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سخــن    ســردبیــــر الف
معصومه محمدزاده

سردبیر نشریه نساء

ــد. در  ــئله می کن ــه مس ــدل ب ــری، آن را ب ــن در ام ــن و ذه ــان عی ــق می ــدان تطاب فق
جوامــع امــروزی، آن چــه عقــل ســلیم، دربــاره ی زن متصــور اســت، بــا چیــزی کــه در 
خــارج می بینــد، ســازگار نیســت. ایــن امــر در جوامعــی مثــل ایــران کــه صبغــه اســامی 
نیــز دارد، بیشــتر بــه چشــم می خــورد و همیــن امــر، نــگاه و نگــرش ســنتی نســبت بــه 

ــش می کشــد. ــه چال ــان را ب زن
 حقیقت امر این است که دو میراث مختلف نزد مسلمانان وجود دارد:

 الف( تعالیم دینی مستقیم 
 ب( عادات و آداب و رسوم خاص

کــه هیــچ نشــانه ای از آنهــا در آثــار دینــی دیــده نمی شــود. امــا در نــگاه اول نیــز ایــن 
دو مجــزا از هــم بــه نظــر نمی رســند و ایــن همــان نکتــه ای اســت کــه بســیاری ازســوء 
ــان و سیاســتگذاری های ایــن حــوزه را موجــب شــده اســت  ــه زن برداشــت ها نســبت ب

کــه در نتیجــه ی آن، پرســش های زیــادی در ذهــن نســل جــوان ایجــاد 
ــا،  ــن پرســش ها و چالش ه ــه ای ــکار اســت ک می شــود. چــه جــای ان

ــگاه او شــده اســت. در چنیــن  ــه زن و جای ــگاه ب اســباب تغییــر ن
ــو  ــه ایــن پرســش های ن شــرایطی اگــر مجموعــه و تشــکلی ب

نپــردازد، ســخت می تــوان آنهــا را دغدغه منــد و پویــا 
دانســت.

در راســتای همیــن امــر، واحــد خواهــران اتحادیــه جامعــه 
اســامی دانشــجویان کــه در چنــد ســال اخیــر بــه عرصــه 
زنــان، ورود پیــدا کــرده اســت، نشــریه نســاء را اوال بــرای 
تبییــن مســائل زنــان در حوزه هــای مختلــف و ثانیــاً 
ــجویان  ــرای ورود دانش ــتری ب ــردن بس ــم ک ــت فراه جه
ــدازی  ــوط راه ان ــوارد مرب ــان در م ــای آن ــان دغدغه ه و بی
ــائل  ــعی دارد مس ــف س ــماره های مختل ــه در ش ــرده ک ک
ــد.  ــان کن ــای پیشــنهادی را بی ــان و راهکاره روز حــوزه زن
در اولیــن شــماره نســاء، موضــوع محــوری هویــت و جایــگاه 
زنــان از ابعــاد مختلــف تاریخــی، رســانه، سیاســی و... مــورد 
بررســی قــرار گرفتــه اســت کــه ان شــاءاهلل مــورد توجــه و 

موثــر واقــع شــود.
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واکاوی مسئله زنان.
زهرامظاهری

دانشجوی کارشناسی رشته جامعه شناسی دانشگاه بوعلی همدان

چنــدی پیــش بــه  طــور اتفاقــی مطلبــی را خواندم 
کــه نوشــته بــود: مهم تریــن مســئله ی زنــان ایــن 

اســت کــه مهم تریــن مســئله ی زنــان چیســت؟
ــوزه ی  ــا در ح ــه ی م ــه در جامع ــتی ک ــه درس ب
زنــان بیشــتر از فعالیــن ایــن حــوزه مســئله طــرح 
ــت  ــدام از اهمی ــه هرک ــائلی ک ــت، مس ــده اس ش
امــا مهم تریــن مســئله  ویــژه ای برخوردارنــد، 
ــان  ــم در رأس نظــام مســائل زن ــه حت نیســتند. ب
بایــد مســائل مهم تــری وجــود داشــته باشــد کــه 
ــرار دادن و  ــدف ق ــا ه ــند و ب ــرع آن باش ــه ف بقی
توجــه بیشــتر بــه آن بتــوان مســیر درســتی 
ــرد.  ــی ک ــان ط ــاع زن ــود اوض ــا بهب ــل ی را در ح
در ســختِی یافتــن مهم تریــن مســئله، همیــن 
ــته  ــا ناخواس ــد م ــاق می افت ــیار اتف ــه بس ــس ک ب
انــدازه ی موضوعــات را تغییــر می دهیــم و بــا 
حــذف واقــع بینــی موضوعاتــی را ماننــد ورزشــگاه 
ــان در  ــش زن ــوان، نق ــتغال بان ــوان، اش ــن بان نرفت
ــم  ــزرگ می کنی ــدر ب ــی و...، آنق ــای سیاس بازی ه
کــه گاهــی خــود زنــان فرامــوش می شــوند؛ 
ــه  ــم ک ــیم می کنی ــان ترس ــرای زن ــی را ب ایده آل
رنگــی از زنانگــی نــدارد. ســؤالی کــه اینجــا مطــرح 
می شــود ایــن اســت کــه اســتاندارد حــوزه ی 
زنــان را چــه کســی مشــخص می کنــد کــه 
براســاس آن، ایــن موضوعــات بــرای جامعــه ی مــا 

مســئله می شــود؟
ــه  ــران ب ــه ی ای ــون در جامع ــه تاکن ــائلی ک مس
عنــوان مســائل زنــان مطــرح شــده، ایــن موضــوع 
را القــا می کنــد کــه زنــان ایــران دچــار محدودیــت 
ــن  ــه ای کــه از کوچک تری ــه گون شــدید هســتند ب
ــانه ها در  ــه رس ــد. البت ــز محرومن ــوق خــود نی حق
شــکل گیــری یــک چنیــن تصــوری از زن، نقــش 
اصلــی را ایفــا می کننــد. رســانه هایی کــه بــه 

جــای تعریــف درســت از زنــان و تأثیرگذاری شــان، 
موضوعاتــی را پمپــاژ می کننــد کــه نتیجــه ای 
ــدارد.  ــان ن ــرای زن ــا ب ــردن فض ــز متشــنج تر ک ج
موضوعــات زیــادی در ایــن رابطــه وجــود دارد امــا 
ــود،  ــاس می ش ــان احس ــن می ــه در ای ــی ک فقدان
ترســیم نکــردن نقطــه ی مطلوبــی اســت کــه زنــان 
ــت  ــه تبــع آن یــک اولوی ــه آن برســند و ب ــد ب بای
بنــدی حســاب شــده ای هــم از الزامــات ایــن 

ــدارد. مســیر وجــود ن
 مســلم اســت کــه نمی تــوان منکــر اهمیــت 
زنــان  زنــان،  اشــتغال  ماننــد  موضوعاتــی 
بایــد  امــا  شــد  جامعــه  در  و...  بی سرپرســت 
انــدازه ی ایــن معضــات تشــخیص داده شــود 
ــم؛  ــا بپردازی ــه آنه ــد ب ــا چــه حــد بای ــم ت و بدانی
ــت  ــد درس ــی بای ــز، زن ایران ــش از هرچی ــا پی ام
ــد،  ــه بای ــانی او چنانک ــت انس ــده و هوی ــده ش دی
ــه زن  ــی ک ــا زمان ــه رســمیت شــناخته شــود. ت ب
ایرانــی در یــک کلِّ بزرگتــر یعنــی فرهنــگ 
ایرانــی اســامی، در نظــر گرفتــه نشــود وهویتــی 
ــا آن برایــش تعریــف نشــود، بســیاری  متناســب ب
ــد. ــد ش ــل نخواه ــا ح ــیب ها و ناهنجاری ه از آس

تعریــف زن در جامعــه ی ایرانــی بــه خاطــر بــه هــم 
خــوردن اولویت هــا یــا دخالــت عرف هــای جامعــه 
دچــار اختــال شــده؛ ایــن درحالیســت کــه آرمان 
مــا بــرای جامعــه ی زنــان یــک برنامــه ی متعــادل 
ــت. در  ــخصیت زن اس ــه ش ــه ب ــت توج و در جه
ــدون نقــش  ــه در حاشــیه و ب ــدگاه، زن ن ــن دی ای
در تاریخ ســازی اســت و نــه موجودیســت کــه 
بلکــه  می چربــد،  انســانیتش  بــر  جنســیتش 
ــن و  ــودن و در مت ــف ب ــودن، عفی ــع زن ب تجمی
ــه در برخــی  ــی ک ــودن اســت. دیدگاه های ــز ب مرک
ــراط  ــت اف ــا نهای ــا ب ــود، ی ــت می ش ــع یاف مجام

تعریف زن در 
جامعه ی ایرانی 
به خاطر به هم 

خوردن اولویت ها 
یا دخالت 

عرف های جامعه 
دچار اختالل شده

زن نه در حاشیه 
و بدون نقش در 

تاریخ سازی است 
و نه موجودیست 

که جنسیتش 
بر انسانیتش 

می چربد
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ــچ  ــا او هی ــه گوی ــد ک ــرد می دان ــا م ــر ب زن را براب
ــل، تفکــر،  ــف تعق ــزی در مراحــل مختل وجــه تمای
ــا نهایــت  ــا ب ــدارد، ی ــوان جســمی و... ن عاطفــه و ت
ــا  ــتفاده ی مرده ــرای اس ــزاری ب ــان را اب ــت زن رذال
پایــدار  دیدگاه هایــی  کــه چنیــن  می شناســند 
نمانــده و نمی مانــد، چــون بــا فطــرت انســان 
ــور  ــه ط ــتند. ب ــگ هس ــان ناهماهن ــت جه و خلق
ــا  ــریک اند ام ــانیت ش ــرد در انس ــی زن و م منطق
در ویژگی هایــی ماننــد تــوان جســمی و روانــی 
ــن  ــم ای ــی ه ــر تاریخ ــتند. از نظ ــاوت هس و... متف
ــدگاه غیــر  ــت کــه زن در دی مطلــب مســلم اس
اســامی، حتــی در تفکرهــای معاصــر غــرب کــه بــه 
ــان  ــرات جه ــوع تفک ــرفته ترین ن ــی پیش ــر برخ نظ
بشــریت در غیــر ادیــان آســمانی اســت، بــه مراتــب 
محروم تــر و مظلوم تــر از مــرد بــوده و هســت و 
شــامل محــروم نگــه داشــتن زن از برخــی حقــوق 
ــش از  ــئولیت های بی ــل مس ــه تحمی ــی بلک اجتماع
تــوان او اســت. بــا یــک بررســی اجمالــی می تــوان 
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه دیــن اســام و بینــش 
انقــاب اســامی زنــان را از تمــام جهــات با شــرایط 
و توانمنــدی جســمی و روحــی آنــان در نظــر 
گرفتــه اســت، پــس اگــر زنــان غربــی همــواره بــه 
دنبــال احقــاق حقــوق ضایــع شــده ی خــود باشــند، 
ــان را  حــق دارنــد؛ چــون نــه مســیحیت حقــوق آن
تأمیــن کــرده و نــه قوانیــن رســمی و آداب و رســوم 
غربــی. امــا چنیــن زحمتــی از دوش زنــان مســلمان 
و زنــان جامعــه ی مبتنــی بــر اســام برداشــته شــده 
ــوان مشــکات موجــود  ــازی می ت ــا چنیــن امتی و ب
ــت  ــی از هوی ــتن آگاه ــه نداش ــی را ب ــان ایران زن
ــت برخــی  ــان و ســوء مدیری ــی و انســانی زن حقیق
مســئولین و دســتگاه های اجرایــی نســبت داد. 
ــر  ــه اگ ــه اینک ــتند، ن ــر هس ــا مؤث ــک زن ه بی ش

بلکــه  باشــند،  اثرگــذار  بخواهنــد می تواننــد 
فرهنــگ جامعــه بایــد بپذیــرد کــه ســهم 

ــه  خانم هــا در تأثیرگــذاری جامعــه ب
نســبت موقعیــت و نقش شــان 

بیشــتر اســت. در طــول تاریخ 
هــم می بینیــم کــه ظرفیــت 
پیشــرانی همیشــه در زن هــا 

وجــود داشــته اســت.
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه زنــان چــه در ایــران 
مــورد  در  هنــوز  دیگــر  کشــور های  در  چــه  و 
حقــوق و تکالیــف و مســئولیت خــود دچــار تردیــد 
ــه  ــی شــوند ک ــد متوجــه حقوق ــان بای هســتند، زن
بــا خلقــت واقعــی آنــان تناســب دارد. پشــت همــه 
محدودیت هــا و کــم کاری هــا، کــم خواســتن ها 
ــا  ــده ام ــام ش ــم انج ــادی ه ــه کار زی ــوده، البت ب
هنــوز راه نرفتــه زیــاد اســت. تعــداد کمــی از مــردم 
بــه طــور جــدی در مــورد زنــان و تجربیــات آن هــا 
ــت  ــگاه و منزل ــی جای ــداد کم ــد و تع ــر کرده ان فک
ــد.  ــرار دادن ــورد ســؤال ق ــا م ــان را در جامعــه م زن
مطالعــه و تحقیــق بــه دور از تندروی هــای افراطــی 
و دعواهــای سیاســی می توانــد غفلت هــای گذشــته 
را در حــوزه ی زنــان جبــران کنــد و دانــش جدیدی 
را بــرای سیاســت های اجتماعــی فراهــم کنــد؛ 
ــن  ــیر تبیی ــبرد مس ــوان در پیش ــود بان ــهم خ س
هویــت حقیقــی زن نیــز می توانــد بــه صــورت 
بیــن  در  تشــکیاتی  و  شــبکه ای  حرکت هــای 
زنــان ظاهــر شــود کــه نیازمنــد افزایــش اطاعــات 
وجــود  الــزام  اســت.  ارتباطــی  مهارت هــای  و 
پیوســت بانــوان در طرح هــای اجرایــی کشــور، 
ــش و  ــوص نق ــوان در خص ــه بان ــی ب ــی بخش آگاه
ــه  ــازی ب ــدن س ــگاه تم ــن ن ــان و تبیی ــوق زن حق
ــران نظــام در  او، ضــروری قــرار دادن آمــوزش مدی
خصــوص شــناخت زنــان و شــیوه ی برنامــه ریــزی 
مباحــث آن، طراحــی ضوابــط دقیــق کارشناســی در 
ــه در برنامــه ریــزی کشــور،  ــوان و ارائ خصــوص بان
ــان در پیشــبرد صحیــح  ــر زن ــه نقــش مؤث توجــه ب
برنامه هــا در دو عرصــه ی خانــواده و جامعــه، و ... از 
ــن  ــد در ای ــه می توان ــر اســت ک پیشــنهادهای دیگ
ــده باشــد. ــه کمــک کنن زمین

سهم خود بانوان 
در پیشبرد مسیر 

تبیین هویت 
حقیقی زن نیز 

می تواند به صورت 
حرکت های 

شبکه ای و 
تشکیالتی در 

بین زنان ظاهر 
شود که نیازمند 

افزایش اطالعات 
و مهارت های 
ارتباطی است.
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در گذر تاریخ.
زهرا عیوض

دانشجوی کارشناسی رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اراک

در  زنــان  حــال،  بــه  تــا  دور  گذشــته های  از 
و  کار  زمینه هــای  و  مختلــف  عرصه هــای 
کار  بــه  مــردان  پابه پــای  جهــادی،  و  تولیــد 
فــداکاری  و  جســارت  و  پرداختنــد  تــاش  و 
ــان  ــان از هم ــتند. آن ــش گذاش ــه نمای ــود را ب خ
ــدان از  ــرورش فرزن ــه و پ ــای خان ــه کاره ــدا ک ابت
شــاخصه های فعالیــت یــک زن بــوده تــا دامــداری، 
دامپــروری و کشــاورزی و... وارد صحنــه ی زندگــی 

ــه  ــرفت جامع ــا پیش ــدند و ب ــی ش اجتماع
ــود  ــم خ ــف ه ــای مختل در عرصه ه

ــا  ــا شــرایط تطبیــق داده و ب را ب
صابــت و عزمــی راســخ، بــه 

پیــش آمــده و هــر جــا نیاز 
بــه مانــدن در خانــه بــوده، 
ارزش هــای  از  و  مانــدن 
خانــه و خانــواده و تربیــت 
بــارز  فرزنــدان و نقــش 
را  خــود  همســرداری 
ــا  ــر ج ــودن و ه در آزم
نیــاز بــه حمایــت از کار 
و تولیــد در خــارج از 
ــک  ــرای کم ــزل ب من
بــه خانــه و جامعــه 
بــوده، در کنــار مــردان 

قــد علــم کرده انــد و 
ــا  ــه ب ــه جامع ــا ک ــر ج ه

ــه  ــاوز ب ــمن و تج ــر دش خط
ــردان  ــار م ــرو شــده، در کن ــان روب ــال آن ــان م ج

صحنه هــای دلیــری و رشــادت آفریــده انــد.
ــر کشــور مــا  ــی کــه ب در حــوادث تاریخــی فراوان
ــرای  ــه میــدان آمــدن ب ــا ب ــان هــم ب گذشــت، زن
ایفــای نقــش سیاســی و مبارزاتــی و راهپیمایــی، 
ــوس دوران  ــای منح ــم ه ــه رژی ــعارهایی علی ش

ــدن  ــی مان ــان حت ــد. در آن زم ــر دادن ــود س خ
ــرپیچی  ــارزه و س ــی مب ــود نوع ــم خ ــه ه در خان
ــه  ــود کــه تعجــب همــگان را ب از فرمــان حــکام ب
ــی  ــوادث م ــل ح ــن قبی ــود؛ از ای ــب نم ــود جل خ
ــا  ــه ایــن ســیر تاریخــی از دوران قاجــار ت ــوان ب ت

ــرد:  ــروز اشــاره ک ــه ام ب

نقش سیاسی-اجتماعی زنان در انقالب 
مشروطه

نبــود  مــردان  کار  محصــول  تنهــا  مشــروطه 
زنــان نیــز بــه طــرق مختلــف در آن شــرکت 
پیــش  مســلمان،  زنــان  تــوده ی  و  داشــتند 
ــتبدادی و  ــد اس ــی ض ــای سیاس ــراول حرکت ه ق
اســتعماری در ایــن دوره بودنــد؛ در واقــع انقــاب 

توده ی زنان 
مسلمان، پیش 

قراول حرکت های 
سیاسی ضد 
استبدادی و 

استعماری در این 
دوره بودند



اء
س

ه ن
اد

نو
خا

و 
ن 

زنا
ه 

وز
 ح

ی
ص

ص
تخ

ه 
شری

ن
4

ه 
فح

ص

ــه در آوردن  ــود ک ــی ب ــر عوامل مشــروطیت از دیگ
ــد. در  ــع ش ــر واق ــاع موث ــه اجتم ــه صحن ــان ب زن
ــر،  ــی، فق ــکات اجتماع ــل مش ــه دلی ــن دوره ب ای
کــم شــدن نــان، گرانــی و... زنانــی کــه بــه عنــوان 
گرداننــده ی چــرخ خانــه، تحمــل کمبودهــا و 
ــا  ــدان خــود را نداشــتند، ب ــاً گرســنگی فرزن احیان
کوچکتریــن ندایــی بــه خیابان هــا ریختنــد و 
حــق از کــف رفتــه ی خــود و خانواده هایشــان را از 
مســئولین حکومتــی طلــب کردنــد. همیــن زنــان 
نیــز از دولــت مشــروطه حتــی در قالــب مشــارکت 
مالــی حمایــت کردنــد؛ آنــان بــا اهــدای زیــورآالت 
خــود، مانــع گرفتــه شــدن وام از بیگانــگان توســط 
دولــت شــدند و نقــش به ســزایی در تاســیس 

ــد.  ــا کردن ــی ایف ــک مل بان
ــان  ــز زن ــس نی ــتن مجل ــوپ بس ــه ت ــان ب در جری
ــر  ــد. در براب ــیار نشــان دادن ــارت بس ــود جس از خ
ــان بیــکار ننشســتند.  ــوم نیــز زن ماجــرای اولتیمات
در تظاهراتــی کــه توســط انجمــن مخــدرات وطــن 
در جلــوی مجلــس برپــا شــد، هــزاران زن چــادری 
در حالیکــه کفــن ســفید بــر گــردن انداختــه 
بودنــد، حضــور پیــدا کردنــد. آنهــا به ترتیــب 
ــان  ــخنرانی پرشورش ــا س ــد و ب ــر می رفتن ــر منب ب
ــتقال  ــر اس ــد و ب ــاع می کردن ــروطیت دف از مش
ــد.  ــد می نمودن ــی تاکی ــت اجتماع ــور و عدال کش
ــود؛  ــران نب ــا در ته ــا تنه ــن مجاهــدت ه ــه ای البت
بلکــه در برخــی از شــهرها نیــز گزارشــاتی از 
رشــادت هــای زنــان آورده شــده اســت. عــاوه بــر 
آن، زنــان بارهــا در مخالفــت بــا اســتعمارگران بــه 
ــون  ــد و چ ــی روی آوردن ــای خارج ــم کااله تحری
ــده  ــن کنن ــد و تعیی ــئول خری ــان مس ــتر، زن بیش
نــوع مصــرف منزل انــد، تحریــم کاال از ســوی آنهــا 
ــای خارجــی در  ــروش کااله ــه کاهــش ف ــه منزل ب
ــی  ــود و توانســت زیان هــای فراوان ســطح کشــور ب
بــر کشــورهای اجنبــی صادرکننــده ی کاال بگــذارد. 
البتــه مشــارکت زنــان در انقــاب مشــروطیت 
بســیار گســترده تــر از آن اســت کــه در ایــن 

ــد...  ــر بگنج مختص
در دوران پهلــوی نیــز مــا همچنــان شــاهد حضــور 

اجتماعــی و سیاســی زنــان هســتیم:
در زمــان رضاشــاه، زنــان مســلمان بــه دلیل کشــف 
ــا  ــی ت ــای سیاســی و اجتماع حجــاب، از فعالیت ه
ــا روی کار  ــا ب ــدند ام ــروم ش ــادی مح ــدود زی ح
ــی  ــوی، آزادی سیاس ــاه پهل ــا ش ــدن محمدرض آم
اندکــی در کشــور پدیــد آمــد کــه یکــی از نتایــج 
آن افزایــش ســهم مشــارکت تــوده زنــان بــود؛ در 
ایــن بــاره می تــوان بــه قیام هــای ۳۰ تیــر ۱۳۳۱، 
ــت  ــی، بازگش ــارزات فرهنگ ــرداد ۱۳۴۲، مب ۱۵ خ
ــه  ــی ک ــداد زنان ــرد. تع ــاره ک ــاب و... اش ــه حج ب
ــر  ــی در عص ــی و انقاب ــای دین ــر گرایش ه ــر اث ب

پهلــوی بــه زنــدان افتادنــد، کــم نیســت. آنــان در 
ــود را  ــال خ ــودکان خردس ــی، ک ــرات خیابان تظاه
ــک،  ــرس از تان ــدون ت ــردند و ب ــینه می فش ــه س ب
ــد.  ــارزه می آمدن ــدان مب ــه می ــل ب ــوپ و مسلس ت
ــد،  ــا می کردن ــی برپ ــات سیاس ــی جلس ــان حت زن
ــی  ــام خمین ــان در نهضــت ام ــن رو نقــش زن از ای
بســیار ارزنــده بــود و همانگونــه کــه امــام فرمــود: 
»حتــی زنــان در ایــن نهضــت پیــش قــدم بودنــد.« 
در واقــع مهمتریــن دلیــل حضــور پیوســته و 
ــر می گشــت  ــی ب ــه تحول ــان، ب ــه ی زن ــه جانب هم
ــام  ــد آورد. ام ــان پدی ــام در آن کــه اندیشــه های ام
دربــاره ی زنــان و فعالیت هــای سیاســی-اجتماعی، 
ــق  ــر تحق ــرد:»زن مظه ــد عرضــه ک نگرشــی جدی
ــه معــراج  ــرد ب ــان او م ــال بشــر اســت و از دام آم
مــی رود؛ از ایــن رو انسان ســاز اســت و اگــر زنــان 
ــا  ــه ب ــوند، جامع ــه ش ــه گرفت ــاز از جامع انسان س
ــرش  ــود.« نگ ــه می ش ــاط مواج ــت و انحط شکس
الهــی امــام باعــث شــد تــا قشــر جدیــدی از زنــان 
در عرصــه ی سیاســت و اجتمــاع حضــور پیــدا 
ــی و  ــای مذهب ــه ارزش ه ــاداری ب ــا وف ــد و ب کنن
الگوبــرداری از حضــرت فاطمــه)س( و حضــرت 

ــار نکشــند.  ــاع کن ــب)س( خــود را از اجتم زین

نقش زنان در پیروزی انقالب اسالمی و 

پس از آن:

جلــوه  بزرگ تریــن  راهپیمایــی،  در  مشــارکت 
ایرانــی مســلمان در مخالفــت بــا  حضــور زن 
رژیــم پهلــوی بــود. زنــان بــه صــورت گســترده در 
ــارکت  ــال های ۵۵-۵۷ مش ــی س ــرات خیابان تظاه
ــوع  ــکل های متن ــان ش ــت آن ــه فعالی ــتند ک داش
داشــت؛ برخــی تراکــت توزیــع می کردنــد، برخــی 
بــه  برخــی  حتــی  و  می کردنــد  سنگرســازی 
ویــژه در واپســین روزهــای حیــات رژیــم پهلــوی، 
ــارزه  ــه مب ــد و ب ــی گرفتن ــت م ــه دس ــلحه ب اس
ــر حضــور مســتقیم،  ــان عــاوه ب می پرداختنــد. زن
در تشــویق، تحریــک و تشــجیع مــردان بــرای 
ــری  ــش موث ــز نق ــزاری نی ــد بی ــه رون ــتن ب پیوس
ــه  ــا ب ــم ه ــما خان ــدن ش ــام)ره( :»آم ــتند. ام داش
ــد  ــن ش ــب ای ــارزه، موج ــدان مب ــا و می خیابان ه
ــت  ــد، تقوی ــدا کنن ــدرت پی ــم ق ــا ه ــه مرده ک
بشــوند.« زنــان در حضــور حماســی خــود در 
ــر  ــه و تفک ــی در اندیش ــه نف ــاب ب ــال های انق س
ــی را  ــت سیاس ــه فعالی ــه ای ک ــد، اندیش پرداختن
بــرای زنــان حــرام می دانســت و عقیــده ای کــه زن 
ــروزی  ــس از پی ــندید. پ ــس می پس ــا و لوک را زیب
ــان  ــه آن رســید کــه زن انقــاب اســامی، نوبــت ب
خــود را نشــان دهنــد و نقش هــای جدیــدی ایفــا 

ــد. کنن

زنان بارها در 
مخالفت با 

استعمارگران به 
تحریم کاالهای 

خارجی روی آوردند 
و چون بیشتر، زنان 

مسئول خرید و 
تعیین کننده نوع 

مصرف منزل اند، 
تحریم کاال از سوی 

آنها به منزله 
کاهش فروش 

کاالهای خارجی 
در سطح کشور 

بود

زنان در حضور 
حماسی خود در 

سال های انقالب 
به نفی در اندیشه 
و تفکر پرداختند، 

اندیشه ای که 
فعالیت سیاسی 

را برای زنان حرام 
می دانست و 

عقیده ای که زن 
را زیبا و لوکس 

می پسندید.
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اسالم می داند زن در ساختن 
جامعه سهم مهم و اساسی 

دارد؛ از این رو به رشد معنوی 
زنان تاکید می ورزد تا در پرتو 

این رشد و ارتقاء آنان بتواند 
سهم خویش را در ساخت 

اجتماعی ایفا کند. 

نقش زنان در دفاع مقدس
ــان هنــوز نیاســوده و خســتگی  پــس از پیــروزی انقــاب اســامی زن
مبــارزه طوالنــی علیــه رژیــم پهلــوی را از تــن بیــرون نکــرده بودنــد 
ــار دیگــر افتخــار  ــا شــروع جنــگ تحمیلــی در دفــاع مقــدس ب کــه ب
ــر اینکــه  ــان عــاوه ب ــی، زن ــد. در دوران جنــگ تحمیل ــی کردن آفرین
ــق  ــدان ح ــه می ــود را ب ــت آموز خ ــید دس ــدان رش ــار فرزن ــا افتخ ب
ــه ی رزم  ــدک خــود در صحن ــا نقــش ان ــه باطــل می فرســتادند، ب علی
ــر روحیــه رزمنــدگان گذاشــتند. جلوه هــای  و نبــرد، تاثیــر عمیقــی ب
دیگــر همراهــی خواهــران، همســران، مــادراِن مســلمان ایرانــی در ایــن 
هشــت ســال دفــاع مقــدس را بایــد در تهیــه و تــدارک اجنــاس و اقام 
ــای  ــا حمایت ه ــه ب ــان ک ــد؛ آن ــدگان و ســربازان دی ــاز رزمن ــورد نی م
مــادی و معنــوی در جبهه هــای جنــوب غــرب از جــان و مــال خــود 
مایــه گذاشــتند و صحنه هــای بــه یــاد ماندنــی خلــق کردنــد. و پــس 
از جنــگ، ایــن زنــان بودنــد کــه از بیمــاران شــیمیایی، جانبــازان و... 
ــود  ــد و همســر خ ــری از فرزن ــار خب ــا در انتظ ــد و ی ــتاری کردن پرس
ــای  ــان در عرصه ه ــز زن ــروزه  نی ــتند. ام ــار نشس ــه انتظ ــال ها ب س
ــردن ســطح علــم و دانــش  ــاال ب ــا ب سیاســی، فرهنگــی و اجتماعــی ب
خــود حتــی از مــردان هــم فراتــر رفتــه و بــا اینکــه از مــردان چنیــن 
ــان هســتند کــه در مجامــع گوناگــون  نقش هایــی انتظــار مــی رود، زن
ــون  ــات گوناگ ــد و در موضوع ــی و جایگاه ان ــب کرس ــل صاح بین المل
علمی-پژوهشــی دارای دســتاوردهای خــاص هســتند. در نهایــت اینکه 
بــا توجــه بــه ســخنان امــام خمینــی)ره( می تــوان دریافــت کــه اســام 
ــن  ــد زن در ســاختن جامعــه ســهم مهــم و اساســی دارد؛ از ای می دان
رو بــه رشــد معنــوی زنــان تاکیــد مــی ورزد تــا در پرتــو ایــن رشــد و 
ارتقــاء آنــان بتوانــد ســهم خویــش را در ســاخت اجتماعــی ایفــا کنــد. 
بــه بیــان دیگــر زنــان متناســب بــا رشــد و ارتقــا قــادر خواهنــد شــد 
تــا مشــاغل و مســئولیت های سیاســی-اجتماعی را بــر دوش کشــند و 
آن را بــه ســر منــزل مقصــود رســانند. بــا گذشــت بیــش از ســه دهــه 
از پیــروزی انقــاب اســامی، بخــش بزرگــی از زنــان ایرانــی همچنــان 
بــا حفــظ ارزش هــا و حــدود اســامی در صحنــه ی اجتمــاع حاضرنــد. 

ــال های  ــدن از س ــبب دور ش ــه س ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ب
از  فاصلــه نســل جدیــد  اســامی،  انقــاب  نخســتین 
ــی و...،  ــبیخون فرهنگ ــم و ش ــر، تهاج ــل های قدیمی ت نس
حضــور مطلــوب و ســازگار بــا آموزه هــای اســامی اندکــی 
ــرای جبــران  ــرار گرفتــه اســت، یــک راه ب تحــت شــعاع ق
و رفــع نواقصــی کــه بــروز می کنــد، حضــور فعال تــر 
ــرای خدمــت  ــان متشــرع و متدیــن در صحنــه اســت. ب زن
بــه جمهــوری انقــاب اســامی، صــرف حضــور زنــان کافــی 
نیســت؛ حضــور آنــان بــدون پوشــش اســامی به پاســداری 
از انقــاب اســامی مــدد نمی رســاند. بــرای ترویــج و 
ــه حجــاب  ــد نشــان داد ک ــای اســامی بای ــغ ارزش ه تبلی
مانــع حضــور سیاســی-اجتماعی نیســت و بــه عــاوه بایــد 
ــواده،  ــت از ارکان خان ــاس داش ــرای پ ــاب ب ــای حج مزای
تربیــت اجتماعــی و... را بیشــتر آشــکار ســاخت. ضــرورت 
ــی بیشــتر  ــان مســلمان زمان حضــور سیاســی-اجتماعی زن
نمــودار می گــردد کــه بدانیــم بقــای انقــاب اســامی جــز 
ــوم  ــان ایــن مــرز و ب ــا همــکاری و همیــاری مــردان و زن ب

میســر نیســت.



اء
س

ه ن
اد

نو
خا

و 
ن 

زنا
ه 

وز
 ح

ی
ص

ص
تخ

ه 
شری

ن
6 

ه
فح

ص ــی، در  ــاب سیاس ــچ و ت ــر پی ــای پ در دنی
ــف  ــیه های مختل ــا و حاش ــوی تیتره هیاه
ــئولین، گاه  ــای مس ــرد و صحبت ه از عملک
ــرو هســتیم کــه اصــا  ــا ایــن مســئله روب ب
چــرا بایــد زنــان وارد سیاســت شــوند؟ 
مگــر وظیفــه ی اصلــی زن مراقبــت فضــای 
ــدان نیســت؟ پــس  ــواده و تربیــت فرزن خان
ــی دارد؟  ــوزه ی سیاس ــا ح ــی ب ــه ارتباط چ
چــه نیــازی بــه تحلیــل سیاســی اســت؟ یــا 
حتــی گاه در ذهنمــان ایــن مســئله ایجــاد 
ــی  ــه ی سیاس ــر وارد عرص ــه اگ ــود ک می ش
ــته  ــات داش ــان تبع ــد برایم ــویم، می توان ش
ــور  ــرورت حض ــت ض ــا در حقیق ــد! ام باش

ــت؟  ــوزه ای چیس ــن ح ــان در چنی زن
در ابتــدا الزم اســت ذکــر کنیــم کــه وقتــی 
از حضــور زنــان در عرصه ی سیاســی ســخن 
خانم هــا  حضــور  هدفمــان  می گوییــم، 
در مقام هــای مختلــف سیاســی نیســت! 
گرچــه آن هــم نوعــی از حضــور اســت؛ بلکه 
ــی  ــگاه سیاس ــوع ن ــتن ن ــا داش ــور م منظ
ــق آن  ــف و تزری ــائل مختل ــه مس ــبت ب نس
ــر  ــت. اگ ــواده اس ــای خان ــه اعض ــدگاه ب دی
زن را رکــن اصلــی خانــواده و فــرد اثرگــذار 
بدانیــم، بدیــن جهــت کــه بــه ســبب نقــش 
ــدان،  ــر روی فرزن ــد ب کلیــدی خــود می توان
همســر، پــدر، بــرادر و... تاثیــر گــذارد، 
ــی آرمان خــواه،  ــرای تربیــت فرزندان ــس ب پ
ضــد فســاد و انقابــی نیــاز بــه مادرانــی بــا 
ــت  ــه او را تربی ــم ک ــا داری ــن ویژگی ه همی
ــای  ــه عرصه ه ــردان ب ــی ورود م ــد. حت کنن
ــت  ــادی و... حمای ــی، اقتص ــی، نظام سیاس
آگاهانــه همســران را نیــاز دارد. لــذا ایــن زن 
ــدرت ظرافــت،  ــا اســتفاده از ق اســت کــه ب
ماحــت و محبــت می توانــد آگاه، مســتحکم 
و قــوی بــا پشــتوانه فکــری صحیــح نســبت 

بــه مســائل بــا بینــش عمیــق در رویکردهــا 
و اتفاقــات رخ داده، ســمت و ســوی خانــواده 
ــر دهــد و گاهــی در جهــت تحقــق  را تغیی
بــه اهــداف باشــد. هــر جامعــه ای متشــکل 
پــس  خانواده هاســت،  از  مجموعــه ای  از 
ــه  ــر روی کل جامع ــک زن ب ــن روش ی بدی
آگاه،  جامعــه ای  بــود.  خواهــد  اثرگــذار 
کــه  پذیــر می شــود  والیــت  و  متعهــد 
ــا بصیــرت سیاســی نســبت  بانوانــش نیــز ب
بــه مســائل و چالش هــای کشــور و جهــان، 
ــور  ــه حض ــه ک ــد. البت ــه ورزی کنن اندیش
ــق اثرگــذاری  ــوان تنهــا از طری سیاســی بان
بــر خانــواده نیســت بلکــه اگــر مبنــای مــا 
ــرای  ــراد شایســته ب ــر اســاس انتخــاب اف ب
ــد در  ــد، می توانن ــف باش ــای مختل جایگاه ه
کنــار ســایر افــراد در صحنه هــای سیاســی 

از  و  باشــند  داشــته  حضــور 
ــان  ــدی آن ــیل و توانمن پتانس
بهــره بــرد. امــا در ایــن میــان 
بــا دو موضــوع اصلــی روبــرو 
می توانــد  کــه  هســتیم 
برانگیــز  چالــش  کمــی 
چهارچوب هــا  اول  باشــد. 
و محدودیت هــای ذهنــی

دختــران و بانــوان بــرای 
عرصــه  ایــن  در  ورود 

اســت. 
بــه گونــه ای کــه 
حتــی گاهــی اوقات 
در تشــکیات کــه 
بســتری بــرای رشــد 
همــه ی  در  فــرد 
ــده  ــت، دی ــاد اس ابع
دختــران  می شــود 

از ورود بــه مســائل 

ــگاه  ــوع ن ــد. دوم ن ــاع می کنن سیاســی امتن
ــوزه  ــن ح ــه در ای ــی ک ــه زنان ــران ب دیگ
اســت  گونه ایــی  بــه  می شــوند،  وارد 
ــم  ــوان تصمی ــا ت ــان ی ــد آن ــه می پندارن ک
گیــری درســت ندارنــد یــا ورود زنــان 
بــه عرصــه ی سیاســی مانــع پرداختــن 
ــود.  ــدان می ش ــواده و فرزن ــه خان درســت ب
ایــن در حالــی اســت کــه مــا در عرصــه ی 
ــد  ــی توانمن ــه زنان ــاز ب ــتگذاری، نی سیاس
داریــم کــه بــا رصــد دقیــق وضعیــت 
ــرای  ــای ایجــاد شــده ب موجــود و دغدغه ه
زنــان از دیــدگاه بانــوان بــه حــل مســائل و 
ــن  ــد. بدی ــرای آن بپردازن چــاره اندیشــی ب
ســبب نیــاز داریــم کــه نوعــی بازنگــری در 
جایــگاه زنــان و اثرگــذاری آنــان در جامعــه 
ــق  ــه ای کــه از طری ــه گون داشــته باشــیم ب
فرهنگ ســازی صحیــح و بــروز و ظهــور 
بانــوان بتــوان موانــع پیــش رو و طــرز 

فکرهــای غلــط را از میــان برداشــت.  

حضور یا بلوغ سیاسی؟م
شادی خسروی

دانشجوی کارشناسی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
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باری به هــر جهت ررر.
تینا حاج محمدی

دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بــرای رشــد و پیشــرفت در هــر زمینــه ای نیــاز بــه 
ــم  ــد بدانی ــت. بای ــه ی راه اس ــداز و نقش ــم ان چش
کجــا قــرار داریــم و می خواهیــم بــه کجــا برســیم. 
وگرنــه بــه بیراهــه خواهیــم رفــت و تــاش 
ــرژی  ــت و ان ــاف وق ــز ات ــزی ج ــه چی ــان ب هایم
ــا  ــید آی ــد پرس ــال بای ــد. ح ــد ش ــر نخواه منج
ــه ی  ــان جامع ــرای زن ــن هدفگــذاری ب ــا چنی واقع
انتظــار  می تــوان  چگونــه  دارد؟  وجــود  مــا 

داشــت بــدون وجــود مانیفســت مشــخص، 
و  قانونگذاری هــا  سیاســتگذاری ها، 

فعالیت هــای اجرایــی در ایــن 
عرصــه بــدون بــه حاشــیه 

ــا  ــا ب ــان ی ــدن زن ــده ش ران
ــائل  ــن مس ــر گرفت در نظ
زنــان انجــام گیــرد؟ در 
ایــن شــرایط اســت کــه به 
ــورداری  ــدم برخ ــل ع دلی
بنــدی  چهارچــوب  از 
گفتمــان  فقــدان  و 
عنــوان  بــه  صحیــح 
ــی  ــر بنای ــی زی موضوع
فعالیتــی  نمی تــوان 
ــا افــق دیــدی  موثــر ب
ــیم. ــته باش ــد داش بلن

گفتمــان مدنظــر بــرای 
تغییــری  بتوانــد  آنکــه 

ــه  ــد در بره ــد، بای ــاد کن ایج
زمانــی مشــخص بــرای آحــاد مــردم جامعــه 
فراگیــر و اثربخــش باشــد. گفتمــان زن و خانــواده، 
ــه  ــال ها در رابط ــه س ــت ک ــواردی اس ــه م از جمل
بــا آن صحبــت شــده و خــا آن بــرای همــه واضــح 
ــا بررســی وضعیــت جامعــه  و آشــکار اســت امــا ب

شــاهد آن هســتیم کــه همچنــان مشــکات ایــن 
ــت  ــی در جه ــی عملیات ــت و گام ــوزه پابرجاس ح

ــت. ــده اس ــته نش ــاق آن برداش احق
در  صحبــت  یعنــی  خانــواده،  و  زن  گفتمــان 
ــن زمینــه کــه  ــه در ای خصــوص مســائل مبتــا ب
نــوع نــگاه شــکل گیری گفتمــان بســته بــه زمــان 
و نیــاز جامعــه بــه مقدمــات و 
زمینه هایــی  پیــش 

احتیــاج دارد. 

اولیــن قــدم در ایــن زمینــه، 
ــی  ــر نخبگان ــرای قش ــوع ب ــت موض ــن اهمی تبیی
و نظریه پــرداز اســت کــه بــه تصمیم ســازی و 
آرمان ســازی برســند؛ زیــرا تــا زمانــی کــه آرمــان 
مشــترکی نداشــته باشــیم، بــه گفتمــان مشــترک 
نخواهیــم رســید. بایــد ببینیــم هــدف متعالــی مــا 
ــتای  ــت و در راس ــه چیس ــان در جامع ــرای زن ب

باید ببینیم هدف 
متعالی ما برای زنان 
در جامعه چیست و 

در راستای آن الگوی 
مناسبی را معرفی 

کنیم
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ــث  ــم. در بح ــی کنی ــبی را معرف ــوی مناس آن الگ
الگوســازی بارهــا از الگــوی ســوم ســخن گفته ایــم، 
ارتجاعــی  دیدگاه هــای  از  فراتــر  کــه  الگویــی 
ســنتی و تجددگرایانــه غربــی باشــد و بــا توجــه و 
فهــم دقیــق از ارزش و اثرگــذاری زنــان در جامعــه 
ــه  ــر مبنــای اســام و دیــدگاه امامیــن انقــاب ب ب
ــی  ــور اجتماع ــگاه و حض ــدی از جای ــف جدی تعری
ــش  ــت بی ــد از گذش ــفانه بع ــردازد. متاس ــان بپ زن
ــر  ــدات رهب ــم تاکی ــاب و علیرغ ــه از انق از ۴ ده
ــری  ــن ام ــی(، چنی ــه العال ــاب )مدظل ــم انق معظ
ــد  ــازی بای ــث الگوس ــت. در بح ــده اس ــر نش میس
دقــت کــرد کــه نمی تــوان نســخه ی واحــدی بــرای 
تمامــی افــراد در نظــر گرفــت؛ چــرا کــه شــرایط، 
ــر  ــار ه ــود در اختی ــات و پتانســیل های موج امکان
ــن  ــه همی ــت. ب ــاوت اس ــری متف ــا دیگ ــخص ب ش
ــت  ــا پرداخ ــی پوی ــف الگوی ــه تعری ــد ب ــت بای جه
ــا ظرفیــت و شــرایطی  کــه هــر کــس متناســب ب
کــه در آن قــرار گرفتــه اســت، خــواه در پایتخــت 
و خــواه در منطقــه ای محــروم از کشــور عزیزمــان، 
ــت  ــودش دس ــده آل از خ ــخه ای ای ــه نس ــد ب بتوان
ــازی  ــه الگوس ــت ک ــت داش ــد دق ــه بای ــد. البت یاب
ــه کشــور ایــران باشــد بلکــه  مــا نبایــد منحصــر ب
ــد  ــا بای ــوی م ــه الگ ــیم ک ــته باش ــر داش در نظ

هویــت واالی زن مســلمان را در عرصــه ی جهانــی 
ــی را  ــه جهان ــه جامع ــذارد و توج ــش بگ ــه نمای ب
ــاری  ــی کــه رفت ــه صورت ــد؛ ب ــب کن ــه خــود جل ب
ــی و  ــر زن غرب ــرای ه ــا الگــوی ســوم، ب ــق ب مطاب
ــا  ــه ی مباهــات و افتخــار باشــد. ام ــا شــرقی مای ی
ــک  ــاد ی ــرای ایج ــاش ب ــا در ت ــه م ــور ک همانط
الگــوی نمونــه و مطلــوب هســتیم، دیگــران هــم در 
تــاش بــرای الگوســازی نامطلــوب و تبدیــل آن بــه 
گفتمانــی در مقابــل گفتمــان حــوزه زن و خانــواده 
ــا بررســی  بــر مبنــای انقــاب اســامی هســتند. ب
وضعیــت موجــود می بینیــم کــه گفتمــان جریــان 
معانــد در مقابــل گفتمــان انقــاب بــا شــدت 
ــر  ــود اگ ــن وج ــا ای ــد. ب ــل می کن ــتری عم بیش
درســت بــه مســائل پرداختــه شــود و بــه راهکارهــا 
ــی  ــم. یک ــل کنی ــر عم ــم موث ــیم می توانی بیاندیش
ــدا  ــه در ابت ــت ک ــن اس ــات ای ــن اقدام از مهم تری
زنــان بــرای جامعــه زنــان مطالبه گــر باشــند؛ 
ــل  ــت ح ــان در جه ــه زن ــی ک ــا زمان ــه ت ــرا ک چ
ــوان از  ــد، نمی ت ــی برندارن ــود گام ــات موج معض
ظرفیت هــای کان اجتماعــی آنــان بهــره گرفــت و 
مســائل زنــان در نظــام دینــی و تفکــر اســامی مان 
را کــه بایــد الگــوی پایــداری باشــد، جــا انداخــت. 

از مهم ترین 
اقدامات این است 

که در ابتدا زنان 
برای جامعه زنان 

مطالبه گر باشند؛ 
چرا که تا زمانی 

که زنان در جهت 
حل معضالت 

موجود گامی 
برندارند، نمی توان 

از ظرفیت های 
کالن اجتماعی 

آنان بهره گرفت
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ــی  ــم انداز بررس ــان از دو چش ــوزه ی زن ــیب های ح آس
می شــوند: الــف( از چشــم انداز زنانــه نــگاه کنیــم 
ــای  ــی از گروه ه ــا بعض ــت ها ی ــاً فمینیس ــه عمدت ک
ــان از ایــن چشــم انداز پیــروی می کننــد  مطالعــات زن
و قاعدتــا یــک نــگاه زنانــه بــه موضــع آســیب ها 

ــد مخصوصــی دارد. ــورد فراین ــن م ــد. ای دارن
ــن  ــت. ای ــری اس ــگاه متعادل ت ــگاه، ن ــی ن ــا گاه ام
دیــدگاه، یــک نــگاه فنــی و مطالعــات جنســیتی 
اســت؛ یعنــی در ایــن دیــدگاه، زنــان را در مقایســه بــا 
مــردان و مــردان را در مقایســه بــا زنــان دیــدن! یعنــی 
یــک نــگاه همگــن و متعــادل داشــتن بــه پدیده هــای 

ــی! ــیب های اجتماع ــه آس ــی از جمل اجتماع
چــه بســا از چشــم انداز دوم، خروجــی بحــث متفــاوت 
ــا چشــم انداز  ــود؛ بــه عنــوان مثــال وقتــی ب خواهــد ب
زنانــه نــگاه می کننــد، بــر روی خشــونت علیــه زنــان، 
عینــک و ذره بیــن می گذارنــد و ســپس بررســی و 

ــد.  ــش می کنن پیمای
)همــان پیمایشــی کــه در مــورد خشــونت علیــه 

زنــان، در دوران اصاحــات صــورت گرفــت و بــه 
نتایجــی مشــابه ایــن گــزاره رســید: حــدود ۷ درصــد 
ایــران، تحــت خشــونت های  زنــان کل جامعــه ی 

ــتند.(  ــی هس خانگ
ــب  ــال از مخاط ــوان مث ــه عن ــدی، ب ــمت بع در قس
ــرتان  ــه همس ــده ک ــش آم ــا پی ــه: »آی ــند ک می پرس
درمــورد رفــت و آمدهــای شــما نظــارت و پرس وجــو 
داشــته باشــد و شــما از ایــن کار راضــی نباشــید؟« اگر 
ــل بحــث  ــاق را ذی ــن اتف ــه«، ای ــد »بل مخاطــب بگوی
خشــونت اجتماعــی ثبــت می کننــد! یــا اینکــه مثــًا: 
»آیــا پیــش آمــده کــه دعوایــی بین شــما و همســرتان 
ــه هــم  صــورت بگیــرد و همســر شــما در را محکــم ب
ــودش  ــر خ ــی س ــه بای ــد ک ــد کن ــا  تهدی ــد؟ ی بکوب
خواهــد آورد؟« آری گفتــن بــه ایــن ســؤال نیــز 

ــی! ــا خشــونت عاطف مســاوی اســت ب
یــا: »شــده کــه همســر شــما، از ســایر بانــوان فامیــل 
تعریــف و تمجیــد کــرده، شــما را بــا ایشــان مقایســه 
کنــد و شــما از لحــاظ عاطفــی، احســاس بــدی 
داشــته باشــید؟« ایــن هــم یعنــی خشــونت عاطفــی! 
ــده!  ــک پدی ــه ی ــی ب ــات زنان ــگاه مطالع ــی ن ــن یعن ای
وقتــی مطالعــات زنــان، بخواهــد ایــن را همگــن کنــد، 
مطالعــات جنســیتی را آغــاز می کنــد. اگــر بــر اســاس 
ــید،  ــواالتی بپرس ــم س ــردان ه ــا از م ــن مؤلفه ه همی
ــوند.  ــر ش ــونت ها ذک ــن خش ــیاری از ای ــا بس ــه بس چ
مثــا اگــر از یــک مــرد بپرســید کــه: »آیــا تــا بــه حال 
همســر شــما بعضــی از خأل هــای اقتصــادی شــما 
را بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ســرکوفت 
زده اســت؟« بلــه گفتــن بــه ایــن ســؤال، مســاوی 

اســت بــا خشــونت علیــه مــردان!
ــه-  ــه مردان ــه و چ ــه زنان ــک نگاه-چ ــگاه، ی ــن ن ای
بازنمایــی شــده اســت و تنهــا از یــک جهــت 
ــگاه  ــد. ن ــزارش می ده ــن را گ ــای بنیادی چالش ه
ــگاه را  ــادل ن ــعی دارد تع ــیتی، س ــات جنس مطالع

مسائل زنان مسائل مردان هم هست
گردآورنده: سارا محمدی ساالری

دانشجوی کارشناسی رشته حقوق دانشگاه مراغه

1- آقای 
کدخدایی شما 
چندین سال 
است که در 
حوزه زنان در 
گروه ها و 
جایگاه های 
مختلف فعال 
هستید. به 
عنوان اولین 
سوال، لطفا 
بفرمایید مسائل 
حوزه زنان یعنی 
چه؟  شامل چه 
مواردی می شود 
و چالش اصلی 
ما در حوزه زنان 
چه مواردی 
می باشد؟ و از دید 
شما، بهتر است 
از چه زاویه ای به 
این مسائل نگاه 

کرد؟

گفتگوی نشریه نساء  با :
حجت االسالم و المسلمین محمدرضا کدخدایی

مدیر گروه مطالعات جنسیت و خانواده مؤسسه شناخت
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ــذارد، از  ــر بگ ــای همدیگ ــرد را ج ــعی دارد زن و م ــد. س ــرار کن برق
چشــم انداز هــردو بــه ماجــرا نــگاه کنــد و بــه یــک نقطــه ی تعــادل 
ــرد و در  ــیب ها را بگی ــی آس ــد، خروج ــزارش کن ــپس گ ــد. س برس
انتهــا، پیگیــری کنــد. در صــورت لــزوم نیــز می کوشــد تدابیــری در 

ــد. ــورد آن بیندیش م
ــم  ــردان ه ــای م ــن چالش ه ــان، مهم تری ــای زن ــن چالش ه مهم تری
ــگاه دینــی مــا نســبت زن و مــرد،  ــر اســاس ن ــرا ب ــود؛ زی خواهــد ب
نســبت تضــاد فمینیســتی نیســت. بلکــه نســبت زن و مــرد، نســبت 
ــت  ــم حال ــه ه ــبت ب ــه نس ــانی ک ــی دو انس ــت؛ یعن ــت اس زوجی
ــش  ــا چال ــان عم ــش زن ــدگاه، چال ــن دی ــد. در ای ــت دارن مکملی

مــردان اســت. اگــر چالــش یــا آســیبی بــه زنــان وارد شــود، در 
واقــع آســیب بــه مــردان اســت و بالعکــس. هــر کــدام 

وجــودی،  حیــث  تکمیل کننــده ی  این هــا  از 
کمالــی، اهدافــی و ابــزاری بــرای همدیگــر 

ــش  ــر چال ــن خاط ــه همی هســتند و ب
ــا  ــدام از این ه ــر ک ــت ه در وضعی

تکمیل کننــده اش   طــرف  بــه 
ــرد. ــد ک ــرایت خواه ــز س نی

ــن  ــر ای ــه ای ب ــه مقدم ــن نکت ای
»مهم تریــن  اســت:  ســوال 
ــما  ــر ش ــت؟« اگ ــش چیس چال
ــل  ــت متقاب ــت را مکملی زوجی
بدانیــد، بایــد ببینیــد نــوع 
اســت.  چگونــه  مکملیــت 
مــا ســه نــوع زوجیــت را 
کنیــم: تصویــر  می توانیــم 

ــگاه  ــاً ن ــه عموم ــی ک زوجیت
تشــابه انکارانه  و  تســاوی 

دارد. زن کامــا شــبیه مــرد 
و مــرد هــم کامــا شــبیه زن 

ــن  ــه بی ــی ک ــای جزئ اســت. تفاوت ه
آنهاســت اهمیتــی نــدارد و زوجیــن مثــل دو لنگــه فــرش می ماننــد؛ 
مثــل دو لنگــه فرشــی کــه جفــت همدیگــر هســتند. ایــن دیــدگاه 
تنهــا بیانگــر زوجیــت  از لحــاظ زیباشــناختی اســت! اگــر هــر دو کنار 
هــم قــرار بگیرنــد، زیبــا هســتند. امــا اگــر تنهــا هــم باشــند، اشــکالی 
نــدارد و کارکــرد خودشــان را دارنــد. ایــن یــک نــگاه تشــابه انگارانه 
ــتی دوران  ــای فمینیس ــاً گروه ه ــه عموم ــت ک ــاوی انگارانه اس و تس
ــری  ــگاه را پیگی ــن ن ــدرن و بســیاری از روشــنفکران وطنــی همی م

می کننــد.
نـگاه دیگـر این اسـت کـه بپذیریم این  دو در عین شـباهت نداشـتن، 
بـا همدیگـر تفاوت هـای قطعـی دارنـد؛ مثـل یـک ماژیـک و درب 
ماژیـک کـه در هـم چفت می شـوند یا مثل پیـچ و مهره!کـه همدیگر 

را تکمیـل می کننـد امـا هیـچ شـباهتی هم بـه یکدیگـر ندارند. 
نــوع کارکــرد، وجــود و اهدافشــان هــم متفــاوت اســت؛ حتــی اگــر 

اهــداف نهایــی یکســانی داشــته باشــند.
ــش  ــه کف ــل دو لنگ ــد؛ مث ــدی می دان ــا را ج ــوم، تفاوت ه ــگاه س ن
ــد بگیــرد. نوعــی تضــاد  کــه هیــچ کــدام جــای دیگــری را نمی توان
در ســاختار وجــودی دارنــد امــا در عیــن حــال بــه یکدیگــر شــبیه 
ــگاه دخیــل  ــه معنــای همســری هــم در ایــن ن هســتند. زوجیــت ب

اســت.

در واقــع نــگاه دینــی و خوانشــی کــه از نــگاه دینــی شــده، 
ــرد  ــن، زن و م ــگاه دی ــق ن ــت. طب ــوم اس ــگاه س ــان ن هم
ــای  ــد ج ــتند، نمی توانن ــم هس ــبیه ه ــه ش ــن اینک در عی
ــر  ــبیه همدیگ ــد ش ــر بخواهن ــد. اگ ــم پرکنن ــر را ه یکدیگ
ــس  ــد؛ پ ــت می دهن ــم از دس ــان را ه ــوند، کارکردهایش بش
ــع  ــه نیســتند. در واق ــط زنان ــا فق ــدگاه، چالش ه ــن دی در ای
ماننــد دو لنگــه کفــش کــه اگــر یکــی خــراب یــا گــم شــود، 

ــدارد. ــی ن لنگــه کفــش دیگــر هــم کارای

حــال اگــر بخواهیــم نــگاه دینــی داشــته باشــیم و آن 
ــق بدهیــم، ایــن  ــی هــم تطبی ــک نــگاه اجتماع را بــا ی
را می پذیریــم کــه چالش هــای زنــان بــه ایــن معنــا، 
ــی و  ــردی و خانوادگ ــیب های ف ــیعی از آس ــتره-ی وس گس
ــر می گیــرد و اگــر بخواهیــم بنیادی تریــن  اجتماعــی را در ب
عامــل مســلط بــر همــه ی چالش هــا را مطــرح کنیــم، بحــث 
ــه  ــان ب ــّبه زن ــان و تش ــه زن ــردان ب ــّبه م ــت. تش ــّبه اس تش
مــردان! کــه عامــل  بنیادیــن و آســیب بنیادینــی اســت. بایــد 
در مــورد ایــن ادعــا صحبــت شــود تــا زمینــه ی پذیــرش آن 

ــردد. ایجــاد گ
ــس  ــه جن ــّبه ب ــان، تش ــراروی زن ــش ف ــن چال بنیادی تری
مخالــف اســت. در اینجــا می خواهیــم بــه بیــان علــل، 
ــئله ی  ــس مس ــم. پ ــا بپردازی ــن ادع ــدات ای ــل و مؤی دالی
اصلــی ایــن اســت: »بــه چــه دلیــل؟ بــا چــه مؤیداتــی؟ و بــا 
چــه عواملــی ادعــا می کنیــد کــه تشــّبه بــه جنــس مخالــف، 

ــت؟« ــان اس ــه زن ــیب علی ــل آس ــن عام بنیادی تری
اگــر مجــددا بــه صحبت هایــی کــه قبــل عنــوان شــد، نگاهــی 
ــود در  ــی دو موج ــت یعن ــه زوجی ــم ک ــم، درمی یابی بیندازی
عیــن این کــه شــبیه همدیگــر هســتند، تفاوت هــای بســیار 
ــرای  ــد کــه ایــن تفاوت هــا، ب ــا همدیگــر دارن مؤثــری نیــز ب

طــرف مقابــل و بــرای کل جامعــه کارکردهایــی دارد.
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بحــث زوجیــت از نــگاه دینــی، اجتماعــی، حکومــت دینــی و 
ــر اســاس همــان زوجیتــی کــه  ــا ب جوامــع مســلمان ها، دقیق

ــل« ــت متقاب ــرده می باشــد: »مکملی ــاره ک ــرآن اش ق
َکَر َواْلُنَثی   ْوَجْیِن الذَّ قرآن کریم می فرماید: َخلََق الزَّ

»الذکــر و االنثــی« یعنــی نــر و مــاده. ایــن دو در عیــن حــال 
کــه در اصــل جنــس بــا همدیگــر مشــترک اند و هــر دو 
ــد.  ــر متفاوت ان ــا یکدیگ ــی ب ــوارد صنف ــاظ م ــان اند، از لح انس
هــردو یــک ســری ســاختارهای طبیعــی دارنــد کــه خداونــد 
ــه  ــرده اســت. ب ــق ک ــا را خل ــت خاصــی، آنه ــک جه ــرای ی ب
قــول عامــه طباطبایــی »فطــرت بــر اســاس زوجیــت، خلقــت 
بــر اســاس زوجیــت یــک اهدافــی را دارد، یــک کارکرد هایــی 

را دارد.
شــده  چیــده  انســان  وجــود  در  زمینه هایــی  یــک 
ــه  ــف -چ ــای مختل ــوب تفاوت ه ــد آن چهارچ ــه بای ک
در تکویــن و چــه در اقتضائــات اجتماعــی، حقوقــی 
ــن  ــود، کل ای ــظ نش ــر حف ــود. اگ ــظ ش ــکام- حف و اح
بنــا  ســاختار و ســاختارهای دیگــری کــه روی آن 

می ریــزد. فــرو  شــده اند، 
ــت  ــر خلق ــد ب ــن تاکی ــم ضم ــرآن کری ــد در ق خداون

ــر اســاس زوجیــت، بیــان می کنــد مهم تریــن  انســان ها ب
اهــداف خلقــت -آرامــش، ســکونت یافتــن، مــوّدت و 

رحمــت- را نیــز بــه ایــن خلقــِت بــر اســاِس زوجیــت، گــره 
ــت. زده اس

دقــت کنیــد کــه زوجیــن بــر اســاس ذکورت بــا هــم متفاوت 
ــبیه  ــق ش ــور مطل ــه ط ــود، ب ــن دو موج ــی ای ــتند؛ یعن هس

ــد.  ــر همدیگرن ــال همس ــن ح ــا در عی ــتند. ام ــر نیس همدیگ
آنهــا حتــی در انســانیت نیــز کامــا هم ســو و متشــابه اند. امــا 

ــد. ــر متفاوت ان ــا یکدیگ ــات جنســیتی ب در خصوصی
خداونــد در آیــه ی دیگــری می فرمایــد: َو ِمــْن آیاتـِـِه أَْن َخلـَـَق 
ــْم  ــَل بَْیَنُک ــا َو َجَع ــُکُنوا إِلَْیه ــاً لَِتْس ــُکْم أَْزواج ــْن أَنُْفِس ــْم ِم لَُک

ًة َو َرْحَمــًة َمــَودَّ
ــده ی  ــش، گم ش ــکونت و آرام ــن س ــه ای ــوم ک ــن مفه ــه ای ب
همــه ی انســان ها روی کــره ی زمیــن و در جهــان و در تمــام 
ــی  ــای زوجیت ــوِن تفاوت ه ــکونت مره ــن س ــت. ای ــخ اس تاری

اســت.
ــت:  ــده اس ــاره ش ــز اش ــر نی ــورد دیگ ــه دو م ــه ب ــن آی در ای

ــت! ــوّدت و رحم م
 »مــودت« رکــن اصلــی کارآمــدی اجتمــاع اســت. اگــر روابــط 
اجتمــاع بــر اســاس مــوّدت نباشــد، در خانــواده و اجتماعــات 
کان تــر و پیچیده تــر، ســعادت اجتماعــی هــم حاصــل 
ــه  ــم ک ــت« ه ــع، »رحم ــن جوام ــا در ای ــود و متعاقب نمی ش
ــد. ــزول نمی کن ــوذ و ن ــت، نف ــی اس ــای اله ــی از نعمت ه یک

قــرآن کریــم در ادامــه می فرمایــد: إِنَّ فــي  ذلـِـَک َلیــاٍت لَِقــْوٍم 
َن و ُر یََتَفکَّ

ــا یــک رشــته ای الزم اســت  ــوم، دســتگاه ی چــه بســا یــک ق
ــل  ــر و تأم ــرد، تفک ــت زن و م ــبت زوجی ــن نس ــه روی ای ک

ــرد. ــورت بگی ــق ص عمی
َّــا َخلَْقناُکْم  َُّهــا النَّــاُس إِن در آیــه ای دیگــر آمــده اســت که: یــا أَی

ِمــْن َذَکــٍر َو أُنْثــي  َو َجَعلْناُکــْم ُشــُعوباً َو َقبائـِـَل لَِتعاَرُفوا

یعنــی زیربنــای همــه ی نهاد هــای اجتماعــی بــر اســاس 
ــرد  ــن زن و م ــع ای ــت. درواق ــت اس ــت خلق ــورت و نئوث ذک
اجتماعــی،  اصلــی همــه ی هویت هــای  زیربنــای  بــودن، 
جوامــع، قبایــل، شــعوب و بنیادهــای اجتماعــی ماننــد خانواده 
ــی از  ــه یک ــد ک ــی باش ــا، زیربنای ــن زیربن ــر ای ــد. اگ می باش
باشــد،  مــرد  و  زن  تفاوت هــای  آن،  مهم تریــن رکن هــای 
ــا،  ــا، پایگاه ه ــا، نقش ه ــا، رفتاره ــود را در کارکرده ــوی خ الگ

حقــوق، مســئولیت ها و تکالیفشــان حفــظ می کنــد.
ایــن، نــگاه دینــی اســت. نــگاه دینــی بحــث تشــبه بــه جنــس 
ــه طــرف  مخالــف را کــه در روایــات بســیاری بیــان شــده و ب
ــی  ــورد بررس ــود، م ــوط می ش ــه مرب ــه کل جامع ــل و ب مقاب
ــان  ــت آخرالزم ــی از نشــانه های ثاب ــاً یک ــد. اساس ــرار می ده ق
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2- برای رفع این چالش ها، 
بهتر است شیوه ورود ما 

به مسائل زنان به چه صورت 
باشد تا عالوه بر دربرگیری 

مقتضیات زمان، بتوانیم 
مسائل اصلی را  شناسایی 

کنیم ؟

3- وظیفه حوزه و دانشگاه، 
برای پاسخگویی به این 

چالش ها و رفع کردن آنها 
چیست و چگونه می توانند 

همکاری موثری در این زمینه 
داشته باشند؟

را کــه معــروف تبدیــل بــه منکــر و منکــر 
تبدیــل بــه معــروف می شــود و آســیب های 
ــی  ــورد بررس ــد، م ــدا می کن ــی پی ــی فزون دین
در  پرشــماری  نشــانه های  می دهــد.  قــرار 
ــه  ــان گفت ــی آن زم ــیب های اجتماع بحــث آس
ــت  ــای ثاب ــق آن، یکــی از پایه ه ــه طب شــده ک
و  ظلــم  فراگیــری  آخرالزمــان،  آســیب های 
جــور در همــه ی عالــم اســت. نشــانه ی دیگــری 
ثابــت و مکــرر در روایــات  کــه بــه طــور 
نقــل می شــود، همیــن مــورِد تشــّبه زنــان 
ــت.  ــان اس ــه زن ــردان ب ــبه م ــردان و تش ــه م ب
اینکــه مــردان شــبیه زنــان و زنــان هــم شــبیه 
ظاهــر،  در  کننــد  ســعی  و  شــوند  مــردان 
ــوق  ــی، حق ــای اجتماع ــا، کام، نقش ه رفتاره
شــبیه  یکدیگــر  بــه  مسئولیت هایشــان  و 
شــوند. بــه مــرور کارکردهایشــان را نســبت بــه 
ــا  ــه در انته ــد ک ــت  می دهن ــر از دس همدیگ

نظامــی از ظلم هــا، نهادینــه می شــود.
یکــی از مؤیــدات علمــی هــم ایــن اســت 
کــه بحــث تشــبه بــه جنــس مخالــف، از 
فمینیســت ها  راهبرد هــای  بنیادی تریــن 
ــوق  ــاق حق ــان- احق ــول خودش ــه ق ــرای -ب ب
ــت ها،  ــی فمینیس ــم انداز اصل ــت. چش ــان اس زن
ــن  ــدرن، ای ــت های دوران م ــا فمینیس خصوص
ــوق  ــد مشــابه حق ــان بای ــوق زن ــه حق اســت ک
مــردان باشــد. بــرای دســتیابی زنــان بــه 
و  نقش هــا  بایــد  مــردان،  مشــابه  حقوقــی 
مســئولیت های آنهــا را در جامعــه، مســاوی 
ــر  ــال اگ ــم. ح ــر بگیری ــردان در نظ ــبیه م و ش
پایگاه هــا،  منزلت هــا،  نقش هــا،  بخواهیــم 
ــتیم  ــر هس ــم، ناگزی ــابه کنی ــا و... را مش نماده
ــا  ــز ت ــی زن را نی ــمانی و تکوین ــاختار جس س

ــم. ــردان بیارایی ــابه م ــکان مش ــد ام ح
ــدرن،  ــت های دوران م ــگاه فمینیس ــه ی ن الزم
ــی  ــاس زوجیت ــر اس ــت ب ــام خلق فروپاشــی نظ
ــن  ــت. ای ــرده اس ــن تصویرک ــه دی ــد ک می باش
فمینیســت ها،  دیــدگاه  در  کامــل  تشــابه 
آســیب هایی را بــرای کل جامعــه ی بشــری 
ــی  ــث فروپاش ــا باع ــه بس ــی آورد؛ چ ــود م بوج
ــه  ــری را ب ــع بش ــود و جوام ــه می ش کل جامع
ــی خــارج  ــد. فردگرای ــل می کن ــی تبدی فردگرای
از اجتمــاع اســت و بــه گفتــه ی برخــی از 
ــی  ــی حیوان ــه زندگ ــت ها، ب ــدان فمینیس منتق

منجــر می شــود.

اولیــن و مهم تریــن مرحلــه ی ورود بــه مســئله ی زنــان، مسئله شناســی متناســب 
بــا زمــان و مــکان اســت. بــر خــاف اینکــه عمومــاً در مســائل زنــان، بــه جــای 
تحمیــل مســائل کشــورهای توســعه یافتــه یــا نظام هــای ســکوالر بــه جامعــه ی 
ــم و ببینیــم کــه مســئله ی کــف میــدان چیســت. چــه بســا  ــد بروی ــی، بای ایران
همیــن بحــث خشــونت علیــه زنــان،  مســئله ای کــه در تهــران خوزســتان وجــود 
دارد، -اگــر خشــونت شــناخته شــوند- خشــونت های متفاوتــی باشــند. چــه بســا 
اگــر چیــزی را در تهــران مصــداق خشــونت علیــه زنــان می دانیــم، بــه سیســتان 
ــان حــل نمی شــود،  ــه زن ــا خشــونت علی ــه تنه ــم، ن ــل کنی و بلوچســتان تحمی

ــل می شــود. ــری از خشــونت تبدی ــه صــورت پیچیده ت بلکــه ب
بـا مبانـی علمـی اسـت. مبانـی علمـی  پـس مهم تریـن بحـث، مسئله شناسـی 
مسئله شناسـی نمی گویـد کـه در مسـئله ی سـکوالر، مبنا و هدف را مشـخص، در 
جامعـه ی سـکوالر غربـی مسئله شناسـی کـرده و آن را تبدیـل بـه یـک مسـئله ی 
جامعـه ی شـرقی کنید. ایـن، بدتریـن و غیرعلمی ترین نوع مسئله شناسـی اسـت. 
اگـر مسـئله را خوب-متناسـب بـا میـدان و مبانـی و اهـداف و اوضـاع و احـوال- 
بفهمیـم، شـرایط حـل مسـئله هـم متناسـب بـا اقتضائـات زمـان و مـکان چیـده 

شـد. خواهد 

ایــن دو حیطــه ی کاری، بــه نســبت جــدا و در عیــن حــال بــه شــدت نیازمنــد 
ــم  ــی دارد و در فه ــای دین ــری دغدغه ه ــک س ــی ی ــت دین ــد. حکوم همدیگرن
ــه هــر حــال وقتــی کــه می خواهیــم  ــب و مســائل، ادبیــات دینــی دارد. ب مطال
ــری،  ــی و نظ ــوب مفهوم ــم، چهارچ ــل کنی ــیم و ح ــائل را بشناس ــی مس برخ
ــد،  ــل می کنن ــوال تبدی ــه س ــم و ب ــل فه ــه آن را قاب ــی ک ــا و الگوهای مدل ه

ــد. بســیار تأثیرگذارن
ــاظ  ــه لح ــن ب ــش دی ــا نق ــیم اند. در اینج ــل تقس ــوزه  قاب ــوارد در دو ح ــن  م ای
ــال  ــر ح ــه ه ــود؛ ب ــگ می ش ــران، پررن ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــت دین هوی
حکومــت، حکومتــی دینــی اســت؛ مــردم، متدین انــد؛ جامعــه، جامعــه ای 
اســامی اســت یــا حداقــل عقبــه ی اســامی آن بســیار پررنــگ اســت. در عیــن 

ــرد.  ــرار می گی ــم ق ــدرن ه ــوالت م ــر تح ــت تاثی ــال تح ح
ابطــال،  اثبــات،  امکان ســنجی،  آزمون گــذاری،  هــم  دانشــگاه  وظیفــه ی 
انجام پذیــری، نظریه گــذاری و... نظریــات دینــی و الهــی صــادره از حــوزه 

شــد. می با
ــن  ــی از دی ــر نظریه های ــر ب ــد ناظ ــی، بای ــای علم ــای نظریه ه ــه ی ویژگی ه هم
باشــد کــه ارائــه شــده اســت، بــا آنهــا تطبیــق داشــته باشــد و آنهــا را تکمیــل 
کنــد تــا نهایتــاً علــم بــا رویکــرد دینــی کــه دغدغــه ی اصلــی آن، حــل مشــکل 
ــاط بســیار وســیع تری  ــس الزم اســت ارتب ــه ی ماســت، حاصــل شــود؛ پ جامع
ــن مــوارد هــم مقتضــی یــک الگــوی  ــرار گــردد. ای بیــن حــوزه و دانشــگاه برق

قابــل پشــتیبانی اســت کــه همــان الگــوی اســامی اســت.



4- زنان -در بخش 
نخبگانی یا به عنوان 
بدنه مردمی- چه 
وظیفه ای در قبال 
این چالش ها و 
مسائل حوزه زنان 
دارند؟

5- جنبش 
دانشجویی به عنوان 
حلقه میانی باید به 
چه صورت به این 
عرصه ورود پیدا کند 
و مطالبه گری 
هایش را در چه 
جهتی هدایت 
کند، بهتر است؟ 
آیا اصال به ورود 
بدنه دانشجویی 
به این جریان، نیازی 
هست؟
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مــی توانیــم زنــان را بــه دو قســمت تقســیم کنیــم: 
نخبــگان حــوزوی و دانشــگاهی کــه وظیفــه ی آنــان 
ــن  ــه شــد. ای ــه گفت ــر مســائلی اســت ک ــز ب تمرک
فراینــد، بــه اهــداف مبانــی دینــی و جامعــه ی 
ــد  ــته بای ــن دو دس ــت و ای ــاس اس ــامی حس اس
زبــان مشــترک بــا هــم را پیــدا کننــد. ایــن زبــان 
مشــترک پیــدا کــردن، نکتــه ی اصلــی اســت کــه 

ــرد. ــرار بگی ــد در بحــث علمــی مدنظــر ق بای
ــواده  ــان و خان ــر حــال مناســبت مســائل زن ــه ه ب
بــا زنــان بیشــتر اســت؛ چــرا کــه زنــان، مســئله را 
بهتــر، عمیق تــر و ابعادی تــر می فهمنــد. البتــه 
ــی  ــت بازنمای ــه حال ــه ب ــند ک ــب باش ــد مواظ بای
تبدیــل نشــود؛ در ایــن صــورت، بــه ضــد خودشــان 
تبدیــل خواهــد شــد. مــا اعتقــاد داریــم در حــوزه ی 
ــردی  ــان رویک ــه زن ــن اینک ــان، در عی ــث زن مباح
جنســیتی را در پیــش می گیرنــد، نــه رویکــرد 
ــند؛  ــی باش ــگر اصل ــد کنش ــی، بای ــات زنان مطالع
یعنــی زن را در مقایســه بــا مــرد و مــرد را در 
ــای  ــار بازنمایی ه ــا دچ ــد ت ــا زن ببینن ــه ب مقایس

ــوند. ــی نش افراط
در مــورد قضیــه ی بدنــی اکثــری جامعــه می تــوان 
گفــت، زنــان بــه شــدت تحــت تأثیــر تحمیل گــری 
ــی  ــی غرب ــای علم ــوژی و نظریه ه ــوزه ی ایدئول ح
ــه طــور کلــی جوامــع در حــال توســعه  هســتند. ب
و یــا توســعه نیافته -مثــل ایــران کــه هنــوز الگــوی 
تدویــن  و  شــاخص گذاری  را  پیشــرفت  بومــی 
نکــرده  اســت- عمومــاً تحــت تحمیــل نظریه هــای 
ــوالً  ــه اص ــعه ای ک ــای توس ــعه اســت؛ نظریه ه توس
لذت گرایانــه و منفعت گرایانــه و اصالتــاً ســکوالر 

می باشــد.
ــه  ــد ک ــل می کنن ــی را تحمی ــیله ارزش های بدینوس
ــن قشــری  ــی اســت. اولی ــع فهــم مســائل واقع مان
کــه مغلــوب ایــن تحمیل گــری بــه وســیله ی 
رســانه و ســاز و کار هــای تبلیغاتــی می شــود، زنــان 
جامعــه هســتند. زنــان، بایــد نســبت بــه ایــن موارد 
ــن  ــد. در عی ــاال ببرن ــود را ب ــی خ ــات عموم اطاع
ــی  ــد از ابزارهای ــز بای ــی نی حــال، جامعــه ی نخبگان
ــرای پیشــگیری از ایــن وضعیــت اســتفاده کنــد. ب

قاعدتــاً شــبکه های دانشــجویی در بخــش نخبگانــی 
طبقه بنــدی مــی شــود. ایــن بخــش هــم دو 
ــف  ــجویان مضاع ــورد دانش ــه در م ــه دارد ک وظیف
مطالبه گــری  آن  محــور  مهم تریــن  می شــود. 
ــدی  ــات جدی ــک ادبی ــرار باشــد ی ــی ق اســت. وقت
ــکوالر  ــات س ــا ادبی ــه ب ــه ای ک ــه -جامع در جامع
ــاختار آن  ــکوالر در س ــات س ــده و ادبی ــوس ش مأن
ــیار  ــر آن بس ــرد، تغیی ــکل بگی ــده- ش ــه ش نهادین

زمان بــر، هزینه بــر و ســنگین خواهــد بــود.
ــاه کلید های  ــی از ش ــجویی یک ــری دانش  مطالبه گ
شکســتن ایــن مــورد اســت؛ چــرا کــه دانشــجویان، 
ــد.  ــم مســئله دارن ــرای فه ــت مناســب تری ب ظرفی
ــاب،  ــال از انق ــل س ــت چه ــا گذش ــه ب ــا ک از آنج
هنــوز بــا مســائل شــبکه مند عمیقــی درگیــر 
ــل  ــا را ح ــته ایم آنه ــم نتوانس ــوز ه ــتیم و هن هس
کنیــم؛ در حالــی کــه فضــای علــم و خصوصــاً 

ــد  ــوارد ســلطه دارن ــن م ــر ای فضــای دانشــگاهی ب
ــد. در  ــا دارن ــن  مســائل ادع ــه ی حــل ای و در زمین

ــائل اســت. ــم حــل مس ــم ه ــه ی عل ــع دغدغ واق
ــر خــدا از علــم و نهــاد علمــی  بایــد پنــاه ببریــم ب
کــه هنــوز مشــکل مــا را حــل نکــرده اســت. بایــد 
ــم در  ــد بفهمی ــت. بای ــکل ماس ــن مش ــم ای بفهمی
دوران مــدرن هســتیم، مدعــی اصلــی فهــم و حــل 
ــل  ــد از چه ــتند و بع ــا هس ــگاه ه ــکل، دانش مش
ســال هنــوز نتوانســته اند ایــن مــورد را حــل 
ــاور  ــد ب ــم، بای ــن را بپذیری ــه ای ــی ک ــد. وقت کنن
ــم  ــای عل ــن را از فض ــم دی ــه نمی توانی ــم ک کنی
ــن فضــای دویست ســاله ی  ــم. ای ــی جــدا کنی تجرب
مــدرن، در دخیــل شــدن فرهنــگ دینــی جامعــه 
و دیــن در ســاز و کارهــا مقاومــت می کنــد؛ در 
ــی اســت.  ــِت دین ــا، حکوم ــت م ــه حکوم ــی ک حال
ــار  ــا کن ــا آنه ــم و ب ــا را بفهمی ــن تعارض ه ــد ای بای



بیاییــم و متوجــه باشــیم کــه در حــوزه و دانشــگاه، علــم دینــی را نمی توانیــم نادیــده بگیریــم: 
نــه حــوزه می توانــد دانشــگاه را نادیــده بگیــرد و نــه دانشــگاه، حــوزه را. ایــن مطالبه گری هــا 
ــای  ــر فض ــر ب ــری ناظ ــه مطالبه گ ــی -چ ــای نخبگان ــگاه و فض ــای دانش ــم، فض ــای عل از فض
دانشــگاه باشــد و چــه ناظــر بــر کنشــگران اصلــی حــوزه کــه خــورد را از مباحــث حــل مســئله 

و فضــای اجتماعــی منــزوی می کننــد- مهم تریــن شــاه کلیدها هســتند.
ــه  ــن نکت ــه ای ــه ب ــت، توج ــجویان اس ــگ دانش ــش پررن ــر نق ــه بیانگ ــری ک ــه ی دیگ نکت

ــرمایه ای  ــتند. س ــدی هس ــنه ی بع ــرض الحس ــرمایه ی ق ــجویان س ــه دانش ــد ک می باش
هســتند کــه بعــدا جانشــین همیــن ســاختار می شــوند. نقــش این هــا از ایــن جهــت 

هــم حائــز اهمیــت  اســت. بایــد یکــی از مهم تریــن رویکردهــای دانشــجویان 
ــرای حــل مســائل حکومــت دینــی، ایــن باشــد کــه اوال خــوب بفهمنــد و  ب
ــن  ــا ای ــرای اشــغال کرســی های دانشــگاهی و حــوزوی ب ــگاه دوم، ب در جای

ــد. ــرمایه گذاری کنن ــرد، س رویک
ــن  ــود، ای ــف می ش ــدت تعری ــورت کوتاه م ــه ص ــه ب ــری ک ــالت دیگ رس

ــه ی نخبگانــی و هــم در  اســت کــه ایــن روشــنفکری ها را بایــد هــم در بدن
ــه هــر حــال جنبــش دانشــجویی  ــه ی عمومــی جامعــه انجــام دهنــد. ب بدن
حــد واســط بیــن جریــان نخبگانــی و مراتــب باالتــر از جایــگاه اجتماعــی 

ــه  ــک وج ــی ی ــه ارتباط ــن وج ــت. ای ــه اس ــی جامع ــه ی عموم و بدن
ــه تبلیغــی و رســانه ای اســت. نقــش  ــذار می باشــد؛ وجهــی ک تأثیرگ
دوم آنهــا هــم اینجــا بــروز پیــدا می کنــد؛ یعنــی کنشــگر اصلــی هــر 
دو نقشــی کــه قبــا گفتــه شــد )زنــان، نخبــگان و بدنــه ی جامعــه(، 

دانشــجوها -چــه زن چــه مــرد- هســتند. دانشــجوها و شــبکه های 
ــی و هــم در  دانشــجویی هــم در مطالبه  گــری و در نقــش نخبگان

ــن دو جهــت ایجــاب  ــد. ای ــه تأثیرگذارن ــی جامع ــه ی عموم بدن
می کننــد کــه نقــش دانشــجوها در جامعــه بســیار کلیــدی و 

ــد. ــر  باش بدل ناپذی
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ص ــتعارم  ــام مس ــتم، ن ــاد هس ــادات پ ــکینه س ــن س م
ــه  ــرا ب ــازی م ــای مج ــت و در فض ــادات اس ــارا س س
ایــن نــام می شناســند. وکیــل پایــه یــک دادگســتری 
و دانــش پــژوه مقطــع دکتــری حقــوق عمومــی 
ــه ام  ــطه حرف ــه واس ــگری ام ب ــا کنش ــتم. قاعدت هس
ــی  ــه حقوق ــت، در زمین ــوق اس ــه حق ــته ام ک  و رش
بــر  متمرکــز  مــن  کنشــگری  و  فعالیــت  اســت. 
بــا  و  کــودکان  و  زنــان  حقــوق  و  بشــر  حقــوق 
ــه  ــامی در عرص ــر اس ــوق بش ــن حق ــرد تبیی رویک
المللــی اســت، در چنــد ســال اخیــر بــر   بیــن 
ــز  ــوزه، متمرک ــن ح ــی در ای ــات گفتمان ــد ادبی تولی
ــای  ــه ه ــد از نام ــال ۹۴ و  بع ــاً از س ــودم. مخصوص ب
ــل توجهــم شــد. ــا ،ثق ــان اروپ ــه جوان ــا ب  حضــرت آق

بــا اســتفاده از ظرفیــت حرفــه ای وکالــت بــرای 
حمایــت از کــودکان و زنــان آســیب تــاش مــی 
کنــم   و صرفــا وکالــت خصوصــی را دنبــال نمــی 
ــی  ــه دو گروه ــق ب ــن طری ــردم از ای ــعی ک ــم. س کن
ــم  ــیب هســتند و ه ــرض آس ــم بیشــتر در مع ــه ه ک
ــانم. ــاری برس ــتر، ی ــک بیش ــت کم ــتحق دریاف  مس

ــته ام.  ــکاری داش ــم هم ــر ه ــوق بش ــتاد حق ــا س  ب
ــد  ــی مانن ــام رهبران ــان اس ــران جه ــث رهب در بح

شیخ مثــل 

زکزاکــی، شــیخ عیســی قاســم رهبــر شــیعیان بحریــن 
یــا بحــث میانمــار، کشــمیر، غــزه و  داعــش در ســوریه 
ــودکان  ــان و ک ــوق زن ــض حق ــوص نق ــا در خص و ی
-صــرف نظــر از مذهــب و نــژاد و قومیت- و کــودکان و 
زنــان ایــزدی و کــرد عراقــی و در حوزه هــای مختلــف 
 و... ورود رســانه ای و مطالبــه گــری داشــته و دارم.
ــرد  ــا رویک ــل ب ــوده در عرصــه بین المل ــن ب تاشــم ای
تبییــن حقــوق بشــر اســامی و دفــاع از حقــوق 
یادداشــت های  و  مصاحبــه  طریــق  از  مســلمانان 
ــی،  ــای مدن ــی از گروه ه ــا بعض ــاط ب ــی و ارتب حقوق
ان جــی او هــا در کشــورهای دیگــر نیــز هــم افزایــی 
بپردازیــم.  افــکار عمومــی  تبییــن  بــه  و   داشــته 
بــرای  میزگــرد  دوره  شــش  برگــزاری  تجربــه 
ــه مصــادف  ــوق بشــر اســامی ک بزرگداشــت روز حق
بــا ۵ اوت  ۱۹۹۹ )۱۳۶۹ هجــری شمســی( و روز 
تصویــب اعامیــه اســامی  حقــوق بشــر)اعامیه 
قاهره(داریــم، ســندی  کــه راهبردی تریــن ســند 
حقوقــی جهــان اســام اســت، ایــن میزگردهــای 
شــد.  متوقــف  کرونــا  واســطه  بــه   رســانه ای 
در زمینــه حقــوق عامــه در مبحــث داخلــی نیــز 
جهــت  در  فعالیت هایــی  مختلــف  گروه هــای  بــا 
 احیــای حقــوق عامــه و حقــوق شــهروندی دارم.

رســانه ها نوعــاً فضایــی را ترســیم می کننــد کــه  تلقــی 
ــان  ــت زن ــر راه فعالی ــر س ــادی ب ــع زی ــود موان می ش
ــگاه  ــه قضیــه ن ــه ب ــران وجــود دارد اگــر منصفان در ای
ــم  ــه چش ــی ب ــا، موانع ــی از موقعیت ه ــم در بعض کنی
میخــورد ، امــا مطلــق نیســت و  محدودیــت در حــد 
ــی  اســت. ــع بیشــتر  فرهنگ ــات نیســت، موان  تبلیغ

ــود  ــع موج ــا موان ــه آی ــت ک ــی اینجاس ــوال اصل س
نظــام  ســاختار  بــه  مربــوط  زنــان،  حــوزه  در 
مــا؟ اجرایــی  شــیوه های  و  قوانیــن  یــا   اســت 

از  قبــل  و  اســامی  انقــاب  رویکــرد  واقــع  در 
ــا کــه برآمــده  ــون اساســی م جمهــوری اســامی، قان
از انقــاب اســامی هســتند بــه ویــژه در مقدمــه 
ــرای  ــع و محدودیتــی ب ــه مان ــون اساســی هیچگون قان

قوانین خانواده باید بروز شود

1- خانم پاد لطفا 
ضمن معرفی 
خود، از تحصیالت 
و فعالیت 
هایتان بگویید 
و توضیح دهید 
چطور وارد حوزه 
زنان شدید.

گفتگوی نشریه نساء  با :
سرکار خانم سکینه سادات پاد

کنشگر فعال حوزه حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان

گردآورنده: نسرین علیوردی زاده
دانشجوی کارشناسی زیست جانوری دانشگاه ارومیه
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2- خانم پاد با توجه به حیطه کاریتان، 
با قوانین و مقررات حوزه زنان و خانواده 

آشنایید.چه قوانین و مقرراتی مانع 
فعالیت درست زنان میشود -چه 

از لحاظ داشتن شغل و چه به لحاظ 
حضور سیاسی اجتماعی در جامعه- و 

کرامت آنان را متزلزل میکند؟
چه اقداماتی در جهت رفع آنها انجام 

شده است؟

اگــر قوانیــن را تقســیم بنــدی کنیــم، قوانیــن مربــوط بــه حضــور زنــان مربــوط 
ــاب اســامی.  ــر از انق ــی قبل ت ــی خیل ــذاری اســت؛ یعن ــون گ ــه دوره اول قان ب
ایــن قوانیــن بروزرســانی نشــده اند؛ بــه طــور مثــال در قانــون کار هیــچ 
ــل نیســتیم چــه از  ــه لحــاظ اشــتغال قائ ــان ب ــاره ی حضــور زن محدودیتــی درب
لحــاظ دســتمزد چــه از لحــاظ ســایر شــرایط. ایــرادی کــه بنــده بــه ایــن قانــون 
وارد می کنــم ایــن اســت کــه معتقــدم عدالــت جنســیتی اقتضــا می کنــد نــگاه 
ــگاه تبعیضــی باشــد؛  ــا جنســیت زن یــک ن ــه مشــاغل زن هــا، متناســب ب مــا ب
ــرایط  ــد در ادارات، ش ــان دارای فرزن ــور زن ــاعات حض ــرای س ــم ب ــا می توانی مث
ــل  ــن قب ــه جــزو قوانی ــاده ۱۱۱۷ ک ــی در م ــم. ول مخصوصــی را در نظــر بگیری
ــال های ۱۳۱۰-۱۳۰۷(  ــن س ــذاری )بی ــت و در دوره ی اول قانونگ ــاب اس از انق
ــرد می ســپارد. طبــق  ــه دســت م ــاً ب ــواده را صرف ــب شــده، مصلحــت خان تصوی
ــغل زن  ــه ش ــات اینک ــا اثب ــد، ب ــه کن ــه دادگاه مراجع ــرد ب ــر م ــون اگ ــن قان ای
ــم شــود.  ــع اشــتغال خان ــد مان ــواده اســت، می توان ــا مصلحــت خان  در تعــارض ب
ــی  ــه مانع ــامی ک ــام اس ــتر  نظ ــان در بس ــد زن ــه رش ــه ب ــدم باتوج ــن معتق م
بــرای اشــتغال زنــان و تحصیــات آنهــا قائــل نیســت، بهتــر اســت تغییــر کنــد. 
ــا نظــام سیاســتگذاری کان حقــوق  از طرفــی مــاده ۱۸ گذرنامــه در تعــارض ب
زنــان اســت و می گویــد شــما بــه عنــوان یــک زن رشــد یافتــه در بســتر انقــاب 
ــس از  ــی پ ــردان داری ول ــا م ــر ب ــرایطی براب ــل، ش ــرای تحصی ــه ب ــامی ک اس
ــو توســط مــرد محــدود می شــود. برخــی  ــه زندگــی مشــترک، حقــوق ت ورود ب

ــدارد و در چارچــوب اســام  ــان وجــود ن رشــد زن
ــد  ــت و رش ــرای فعالی ــی ب ــون اساســی  مانع و قان
ــک انســان  ــوان ی ــه عن ــدارد. زن ب ــان وجــود ن زن
میتوانــد راه کمــال طــی کنــد. بــه همیــن واســطه 
میگوییــم مــا برابــری را قبــول نداریــم؛ چــرا کــه 
ــرب،  ــه از غ ــری برگرفت ــن براب ــزان ای ــار و می معی
ــود را  ــد خ ــاش می کن ــد و زن ت ــی باش ــرد م م
ــه هیــچ  ــن موضــوع ب ــار برســاند. ای ــن معی ــه ای ب
ــام  ــری اس ــام فک ــی و نظ ــام حقوق ــه در نظ وج
ــدارد.  ــراب ن ــی از اع ــا محل ــام م ــاختار نظ و س
برطبــق اصــول اســام، زن می توانــد پل هــای 
ترقــی را حتــی مترقی تــر از مــرد هــم طــی 
کنــد و مانعــی وجــود نــدارد. قانــون اساســی 
ضمــن احتــرام گذاشــتن بــه نقش هــای همســری 
فعالیت هــای  و  نقش هــا  بــرای  مــادری،  و 
سیاســی و اجتماعــی زن نیــز ارزش قائــل اســت؛ 
ــه  ــه ب ــادی ک ــر و ع ــن متاخ ــن در قوانی بنابرای
ــون  ــر از قان ــی، پایین ت لحــاظ درجــه بنــدی قانون
ــور  ــرای حض ــی ب ــز محدودیت ــت، نی ــی اس اساس
ــرد. ــر نمی گی ــان در نظ ــی زن ــی و سیاس  اجتماع

بخشــی از موانــع بــر ســر راه زنــان، موانــع فرهنگی 
ــه ای  ــر مردان ــه تفک ــر آن ب ــش دیگ ــت و بخ اس
ــه ای کــه از قوانیــن و ســاختارنظام  )تفســیر مردان
ــر  ــا تفک ــه ب ــردد ک ــه اســت( برمی گ شــکل گرفت
ــاب و  ــار انق ــوان معم ــه عن ــام)ره( ب ــرت ام حض
حضــرت آقــا، تناســبی نــدارد. ایــن تفکــر، مــردود 

ــا نظــام اســامی مــا نــدارد. اســت و نســبتی ب

ــا حــق  ــن زن ب ــارض مســافرت رفت ــون را تع ــن قان فلســفه ی ای
ــه  ــن ب ــن م ــک روز رفت ــا ی ــی آی ــد ول ــرد می دانن ــن م تمکی
 ســمینار و... حــق تمکیــن مــرد را مــورد تعــرض قــرار می دهــد؟!

بهتــر اســت تفســیرهای قضاییمــان را واقــع بینانه تــر و مبتنــی 
بــر تغییــرات زندگــی روز تعییــن کنیــم. فــرض کنیــد 
ــت  ــی الزم اس ــمینار علم ــک س ــرکت در ی ــرای ش ــن ب م
ــم.  ــه کن ــر مراجع ــهرهای دیگ ــگاه های ش ــی از دانش ــه یک ب
ــا ممانعــت همســرم مواجــه شــوم، کرامــت اجتماعــی  اگــر ب
ــال،  ــن مث ــرد. در ای ــرار می گی ــت ق ــک حرم ــورد هت ــن م م
ــد  ــا می توان ــدارد ام ــن وجــود ن ــای م ــن نقش ه تعارضــی بی
مقدمــه ی یــک بحــث و جنجــال در خانــواده ام باشــد. 
ــس  ــات انجــام شــده از مجل ــری در راســتای اقدام مطالبه گ
ــوان یــک  ــه عن ــان، برعهــده ی شماســت. ب و فراکســیون زن
کنشــگر اجتماعــی و یــک حقوقــدان، بارهــا در قالــب 
یادداشــت های حقوقــی ایــن مــوارد را عنــوان کــرده ام 
یــا در وبینارهایــی کــه بــا ســرکار خانــم قاســم پــور، 
ــن  ــرده ام. م ــرح ک ــتیم، مط ــان داش ــیون زن ــس فراکس ریی
معتقــدم بایــد بــه ســمت قوانینــی برویــم کــه در قالــب نظــام 
ــرد. ــل زن و م ــوق متقاب ــی حق ــود؛ یعن ــرح بش ــواده مط  خان

اقدام هــای تــک ســویه عــاوه بــر آســیب زدن بــه نظــام 
ــی  ــت سیاســی و اجتماع ــر راه فعالی ــر س ــی ب ــواده، مانع خان
زنــان اســت. مــن معتقــدم قوانیــن حــوزه خانــواده بایــد 
ــه ســرعت بروزرســانی شــود. ایــن قوانیــن از مــواد  ب
شــماره ۱۱۰۲ تــا مــواد ۱۱۷۱ را کــه مربــوط 
ــود.  ــامل می ش ــت، ش ــدان اس ــت فرزن ــه حضان ب
ــل  ــه تعام ــی ک ــه مباحث ــت ب ــاز اس ــن نی همچنی
ــه  ــاز ب ــان داشــته و نی ــت زن ــا فعالی مســتقیمی ب



3- فرمودید در حوزه 
بین الملل هم فعالیت 
دارید و با اسناد بین المللی 
آشنا هستید. آیا این اسناد 
قابلیت تطبیق با قوانین 
ایران را دارند یا خیر؟
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بــروز رســانی دارد، ورود پیــدا کــرد. بهتــر 
ــی،  ــای قانون نویس ــه ج ــس ب ــت مجل اس
بــه ســمت قانونگذاری بــرود و یــک تعامل 
چنــد جانبــه بیــن مجلــس، قــوه مجریــه 
و حتــی حــوزه علمیــه برقــرار گــردد. بــه 
ــدت  ــه ش ــان ب ــث زن ــه مباح ــل اینک دلی
بــا مســائل حقوقــی و فقــه گــره خــورده، 
بایــد ابتــدا بعضــی از مســائل در قــم 
حــل شــوند. در ایــن حــوزه نبایــد نقــش 
ــم.  ــده بگیری ــی را نادی ــگران اجتماع کنش
بــه عقیــده ی مــن، بایــد ایــن چهــار ضلــع 
در کنــار هــم، بــا هــم اندیشــی و براســاس 
ــن  ــد و قوانی ــو برون ــان، جل ــات زم مقتضی
 حــوزه زنــان را بــروز رســانی کننــد.

وقتــی قوانیــن جوانــی جمعیــت بصــورت 
نمی توانیــم  شــود،  نوشــته  جداگانــه 
سیاســی  فعالیت هــای  و  زن  نقــش 
بیــان  خوبــی  بــه  را  وی  اجتماعــی  و 
کنیــم؛ پــس قوانینــی کــه در قالــب 
طــرح بوده انــد و بــه مرحلــه ی اجــرا 

می رســند، دچــار چالش هــای اساســی 
ــق  ــر اســت قوانیــن از طری می شــوند. بهت
ــس  ــه مجل ــه  ب ــا قضایی ــه ی ــوه مجری ق
ــاهد  ــر اینصــورت ش ــود. در غی ــم ش تقدی
قوانیــن  بــه  زنــان نســبت  نارضایتــی 
ــود. احســاس تبعیــض قوانیــن  خواهیــم ب
موجــود  واقعیــت  از  بیشــتر  بســیار 
ــان  ــاس را بی ــث احس ــداً بح ــت )تعم اس
می کنــم(. چــرا کــه برخــی از قوانیــن 
ــال  ــور مث ــه ط ــد؛ ب ــز ناقصن ــرا نی در اج
ــه  ــت ک ــی اس ــق و دین ــه ح ــث مهری بح
ــی در  ــی دارد ول ــی و قانون ــمیت قطع رس
اجــرا مطابــق بــا ســند پنــج ســاله ششــم 
ــه ی  ــت مهری ــرای دریاف ــان ب ــعه ،زن توس
ــدام  ــت اق ــق اداره ثب ــد از طری ــود، بای خ
ــه  ــرد بافاصل ــرایط، م ــن ش ــد. در ای کنن
تمامــی اموالــش را منتقــل می کنــد و زن 
ــوان  ــه ی دی ــدت روی ــا رای وح ــق ب مطاب
ــرار از  ــوی ف ــد دع ــور نمی توان ــی کش عال
دیــن علیــه مــرد  مطــرح کنــد. بــه نوعــی 

زن ایــن تبعیــض را حــس می کنــد و 
ــه چــرا نتوانســته  ــن می اندیشــد ک ــه ای ب
برســد؟! خــودش  قانونــی  حــق   بــه 

پــس بایــد حمایــت قانونــی متناظــر وجود 
ــر  ــا ب ــن قضای ــه ای داشــته باشــد، چــرا ک
ــاغل  ــه ش ــی ک ــی خانم ــت اجتماع فعالی
ــت دارد و  ــاع فعالی ــا در اجتم ــت ام نیس
ــکل  ــه مش ــود ب ــویی خ ــی زناش در زندگ
حتمــا  دارد.  تاثیــر  خیلــی  می خــورد 
می دانیــد مهریــه در لغــت، بــه مفهــوم صداق 
و هدیــه اســت ولــی اگــر شــما بــه فلســفه ی 
آن توجــه کنیــد، بعضــی از کاســتی های 
حقــوق زن را نســبت بــه مرد جبــران می کند؛ 
بــه طــور مثــال در خصــوص توجیــه ارث زن، 
ــه اســتناد می کننــد امــا در  ــه بحــث مهری ب
عمــل هنگامــی کــه یــک زن می خواهــد آن 
ــدارد؛  را دریافــت کنــد، دسترســی راحتــی ن
ــورت  ــررات بص ــن و مق ــن قوانی ــن، ای بنابرای
ــع فعالیــت  ــا غیــر مســتقیم مان مســتقیم ی

ــود. ــان می ش ــت زن درس

بهتــر اســت بــه جــای »تطبیــق« از 
کلمــه ی »تبعیــت« اســتفاده کنیــم؛ زیــرا 
واژه ی تطبیــق زمانــی بــه کار مــی رود کــه 
زمینه هــا و اصــول مشــترکی وجود داشــته 
باشــد و ســعی داشــته باشــیم مصادیــق را 
بــا هــم منطبــق کنیــم درحالی که ریشــه 
و زیربنــای تنظیــم اســناد بین المللــی 
متفــاوت از نظام اســامی اســت البته قطعا 
نقــاط اشــتراک ضمــن افتراقــات مبنایــی 
وجــود دارد. اساســاً وقتــی بــه لحــاظ 
تاریخــی اســناد بین المللــي را بررســی 
کنیــم متوجــه می شــویم ایــن اســناد بــه 
شــدت تحــت تاثیــر جنبــش فمنیســت ها 
یــک  فمنیســت ها  جنبــش  اســت. 
ــه طــور  ــه ب ــه ای اســت ک جنبــش منطق
ــی-  ــاختار حاکمیت ــرای س ــی ب اختصاص
ــد. ــود آم ــه وج ــرب ب ــم برغ ــری حاک  فک

غــرب بــا نگاهــی کــه بــه زن دارد، او 
بــه عنــوان جنــس درجــه دوم در  را 
ــش،  ــن جنب ــع ای ــرد. درواق ــر می گی نظ
علیــه ایــن تفکــر و بــرای کســب برابــری 
صــورت می گیــرد کــه متناســب بــا 

ــری جنســیتی  ــگاه براب ــک ن ــی، ی ــگاه اســناد بین الملل ــذا ن ــرب اســت؛ ل ــان غ ــت زن موقعی
اســت. درحالــی کــه نــگاه مــا در حــوزه ی قوانیــن اســامی عدالــت جنســیتی اســت کــه   دو 
مقولــه ی جــدا هســتند. در برابــری جنســیتی، مــرد را معیــار قــرار می دهنــد و زن را به ســمتی 
 ســوق می دهنــد کــه در یــک مبــارزه تاریخــی بــه جایگاهــی همتــای جایــگاه مــرد برســد.

در اســناد بین المللــی بیشــتر بــرای دســتیابی بــه حقــوق بنیــادی و اولیــه تــاش می کننــد. 
اســام هیــچ گونــه ممنوعیــت و یــا تبعیضــی در مــورد زنــان قائــل نمی شــود. بــه طــور مثــال 
اصــول الئیســیته فرانســه بــه انــدازه ای مــورد احتــرام عموم اســت کــه در برابر آن حتــی حقوق 
کــودک را نقــض می کننــد. کنوانســیون حقــوق کــودک بــه صراحــت بیــان می کنــد کــه نباید 
کــودک را از پــدر و مــادرش جــدا کــرد. امــا در فرانســه بــرای صیانــت از حقــوق الئیســیته بــه 
والدینــی کــه نمــاد اســامی دارنــد، اجــازه نمی دهنــد کــودکان خــود را در مراکــز آموزشــی، 
ــد  ــی مانن ــا در سیاســت کان اســام بحث های ــد. م ــا تفریحــی همراهــی کنن پرورشــی و ی
حجــاب اســامی و... را بــه عنــوان یــک سیاســت حمایتگرانــه از زن در نظــر داریم اما در کشــور 
فرانســه و طبــق قوانیــن آنهــا، در زمــره ی نقــض حقــوق زنــان دســته بنــدی می شــود. اســام 
عــاوه بــر حقــوق مــادی، حقــوق معنــوی  بشــر را نیــز شناســایی و مــورد احتــرام قــرار داده 
اســت. درحالــی کــه در غــرب یــک نــگاه فیزیولوژیکــی صــرف وجــود دارد و به انســان به چشــم 
جنــس مــادی نــگاه می کننــد و بــه مادیــت انســان احتــرام می گذارنــد؛ لــذا همیــن نــگاه در 

حقــوق زنــان هــم بــه وجــود می آیــد.



اجتماعی



اء
س

ه ن
اد

نو
خا

و 
ن 

زنا
ه 

وز
 ح

ی
ص

ص
تخ

ه 
شری

ن
20

ه
فح

ص

ــاید  ــی ش ــرایط کنون ــه درش ــر چ ــؤال اگ ــن س  ای
نامربــوط بــه نظــر برســد، چــون تــا حــدی ضــرورت 
ایــن امــر جــا افتــاده اســت، امــا چیــزی اســت، کــه 
اوایــل، ذهــن خیلی هــا را بــه خــود مشــغول کــرده 

بــود.
ــه  ــم ب ــد برگردی ــؤال بای ــن س ــه ای ــخ ب ــرای پاس  ب
دهــه ۷۰؛ یعنــی زمانــی کــه جامعــه ی ایــران تــازه 
ــود و ســعی در بازســازی  از جنــگ خــاص شــده ب
ــی  ــه نیروهای ــاز ب ــان، نی ــن می ــت. درای ــود داش خ
حــس می شــد کــه مبنــای درســتی داشــته باشــند 
کــه  بودنــد  جایــی  دانشــجویی  تشــکل های  و 
ــان  ــی جوان ــری و سیاس ــد فک ــرای رش ــد ب می ش

ــرد . ــاب ک روی آن حس
آن هــم نــه هرتشــکلی؛ حضــور پررنــگ پســران در 
ــم  ــه جــو حاک ــه ب ــا توج تشــکل های دانشــجویی ب
ــای  ــه فض ــا اینک ــود ام ــی ب ــری طبیع ــه، ام برجامع
مناســبی بــرای بــروز و ظهــور خواهــران مهیــا 
ــه آن  ــد ب ــه بای ــود ک ــی ب ــئله ی مهم ــود، مس ش
ــکل های  ــه تش ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــه می ش توج
ــتی  ــای فمینیس ــه ی جریان ه ــم در نتیج ــی ه چپ
ــود،  ــران رواج پیداکــرده ب ــازه در جامعــه ی ای کــه ت
روی حضــور زنــان مانــور می دادنــد، اهمیــت ماجــرا 

دو چنــدان می شــد.
تــا اینکــه جامعــه اســامی کــه از ســال ۶۸ بــه طــور 
ــن گام  ــرد و اولی ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــمی فعالی رس
را بــرای تشــکیل بخــش خواهــران برداشــت. البتــه 
ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت کــه تــا قبــل از جامعــه 
اســامی تنهــا تشــکل منتســب بــه اصولگرایــان کــه 
ــب  ــه ی زین ــتند، جامع ــت داش ــوان در آن فعالی بان
ــی  ــودن، پویای ــه دلیــل غیردانشــگاهی ب ــا ب ــود .ام ب
و تربیــت نیــروی الزم را نداشــت و نمی توانســت 
در محیــط دانشــگاهی بــروز و ظهــور داشــته باشــد.

عــدم ثبــات تشــکل جامعــه از یــک طــرف و 
دشــواربودن جلــب اعتمــاد خواهــران و خانواده هــای 
آنهــا و جــدا کردن شــان از اعتقــادات فرهنگــی 
ــذب  ــی در ج ــات اصل ــه از معض ــر جامع ــم ب حاک

ــود.  ــکل ب ــور در تش ــرای حض ــران ب خواه
ــرادی  ــت، اف ــرای فعالی ــران ب ــب خواه ــت ترغی جه
ــه از  ــل اینک ــه دلی ــا ب ــدند ام ــکل ش ــم وارد تش ه

ــن  ــد، متاســفانه ای ــه ی دانشــجویی وجــاد نبودن بدن
ــید. ــه نرس ــه نتیج ــم ب کار ه

شهرســتان ها  ســطح  در  دفترهــا  شــدن  فعــال 
ــر  ــه دفت ــران را ب ــی از خواه ــای برخ ــران، پ و ته
ــش  ــئولیت بخ ــدی مس ــع آن تص ــه تب ــزی و ب مرک
ــتن  ــان خواس ــه می ــا فاصل ــرد. ام ــاز ک ــران ب خواه
ــد و در  ــول انجامی ــه ط ــال ب ــد س ــتن چن و توانس
نهایــت در ســال ۷۴ واحــد خواهــران اتحادیــه 
ــت و در  ــکل گرف ــجویان ش ــامی دانش ــه اس جامع
ــه اســامی  ــره جامع ــن کنگ ــه اولی ســال ۱۳۷۵  ک
برگــزار شــد، ۵ نفــر از اعضــای شــورای مرکــزی راه 
ــد  ــه رون ــه در ادام ــا اینک ــد ام ــکیل می دادن را تش
ــد  ــاد می مان ــد افت ــن واح ــرای ای ــی ب ــه اتفاقات چ

ــد... ــماره بع ــرای ش ب

تاریخ مستطاب واحدخواهران

چرا واحد خواهران 
اتحادیه ی 
جامعه اسالمی 
دانشجویان راه 
اندازی شد؟
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اوصیکم بالتشکیالت  .
سعیده باغشاهی

دانشجوی کارشناسی مهندسی نساجی دانشگاه یزد

ــرت و  ــل معاش ــه اه ــید ک ــرادی باش ــر از آن اف اگ
ــادی هســتند،  ــا دوســتان زی نشســت و برخاســت ب
ــا چــه  حتمــا مــی دانیــد کــه کارگروهــی کــردن ت
ــاال  ــا را ب حــد لذت بخــش اســت، بازدهــی فعالیت ه
ــد. ــرعت می بخش ــداف س ــق اه ــه تحق ــرد و ب می ب
اگــر هــم از آن دســته از افــراد باشــید کــه درون گــرا 
ــل  ــردن تمای ــی کارک ــه تنهای ــتر ب ــتند و بیش هس
دارنــد، پیشــنهاد می کنــم حتمــا بــا حضــور در 
ــه کنیــد  یــک جمــع دوســتانه، کارگروهــی را تجرب
ــان را در مســیر »مــا شــدن« قــرار بدهیــد. و خودت

در ایــن متــن، ابتــدا قــرار اســت آشــنایی کوتاهــی 
بــا ضــرورت کار تشــکیاتی داشــته باشــیم، ســپس 
بــه ضــرورت حضــور بانــوان در تشــکیات و تفــاوت 
حضــور بانــوان و آقایــان در ایــن عرصــه می پردازیــم. 
ــوان  ــاره ی آســیب های حضــور بان در ادامــه نیــز درب

ــم. ــت می کنی ــی صحب ــد کام در تشــکیات، چن
اگــر بــه قــول شــهید بهشــتی، اهلّل اهللِّ وصیــت مــوال 
)علــی علیــه الســام( و » نَْظــَم اَْمَرُکــْم« را بــه یــاد 
ــن کــه تشــکل نوعــی نظــم  داشــته باشــیم و در ای
ــل  ــرورت اص ــیم، در ض ــته باش ــد نداش ــت تردی اس

ــد. ــی نمی مان ــخنی باق ــکل س تش
وقتــی کــه خداونــد در قــرآن بــه مــا اینگونــه خطاب 
 ِ َّمــا أَِعُظُکــْم بِواِحــَدٍة أَْن تَُقوُمــوا هلِلَّ می کنــد: »ُقــْل إِن
ــی  ــرد نام ــا م ــس زن ی ــرادی... « از جن ــی َو ُف َمْثن
ــا خطــاب  ــا ب ــس همــه ی م ــان نمــی آورد. پ ــه می ب
مســتقیم خداونــد متعــال، موعظــه شــدیم تــا 
ــور در  ــا حض ــا ب ــی و ی ــه تنهای ــدا ب ــن خ در راه دی
ــور در  ــا حض ــان ب ــول خودم ــه ق ــران -ب ــار دیگ کن

ــم. ــام کنی ــکیات- قی تش
یــا در جــای دیگــری گفته شــده اســت: » والُموِمنوَن 
والموِمنــاُت بَْعُضُهــْم اَولیــاُء بَعــٍض یَأُمــروَن بِالَمْعروٍف 
َو یَنَهــوَن َعــِن الُمْنَکــْر« یعنــی مومنــان اعــم از زن و 
مــرد در امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در جامعــه 
ــت و  ــه فعالی ــن شــکی نیســت ک ــهیم اند و در ای س
ــن واجــب فرامــوش شــده را  کارگروهــی، تحقــق ای

تســریع خواهــد کــرد.
در دیــن مبیــن اســام، در مســیر رســیدن بــه 
ــان زن  ــی می ــچ تفاوت ــی، هی ــوی و اله ــب معن مرات
و مــرد وجــود نــدارد. خداونــد متعــال، زن و مــرد را 

بــه گونــه ای خلــق کــرده اســت کــه از لحــاظ قــدرت 
ــه لحــاظ اداره ی زندگــی  ــا ب هدایــت، یکســان اند ام
ــی  ــرد تفاوت های ــان زن و م ــف، می ــف مختل و وظای
ــت  ــاوت در خلق ــه تف ــم ب ــل آن ه ــود دارد؛ دلی وج

ــردد. ــاز می گ ــا ب آنه
ــان  ــه از زب ــی ک ــده ی اله ــن وع ــا، ای ــار این ه در کن
ــرای زن  امیرالمومنیــن)ع( بیــان شــده اســت نیــز ب
و مــرد یکســان اســت. »یــداهلل مــع الجماعــة« نشــان 
ــوند،  ــع ش ــم جم ــی دور ه ــه هرگروه ــد ک می ده

ــود. ــداد الهــی شــامل حالشــان خواهــد ب ام
ــان و  ــا را زن ــه ی م ــی از جامع ــه نیم ــم ک می دانی
دختــران تشــکیل می دهنــد. ظرفیــت برخــی از ایــن 
بانــوان هنــوز بــرای خودشــان ناشــناخته اســت. اگــر 
ــه  ــود و در راه درســت ب ــناخته ش ــت ش ــن ظرفی ای
کارگرفتــه شــود، باعــث تعالــی جامعــه ی مــا خواهــد 
ــد  ــا می توانن ــه ی م ــران جامع ــه دخت ــرا ک ــد؛ چ ش
پــدران، بــرادران، همســران و فرزندانشــان را از ایــن 
ظرفیــت بهره منــد ســازند و آن وقــت مشــخص 
ــی  ــای بزرگ ــه کاره ــره ی چ ــه گ ــد ک ــد ش خواه
ــل حــل اســت؛  ــا قاب ــه ی م ــان جامع ــه دســت زن ب
همانگونــه کــه در تاریــخ، نمونه هــای زیــادی از 
ــف و  ــای مختل ــان در عرصه ه ــر زن ــور بی نظی حض
نقش آفرینــی و تاثیرگــذاری ویــژه ی آنهــا در تعییــن 

ــه چشــم می خــورد. ــه ب سرنوشــت جامع
ــان  ــوزه ی زن ــان در ح ــم چن ــیر، ه ــن تفاس ــا ای ب
مثــال  بــرای  دارد.  وجــود  زیــادی  کمبودهــای 
اگــر بخواهــد شــخص اثرگــذاری در زمینه هــای 
مختلــف معرفــی شــود، تعــداد بانوانــی کــه بــا ایــن 
خصوصیــات در جامعــه حضــور دارنــد، خیلــی کمتــر 
ــی  ــد حت ــر می رس ــه نظ ــس ب ــت. پ ــان اس از آقای
ــام  ــی انج ــد کار مضاعف ــه بای ــن زمین ــوان در ای بان
دهنــد و قــدم بزرگــی بردارنــد؛ چــون تکلیفــی کــه 

ــت. ــنگین تر اس ــت، س ــان اس ــده ی ایش ــه عه ب
ــا  ــه آی ــود ک ــرح ش ــوال مط ــن س ــت ای ــن اس ممک
ــان  ــان کار تشــکیاتی زن ــزی می ــه تمای ــا وج اساس

ــود دارد؟ ــردان وج و م
ــد  ــدا بای ــوال، ابت ــن س ــه ای ــواب دادن ب ــرای ج ب
تعریــف کار تشــکیاتی را مشــخص کنیــم. تعریــف 
ــه ایــن صــورت  شــهید بهشــتی از کار تشــکیاتی ب

همه ی ما با 
خطاب مستقیم 

خداوند متعال، 
موعظه شدیم 
تا در راه دین خدا 

به تنهایی و یا 
با حضور در کنار 

دیگران -به قول 
خودمان با حضور در 
تشکیالت- قیام 

کنیم.

ممکن است 
این سوال 

مطرح شود که 
آیا اساسا وجه 

تمایزی میان 
کار تشکیالتی 

زنان و مردان 
وجود دارد؟
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اســت:» تشــکل یعنــی مجموعــه ای از افــراد کــه بــر 
اســاس آرمــان و نقطــه نظرهــای مشــترک گــرد هــم 
ــاق  ــد اخ ــرای رش ــه را ب ــد زمین ــا بتوانن ــد ت بیاین
ــا،  ــی و اســتعدادها، شــناخت کادره کار دســته جمع
ــول مســئولیِت  ــا و قب ــه ی برنامه ه ــا، تهی ــت آنه تربی

ــد.« ــر کنن ــا هموارت ــرای برنامه ه اج
ــکل  ــا در تش ــه نظره ــان و نقط ــر، آرم ــن تعبی ــا ای ب
ــتعدادهای  ــون اس ــا چ ــد ام ــان باش ــد یکس می توان
ــا و  ــاوت اســت، کادره ــردان متف ــان و م وجــودی زن
ــرای  ــود. ب ــوع تربیــت آنهــا نیــز متفــاوت خواهــد ب ن
ــران  ــه در واحــد خواه ــی ک ــوع فعالیت ــد ن ــال، بای مث
بــا  متناســب  می شــود،  انجــام  مجموعــه  یــک 
اســتعداد و روحیــات زنانــه ی خواهــران آن مجموعــه 
ــاط،  ــراری ارتب ــه در چگونگــی برق ــرای نمون باشــد. ب
چگونگــی برخــورد و رفتــار بــا خواهــران یــک 
ــکننده ی  ــف و ش ــات ظری ــه روحی ــد ب ــه بای مجموع
ــت،  ــان اس ــودی ایش ــات وج ــه اقتضائ ــران ک خواه

ــود. ــه ش توج
ــران  ــای خواه ــن فعالیت ه ــز بی ــه تمای ــر وج ــه نظ ب
ــا  ــرداران در یــک تشــکل، ســازگاری فعالیت هــا ب و ب

ــراد اســت. روحیــه و اســتعدادهای خــدادادی اف
ــه علــت  ــه اینجــا مطــرح شــد، ب ــا ب همانطــور کــه ت
تفــاوت در ویژگی هــا میــان جنــس زن و مــرد، فعالیت 
ــی  ــه خصوص ــیب های ب ــکیات، آس ــران در تش خواه
ــه تعبیــر  ــرادران دارد. زن ب ــا فعالیــت ب در مقایســه ب
ــن  ــی از ای ــد خیل ــه اســت و بای ــی)ع( ریحان ــام عل ام
گل مراقبــت شــود تــا آســیب نبینــد . ریحانــه بــودن، 
ــات  ــن اقتضائ ــد ســعی شــود ای ــی دارد و بای اقتضائات
مــورد توجــه ویــژه قــرار بگیــرد کــه همــه ی این هــا، 
ــران  ــان و دخت ــت و شــخصیت زن ــظ کرام ــرای حف ب
اســت. بــرای آنکــه، تنهــا ویژگی هــای ظاهــری آنهــا 
در نظــر افــراد جلــوه نکنــد، بایــد عقانیــت، اســتعداد، 

ــورد  ــه مســائل م ــوع نگاهشــان ب ــا و ن ظرفیت ه
توجــه قــرار بگیــرد.

فعالیــت  آســیب های  جملــه  از 
ــی  ــران، ضربات ــکیاتی خواه تش

بــا  از اختــاط  اســت کــه 
ــر خواهــران یــک  نامحــرم ب

ــران  ــاط خواه ــر ارتب ــود . اگ ــب می ش ــه مترت مجموع
بــا بــرادران یــک مجموعــه بــر اســاس فقــه اســام و 
بنــا بــه ضــرورت نباشــد، روح و روان افــراد، مخصوصــا 
خواهــران آن مجموعــه را بــه خــود مشــغول می کنــد 

ــی دارد. ــاز م ــالم ب ــکیاتی س ــراد را از کار تش و اف
ــغول  ــد مش ــی توان ــیب ها م ــن آس ــر از ای ــی دیگ یک
ــه کارهــای بعضــا  شــدن خواهــران یــک مجموعــه ب
ــی  ــا ظرافت ــه ب ــد ک ــان باش ــا روحیات ش ــف ب مخال
کــه خداونــد در وجودشــان قــرار داده اســت ســازگار 
نیســت. بایــد دقــت شــود کــه چــه نــوع فعالیت هایــی 
ــود و بررســی  ــی ش ــام م ــران انج در حیطــه ی خواه
شــود کــه آیــا ایــن اقدامــات بــا آن روحیــه ســازگار 

اســت یــا خیــر؟!
ــز اهمیــت اســت کــه  درنهایــت ایــن نکتــه نیــز حائ
ــت  ــروری اس ــوان ض ــرای بان ــکیاتی ب ــت تش فعالی
ــه  ــوان ک ــودی بان ــد وج ــن بع ــه مهم تری ــد ب ــا بای ام
ــژه داشــته باشــیم. از  ــگاه وی ــد اســت، ن تربیــت فرزن
ــر  ــر رهب ــه تعبی ــوان ب ــالت های بان ــن رس اصلی تری
ــم  ــاع عال ــن مط ــن و واالتری ــت باالتری ــاب، تربی انق
ــوان در  ــور بان ــد حض ــت و نبای ــان( اس ــود )انس وج
ــر از  ــه کاری غی ــا ب ــتغال آن ه ــا اش ــکیات و ی تش
ــئله ی  ــت مس ــدن اهمی ــگ ش ــب کمرن ــا، موج این ه

ــود. ــد ش ــت فرزن ــه داری و تربی خان
در زمینــه ی مطالبــی کــه مطــرح شــد، صحبت هــا و 
نظــرات گســترده اســت. امیدواریــم بتوانیــم بــا درک 
ــراف  ــکیاتی و اش ــت تش ــرورت فعالی ــت از ض درس
کامــل بــه آســیب های آن، خدمتــی را انجــام دهیــم 
ــت  ــا فعالی ــد و ب ــته باش ــت داش ــار بی نهای ــه آث ک
ــرای  ــه را ب ــای جامع ــه، فض ــت در آن مجموع درس

ــم. ــاده کنی ــان )عــج( آم ــام زم ظهــور ام

از اصلی ترین 
رسالت های بانوان 

به تعبیر رهبر 
انقالب، تربیت 

باالترین و واالترین 
مطاع عالم وجود 

)انسان( است و 
نباید حضور بانوان 

در تشکیالت و 
یا اشتغال آن ها 

به کاری غیر از 
این ها، موجب 
کمرنگ شدن 

اهمیت مسئله ی 
خانه داری و تربیت 

فرزند شود.
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مطالبه
ماجــرا از آنجــا شــروع شــد کــه واحــد خواهــران 

ــه تصمیــم گرفــت مســئله محــور شــود... اتحادی
ــتن  ــدم گذاش ــل ق ــان مث ــه ی زن ــه عرص ورود ب
در میــدان مینــی اســت کــه هنــوز بچه هــای 
ــن آن را  ــی و ام ــیر اصل ــات مس ــات عملی اطاع
ــی  ــت تات ــور اس ــرد مجب ــد و ف ــخیص نداده ان تش
ــن ور  ــرده از ای ــدای نک ــه خ ــرود ک ــی راه ب تات
ــگ  ــرف ان ــا از آن ط ــد ی ــم نیفت در دام فمینیس
متحجــر بــودن نخــورد. امــا ایــن مســئله در مقابل 
ــب  ــان صاح ــه زن ــود را در عرص ــه خ ــه هم اینک
ــت  ــم اهمی ــا ک ــه ی تقریب ــد، جنب ــر می دانن نظ
ماجــرا بــه شــمار مــی رود. از ایــن رو بــرای اینکــه 
بتوانیــم مسیردرســت و روشــنی را بــرای فعالیــت 
ــرژی  واحــد خواهــران ترســیم کنیــم و وقــت و ان
خودمــان را بــرای مســئله ی اصلــی بگذاریــم، نیــاز 
داشــتیم بــه اینکــه بــا افــراد صاحــب نظــر در ایــن 
ــه  ــت نقط ــا درس ــم و اینج ــورت کنی ــوزه مش ح

ــود. ــاز ســردرگمی ب آغ
ــا توجــه   هــر کــدام از اســاتید بزرگــوار ب

ــه  ــه ای ک ــود و زمین ــدگاه خ ــه دی ب
رســاله  یــا  کــرده  کار  آن  در 

ــک مســئله  ــد ی نوشــته بودن
و دیــدگاه را پیــش پایمــان 
وگفتند:»ایــن  گذاشــتند 
ــی  ــئله ی اصل ــان مس هم
ــن موضــوع  ــا ای اســت، آق
را ســفت بچســب و از هــر 
ــه  ــتی مطالب ــس خواس ک

کــن«
ــختی  ــی س ــد از کل  بع
متوجــه شــدیم هــر 
مــواردی  از  کــدام 
ــد،  کــه پیشــنهاد دادن
هیچکــدام بــه اصــل 

ماجــرا نپرداختــه و ما را 
بــه ناکجــا آبــاد مــی برد.تا 

نظر اینکــه تصمیــم گرفتیــم ببینیــم 
ــان چیســت؟ آب در  ــه زن ــه نســبت ب ــی جامع ول
کــوزه و مــا تشــنه لبــان میگردیــم حکایــت حــال 
مــا پــس از بررســی بیانــات حضــرت آقــا در حــوزه 
ــع. ــع و مان ــگاه جام ــن ن ــه ای ــازم ب ــود. بن ــان ب زن

چیــزی کــه بیانــات ایشــان را از ســایرین متمایــز 
می کنــد:

     ۱.تســلط بــه مبانــی اســامی و علــوم حــوزوی 
اســت کــه بــا نــگاه درون دینــی مســائل را مــورد 
احــکام  قــرار می دهنــد و همچنیــن  ارزیابــی 
حقیقیــه و خارجیــه در حــوزه  ی زنــان را بــه 

درســتی تشــخیص می دهنــد
     ۲. آگاهــی نســبت بــه زمــان و شــرایط حاضــر 
ــکان  ــه ام ــف اســت ک ــای مختل و مســائل حوزه ه
ــه  ــی را ب ــا کار فرع ــط و ی ــراط و تفری ــه اف هرگون

ــاند. ــل می رس حداق
ــن  ــه ای ــا را ب ــری م ــم رهب ــام معظ ــات مق بیان
بازنگــری هویــت زن در  مســئله رســاند کــه 
خانــواده و بازگردانــدن ارزش و جایــگاه آن بــه 
اجتمــاع شــاه کلیــد حــل بســیاری از معضــات در 
ایــن حــوزه اســت. ایــن شــد کــه تصمیــم گرفتیــم 
مســائل اساســی را کــه اول 
ــع تشــکیل خانواده  مان

د  می شــو

و دوم ثبــات خانــواده را بــه خطــر می انــدازد، زیــر 
ــی از مســئولین  ــه صــورت جزئ ــرده و ب ذره بیــن ب
مربوطــه مطالبــه کنیــم و رســیدیم بــه قضیــه زوم 

ــواده ... در خان

بازنگری هویت 
زن در خانواده و 

بازگرداندن ارزش 
و جایگاه آن به 

اجتماع شاه کلید 
حل بسیاری از 

معضالت در این 
حوزه است
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قانون تسهیل ازدواج جوانان

ــراری  ــری در جهــت برق ــوان ام ــه عن ــد ازدواج، ب پیون
ــه  ــورد توج ــواره م ــه هم ــکون در جامع ــش و س آرام
ــوده و قطعــا از منظــر دیــن مبیــن  جوامــع انســانی ب
اســام ایــن پدیــده و اتفــاق، مقــدس و دارای اهمیــت 
و جایــگاه ویــژه اســت و نــگاه وســیع تری نســبت بــه 
ایــن مســئله وجــود دارد؛ چــرا کــه عــاوه بــر آرامــش 
دو فــرد، ســبب ایجــاد واحــدی بــه نــام »نهــاد 
خانــواده« می گــردد کــه در ایــن میــان برقــراری 
ــل،  ــای نس ــه، بق ــای جامع ــت در فض ــایش و امنی آس
تامیــن ســامت و برقــراری تعــادل در نظــام اجتمــاع 
ــه  ــه توجــه داشــته باشــید ک ــرد. البت ــر می گی را در ب
ایــن نیــاز انســانی بایــد در زمــان مناســب خــود اتفــاق 
بیفتــد و بســترهای مناســب نیــز فراهــم باشــد تــا بــه 
نتایــج مطلوبــی کــه از آن توقــع مــی رود منتــج شــود.

در ایــران بــه تاریــخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ قانونــی مشــتمل بــر 
ســیزده ماده و چهــار تبصره در جلســه ی علنی مجلس 
شــورای اســامی تصویــب و در تاریــخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ بــه 
تأییــد شــورای نگهبــان رســید. قانونــی کــه قــرار بــود 
ازدواج جوانــان را که تبدیل به کاف ســردرگمی شــده 
اســت، بــا بهبــود 

ــد.  ــر کشــور تســهیل نمای ــم ب شــرایط و اوضــاع حاک
ــه  ــه ب ــر جامع ــم ب ــی حاک ــاختار فرهنگ ــی س از جهت
طــور مرتــب از ســمت هنجارهــای غربــی و نــوع 
غلــط و نابســامان زندگــی غــرب توســط فضــای 
مجــازی و بمبــاران اطاعاتــی بــه شــیوه ای محســوس 
ــی  ــت. از جهت ــرار گرف ــه ق ــورد هجم و نامحســوس م
ــی  ــر برخ ــی در اث ــم و حیات ــوع مه ــن موض ــز ای نی
ناکارآمدی هــای مســئولین اجرایــی کشــور، مــورد 
ــکات  ــه مش ــد؛ از جمل ــع ش ــت واق ــری و غفل بی مه
ــوان  ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ــادی ک ــائل اقتص و مس
ــر  ــرد. در اث ــام ب ــل ن ــن اص ــن و اثرگذارتری مهم تری
رکــود و افزایــش بیــکاری آن هــم از جانــب جوانانــی 
کــه نســل زادآور تلقــی می شــوند، امــر مقدســی 
و خطــر  ازدواج  ســن  افزایــش  بــه  ازدواج  چــون 
ــر  ــت منج ــش جمعی ــداوم کاه ــا ت ــل ب ــراض نس انق
گــردد؛ آن هــم در عصــری کــه جمعیــت کشــور 
ــد زادآوری  ــرده و بای ــاز ک ــود را آغ ــری خ ــد پی رون
داشــته باشــد. پُــر واضــح اســت همــواره قوانینــی کــه 
توســط مجلــس بــه تصویــب می رســند، بایــد توســط 
ــه مرحلــه ی اجــرا برســند. در  نهــاد اجرایــی کشــور ب
ــرای برخــی دســتگاه های عمومــی وظایفــی  ــون، ب قان
ــف  ــه وظای ــفانه ب ــا متاس ــت ام ــده اس ــی ش پیش بین
ــق  ــه، طب ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــل نکرده ان ــود عم خ
قانــون همــه دســتگاه های دولتــی، نهادهــای عمومــی 
ــی  ــای عموم ــتند فضاه ــف هس ــهرداری ها موظ و ش
ــار زوجیــن  ــرای برگــزاری مراســم ازدواج در اختی را ب
واجــد شــرایط قــرار دهنــد کــه متاســفانه ایــن کار را 
علیرغــم اینکــه هیــچ هزینــه ای برایشــان نــدارد انجــام 
ــد داشــته کــه  ــد و اگــر چــه قانونگــذار تاکی نمی دهن
بایــد از توانمنــدی موجــود دســتگاه ها بــرای تســهیل 
ــون  ــه اجــرای قان ازدواج اســتفاده شــود امــا نســبت ب
ــه  ــت  ب ــر، دول ــی دیگ ــود. در مثال ــی می ش بی توجه

خاک خورده
مریم مشعشعی

دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزادهمدان

»امروز یکی 
از مشکالت 
جامعه ی ما، 
مسئله ی 
اشتغال جوانها 
و ازدواج جوانها 
است.«

حضرت
 آیت هللا العظمی
خامنه ای)حفظه هللا(
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ما به عنوان 
قشر دانشجوی 

انقالبی از 
مجلس محترم 

خواستاریم این 
مشکالتی را 
که در مسیر 

دولتمردان است، 
شناسایی کرده 

و برای اجرای 
آن مطالبه 

صورت پذیرد؛ 
چرا که جوان 

مومن و متدین 
ایرانی، شایسته 

بهترین ها است.

جای ارائه وام ازدواج که شــرایط آن بســیار ســخت 
و پیچیــده اســت و بانک هــا در مســیر پرداخــت آن 
ســنگ اندازی کــرده و ســلیقه ای عمــل می کننــد، 
ــان کاالی  ــون توم ــزان صــد میلی ــه می ــوان ب می ت
ــه  ــه زوجیــن ارائ ــا تخفیــف ب ــی را ب اساســی ایران
ــد کاالی  ــت از تولی ــدام حمای ــن اق ــه ای ــرد ک ک
ــی دارد  ــت ازدواج را در پ ــود وضعی ــی و بهب ایران

کــه متاســفانه بــه جــای حــل صــورت مســئله، 
همــواره بــه دنبــال پاک کــردن آن هســتند و 
قشــر جــوان سرشــار از امیــد و انگیــزه بــرای 

ــه عمــق  زیســتن را از بالندگــی ب
ســختی هایی  و  مشــکات 

ــه جــای  ــد؛ ب فــرو برده ان
ــس از  ــد پ آنکــه بتوانن
تشــکیل خانــواده، پــر 
ــش  ــا آرام ــرژی و ب ان
توســعه ی  چــرخ 

ــه گــردش  کشــور را ب
و  افســرده  درآورنــد، 

ــم  ــده چش ــه آین ــد ب ناامی
دوخته اند.

ــهیل ازدواج  ــون تس ــه در قان ــی ک ــه ی مهم نکت
ایــن اســت کــه طبــق  جوانــان وجــود دارد 
ــدوق  ــه صن ــت موظــف شــده ک ــون، دول ــن قان ای
اندوختــه جوانــان را تشــکیل دهــد و از محــل 
ایــن صنــدوق بــه مزدوجیــن نیازمنــد بــرای اجــاره 
مســکن، حســب تشــخیص کمیته ســامان ازدواج با 
توجــه بــه امکانــات صنــدوق، وام و ودیعــه مســکن 
ــاده و  ــاق نیفت ــن اتف ــل ای ــد. در عم ــت کن پرداخ
ایــن صنــدوق هیچــگاه تشــکیل نشــده اســت. در 
بخشــی از گــزارش کمیســیون فرهنگــی مجلــس 
ــان  ــهیل ازدواج جوان ــون تس ــرای قان ــاره اج درب
ــی  ــا بررس ــی ب ــیون فرهنگ ــت: کمیس ــده اس آم
کارشناســی اعــام می دارنــد، هیئــت وزیــران 
ــتغال،  ــدوق اش ــه صن ــب آیین نام ــا تصوی ــم ب نه
ازدواج و مســکن مهــر امــام رضــا به ویــژه در 
مــاده ۱ آن کــه حکــم بــه ادغــام صنــدوق توســعه 
ازدواج  اندوختــه  اشــتغال روســتایی، صنــدوق 
فرصت هــای  از  حمایــت  صنــدوق  و  جوانــان 
ــام رضــا )ع(  ــر ام ــدوق مه شــغلی و تاســیس صن
ــه  ــون مصوب ــراف از قان ــبب انص ــت، س ــده اس ش
ــون  ــاده ۱ و ۲ قان ــه تبــع آن م مجلــس شــده و ب
ــی نشــده و احــکام  ــان اجرای تســهیل ازدواج جوان
مــاده ۱۱ و ۱۲ یعنــی تهیــه و تصویــب آیین نامــه 
اجرایــی قانــون و تهیــه گــزارش اجــرای قانــون و 
ــه کمیســیون فرهنگــی نیــز صــورت  تقدیــم آن ب

ــم  ــت ده ــئله در دول ــن مس ــت؛ ای ــه اس نپذیرفت
نیــز ادامــه پیــدا کــرده و بــا وجــود تغییــر رئیــس 
دوازدهــم  و  یازدهــم  دولت هــای  در  جمهــور 

ــده اند. ــرا نش ــواد اج ــن م ــکام ای ــاکان اح کم
از  انقابــی  بــه عنــوان قشــر دانشــجوی  مــا 
ــکاتی را  ــن مش ــتاریم ای ــرم خواس ــس محت مجل
کــه در مســیر دولتمــردان اســت، شناســایی کــرده 
ــرد؛  ــورت پذی ــه ص ــرای آن مطالب ــرای اج و ب
ــن  ــن و متدی ــوان موم ــه ج ــرا ک چ
ایرانــی، شایســته بهترین هــا اســت. 
ــاج  ــا، ح ــردار م ــاد س ــه اعتق ب
قاســم ســلیمانی عزیــز، عقــل 
ــتر  ــان بیش ــی در جوان کربای
از ســالخوردگان اســت. ســردار 
میــدان  جــوان  بــه 
مــی داد و میــان 
جوانــان  داری 
میــدان  در  را 
مشــق  رزم، 
ی  صه هــا عر
ــرد.  ــر می ک دیگ
ــه  ــا، ب ــز م ــامی عزی ــران اس ــن ای ــور و میه کش
عطــر  کــه  اســت  دلبســته  جوانانــی  حضــور 
ــا  ــان را ب ــی؛ آن ــور کربای ــد و ش ــینی دارن حس
چشــم جــان ببینیــم. باشــد کــه انقــاب اســامی 
ــر از  ــده ت ــر روز بالن ــت وجودشــان ه ــه برک ــا ب م
ــه حکومــت  ــا رســیدن ب ــی ت ــروز، مســیر نوران دی

ــد. ــی نمای ــی را ط اله
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فاطمه پورپاپی 
دانشجوی دانشگاه مالیر

تاریــخ همیشــه محــل تضــارب فرهنگ هایــی 
بــوده کــه هرکــدام بــا تمــام موجودیت شــان 
بــرای اثبــات و بقــای خویــش وارد میــدان شــدند. 
ــری از  ــوان قش ــه عن ــان ب ــه زن ــان، ب ــن می در ای
دوم  و  بــوده  فرهنگ ســاز  ابتــدا  کــه  جامعــه 
ــت  ــای مثب ــتند، نگرش ه ــگ هس ــان فرهن حام
ــگاه  و منفــی وجــود داشــته اســت و نقــش و جای
ــگ  ــد. فرهن ــف کردن ــان تعری ــی را برایش متفاوت
ــت.  ــوده اس ــدا نب ــده ج ــن قاع ــز از ای ــران نی ای
جامعــه ی ایــران تــا پیــش از آشــنایی بــا فرهنــگ 
ــازمان یافته  ــنتی س ــد س ــاس قواع ــر اس ــرب، ب غ
کــه بــه عنــوان ذخیــره ی دانــش متراکــم نیــاکان 
اســتمرار یافتــه آن هــم بــه شــکل آداب و رســوم 
و اغلــب در آمیختــه بــا باورهــای مذهبــی، و 
امــری مقــدس و باثبــات محســوب می شــد و 

ــم  ــای تعلی ــلط مبن ــان مس ــوان گفتم ــه عن ب
و تربیــت عمومــی، روابــط اجتماعــی 

و ضمانــت ســامت جامعــه بــه 
ــه ی  ــد و در هم ــاب می آم حس

ــردی  ــی ف ــای زندگ حوزه ه
تولیــد  بــاز  اجتماعــی  و 

. می شــد
سـنتی  فرهنـگ  قواعـد   
دربـاره ی جایـگاه و نقـش 
دو  در  می تـوان  را  زنـان 
دسـته  اصلـی  محـور 

کـرد: بنـدی 
الـف- زن و وضعیـت 
تفاوت هـای  طبیعـی؛ 
و  زن  میـان  موجـود 
مرد ارتباط مسـتقیمی 
و  حقـوق  تعییـن  بـا 

تکالیـف هریـک از آن ها 
دارد و محوری تریـن مبنای 
تقسیم کار در خانواده است.

ــه تناســب ویژگی هــای  ب- زن و اجتمــاع؛ زن ب
جســمانی خــود بــرای تربیــت فرزنــد و همســری 
ــرون از  ــرای کار در بی ــردان ب ــوده و م ــب ب مناس

منــزل ســاخته شــدند.
فرهنــگ ســنتی بــا اعتقاداتــی ماننــد: زنــان 

ترســو و احساســاتی و... هســتند، منجــر بــه پیــش 
ــود  ــان شــده ب ــی علیــه زن داوری هــا و تبعیض های

ــرد. ــی ک ــوان چشم پوش ــه نمیت ک
بــه  توجــه  بــا  تاریخــی  برهــه ی  ایــن  در 
ســرخوردگی زنــان جامعــه از رویکــرد ســنتی 
ــک ســو و  ــت و کاهــش آن از ی ــه ظرفی نســبت ب
ــب  ــرای جل ــه ب ــود باخت ــای خ ــاش حکومت ه ت
توجــه دولت هــای ســرمایه داری از ســوی دیگــر، 
ــه  ــی ب ــرای ورود عناصــر فرهنــگ غرب ــه را ب زمین
کشــور فراهــم کــرد. نــگاه فرهنــگ غــرب نســبت 
بــه زنــان را اینگونــه می تــوان خاصــه کــرد: 
ــه  ــه ب ــان ن ــر حضــور اجتماعــی زن وضعیــت نابراب
ــل  ــه دلی واســطه ی ویژگی هــای طبیعــی، بلکــه ب
ســاختار مردســاالرانه ی جامعــه اســت. عمده تریــن 
غــرب،  فرهنــگ  تأکیــد 
آســان کــردن حضــور 

ــان  ــی زن اجتماع
ــی کشــور اســت  ــعه و ترق ــت توس ــوان عل ــه عن ب
بــر ایــن اســاس حضــور زن در خانــه ظلمــی 
اســت نابخشــودنی. اندیشــه های افراطــی ایــن 
فرهنــگ در قالــب برابــری از طریــق نشــانه رفتــن 
ــرای  ــدی ب ــر ج ــری خط ــادری و همس ــش م نق
ایــن  در  بنیــان خانــواده محســوب می شــود. 
ــش  ــیری پی ــامی، مس ــاب اس ــوع انق ــان، وق می

فرهنگ سنتی 
با اعتقاداتی 

مانند: زنان ترسو 
و احساساتی و... 
هستند، منجر به 

پیش داوری ها 
و تبعیض هایی 

علیه زنان شده 
بود که نمیتوان 

چشم پوشی کرد.

کدام فرهنگ؟!
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روی زنــان گشــود کــه پایــگاه و نقــش انســان بــه 
طــور عــام و نقــش زن بــه طــور خــاص را نــه بــر 
ــه اندیشــه ی  ــا اســتناد ب اســاس جنســیت بلکــه ب
ــر  ــی ب ــف کــرد، آن هــم مبتن ــاب اســامی تعری ن
ــه  ــاص ب ــرش خ ــا نگ ــدی و ب ــی توحی جهان بین
انســان بــه عنــوان اشــرف مخلوقــات. در ایــن 
رویکــرد پیشــرفته هــم باورهــای متحجرانــه ی 
ــم  ــده و ه ــمرده ش ــردود ش ــان م ــه زن ــنتی ب س
نقش هــای  کــه  برابــری  عنــوان  بــا  نگرشــی 
ــرد، نفــی شــده  ــان را زیــر ســوال می ب طبیعــی زن

ــت.  اس
ــث از دور  ــرور باع ــه م ــامی ب ــگ اس ــای فرهن غن
خــارج شــدن بســیاری از عناصــر دیــدگاه ســنتی 
ــی  ــرایط کنون ــا در ش ــد. ام ــان ش ــه زن ــبت ب نس
فرهنــگ ایرانــی اســامی در مقابــل فرهنــگ غربی 
ــن  ــر ای ــال  تغیی ــه دنب ــه ب ــه اســت ک ــرار گرفت ق
فرهنــگ اصیــل و تحمیــل دیــدگاه افراط گرایانــه ی 
ــه  ــت ک ــی اس ــران ایران ــان و دخت ــه زن ــود ب خ
ــی  ــن اطاعات ــانه های نوی ــق رس ــر از طری ــن ام ای
و ارتباطــی و در قالــب ســبک زندگــی غربــی 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــه عبارت ــود. ب ــل می ش منتق
ــاوت  ــا دو فرهنــگ متف ــران ب ــی ای جامعــه ی کنون
روبــه روســت کــه بــر اســاس مبانــی خــود، هویــت 
ــه  ــد ک ــف می کن ــراد تعری ــرای اف ــی را ب متفاوت
ایــن مســئله نــه تنهــا باعــث فرســایش ســرمایه ی 
ــده  ــلی ش ــان نس ــکاف می ــاد ش ــی و ایج اجتماع
بلکــه باعــث ســردرگمی دختــران در شــناخت 

ــت.  ــده اس ــتقل ش ــت مس ــف هوی ــگاه و تعری جای
ــت  ــه هوی ــت یابی ب ــرای دس ــران ب ــوی دخت تکاپ
اصیــل قابــل انــکار نیســت، امــا مســئله ای کــه در 
ــض  ــتیم، تناق ــرو هس ــا آن روب ــر ب ــال های اخی س
ایرانــی  فرهنــگ  دیدگاه هــای  و  اصــول  بیــن 
اســامی بــا الگــوی وارداتــی فرهنــگ غــرب اســت 

ــه:  ــه در نتیج ک
ــازی،  ــای مج ــانه ها و فض ــر رس ــارت ب ــدم نظ ۱.ع
ــی،  ــت اجتماع ــه دور از واقعی ــی ب ۲. آموزش های
ــگ  ــت فرهن ــی درس ــه و معرف ــف در ارائ ۳. ضع
اســامی بــه نســل جدیــد، در متــن زندگــی افــراد 
ــی در  ــور کل ــه ط ــت. ب ــرده اس ــدا ک ــوخ پی رس
هــر جامعــه ای وقتــی بحــث از فرهنــگ و هویــت 
می شــود، نــام ســه نهــاد خانــواده، رســانه و 
آمــوزش و پــرورش بــه میــان می آیــد. در شــرایط 
فعلــی بــه دلیــل همســو نبــودن ایــن ســه نهــاد و 
ناتوانــی هرکــدام در انجــام کار ویــژه ی خود، شــاهد 
ــه  ــی هســتیم ک ــگاه دختران ــت و جای ــزل هوی تزل
بــه عنــوان عنصــر اصلــی تمــدن ســازی اســامی 
شــناخته می شــوند. بــه عبارتــی در ســایه ی تعــدد 
نهادهــای فرهنگــی و نبــود مدیریــت واحــد و 
متولــی ایــن امــر، نوعــی تضــاد و تعــارض در عمــل 
ــوان  ــر ج ــردرگمی قش ــه س ــود ک ــاهده می ش مش
ــد روزی  ــه امی ــت. ب ــج آن اس ــی از نتای ــا یک تنه
کــه ایــن نهــاد در راســتای برتــری یافتــن فرهنــگ 
ــرای  ــل ب ــت اصی ــی، شناســنده هوی اســامی ایران

ــزا باشــند. ــان هــم جهــت و هــم اف زن

در شرایط کنونی 
فرهنگ ایرانی 

اسالمی در مقابل 
فرهنگ غربی قرار 
گرفته است که 
به دنبال  تغییر این 

فرهنگ اصیل و 
تحمیل دیدگاه 

افراط گرایانه ی 
خود به زنان و 

دختران ایرانی 
است که این امر از 

طریق رسانه های 
نوین اطالعاتی و 

ارتباطی و در قالب 
سبک زندگی 

غربی منتقل 
می شود.
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وقتی رسانه 
تکلیفش با زن مشخص نیست

معصومه محمدزاده
دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهیدمدنی تبریز

امـروزه رسـانه تبدیـل به یکی از سـاحت 
 هـای مهـم اجتماعـی در زندگـی انسـان 
از  بافـت اجتماعـی  شـده اسـت. تغییـر 
از پیـش  بیـش  نیـز  بـه مـدرن  سـنتی 
رسـانه را در مرکـز توجه قرار داده اسـت. 
سـامانه های  و  ارتباطـی  رسـانه های 
پیام رسـانی، نمادهایـی تولیـد می کننـد 
کـه ایـن نمادهـا تصـورات پـی در پـی 
از واقعیـت اجتماعـی را شـکل داده و در 
نتیجـه رونـد تغییـر اجتماعـی را تحـت 

تأثیـر قـرار می دهنـد.
 سـخن گفتـن از رابطـه ی میان رسـانه و 
مسـئله ی زنان و خانـواده از ابعاد مختلف 
دارای اهمیـت و ضـرورت اسـت. تصویـر 
زنـان در رسـانه های جمعـی و شـرکت 
آن هـا در تولیـد پیام هـای فشـرده شـده 
بافـت  از  جـدا  نمی تـوان  را  رسـانه  از 
و  فرهنگـی  و  سیاسـی  گسـتره ی  و 
اجتماعـی بررسـی کرد. همیـن امر باعث 
می شـود کـه در هـر جامعـه ای، جایـگاه 
رسـانه ها  در  زنـان  از  کـه  تصویـری  و 
افـراد  اصلـی  بازنمایـی می شـود، منبـع 
بـرای بررسـی نـوع دیـدگاه آن جامعـه 
نسـبت به زنـان باشـد. با وجـود تغییری 
کـه انقـاب اسـامی در هویـت و جایگاه 
زنان ایجاد کرد، رسـانه ی ملی متأسـفانه 
در سـایه ی کمبـود نمونـه ی باالدسـتی 
کـه بـه علـت خـأل نظـری در ایـن حوزه 
اسـت، نتوانسـت الگـوی زنـی بـا هویـت 
ایرانـی اسـامی را ارائـه دهد؛ حـال آنکه 
تمـدن غـرب بـر اسـاس هـدف پنهـان 
خـود، یعنـی جهانـی شـدن بـا اسـتفاده 
از ابـزار رسـانه، بـه دنبال تحمیل سـبک 
زندگـی خـود بر جوامع مختلـف از جمله 

اسـت.  ایران 
امـروزه ابـزار رسـانه، عرصـه ی برخـورد 

ایـن دو تمـدن شـده اسـت. زمانـی کـه 
بخواهیـم بـا حوزه هـای تمدنـی برخـورد 
کنیـم، بـه ناچـار بایـد بـا ادبیـات همان 
وقتـی دو  مواجـه شـویم.  آن  بـا  حـوزه 
و  دارنـد  برهمکنـش  تمدنـی  حـوزه ی 
می خواهنـد یکدیگـر را تحـت تأثیـر قرار 
دهنـد، باید از ادبیات و مفاهیم مشـترک 
بـا  بهـره بگیرنـد. هـر حـوزه ی تمدنـی 
فرهنـگ خـود، فرهنـگ تمـدن دیگـر را 
قـرار می دهـد. فرهنگ هـا  تأثیـر  تحـت 
هـم  از  بـرای  کـه  دارنـد  شـیرازه ای 
پاشـیدن آن بایـد نقطه هـای کلیـدی را 
مـورد هدف قـرار داد. خانواده در فرهنگ 
و  نقطـه  کلیدی تریـن  اسـامی،  ایرانـی 
کوچک تریـن نهـادی اسـت کـه قابلیـت 
تمـام  بـا  و  باشـد  اجتمـاع  الگـوی  دارد 
تـوان خـود بـرای حفـظ آن می کوشـد. 
کاری کـه غـرب می کنـد دقیقـا همـان 
متاشـی کـردن کیـان خانـواده اسـت. 
اشـتباه اسـتراتژیکی کـه مـا در بازنمایی 
رسـانه  ای زن مرتکـب شـدیم، پرداختـن 
بـه زن بـه صـورت منفـرد اسـت؛ چیزی 
کـه در مقابـل دیـد مخاطبـان قـرار داده 
می شـود، نوعـی دوگانگـی اسـت کـه یـا 
بایـد خانـواده را انتخـاب کنـد یـا حضور 
اجتماعـی را. در حالـی کـه خانـواده تنها 
بسـتر بـرای رشـد و هویـت یابـی زنـان 
مهم تریـن  هـم  نهایـت  در  کـه  اسـت 
فرزنـدآوری  و  مـادری  یعنـی  او  نقـش 
در خانـواده تعریـف می شـود. بـه عبارت 
حیـات  اصلـی  سـلول  خانـواده،  دیگـر 
بـا  ایـران  اسـامی  و حرکـت جامعـه ی 
محوریـت زنان به سـمت تمدن اسـامی 
اسـت و ایـن دقیقـا همان نقطه ای اسـت 
کـه غـرب سـعی دارد بـا تولیـد محتوای 
آن هـا  کنـد.  متاشـی  را  آن  رسـانه ای 

بـه طـور خـاص زن را مـورد هـدف قـرار 
را  خانـواده  کانـون  بلکـه  نمی دهنـد، 
نشـانه رفتنـد کـه در آن زن ماننـد نـخ 
تسـبیح عمل می کنـد و بـار اصلی حفظ 
خانواده بردوش اوسـت. بررسـی محتوای 
کـه  می دهـد  نشـان  غـرب  سـینمای 
غـرب، الگـوی خانوادگـی خـود را مماس 
بـا الگوی ایرانی اسـامی قرار داده اسـت 
و می توانیـم از رهگـذر همین مسـئله در 
سـال های گذشـته شـاهد تغییرات عمده 
در سـاختار خانواده هـای ایرانـی و تغییـر 
نـگاه زنـان نسـبت به مسـائل باشـیم؛ به 

که گونـه ای 
معنـوی  ارزش  تدریـج  بـه   1( خانـواده 

از دسـت داده اسـت. را  خـود 
 ۲( ارتبـاط بیـن اعضـا، پیوند شـکننده 
قانونـی اسـت کـه خـود محـل آسـیب 

. ست ا
 الزم اسـت نوعـی بازنگـری و تحولـی در 
عرصـه ی محتـوای رسـانه ها بـا توجـه به 
داشـته  اصیـل  اسـامی  ایرانـی  الگـوی 
قوی تریـن  رسـانه،  کـه  چـرا  باشـیم 
ابـزار بـرای طـرح و رواج اندیشه هاسـت 
نفـوذ  بـرای  وسـیله  کارآمدتریـن  و 
فرهنگ هـا و نگرش هـا بـه قلـب جوامـع 
بـه  می شـود؛  حسـاب  مخاطبیـن  و 
عبارتـی، منبـع قشـر جـوان بـه خصوص 
و  اسـت  مختلـف  حوزه هـای  در  بانـوان 
از طرفـی چـون زنـان محـور و زیربنـای 
فرهنـگ هسـتند، بـه طوری کـه هرگونه 
تغییـر در ذائقـه آن هـا، بـه تبـع جایـگاه 
اثرگذارشـان، منجـر بـه تغییـر در ذائقـه 

می شـود. مـردم  تـوده 
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ص ــی  ــم بافق ــای هاش ــا بخشــی از دیالوگ ه ــا تنه اینه
اســت کــه در تمــام طــول مســتندی بــه نــام »ایــن 
رل« تکــرار می شــد. مســتندی کــه بیشــتر بــه 
ــا روایتــی واقعــی از بطــن  ــم شــباهت داشــت ت فیل
ــن  ــام »ای ــم ن ــا، شــما ه ــن روزه ــاید ای ــه! ش جامع
رل« را شــنیده باشــید یــا بــه ســبب جنجالــی کــه 
ــاده  ــه فکــر تماشــای آن افت ــا کــرده اســت، ب ــه پ ب
ــل و  ــه تحلی ــم ب ــه می خواهی ــن مقال ــید. در ای باش

ــم. ــن مســتند بپردازی بررســی ای
ایــن رل، روایــت پســری بــه نــام امیرحســین اســت 
کــه پــس از قطــع ارتبــاط دوســتی بــا دختــری کــه 
بــه او عاقــه داشــته اســت، بــه دنبــال همســر، رل 
ــوان  ــردد. عن ــث می گ ــس مون ــک جن ــا ی ــا صرف ی
ــردن از  ــام ب ــرای ن ــن ب ــه معی ــک کلم ــردن ی نک
ــا  ــال اوســت، دقیق ــه دنب ــه امیرحســین ب ــردی ک ف
بــه اولیــن نقــد مــا بــه مســتند برمی گــردد؛ نقــدی 
ــاری  ــتند ج ــای مس ــا انته ــدا ت ــه از ابت ــق ک عمی
ــد  ــم نمی دان ــودش ه ــی خ ــین حت ــت. امیرحس اس
ــر  ــال همس ــه دنب ــی ب ــد! گاه ــه می خواه ــه چ ک
اســت، گاهــی بــه دنبــال دوســت. یــک جــا از 
ــاش  ــر در ت ــد و جــای دیگ ــت می کن ــه صحب عاق
ــن  ــد. در ای ــع کن ــی اش را رف ــاز جنس ــا نی ــت ت اس
ــک  ــای کم ــه ج ــم ب ــاز ه ــل مستندس ــان، عوام می
بــه امیرحســین و ارجــاع دادن او بــه روانشــناس یــا 
ــف  ــه طــرق مختل ــا ب ــاش هســتند ت مشــاور، در ت
راهکارهایــی را پیــش روی امیرحســین بگذارنــد 
ــرانجام  ــم برســد، س ــه نتیجــه ه ــر ب ــی اگ ــه حت ک
ــن راهکارهــا،  ــی نخواهــد داشــت. یکــی از ای مطلوب
ــت  ــی اس ــاز جنس ــه نی ــی ب ــا بی توجه ــرکوب ی س
کــه بــا توصیــه ی کارهایــی مثــل تهجــد، روزه داری، 
آن  تحقــق  در  ســعی  ورزش،...  ســرد،  آب  دوش 
ــاز  ــه ســرکوب نی ــرار ب داشــتند. حــال آنکــه اگــر ق
بــود، خداونــد هیچــگاه آن را در خلقــت بشــر قــرار 

نمــی داد کــه اینگونــه مایــه دردســر شــود. بلکــه بــا 
ایجــاد ایــن نیــاز، راهــکار درســت آن را هــم پیــش 
روی انســان گذاشــته اســت تــا بــا تشــکیل خانــواده، 
ــاز  ــداف واالی ازدواج، نی ــام اه ــق تم ــار تحق در کن

ــع شــود. جنســی هــم رف
نکتــه مهــم دیگــر کــه بایــد در اینجــا مطــرح شــود 
ــت  ــردم، کلی ــاره ک ــه آن اش ــدا ب ــرا در ابت و مختص
ــات  ــا واقعی ــی ب ــد باالی ــا ح ــه ت ــت ک ــت اس روای
ــر  ــه تصوی ــه ب ــش از آنک ــه دارد و بی ــه فاصل جامع
کشــیدن دغدغــه و یــک معضــل اجتماعــی در قشــر 

+غذا خوردی؟
+اینجا باید غذا پیدا 
کنی؟
+بریم رستوران و 
یک غذای خوب 
سفارش بده!

In rell، مستنده؟
لیال زمانی

دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه حکیم سبزواری
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ــردان  ــی از ذهــن کارگ ــه گوی ــی باشــد، نمایشــی اســت ک مذهب
ــا ایــن حــال، حتــی اگــر امیرحســین در  تــراوش کــرده اســت! ب
ــدف او از  ــته و ه ــخصیتی داش ــن ش ــز چنی ــی نی ــای حقیق دنی
ــی  ــاز جنس ــع نی ــا رف ــف صرف ــس مخال ــا جن ــن ب ــاط گرفت ارتب
باشــد، بــه تصویــر کشــیدن داســتان زندگــی او بــا عنــوان 
مســتند، مســئله ای را بــه اکثریــت پســران جامعــه ایــران خصوصــا 
قشــر مذهبــی، تعمیــم می دهــد کــه در حقیقــت آنطــور نیســت. 
همچنیــن، طــی صحبت هــای اخیــر کارگــردان مســتند، پژوهــش 

ــن موضــوع  ــا ای ــه ب ــم در رابط ــی ه گســترده و دقیق
ــه اســت. صــورت نگرفت

مســئله دیگــر آنکــه نــگاه بــه جایــگاه زن 
ــا  ــد کام ــک دی ــتند، ی ــن مس در ای

یافتــه  تقلیــل  و  زده  جنســیت 
اســت؛ نگاهــی کــه امــروزه حتــی 
ــاالن  ــم فع ــرب ه ــان غ در جه
تاش انــد  در  زنــان  حقــوق 
کــه بــه مقابلــه بــا آن بپردازنــد. 
جمــات  و  برگردیــد  دوبــاره 
اگــر  بخوانیــد.  را  ابتدایــی 
باشــید،  ندیــده  را  مســتند 
ــود  ــم نش ــان ه ــاید باورت ش
زن  غــذا،  از  مقصــود  کــه 
ــه  ــات، ن ــن جم ــت و ای اس
ــی  ــراد غیرمذهب ــان اف از زب
جامعــه، بلکــه توســط عوامــل 

اصلــی مســتند بــه طور مــداوم 
تکــرار می شــود. تشــبیه زن بــه 

ــزل  ــن تن ــود، مبی ــرف ش ــد مص ــه بای ــی ک ــگاه زن غذای جای
ــرمایه  ــای س ــان دیدگاه ه ــت هم ــه در جه ــت ک ــاع اس در اجتم

داری ایجــاد شــده اســت.
می تــوان گفــت تمــام آنچــه کــه در مســتند بــه دنبــال آن 
ــه جــای  ــه ب ــود. البت ــث ب ــدا کــردن یــک جنــس مون ــد، پی بودن
آنکــه ســعی کننــد ایــن ارتبــاط در مســیر خواســتگاری و ازدواج 
ــد.  ــن کار می کردن ــه ای ــدام ب ــای دیگــری اق ــرد، از راه ه ــرار گی ق
مراجعــه بــه واســطه های عقــد موقــت صرفــا جهــت رفــع 
ــود.  ــر و آســیب زا ب ــن کارهــای غیرموث ــاز جنســی، یکــی از ای نی
ــی« و  ــخ زن ــاح »م ــه اصط ــوزش ب ــا آم ــر، ب ــیری دیگ در مس
ــران، او  ــب توجــه دخت ــرای جل ــار امیرحســین ب ــوع رفت ــر ن تغیی
ــا  ــه تنه ــه ن ــی ک ــد. اقدام ــوق می دادن ــمت رل زدن س ــه س را ب
تاثیــری در رفــع مشــکل امیرحســین نداشــت؛ بلکــه آســیب های 
ــش از  ــه پی ــیبی ک ــرد. آس ــاد می ک ــرای او ایج ــری را ب جدی ت
ــه  ــام شــقایق ب ــه ن ــری ب ــا دخت ــه ســبب دوســتی ب ــز ب ــن نی ای
وجــود آمــده بــود و حــاال بــا احســاس نیــاز جنســی می توانســت 

ــد. ــته باش ــری داش ــای مخرب ت پیامده
در ایــن مســیر، بــدون آنکــه بــرای امیرحســین بــه عنــوان یــک 

ــه دنبــال فــردی از جنــس اعتقــاد خــودش  پســر مذهبــی ب
ــش، او را از  ــردن ری ــاه ک ــتایل و کوت ــر اس ــا تغیی ــند، ب باش
ــا ایــن اســتدالل  ــد؛ ب قالــب یــک فــرد مذهبــی خــارج کردن
ــروزی  ــران ام ــند دخت ــورد پس ــی، م ــین مذهب ــه امیرحس ک
نیســت. حــال آنکــه کامــا در جهــت غلطــی از انتخــاب فــرد 
موردنظــر قــرار گرفتنــد کــه هم کفــو بــودن از نظــر اعتقــادی 
ــه  ــه همانطــور ک ــرد. در ادام ــی می ک ــا نف ــری را کام و ظاه
ــه  ــی ک ــورد پســند دختران ــت، امیرحســین م ــار می رف انتظ

 اوال به گفته ی 
راوی، برای ازدواج باید 

مردانگی داشت 
و این شاخصه هم 

به میزان همت و 
تالش پسر جهت 

مدیریت امور 
زندگی و آمادگی 
روانی برای پذیرش 

تعهد و مسئولیت 
برمی گردد.
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اعتقــاد و ســبک زندگی شــان هیــچ ســنخیتی بــا او 
ــرای حــل  ــرار نگرفــت. در چنیــن شــرایطی، ب نداشــت، ق
مســئله ی رل زدن امیرحســین، بــه ســراغ باگــری از 
اینســتاگرام رفتنــد؛ بــا ایــن اســتدالل کــه جامعــه امــروز 

ــرد. ــا می گی ــر را از آنه ــترین تاثی بیش
حتــی اگــر ایــن موضــوع صحــت داشــته باشــد و خصوصــا 
قشــر جــوان جامعه، باگرهــای اینســتاگرام را الگــوی خود 
قــرار داده باشــند، اســتفاده از مشــاوره ی غیرمتخصصانــه ی 
ــت و  ــد اس ــورد نق ــا م ــتند، کام ــرادی در مس ــن اف چنی
ــن  ــه دام ــط در جامع ــازی غل ــن الگوس ــه ای ــا ب ــه تنه ن
ــدی و  ــی از ناامی ــق حجــم عظیم ــا تزری ــه ب ــد، بلک می زن
تخریــب اعتمــاد بــه نفــس امیرحســین، زندگــی او را نیــز 

ــد. ــه می کن ــدی مواج ــای ج ــا چالش ه ب
در بخــش بعــدی، بــا ارجــاع دادن نقــش اول مســتند بــه 
بهشــت زهــرا ) بخوانیــد هــر مکانــی مذهبــی بــرای پیــدا 
ــا رل! ( و پیشــنهاد خــارج از چارچــوب  ــردن همســر ی ک
ــار مــزار شــهدا،  ــه دختــران چــادری در کن امیرحســین ب
ــی نامناســب از  ــرای مخاطــب، ذهنیت ــر اینکــه ب ــاوه ب ع
حضــور مذهبی هــا در گلــزار شــهدا ایجــاد می کنــد و 
افــکار عمومــی را بــه ســمت منفعــت طلبــی ایــن قشــر از 
ــرای  ــی ب ــا غیراصول ــد، روشــی کام ــوق می ده ــهدا س ش
طــرح بحــث خواســتگاری را بــه تصویــر کشــید کــه کامــا 
ــه مقصــود نرســیدن اســت و  ــود نتیجــه ی آن، ب واضــح ب
اگــر هــم نتیجــه بخــش باشــد، اتفاقــی جــز ازدواج رقــم 

خواهــد خــورد.
ــد،  ــت ش ــتند برداش ــان مس ــه از پای ــال، آنچ ــن ح ــا ای ب
نکتــه ی مهمــی بــود کــه شــاید تنهــا نقطــه قــوت مســتند 
ــد  ــرای ازدواج بای ــه ی راوی، ب ــه گفت ــه اوال ب ــد. اینک باش
مردانگــی داشــت و ایــن شــاخصه هــم بــه میــزان همــت 
و تــاش پســر جهــت مدیریــت امــور زندگــی و آمادگــی 

ــردد.  ــئولیت برمی گ ــد و مس ــرش تعه ــرای پذی ــی ب روان
ــر  ــا، تاثی ــی خانواده ه ــع تراش ــختگیری ها و مان ــا، س ثانی
ــذارد  ــان می گ ــادن ازدواج جوان ــب افت ــر عق ــه ســزایی ب ب
ــش  ــیاری در پی ــی بس ــردی و اجتماع ــیب های ف ــه آس ک

ــد داشــت. خواه

ثانیا، 
سختگیری ها 

و مانع تراشی 
خانواده ها، 

تاثیر به سزایی 
بر عقب افتادن 

ازدواج جوانان 
می گذارد که 

آسیب های 
فردی و اجتماعی 
بسیاری در پیش 

خواهد داشت.
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توئیت کده



توئیت کده
جهت ارائه هرگونه انتقاد و پیشنهاد، 

همچنین اطالع اخبار و برنامه 
های واحد خواهران اتحادیه جامعه 

اسالمی دانشجویان ما را در پیج های 
اینستاگرامی زیر دنبال کنید 

Nesaa.jad 
Jadnews.ir




