْ َولِلنَِّسآِء نَِصیٌب مِّ نَِصیٌب مِّ

اللََّه ِمْن َفْضلِِه إِنَّ اللََّه کَاَن ِبکُلِّ َش ٍء َعلِیمً ﴿۳۲﴾ 4
ترجمه: “و آن چیزی را که خداوند سبب برترى بعىض از شام بر بعىض دیگر قرار داده 

است را آرزو نکنید. براى مردان از آن چیزی که به دست آورده  اند بهره اى است و براى 

زنان نیز از آن چیزی که کسب کرده  اند بهره اى مى باشد و )به جاى آرزو و حسادت( از 

فضل خداوند بخواهید، که خداوند به هر چیزى داناست. ”

قرآن کریم در مورد کار و حضور اجتامعی زنان چنین بحث می کند. مثال:

ًة ِمَن النَّاِس يَْسُقوَن  َولَمَّ َوَرَد َماَء َمْديََن َوَجَد َعلَْيِه أُمَّ
َوَوَجَد ِمْن ُدونِِهُم اْمَرأَتَْيِ تَُذوَداِن َقاَل َما َخطُْبكَُم َقالََتا 

َل نَْسِقي َحتَّى يُْصِدَر الرَِّعاُء َوأَبُونَا َشْيٌخ كَِبريٌ ﴿۲۳﴾5
ترجمه: “و چون )موسی علیه سالم( بر رس چاه آب در محدوده شهر مدین رسید آنجا 

جامعتی را دید که )حشم و گوسفندان شان را( سیراب می کردند و دو زن را یافت که 

دور از مردان در کناری به جمع آوری و منع اختالط گوسفندان شان مشغول بودند. 

موسی گفت: شام اینجا چی می کنید و کار مهم تان چیست؟ آن دو زن پاسخ دادند که ما 

گوسفندان خود را سیراب منی کنیم تا مردان گوسفندان شان را سیراب کرده باز گردند و 

پدر ما شیخی کهن سال و فرتوت است.” 

مطابق به این آیه، حرضت موسی )علیه سالم( زنانی را می بیند که شغل شبانی 

داشتند و دخرتان حرضت شعیب )علیه سالم( بودند. از این آیه روشن می شود 

که کار کردن زنان یک امر غیرعادی نبوده و نیز در هیچ جای از قرآن کریم 

درباره مامنعت زنان از کار کردن چیزی ذکر نشده است.

سنت پیامرب )صلی الله علیه 
و سلم( درباره کار کردن زنان

در سنت و احادیث پیامرب )صلی الله علیه و سلم( نیز از حقوق زنان منجمله 

حقوق اقتصادی زنان حامیت گردیده است. حرضت محمد )صلی الله علیه و 

سلم( در خطبه معروف خود در آستانه حجة الوداع در سال 632 به طور خاص 

به حقوق متقابل زن و مرد اشاره کرد و از کلمه حقا )حق( استفاده کرد و فرمود:

ا ولَهنَّ علْيكم  أيُّها النَّاُس، فإنَّ لَكم عل نسائِكم حقًّ
ا، ...، فإِن انَتهَي فلَهنَّ رزُقهنَّ َوكسوتُهنَّ باملعروِف  حقًّ
واستوصوا بالنِّساِء خريًا، فإنَّهنَّ عنَدكم َعواٍن ل ميلِكَن 

ألنفِسهنَّ شيًئا، 6
ترجمه: “ای مردم! درست است که شام در مورد زنان خود حقوق خاصی دارید اما آنان 

نیز بر شام حقوقی دارند، ....، با زنان خود رفتار شایسته کنید و با آنان مهربان باشید 

چون که رشیک و یاور متعهد شام هستند. ”

پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم( هرگز زنان را از کار و یا اشتغال در خارج از 

خانه منع نکرده است. اصالً همرس محبوبش خدیجه بنت خویلد یک زن تاجر 

موفق و کارفرمای حرضت پیامرب)صلی الله علیه و سلم( قبل از ازدواج بود. 

همچنین در دوران سخت نبوت او را تأمین مالی کرد. موصوفه به دلسوزی 

و عالقه مند کمک به دیگران معروف بود و از ثروت اش به نیازمندان و فقرا 

کمک می کرد که از این طریق به رفاه اجتامعی کمک می منود. اگرچه در 

روایات اذعان گردیده که زنان مکلف به کار کردن و یا تآمین مصارف خانواده از 
عواید شان منی باشند، اما انجام دادن این کار، ثواب و اجر اخروی دارد.7

زینب بنت جحش یکی دیگر از همرسان حرضت محمد )صلی الله علیه و سلم( 

نیز کار و تجارت اش را داشت. او به ویژه برای کار با چرم شناخته می شد. او 

پوست و روده حیوانات را می گرفت، آنها را خشک می کرد و لباس های چرمی 

می دوخت. او محصوالت خود را در بازار می فروخت و عواید اش را جهت 
کمک به نیازمندان مرصف می کرد.8

Georgetown Institute for Women, Peace and Security



3

مشارکت اجتمعی-اقتصادی 
و سیاسی زنان همچون التزام 

مقاصد و مصالح مرسله
مشارکت اجتامعی-اقتصادی و سیاسی زنان جنبه مهمی از مقاصد و مصالح مرسله 

و یا منافع عامه است. مطابق به فقه اسالمی، یکی از اهداف اصلی رشیعت 

)مقاصد الرشیعه( ارتقای مصلحت و رفاه مردم )مصلحه( است. فقهای مسلامن 

تذکر می دهند که قرآن کریم »به دلیل مسئولیت مشرتک اخالقی مردم در قبال 
یکدیگر، مسئولیت اجتامعی و پیوندهای مثبت بین مردم را ترویج می کند«.9

قرآن کریم به مسلامنان یادآوری می کند که نجات دیگران از فقر و بدبختی 

یک وظیفه دینی است و از مردان و زنان مسلامن می خواهد تا زندگی مشرتک 

اجتامعی شان را بهبود بخشند، از یکدیگر حامیت کنند و با فقر و سایر آسیب 

های اجتامعی مبارزه کنند:

إِنَّ اللََّه يَأُْمُر ِبالَْعْدِل َواْلِْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الُْقْرَب 
َويَْنَهى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمْنكَِر َوالَْبْغِي يَِعظُكُْم لََعلَّكُْم 

تََذكَُّروَن ﴿۹۰﴾١0
ترجمه: “خداوند به عدل و نیکی و گشاده دستی به خویشاوندان امر می کند و از هر 

عمل زشت و منکر و ظلم نهی می کند و شام را پند می دهد، تا باشد که پند بگیرید.”

این آیه هدف مهم رشیعت یعنی انجام کارهای نیک و عدالت خواهی را بیان 

می کند و امر می کند که صدور هر حکم قانونی باید با اهداف و مقاصد اصول 

اخالق اسالمی مطابقت داشته باشد.

منفعت اجتمعی - اقتصادی 
اشتغال زنان

اشتغال داشنت و مشارکت زنان در زندگی اجتامعی-اقتصادی فواید مهمی برای 

خانواده، جوامع و امت دارد و بدین ملحوظ در املصلحه املرسله ممد واقع می 

شوند. زنان نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و نقش مهمی در 

پیرشفت اجتامعی و توسعه 

پایدار جوامع شان دارند. زنان 

منحیث مادر، همرس، خواهر 

و دخرت نیز نقش مهمی در 

خانواده دارند. به این ترتیب، 

کیفیت زندگی زنان بر کیفیت 

زندگی خانواده و جوامع آنها 

تأثیر می گذارد. برخی از مزایای 

خاص اشتغال با دستمزد و 

مشارکت اجتامعی-اقتصادی 

زنان در زیر اشاره شده است:

تعلیم دخرتان در دین مبین اسالم



حمیت زنان از خانواده و جوامع شان
اشتغال با دستمزد یک زن و حامیت او از خانواده می تواند فقر و تنگ 	|

دستی خانواده اش را کاهش دهد. بررسی ها نشان می دهند که وقتی زنان 

کار می کنند، به کاهش فقر در جوامع خود نیز کمک می کنند.
برای بسیاری از زنان - منجمله زنان مطلقه و بیوه - کار کردن یک انتخاب 	|

نیست، بلکه انجام مسئولیت های شان در قبال فرزندان و دیگران است. به 

ویژه در جوامع پس از جنگ مانند افغانستان که بسیاری از زنان شوهران 

شان را به دلیل چندین دهه جنگ از دست داده اند، زنان باید برای تأمین 

معیشت خانواده شان تالش کنند.

تربیه و تقدیم خانواده های سامل تر و شادتر
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( دریافته است که زنان 	|

معموالً نسبت به مردان فیصدی بیشرت عاید شان را در خانواده و جوامع 

شان رسمایه گذاری می کنند.
کنرتول بیشرت زنان بر منابع  باعث رسمایه گذاری در خانواده شان و تناسب 	|

مرصف بیشرت پول بر غذای سامل می شود، زیرا زنان متایل دارند پول بیشرتی 
را برای غذاهای مغذی و باکیفیت مرصف کنند.١١

تقویت اقتصاد و فقرزدایی
زنان عالوه بر افزایش تعداد افراد در نیروی کار، دیدگاه های جدیدی را به 	|

مهارت ها، محیط کار و اقتصاد ملی می آورند و از این طریق به محصول 

دهی و رشد جوامع کمک های قابل مالحظه ای می کنند.
مطالعات نشان می دهند وقتی که زنان در یک نهاد کار می کنند، به رشد 	|

و مؤثریت آن کمک بیشرتی می کند و تخمین زده می شود در آن عده 

رشکت هایی که سه زن و یا بیشرت در بخش های مدیریت ارشد نقش دارند، 
آن رشکت در متامی ابعاد عملکرد بهرتی می داشته باشد.١2

به حداقل رساندن وابستگی خارجی
کمک های خارجی می توانند تأثیر اقتصادی مثبتی بر اقتصاد ملی و منطقه 	|

ای داشته باشد١3 ، اما وابستگی به کمک های خارجی می تواند منافع و 

استقالل ملی را تضعیف کند. ١4 توسعه اقتصادی و فقرزدایی از الزامات 

اصلی کاهش وابستگی یک کشور به خارج است که بدون مشارکت زن و 

مرد در اقتصاد تحقق منی یابد.

مثال هایی از زنان کارکن در 
تاریخ اسالم

از نخستین روزهای اسالم زنان مسلامن در زندگی اجتامعی و اقتصادی جوامع 

خود مشارکت داشتند. بیش از 300 احادیث مشارکت مکمل زنان در فعالیت 

های اجتامعی و اقتصادی در زمان پیامرب )صلی الله علیه و سلم( را تأیید می 

کند. زنان در زراعت رشکت می کردند، مزارع داشتند، سبزیجات و میوه ها تولید 

می کردند و از حیوانات مراقبت می کردند و یا حیوانات را برای صاحبان شان 

پرورش می دادند. آنها اجناس را تبادله می کردند و صاحب االختیار تجارت شان 

بودند. خاوله، لخمیه و ثقفیه به تجارت عطر می پرداختند و همرس عبدالله بن 

مسعود صنایع دستی می ساخت و می فروخت. ١5 در زیر منونه هایی از اشتغال 

زنان در طول تاریخ اسالم آورده شده است.

زنان در صحت و طبابت
زنان در زمان پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم( در عرصه طبابت فعالیت 

داشتند. روفیده االسالمیه )متولد 620 پس از میالد( بدون تردید اولین زن نرس 

و جراح شناخته شده است.١6 او کاروان های سیار را بخاطر خدمت به مردم در 

زمان جنگ و صلح ایجاد کرد و در عرصه های مختلف اجتامعی بخاطر کمک به 

فقرا و نیازمندان فعالیت می منود و بسیاری از یاران حرضت پیامرب )صلی الله 

علیه و سلم( را در مهارت های پرستاری آموزش داد.١7  یکی دیگر از پرستاران 

معروف در زمان پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم(، شفاء بنت عبدالله بود 

که نام اصلی او لیلی بود و به دلیل مهارت هایش، الشفاء )»شفاگر«( مسمی 

شده بود. او همچنین یک مدیر دولتی بود و مسئولیت بخش طبابت و ایمنی 

عمومی در برصه عراق به او سپرده شده بود. ١8 روش پرستاری و جراحی 

زنان در قرن ١6 و ١7 به خوبی ادامه یافت، هامنطوری که جراح معروف 

ترک، رشف الّدین صابونجی اوغلی )١385-١468 پس از میالد(، نویسنده کتاب 

الجراحيۂ إلخانيه رهنمود جراحی را نگاشته است. ١9  

زنان در علم و تکنالوژی
زنان مسلامن مانند مردان مسلامن در رشته های فیزیک، مهندسی، ریاضیات، 

نجوم و سایر علوم مشارکت داشتند. ُسطیتا املحمیلی ریاضیدان مسلامن 

قرن دهم از بغداد بود. 20 کار او در ریاضیات و ابداع راه حل های بسیاری 

از معادالت توسط ابن کثیر مورد ستایش قرار گرفته و توسط ریاضی دانان 

رسارس جهان مورد استناد قرار گرفته است. لبنا از کوردوبا در بسیاری از عرصه 

ها منجمله ریاضیات به درجه عالی رسید. او که قادر به حل مسائل پیچیده 

هندسی و الجربی بود، منشی خلیفه قرطبه، الحکم دوم بود.  

امروزه در بسیاری از کشورهای که اکرثیت مسلامن اند، زنان دانش، علم و 

تکنالوژی جوامع شان را ارتقا می دهند. یکی از منونه ها امارات متحده عربی 

است: اداره فضایی امارات متحده عربی )UAESA(، 2١ پنجمین اداره فضایی 

که تالش می کند تا به مریخ برسد، رئیس این اداره زنی است که به عنوان وزیر 

علوم نیز خدمت کرده است. در امارات متحده عربی، زنان 80 فیصد از تیم 
علمی را تشکیل می دهند. 22

زنان منحیث واعظان و عاملان دین و قضات
بعضی فکر می کنند که زنان منی توانند علام و رهربان اسالمی باشند، چونکه 

مردان از نظر عقل بر زنان برتری دارند. هم قرآن کریم و همچنان تجربیات در 

زمان پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم( با این استدالل منافات دارد. در قرآن 

کریم عالوه بر آیات فراوانی که به مساوات در خلقت انسان، داشنت تقوا، پاداش 

و تعالی اشاره می کند، بلکه مثال های رهربی زنان را بیان می کند مانند حرضت 

مریم که به باالترین درجه فضیلت انسانی و اقتدار معنوی رسیده بود و همچنان 

از ملکه سبا به دلیل ویژگی های عالی رهربی و خرد او تحسین شده است.

از زمان پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم(، زنان منحیث علام و مبلغان اسالمی 

خدمت می کردند. مثالً، ام ورقه که از پیامرب اکرم )صلی الله علیه وسلم( دستور 

گرفته بود که مردان و زنان خانه و روستای خود را به مناز بخواند. او همچنین 

یکی از معدود افرادی بود که قرآن کریم را قبل از کتابت آن تحویل داد. در 
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حدیث آمده است که پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم( از خانه ام ورقه دیدن 

کرد و شخصی را برای اذان دادن گامشت و به او دستور داد که خانواده خود 

را در مناز امامت کند. 23 بر اساس این حدیث برخی از علام از جمله امام ابن 

جریر الطباری ابوتصور، امام مزنی قاضی ابوطیب و آل ابدر به امامت زنان 

معتقدند. 24 سیده نفیسه، نوه دخرتی پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم(، که 

فقه اسالمی را تدریس می کرد، شاگردان بسیاری از جمله ابوعبدالله محمد 

شافعی را تربیت کرد. شافعی مکتب فقه شافعی را تأسیس کرد و زمانی که 

طلبه بود، نفیسه حامی مالی او بود. عایشه بنت سعد بن ابی وقاص، فقیه و 

عامل، به مالک بن انس بن مالک، مؤسس مکتب فقهی مالکی، تدریس می کرد.

بسیاری از علامی اسالم تشخیص داده اند که از قاضی بودن زنان هیچ گاه منع 

نشده و هیچ مانعی بر آن نیست. برخی از فقهای مشهور مسلامن استدالل می 

کنند که زنان در قوه قضائیه از حقوق برابر با مردان برخوردار هستند. شیخ 

محمد غزالی )١9١7-١996( از االزهر منونه هایی از زنان را ذکر کرد که اقدامات 

و سیاست هایشان به بهبود کشورشان انجامید و اظهار داشت: »هر آن وظایفی 

را که مردان انجام منی دهند به هر زنی که می تواند آن کار را انجام دهد، 

خوش آمد می گویم«.25 محقق مدرسه االزهر، یوسف قرضاوی )متولد ١926( 

به این نتیجه رسید که چون هیچ نص رصیحی از قرآن وجود ندارد که زنان را از 

انجام هر یک از این گونه وظایف منع کند، زن می تواند قاضی و یا حتی نامزد 

ریاست جمهوری باشد. 26 امام اعظم مدرسه االزهر محمد طنطاوی27 و مفتی 

مرص احمد الطیب28  نیز به این مسئله مصمم شدند که هیچ نص رصیح در 

قرآن کریم و سنت وجود ندارد که مانع قضاوت زن شود. آنها با استناد به اصل 

مصلحه به این نتیجه رسیدند که انتصاب زنان منحیث قاضی بخاطر خدمت و 

منافع عامه باید مجاز باشد.

بسیاری از کشورهای اسالمی تصدیق کردند که زنان می توانند قاضی باشند. در 

اندونیزیا در دهه ١950، وزارت امور دینی تصدیق منود که انتصاب زن منحیث 

قاضی کدام تهدیدی را به بار منی آورد و به این نتیجه رسیدند که به دلیل 

فقدان قاضیان واجد رشایط، انتصاب زنان به این سمت مجاز است. در سال 

١964 اولین قاضیان زن )در نخست بگونه نیمه روز( به محاکم رشعی منصوب 

شدند. در سال 20١١، از مجموع قضات در اندونیزیا ١5 فیصد آن را زنان 

تشکیل می دادند. همچنین در آن کشور زنان مجاز هستند که رئیس محاکم 
رشعی باشند. 29

زنان از دهه ١960 به عنوان قاضی در محاکم مدنی در مالیزیا مجاز بودند، 

اما زنان تا همین اواخر اجازه نداشتند در محاکم رشعی خدمت کنند. در سال 

20١6، زمانی که دو زن به حیث قاضی محکمه عالی رشیعت منصوب شدند، 

مالیزیا تاریخ ساز شد. در سال 20١9، تینگ کو میامون توان مات، یک زن 
مسلامن مالیزیایی نژاد، اولین قاضی زن در کشور تعیین شد.30

سودان از دهه ١970 به زنان اجازه قايض شدن را داده است و در سال ١987 

چهار زن در بست های قضايی توظیف بودند. 3١ اولین قاضی زن منحیث 

رئیس محکمه رشعی در سال 20١9 در آن کشور منصوب شد. 32 پاکستان در 

سال 20١3 اولین زنان را به محکمه عالی رشیعت ایالتی منصوب کرد. 33 سایر 

کشورهای اسالمی که قاضی بودن زن را اجازه می دانند عبارت اند از سوریه، 

لیبیا، پاکستان، تونس، اندونیزیا، مراکش و مرص. در ترکیه زنان می توانند 
واعظین باشند. 34

Left to right:  
Dr. Fawziya Abikar, Hanifa Mohamed  Ibrahim, Tengku Maimun Tuan Mat

و صلح  کننده  مذاکره  مبارزین جنگی،  منحیث  زنان 
طلب

تاریخ اسالم شاهد مثال های متعدد زنان شجاع مسلامن است که زنان در 

غزوات با مردان یکجا می جنگیدند، در مقابل قومندان های نظامیان مهاجم 

ایستادگی می کردند، همچنان در جنگ ها میانجیگری و وساطت می کردند و 

مخالفان را آشتی می دادند. زنان در مذاکرات رشکت کرده اند، به پیامرب اکرم 

)صلی الله علیه و سلم( و یارانش مشوره می دادند و در تصمیم گیری های 

کلیدی سهیم بودند. حرضت بی بی عایشه )رضی الله عنه(، همرس حرضت 

محمد )صلی الله علیه و سلم( جنگ جمل را رهربی کرد و صلح را امضا کرد. 

نصیبه بنت کعب که نقش محافظت از پیامرب اکرم )صلی الله علیه و سلم( در 

جنگ احد را داشت چنین توضیح داد که زنان مجاز به مبارزه بخاطر منافع 

جامعه شان هستند. ابن قنفذ از مراکش حادثه ای را ثبت کرد که در آن یکی از 

زنانی که با آنها درس خوانده بود، الله عزیزه از سکساوا، مذاکره کننده صلح در 
جنگ میان دو گروه بود که منجر به آشتی جانبین شد. 35

پس از به شهادت رسانیدن خلیفه چهارم حرضت علی )کرم الله و جهه(، ١6 زن 

بخاطر مطالبه عدالت به پایتخت جهان اسالم، دمشق سفر کردند. زنانی که در 

سال 657 در جنگ صفین حضور داشتند، و به وفیدات یا هیئت معروف بودند، 

جهت مطالبه حقوق و اعامل آزادی شان نزد حرضت معاویه رفتند. 36 در میان 

شان ام سنان بنت هیتاما بخاطر رهایی نواسه اش که به ناحق زندانی شده بود 

نزد خلیفه رفت. سودا بنت عامرا به منایندگی از مردم اش خواهان عدالت بود 

و به اقدامات والی منطقه اش اشاره کرد و از خلیفه خواستار برکناری او شد. 

خلیفه با درخواست او موافقت کرد. 

زنان منحیث رهربان سیاسی و کارمندان حکومت
زنان از سالهای نخستین اسالم در پُست های سیاسی و رهربی خدمت کرده اند. 

قرآن کریم ملکه سبا را مثال می زند که به او قدرت و حکمت داده شده بود و 

او را به خاطر شیوه مشورتی که در امور خودش و مردمش داشت ستایش می 

کند.37  ضیفا خاتون همرس پرس صالح الدین، ، نایب السلطنه سوریه )متوفی 

١242( بود38. راضیه سلطانه بر دهلی حکومت کرد )متوفی ١240(; و نانا اسامء 

ملکه شاعر نایجیریا )متوفی ١864( بود. 39 متامی این زنان مسلامن با موفقیت و 

عادالنه حکومت کردند.  

تعلیم دخرتان در دین مبین اسالم
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 در دوران معارص، بسیاری از زنان نقش های رهربی را در جهان اسالم بر عهده 

گرفته اند. در سال 20١9، بر اساس بررسی دقیق منابع اسالمی، شیخ الطیب، 

امام اعظم مدرسه االزهر، از پرداخنت به مسایل زنان به طور گسرتده  دفاع کرد 

و در توییرت نگاشت: »زنان مناینده نیمی از جامعه هستند. اگر به آنها اهمیت 

ندهیم، مانند راه رفنت تنها روی یک پا است.«40  کشورهای اسالمی که رئیس 

جمهور یا نخست وزیر زن داشتند عبارت اند از: پاکستان، بنگالدش، ترکیه، 

سنیگال، اندونیزیا، قرغیزستان، کوزوو، مالی، قربس شاملی، موریس و سنگاپور. 

آخرین مورد که به این لیست اضافه شده در کشور تانزانیا است: سامعه 

سولوهو که به تاریخ ١9 مارچ 202١ اولین رئیس جمهور زن در این کشور شد.

در سال 20١8، تعداد زنان انتخاب شده در پارملان بحرین بی سابقه بود که 

در مجموع 6 زن منحیث قانونگذار در شورای منایندگان انتخاب شدند. 4١ زنان 

همچنین نقش مهمی در تاریخ سیاسی در سومالیا دارند. در جنوری 202١، 

نخست وزیر تأیید کرد که 30 فیصد از چوکی های پارملان به زنان اختصاص 

خواهد یافت. از مارچ 202١، زنان سومالیایی پُست های رهربی ملی را نیز بر 

عهده داشتند: داکرت فوزیه آبیکار ریاست وزارت صحت و خدمات انسانی و 

حنیفه محمد ابراهیم پُست وزیر وزارت زنان و توسعه حقوق برش را بر عهده 

دارد. 42 امارات متحده عربی رتبه اول را در شاخص منایندگی زنان در پارملان 

در سالنامه رقابت جهانی IMD 2020 را دارد. در نتیجه هدایات سال 20١9 

به منظور افزایش تعداد منایندگان زن، نیمی از شورای ملی فدرال 40 عضوی 

امارات متحده عربی اکنون زن هستند. 43 شیخه منال بنت محمد، رئیس شورای 

تساوی جنسیتی امارات می گوید: »تساوی جنسیتی از زمره اصولی بود که 

نزدیک به پنج دهه پیش امارات متحده عربی بر اساس آن پایه گذاری شد، که از 

اعتقاد شیخ زاید فقید نشأت می گیرد که زنان رشکای برابر در دستیابی به توسعه 
پایدار هستند.” 44
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https://www.youngmuslimdigest.com/study/02/2015/great-women-islamic-
history-forgotten-legacy/.

جفری کلوگر، »سارا العامری: زنانی که امارات متحده عربی را به مریخ بردند«، زمان، 24   2١
فربوری 2022، به 12 مارچ 2022، برگرفته شده از صفحه انرتنیتی

 https://time.com/6150593/sarah-al-amiri-mars

رویرتز، »دانشمندان زن امارات متحده عربی اولین مأموریت فضایی جهان عرب را به   22
مریخ رهربی کردند«، دویچه وله، 9 فربوری 2021، به تاریخ 11 مارچ 2022 از صفحه 

انرتنیتی گرفته شده
https://www.dw.com/en/uae-women-scientists-lead-arab-worlds-first-space-
mission-to-mars/a-56513724.
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