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زنان؛ رهبران جامعه
ــن مســائل  ــان، در کوچک تری ــوی واضــح و منســجم در حــوزه ی زن ــوِد الگ نب
تــا پیچیده تریــن ابعــاد وجــودی یــک زن، موجــب شــده اســت کــه کنشــگران 
ــه ای  ــه گون ــه جــا دچــار ضعــف شــوند و ب ایــن حــوزه در کنــش صحیــح و ب

ــان شــود. ــاالن حــوزه زن ــر عمــوم فع ــام دامن گی ســردرگمی و ابه
ســواالت زیــادی دربــاره ی مســائل زنــان وجــود دارد کــه پاســخ روشــنی بــرای 
آن هــا در دســترس نیســت؛ در واقــع جوابــی بــرای ایــن ســواالت طــرح نشــده 

یــا پاســخ هایــی ارائــه شــده کــه سرشــار از افــراط یــا تفریط انــد.
مــا بــه دنبــال الگــوی صحیــح بــرای رســیدن بــه زنانــی اثرگــذار بــرای خــود 
و محیــط اطرافشــان هســتیم؛ زنانــی کــه هــم در درون بــه رضایــت نســبی از 
انســانیت خــود رســیده اند، هــم در خانــواده از طبیعــت زنانــه و پرقــدرت خــود 
خانــه ای امــن تشــکیل داده انــد و هــم در جامعــه، در آن جایــگاه حقیقی شــان 

بــه نقــش آفرینــی موثــر مــی پردازنــد.
یکــی از ابعــاد مهــم وجــودی ایــن زن، بُعــد اجتماعــی اوســت کــه بــر ســر آن 
ــول  ــا در ط ــن جدل ه ــفانه ای ــت. متاس ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــات فراوان مناقش
تاریــخ موجــب مشــکالت زیــادی شــده اســت؛ از ســویی زنــان در توانایی هــای 
ــه  ــته اند ک ــی  گش ــه کارهای ــغول ب ــده و مش ــام ش ــار ابه ــود دچ ــراوان خ ف
ــه ی استعدادهایشــان  ــروز هم ــرای ب ــی ب ــان و ظرفیت ــت آن ــا هوی متناســب ب
نیســت و از ســوی دیگــر جامعــه نیــز بــه زنــان بــه عنــوان انســانی مســئول و 

ــرد. ــه نمی نگ ــی کلم ــای واقع ــه معن ــد ب ــال توانمن ــن ح در عی
ــرد  ــد، عملک ــه باش ــرار نگرفت ــود ق ــی خ ــگاه حقیق ــه در جای ــی ک ــا زن قطع
مناســبی نیــز نخواهــد داشــت و در چنیــن حالتــی بایــد هــرروز شــاهد زواِل 

ــانی! ــه ی انس ــِع آن زوال جامع ــه طب ــیم و ب ــان باش زن
ــد. مدیریــت افــکار یــک جامعــه بــه دســت  ــان، رهبــراِن جامعــه« ان »زن

ــی اســت. ــرِی اجتماع ــان راهب ــن هم ــم می خــورد و ای ــه رق ــان آن جامع زن
اگــر زنــان بــه ســویی متمایــل باشــند، ایــن قــدرت و تــوان بی نظیــر را دارنــد 
کــه عــالوه بــر کنشــگری خــود، خانــواده را نیــز بــا خــود همــراه ســازند؛ از ایــن 
ــام  ــد تم ــا می توانن ــراه اســت و آن ه ــاب بیشــتری هم ــا بازت ــان ب ــوان زن رو ت
ــه مســیر  ــه ســوی جهــت خــود متمایــل ســازند؛ خــواه تمایــل ب جامعــه را ب

حــق و حقیقــت باشــد، خــواه مســیر باطــل.
ــا و  ــت آوردن کاره ــذاری در راه بدس ــرای اثرگ ــم ب ــازی نداری ــان، نی ــا زن م
مناصــب اجرایــی بجنگیــم، دانســته یــا ندانســته راهبــری اجتماعــی بــا اندیشــه 
ماســت کــه انجــام می گیــرد؛ پــس بایــد بــه ایــن ابــزار پرقــدرت خــود واقــف 
ــه انجــام  ــا ب ــه درســتی وظیفــه  ی ســنگین خــود را در ایــن دنی ــا ب شــویم ت

برســانیم.
نشــریه ی حاضــر، گامــی هرچنــد کوچــک در شــناخت صحیــح جایــگاه، ابزارها 
و وظایــف زنانه مــان در قبــال اجتمــاع اســت؛ باشــد کــه بــه لطــِف خــدا مفیــد 

ــود. واقع ش

سیده نرگس حسینی
مسئول دفتر خواهران اتحادیه دفتر تحکیم وحدت

پاییز ۱۳۹۷
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 کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
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امام خمیین 
)ره(

ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کالن در صحنه های فرهنگی و اقتصادی و نظامی 
حارض و همدوش مردان یا بهرت از آنان، در راه تعالی اسالم و مقاصد قرآن کریم فعالیت دارند.

صحیفه امام؛ ج21؛ ص397

تقلیل عرصه های اثرگذاری زانن در جامعه

زهرا سادات رضوی علوی | مسئول اسبق دفرت خواهران اتحادیه دفرت تحکیم وحدت
 کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

ایــن روزهــا کــه بحــث زنــان و حقــوق آن هــا 
ــت  ــر الزم نیس ــت، دیگ ــده اس ــر ش جدی ت
بــر ســر انســان بــودن زن جــدل کنیــم بلکــه 
جــدال بــر ســر الگــوی مناســب زن مســلمان 
ــری  ــام فک ــر نظ ــای ه ــت. الگوه ــی اس ایران
در خدمــت آن اندیشــه و متعهــد بــه تامیــن 
فکری انــد؛  نظــام  آن  غایــات  و  اهــداف 
ــت  ــای اصال ــر مبن ــی ب ــن الگــوی غرب بنابرای
ــی را حــق  ــوع رهای ــذت او، هــر ن انســان و ل
ــت  ــه نهای ــر آنچ ــع ه ــته و در واق زن دانس
هــدف ایــن تفکــر اســت را حــق جلــوه 
آن  بــه  رســیدن  در  را  زنــان  و  می دهــد 

تشــویق می نمایــد. 
از طرفــی همــه می دانیــم کــه در تفکــر 
ــد اســت  اســالمی، زن یــک انســان مجاه
نهایــِی  غایــت  بــه  رســیدن  بــرای  کــه 
انســان، محکــم و اســتوار گام برمــی دارد 
ــود  ــی خ ــف اله ــه تکالی ــیر ب ــن مس و در ای
ــر مبنــای  عمــل می کنــد. الگــوی اســالمی ب

ــف  ــه تکالی ــل ب ــوری و عم خدامح
از  و  می شــود  تعریــف  الهــی 

مــرد  و  زن  منظــر،  ایــن 
هــر آن چــه دارنــد را 
ــه کار  ــیر ب ــن مس در ای

. نــد می گیر
ــزرگان  ــگاه ب ــی ن بررس
می دهــد  نشــان  مــا 
ــی  ــگاه دین ــه زن در ن ک

و  کریــم  عزیــز،  مــا 
ارزشــمند اســت و پروســه ی 

تصمیم گیــری زنــان بــرای هــر 
فعالیتــی در هــر لحظــه، در پارادایــم 

ــه  ــت عمــل موحدان ــر اســاس تقوی اســالم، ب
شــکل می گیــرد کــه متفــاوت از فرآینــد 
تصمیم گیــری زن غربــی بــا ارزش هــای 
ــع  ــت؛ در واق ــرمایه داری اس ــه و س مدرنیت
ــری  ــد تصمیم گی ــه در فرآین ــی ک زن
ــا  ــق ب ــی مطاب ــور اجتماع ــرای حض ب
ــدرن  ــوی م ــای الگ ــا و معیاره ارزش ه
ــت،  ــی اس ــک زن غرب ــد، ی ــل کن عم
اگرچــه چــادر بــه ســر داشــته باشــد!

ــکان  ــالمی، زن ام ــتورات اس ــا دس ــق ب مطاب
حضــور در عرصــه هــای مختلــِف اقتصــادی، 
ــی، سیاســی و ... را دارد و  ــی، فرهنگ اجتماع
ــا از  ــر او واجــب اســت ت ــع ب در برخــی مواق
کیــان اســالم و انقــالب دفــاع کنــد و پــا در 

میــدان جهــاد و مبــارزه بگــذارد؛ خــواه ایــن مبــارزه جنــِگ ســخت 
ــرم ... ــِگ ن باشــد، خــواه جن

ــز دارد.  ــودش را نی ــوص خ ــات مخص ــه الزام ــان در جامع ــور زن حض
تناســب الگــوی اجتماعــی زن بــا جنســیت، فطــرت، نقــش و 
ــِی  ــوی اجتماع ــت؛ در الگ ــه اس ــن نکت ــای او مهم تری ــئولیت ه مس
ــد  ــی نبای ــور اجتماع ــئولیت ها و حض ــودن مس ــاوت ب ــق متف زن، ح
ــواده بــه هیــچ  پایمــال شــود و نقــش اوِل زن بــه عنــوان محــور خان
وجــه نبایــد در ســایه ی فعالیــت اجتماعــی زن قــرار گیــرد؛ بنابرایــن 
زن بایــد بتوانــد ویژگی هــای زنانــه ی خــود را حفــظ نمایــد و حضــور 
در نقــش هــای مختلــف، بــا وجــود تمایــزات فیزیکــی و روانــی بیــن 
مــردان و زنــان، او را از طبیعــت و هویــت خــود دور نســازد و کرامــت 
وی را حفــظ کنــد. بــا توجــه بــه ایــن قیــود، اســالم زن را در اجتمــاع 
می خواهــد بــا رعایــت دو نکتــه ی اساســی: حفــظ حجــاب و عفــاف 
ــای  ــه معن ــالط ب ــه اخت ــر اســت ک ــه ذک ــالط. الزم ب و دوری از اخت
ــه  ــت و ب ــی اس ــط کاری و اجتماع ــدود در رواب ــرز و ح ــتن م نداش
معنــای حــذف کامــل ارتبــاط بــا مــردان نیســت. بنابرایــن بــه صــورت 
طبیعــی کار در اجتمــاع و کنــار مــردان صــورت می گیــرد امــا ایــن 
ــگاه  ــا ن ــان و ی ــدن زن ــی دی ــرای جنس ــی ب ــی عامل ــور اجتماع حض
ــک انســان  ــت ی ــال در قام ــود بلکه زن کام ــی ش ــه او نم جنســیتی ب
ــه  ــکار و اندیش ــه اف ــود ک ــده می ش ــر دی ــد و موث دغدغه من

ــه جســم و جنــس او! هــای او ارزشــمند هســتند ن
حــال کــه لــزوم و شــرایط حضــور زنــان در جامعــه 
ــزان  ــه می ــد ب ــت، بای ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
ــدی  ــد جدی ــا دی ــل ب ــدان عم ــذاری و می اثرگ
ــروز  ــه ی ام ــه جامع ــدی ب ــد ج ــت. نق نگریس
مــا اینســت کــه زنــان از کارآمــدی در جامعــه 
ــا  ــاًل تنه ــد و عم ــاداری گرفته ان ــه ی معن فاصل
بخــش کوچکــی از تــوان و پتانســیل بانــوان 
ــه کار گرفتــه می شــود و آن هــم ترویــج  جامعــه ب
و تشــویق اشــتغال اســت؛ واضــح اســت کــه اشــتغال 
ــه  ــد نیســت و حــق فعالیــت اقتصــادی ب ــی نفســه ب ف
ــا حبــس زن در ادارات و ســازمان ها  ــان داده شــده اســت ام زن
بــه صــورت تمــام وقــت و صرفــاً بــرای درآمدزایــی، نادیــده گرفتــن 
ــازوکار  ــون اســت. س ــای گوناگ ــان در عرصــه ه ــم زن پتانســیل عظی
ــر  ــتغال را از س ــی اش ــچ زن ــه هی ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــام بای نظ
ــان در برخــی مشــاغل  ناچــاری تحمــل نکنــد البتــه کــه حضــور زن

ــت.  ــه اس ــاز جامع ــود و نی ــده می ش ــف دی ــوان تکلی ــه عن ب
اینکــه تقلیــل عرصــه هــای اثرگــذاری زنــان در جامعــه عامدانــه بــوده 
ــت  ــه در فرص ــت ک ــی اس ــث پر چالش ــل، بح ــر جه ــا از س ــت ی اس
مناســب بــه آن خواهیــم پرداخــت امــا اگــر ایــن راه پــر پیــچ و خــم 
بــه عمــد، زنــان را بــه ســمت ناکارآمــدی کشــانده باشــد تکلیــف مــا 
چیســت؟ آیــا بناســت تســلیم تــام خواســته هــای عــده ای شــویم کــه 
بــر پیشــانی، مهــِر دفــاع از حقــوق زنــان دارنــد و در باطــن بــه دنبــال 

سواســتفاده از قــدرت زنــان هســتند؟
ــاح  ــا اص ــه ب ــاح جامع ــری می فرمایند:»اص ــم رهب ــام معظ مق
زنــان اســت.«۱  ایــن جملــه نمایانگــر قــدرت بــی بدیــل زنــان در 

نقد جدی به جامعه ی امروز 
ما اینست که زنان از کارآمدی 
در جامعه فاصله ی معناداری 

گرفته اند و در عمل تنها بخش 
کوچکی از توان و پتانسیل بانوان 

جامعه به کار گرفته می شود.
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ــا  ــروژه ای و ی ــورت پ ــه ص ــا ب ــت و ی وق
ــورت  ــه ص ــا ب ــی از فعالیت ه ــام بخش انج
در  را  مناســبی  فرصــت   ... و  دورکاری 
ــم در  ــا ه ــد ت ــرار می ده ــان ق ــار زن اختی
ــم  ــند و ه ــات باش ــوادث و اتفاق ــن ح بط
ــی  ــای اجتماع ــت نقــش ه ــکان مدیری ام
ــود و از  ــم ش ــان فراه ــی برایش و خانوادگ
ایــن رو هیــچ نقشــی بــر دیگــری آســیب 

ــد. وارد نکن
نقش جامعه ی زنان

در  اثرگــذاری  مــا  جامعــه ی  زنــاِن 
جامعــه را بــه عنــوان تکلیــف شــرعی 

ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــود می دانن ــی خ و اله
ــواده و  ــان در خان ــف زن ــای مختل نقش ه
جامعــه، اثرگــذاری در دو قالــب مســتقیم 
کــه  می شــود  تعریــف  غیر مســتقیم  و 
هــر دو ارزشــمند اســت و عمــل بــه 
تکلیــف و مســئولیت، اولویــت بانــوان 
اســت نــه صــرف حضــور. قالــب مســتقیم 
ــه  ــان در جامع ــگ زن ــان حضــور پر رن هم
بــا توجــه بــه شــرایط ویــژه ی زنــان اســت 
و اثرگــذاری غیر مســتقیم بــا امکانــات 
می شــود.  محقــق  امــروز  رســانه ای 
ــز  ــتقیم نی ــذاری غیرمس ــی از اثرگ بخش
هدایــت خانــواده و تربیــت نســل آتــی در 
ــالمی  ــالب اس ــداف کالن انق ــتای اه راس

نرگس حسینی | مسئول دفرت خواهران اتحادیه دفرت تحکیم وحدت
دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار

ــری  ــدان کنش گ ــس می ــه اســت؛ پ جامع
ــه منجــر  ــدان وســیعی باشــد ک ــد می بای
بــه تغییــرات و اصالحــات کالن در جامعــه 
ــت  ــه دس ــه را ب ــری جامع ــود و راهب ش
ــد از دو  ــوزه بای ــن ح ــد. در ای ــان ده زن
ــرار داد. ــورد بررســی ق منظــر بحــث را م

نقش حاکمیت
ــردن  ــگ ک ــی پر رن ــد در پ ــت بای حاکمی
هــر چــه بیشــتر نقــش مــردم و بــه طــور 
خــاص زنــان در عرصه هــای اجتماعــی 
ــق بســیج محــالت،  ــه ی موف باشــد. تجرب
مســجد، هیــات، جهــاد ســازندگی و ... در 
دوران انقــالب و دفــاع مقــدس نشــان داد 
ــری  ــب کنش گ ــان در قال ــش زن ــه نق ک
موثــر تــا چــه حــد پربســامد خواهــد بــود؛ 
امــروزه امــا ایــن الگوهــا بــه روز نیســت و 
اثرگــذاری پیشــین خــود را از دســت داده 
ــان را  اســت و همیــن امــر کنش گــری زن
بــا اختــالالت جــدی مواجــه کــرده اســت 
ــی خــود  ــش اجتماع ــاً زن را از نق و اساس
دور نگــه داشــته اســت. ایجــاد بســترهای 
ــی  ــرای اقشــار مختلف ــت ب مناســِب فعالی
ــدی  ــئله ج ــک مس ــه ی ــان در جامع از زن
ــان  ــرژی زن ــد ان اســت؛ بســتری کــه بتوان
ــداف  ــه و اه ــالح جامع ــتای اص را در راس
انقــالب اســالمی بــه کارگیــرد. بــا توجــه 
ــرده  ــان تحصیل ک ــاالی زن ــبت ب ــه نس ب
بــه زنــان شــاغل، تعــداد زیــادی از بانــوان 
ــد،  ــالت الزم را دارن ــه تحصی ــی ک درحال
خریــد،  مراکــز  پاســاژها،  خانه هــا،  در 
ــتند و  ــرگرم هس ــازی و ... س ــای مج فض
ــوان صــورت  ــرژی و ت ــالف ان ــل ات در عم
مناســب  بســترهای  ایجــاد  می گیــرد. 
ــان و  ــت زن ــردن فعالی ــد ک ــرای هدفمن ب
بــه ثمــر رســاندن دغدغــه و تــوان آن هــا 
در جامعــه یــک مســئولیت بــزرگ اســت 
کــه بــر گــردن حاکمیــت اســت؛ ظرفیــت 
ــف،  ــی مختل ــوراهای عال ــر ش ــی نظی های
شــورایاری محــالت، ســمن هــا و ... و 
ــد  ــین می توان ــای پیش ــای الگوه ــا احی ی
ــان را  ــد و زن ــگ کن ــان را پررن ــش زن نق
در جایــگاه موثــر خــود قــرار دهــد. عــالوه 
مناســب  شــرایط  ایجــاد  این هــا،  بــر 
بــرای بــه کارگیــری قــدرت زنــان در 
جامعــه نیــز اهمیــت ویــژه ای دارد؛ ایجــاد 
شــرایط اشــتغال یــا فعالیــت هــای نیمــه 

اســت کــه البتــه تفکــر اســامی از 
ــت  ــواده، اولوی ــع دارد خان ــان توق زن
ــا تنهــا عرصــه ی  ــان باشــد ام اول آن

ــد! ــت نباش فعالی
گام نخســت و مهــِم اثرگــذاری افزایــش 
ــت  ــوزی و حرک ــم آم ــش، عل ــی و بین آگاه
در مســیرهای مختلــف سیاســی، فرهنگــی، 
علمــی و اجتماعــی اســت. تاکیــدات فراوانــی 
ــش  ــت افزای ــان درجه ــوزِی زن ــم آم ــه عل ب
تــوان آنــان در بعــد فــردی و اجتماعی شــده 
اســت و راه مناســبی بــرای اثرگــذاری خواهد 
بــود. درهرحــال بانــوان ایــران اســالمی 
نبایــد بنشــینند تــا ســاختارها تغییــر کنــد 
ــد  ــه بای ــود بلک ــاد ش ــب ایج ــتر مناس و بس
ــد  ــوان خــود اســتفاده کنن ــن ت از کوچکتری
جامعــه  مشــکالت  رفــع  راســتای  در  و 
ــن  ــکالت محرومی ــع مش ــد؛ رف ــدام نماین اق
ــراه  ــا هم ــوان و ب ــد ت ــتضعفین در ح و مس
کــردن ســایر زنــان و خانــواده هــا، پیگیــری 
در  اجتماعــی  آســیب های  و  مشــکالت 
محــدوده ی زندگــی خــود و پیگیــری بــرای 
رفــع آن هــا در بســتر اجتماعــاِت خودجوش 
مردمــی و بــا مدیریــت زنــان و ایجــاد حلقــه 
ــرای  ــر و موفــق ب ــان موث ــه ی زن هــای تجرب
ــه در  ــت ک ــواردی اس ــازی و ... م ــو س الگ
ــه  ــال جامع ــان فع ــط زن ــر توس ــال حاض ح
ــداد  ــان تع ــن زن ــا ای ــت ام ــال اجراس در ح
محــدودی هســتند کــه اگــر دستشــان 
ــم،  ــتا گام برداری ــن راس ــم و در ای را بگیری
ــه  ــان ب ــت هایش ــه ی فعالی ــه زودی نتیج ب
ــردن  ــه شــبکه ک ــد؛ البت ــد آم چشــم خواه
ایــن بانــوان در جامعــه نیازمنــد کمک هــای 
ــز ذی صــالح اســت  ــق مراک بیشــتر از طری
ــرای  ــا مجمــوع حــرکات، موجــی باشــد ب ت
ــای  ــیب ه ــتضعاف و آس ــردن اس ــن ب از بی

ــی. اجتماع
ــه اســم حقــوق  ــه امــروز ب ــا ب نهایتــاً اگــر ت
زنــان بــرای حضــور در جامعــه می جنگیدیــم 
امــروز بایــد بدانیــم که حضــور مــا در جامعه 
حــق نیســت کــه آن را پــس بگیریــم؛ یــک 
وظیفــه و تکلیــف الهــی اســت و بــرای عمــل 
بــه وظیفــه بایــد ســختی هــا و مشــکالت راه 
را پذیرفــت و تاریــخ قطعــا قضــاوت خواهــد 
ــان  ــان زن ــه از زم ــن بره ــه در ای ــرد ک ک
ــز  ــازی و مراک ــای مج ــه و فض ــج خان در کن

خریــد بودنــد یــا در کــف میــدان مبــارزه!
1- در دیدار جمعی از بانوان اندیشمند؛ 77/7/18
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صحیفه امام؛ ج3؛ ص370 

ــم  ــه اس ــروز ب ــه ام ــا ب ــر ت اگ
حقــوق زنــان بــرای حضــور در 
ــروز  ــم ام ــه می جنگیدی جامع
ــا  ــور م ــه حض ــم ک ــد بدانی بای
ــه  ــت ک ــق نیس ــه ح در جامع
یــک  بگیریــم؛  پــس  را  آن 
وظیفــه و تکلیــف الهــی اســت 
و بــرای عمــل بــه وظیفــه 
بایــد ســختی هــا و مشــکات 
راه را پذیرفــت و تاریــخ قطعــا 
قضــاوت خواهــد کــرد کــه در 
ــان در  ــان زن ــه از زم ــن بره ای
ــه و فضــای مجــازی  کنــج خان
ــا در  ــد ی ــد بودن ــز خری و مراک

ــارزه! ــدان مب ــف می ک
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سدهایی که ابید شکست

نرگس حسینی | مسئول دفرت خواهران اتحادیه دفرت تحکیم وحدت
دانشجوی کارشناسی مهندسی نرم افزار

بررسی موانع حضور اجتامعی زنان

زانن قــدرت و تــوان انمــریئ بــرای هدایــت جامعــه دارنــد؛ زانن توامننــدی هایــی دارنــد کــه اگــر جامعــه بســر الزم بــرای هبــره 
منــدی از آانن را مهیــا نکــرده ابشــد، نیمــی از نیــروی ابلقــوه خــود را از دســت خواهــد داد و در رشایطــی اســف ابرتــر، ایــن نیــرو 

در جهــی ابلفعــل خواهــد شــد کــه تخریــب خــود زانن، خانــواده هــا و جامعــه را در یپ خواهــد داشــت.
ــر اب  ــتند؛ اگ ــل هس ــی زانن، دخی ــور اجمتاع ــرای حض ــب ب ــه ی مناس ــاد زمین ــت ایج ــی در جه ــل مختل ــد عوام ــر یم رس بنظ
دیدگاهــی آرمــان گرایانــه بــه مســاله بنگریــم، اولیــن عامــل خــود مــا زانن، افــکار و اعماملــان خواهــد بــود؛ چــرا کــه نیــروی 
هیــچ مانعــی بــه اراده ی انســان نخواهــد رســید امــا بــه هرحــال منی تــوان عوامــل بــروین را در جهــت تهسیــل یــا صعــب العبــور 

منــودن ایــن مســیر اندیــده گرفــت. 
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موانع بیشمار فرهنگی،
گره کور حضور اجتماعی زنان

بــه طــور معمــول مشــاهده می شــود کــه فعــاالن رســمی 
ــی  ــع فرهنگ ــان، موان ــوق زن ــاع از حق ــر رســمی دف و غی
ــر  ــار مشــکالت را ب ــده انگاشــته و تمــام ب ــا نادی را تقریب

ــد. ــاختارها می اندازن ــن و س دوش قوانی
در نســخه ای کــه مــا بــرای رفــع موانــع احقــاق حقــوق 

ــخه  ــن نس ــه ای ــیم ک ــته باش ــر داش ــد در نظ ــم، بای ــان می پیچی زن
بــرای اجتماعــی از »انســان« هاســت، انســان هــا رفتــاری برخاســته از 
فرهنــگ خــود دارنــد و بــا ســاخِت فرهنــگ، رفتارهــا ســاخته خواهــد 
شــد؛ نمی تــوان اعتنایــی بــه درک و فهــم انســان ها نکــرد و رســیدن 
ــای  ــت ه ــاد محدودی ــه ایج ــته ب ــا وابس ــی را صرف ــه آرمان ــه جامع ب

حقوقــی دانســت.
فرهنگاز سویی اساسا امکان پذیر هم نیست که  ساختارها مغایر با
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سدهایی که ابید شکست
بررسی موانع حضور اجتماعی زنان هشید مطهری

بازداشنت زن از کوشش هایی که آفرینش به او امکان داده است، نه تنها ستم به زن است، خیانت به اجتامع نیز می باشد. 

هرچیزی که سبب شود قوای طبیعی و خدادادی انسان معطل و بی اثر مباند،به زیان اجتامع است.
مجموعه آثار؛ ج 19؛ ص 451

در ادامــه، موانــع حضــور اجمتاعــی زانن را از 
ابعــاد مختلــف مــورد بــرریس قــرار خواهیــم 

داد.
جامعــه تدبیــر شــوند؛ چــرا کــه نتیجــه آن یــا بــی 
قانونــی خواهــد بــود یــا تناقــض رفتــاری در درون 

انســان هــای جامعه.
بنظــر می رســد اگــر ایــن نــگاه غلــط در جامعــه ی 
ــان  مــا، تصحیــح شــود، بســیاری از مشــکالت زن
اگرچــه  بــود  نخواهــد  غیر قابل حــل  دیگــر 
می دانیــم کــه مدیریــت فرهنگــی کاری بــس 

ــت! ــن اس ــب قوانی ــر از تصوی ــخت ت س
نکتــه ای دیگــر نیــز دررابطــه بــا موانــع فرهنگــی 
قابــل ذکــر اســت؛ مشــکالت فرهنگــی کــه 
ــرد،  ــکالت را دربرمی گی ــی از مش ــش عظیم بخ
راه حل هــای اخالقــی و فرهنگــی دارنــد کــه 
مدیریــت  دوش  بــر  آن هــا  انجــام  وظیفــه 
فرهنگــی کشــور اســت امــا متاســفانه ایــن مراکــز 
دچــار اختالل انــد؛ بــا ایــن شــرایط، بایــد از 
ــح  ــگاه خــود را تصحی ــم ، ن ــان شــروع کنی خودم
ــح  ــی صحی ــا نگاه ــود را ب ــودکان خ ــم، ک کنی

تربیــت کنیــم و در جایــگاه هــای کوچــک و 
بــزرِگ خــود بــا رویکــردی صحیــح تصمیــم 

ــم. بگیری
ــی  ــی را م ــع فرهنگ ــرد موان ــن رویک ــا ای ــال ب ح
تــوان در ســه بعــد بررســی نمــود: فــردی، 

اجتماعــی. و  خانوادگــی 

فردی
ــس  ــه نف ــاد ب ــوِد اعتم ــر، نب ــاد تغیی ــرای ایج ب
و جدیــت در خــود زنــان اولیــن ســنِگ راه 

اســت. چــرا کــه موفقیــت در گــروی اراده ای اســتوار اســت؛ اگــر یــک زن بــه 
ــت حقیقــی خــود  ــا هوی ــاد نداشــته باشــد ی اســتعدادهای شــگرف خــود اعتق
ــرد:  ــم ک ــت را در او مشــاهده خواهی ــن دو حال ــی از ای ــد، یک را نشــناخته باش
ــا  ــه می نشــیند ی منــزوی از اجتمــاع و غافــل از اثرگــذاری خــود، در کنــج خان
ــد. ــف می مان ــرگردان و بالتکلی ــه س ــود، در جامع ــی شــخصی خ ناراضــی از زندگ

خانوادگی
اگرچــه اعضــای خانــواده بهتریــن دلســوز هــر انســانی هســتند امــا مانع تراشــی 
هــای بــی علــت و عــدم تعامــل صحیــح والدیــن یــا همســر یــک زن می توانــد 
مانــع اثرگــذاری او در اجتمــاع، آن گونــه کــه حــق انســانی اوســت شــود؛ البتــه 
ــان  ــس از ازدواج زن ــی پ ــه ی زمان ــون در بره ــکل را اکن ــن مش ــده ی ای عم

می بینیــم.
ــی  ــی و زبان ــت عمل ــا حمای ــر او را ب ــش خاط ــد آرام ــک زن می توان ــر ی همس
ــه نقــش هــای  ــه بهتریــن نحــو ممکــن ب ــد ب چنــان فراهــم کنــد کــه او بتوان
چندگانــه اش بپــردازد؛ در ایــن صــورت ایــن زن از زندگــی خــود بــه رضایــت 
ــد  ــواده خواه ــر بســزایی در نقــش او در خان ــه تاثی ــد رســید ک ــی خواه مطلوب
داشــت و ایــن آرامــِش او محیــط خانــواده را بــرای همــه اعضــای آن دلچســب 
خواهــد نمــود امــا چنانچــه عکــس ایــن اتفــاق رخ دهــد، آســیب هــای جــدی 

ــواده ی او وارد مــی شــود. ــه زن و خان ب

اجتماعی
ــان برمی گــردد؛ مــا در جامعــه ی خــود،  ــه زن ــگاه جامعــه ب ــه ن عامــل ســوم ب
شــاهد نوعــی از بــی اعتمــادی اجتماعــی نســبت بــه زنــان هســتیم. اگرچــه مــا 
بــه تفــاوت میــان دو جنــس و الــزام تناســب نقــش هــا بــا هویــت آنــان اعتقــاد 
ــر زِن  ــرد ب ــود م ــک عرصــه ی مشــخص، مشــاهده می ش ــا گاه در ی ــم ام داری
همســان، بــدون هیــچ دلیــل قانــع کننــده ای بــر اســاس تمایــز بیــن دو جنــس، 
ــاِن  ــی در حــق زن ــه اجحاف ــر آن ک ــالوه ب ــی اعتمــادی، ع ــن ب ــری دارد. ای برت
شایســته اســت، فضــای جامعــه را نیــز از شایســته ســاالری دور می ســازد کــه 

بایــد راه حلــی جــدی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــود.
ــی،  ــای اجتماع ــئولین نهاده ــوص مس ــه خص ــه ب ــراد جامع ــگاه اف ــح ن تصحی
ــاد  ــراِد آن نه ــی اف ــه باق ــرد و کالن ک ــطوح خ ــی و ... در س ــی، سیاس فرهنگ
ــی  ــه الزام ــای جامع ــِی فض ــت فرهنگ ــق مدیری ــد، از طری ــاب می کنن را انتخ

دوچنــدان دارد.

مانع دوم، اجباری مبتنی بر ساختار
عرصــه هــای حضــور اجتماعــی زنــان را در ســه ســطِح محــدود کننــده، نیمــه 
ــده  ــای محدودکنن ــدی نمــود؛ عرصــه ه ــوان تقســیم بن ــی ت محــدود و آزاد م
شــامل شــغل هــای بــا ســاعت کاری بــاال می شــوند کــه محــدود شــدن زندگــی 
ــکالی از  ــوان را همــراه خــود دارد و معمــوال شــامل اَش ــان و ت زن از لحــاظ زم
کارهــای روتیــِن اجرایــی اســت، عرصــه هــای نیمــه محــدود اشــتغال پــروژه ای 
یــا نیمــه وقــت اســت کــه محدودیــت کمتــری را در پــی دارد و عرصــه هــای 
ــی  ــت زمان ــه محدودی ــت ک ــی زن اس ــذاری اجتماع ــه اثرگ ــامل هرگون آزاد ش
مشــخصی بــرای او ایجــاد نمــی کنــد و او را از قیــد و بنــد کارهــای اجرایــی و 
ــن بســتری  ــد و همچنی ــد، می رهان ــر کســی برمی آی ــده ه ــه از عه ــراری ک تک

ــد. ــت او ایجــاد می نمای ــرای اندیشــه و خالقی ــاز ب ب
ــِی ماســت،  ــا اجتماع ــی ی ــای حاکمیت ــز توجــه نهاده ــون مرک ــه اکن  آنچــه ک

متاســفانه صرفــا عرصــه هــای حضــور 
ــن  ــت و ای ــان اس ــرای زن ــده ب محدودکنن
می کنــد  متبــادر  ذهــن  بــه  را  نکتــه 
ــق  ــرای تحق ــا راه ب ــه تنه ــن عرص ــه ای ک
اثرگــذاری اجتماعــی زنــان اســت؛ در واقــع 
ــرای  ــر ســاختار ب نوعــی از اجبــاِر مبتنــی ب
زنــان ایجــاد شــده کــه آنــان را بخاطــر نبوِد 
ــاب  ــه انتخ ــور ب ــر مجب ــای دیگ ــه ه زمین
ــاب را از  ــق انتخ ــد و ح ــیر می کن ــن مس ای

آنــان ســلب می نمایــد.
وجــود اَشــکالی از شــغل هــای تمــام وقــت 
بــه دلیــل وجــود زنــان سرپرســت خانــوار و 
ــه  ــه رســیدن ب ــا حتــی افــراد عالقمنــد ب ی
ــا  ــت ام ــروری اس ــاال، ض ــی ب ــت مال موقعی
بــرای ایجــاد بســتر انتخــاب آزاد بــا گزینــه 
ــاج  ــه احتی ــت زنان ــا هوی ــی متناســب ب های

ــه چنــد ســاز و کار داریــم: ب

ــود در  ــکالت موج ــرای مش ــت ب - می بایس
عرصــه هــای محدودکننــده فکــری جــدی 
شــود تــا زنانــی کــه مجبــور بــه حضــور در 
ایــن عرصــه هــا هســتند، متحمــل مشــقت 
ــردی و خانوادگــی  ــِد ف ــراوان در بع هــای ف
خــود نشــوند. تعییــن تبعیــض هــای مثبــِت 
ــوان، مــی  ــرای بان مــورد نیــاز در مشــاغل ب

توانــد راهگشــا باشــد.

- می بایســت تــا جــای ممکــن، 
ــا  ــده را ب ــای محدودکنن ــه ه عرص

پــروژه بنــدی یــا شکســتن زمــاِن 
ــه  ــای نیم ــه ه ــه عرص کاری ب
محــدود تبدیــل نمــود؛ چــرا 
کــه شــرایِط ایــن عرصــه هــا بــا 
ــری  ــازگاری بهت ــت زن س طبیع

دارد.

ایجــاد  بــرای  می بایســت   -
ــان  ــرای زن بســترهای نویــن و آزاد ب

برنامه ریــزی بســیار نمــود تــا بتــوان از 
ــرای پیشــرفت  ــوان ب ــم بان ــت عظی ظرفی

ــان را  ــه آن ــدون آنک ــرد ب ــره ب ــور به کش
دچــار چالــش هــای مختلــف فــردی و 

ــی نمــود. خانوادگ

ساخت میز ِچوبی بدون چوب!
اصــالح فرهنــگ و ســاختار، بســتر حضــور 

ــی  ــوان نامرئ ــدرت و ت ــان ق زن
ــد؛  ــه دارن ــت جامع ــرای هدای ب
ــد  ــی دارن ــان توانمنــدی های زن
ــتر الزم  ــه بس ــر جامع ــه اگ ک
ــان  ــدی از آن ــره من ــرای به ب
ــی  ــد، نیم ــرده باش ــا نک را مهی
را  خــود  بالقــوه  نیــروی  از 
در  و  داد  خواهــد  دســت  از 
ــن  ــر، ای ــف بارت ــرایطی اس ش
نیــرو در جهتــی بالفعــل خواهد 
شــد کــه تخریــب خــود زنــان، 
خانــواده هــا و جامعــه را در پــی 

خواهــد آورد.
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سدهایی که ابید شکست
بررسی موانع حضور اجتماعی زنان

مقام معظم
رهربی

برای  حل  مسأله  زن  و مرد باید قوانین  و مقررات  الزم  تدوین  و تصویب  شود، سطح  خردمندی  و اندیشه  زنان  از طریق  

فعالیت های  گوناگون  فکری ، اجتامعی ، اقتصادی ، ادبی و هرنی  افزایش  یابد و سطح  فکر جامعه  نیز به  طور عام  رشد پیدا کند، زیرا 

در جامعه ای  که  همه  از هوش  و اندیشه  و حکمت  برخوردار باشند هیچکس  مورد تعرض  دیگری  قرار نخواهد گرفت . 74/8/22

متاســفانه صرفــا عرصــه هــای حضــور 
ــن  ــت و ای ــان اس ــرای زن ــده ب محدودکنن
می کنــد  متبــادر  ذهــن  بــه  را  نکتــه 
ــق  ــرای تحق ــا راه ب ــه تنه ــن عرص ــه ای ک
اثرگــذاری اجتماعــی زنــان اســت؛ در واقــع 
ــرای  ــر ســاختار ب نوعــی از اجبــاِر مبتنــی ب
زنــان ایجــاد شــده کــه آنــان را بخاطــر نبوِد 
ــاب  ــه انتخ ــور ب ــر مجب ــای دیگ ــه ه زمین
ــاب را از  ــق انتخ ــد و ح ــیر می کن ــن مس ای

آنــان ســلب می نمایــد.
وجــود اَشــکالی از شــغل هــای تمــام وقــت 
بــه دلیــل وجــود زنــان سرپرســت خانــوار و 
ــه  ــه رســیدن ب ــا حتــی افــراد عالقمنــد ب ی
ــا  ــت ام ــروری اس ــاال، ض ــی ب ــت مال موقعی
بــرای ایجــاد بســتر انتخــاب آزاد بــا گزینــه 
ــاج  ــه احتی ــت زنان ــا هوی ــی متناســب ب های

ــه چنــد ســاز و کار داریــم: ب

ــود در  ــکالت موج ــرای مش ــت ب - می بایس
عرصــه هــای محدودکننــده فکــری جــدی 
شــود تــا زنانــی کــه مجبــور بــه حضــور در 
ایــن عرصــه هــا هســتند، متحمــل مشــقت 
ــردی و خانوادگــی  ــِد ف ــراوان در بع هــای ف
خــود نشــوند. تعییــن تبعیــض هــای مثبــِت 
ــوان، مــی  ــرای بان مــورد نیــاز در مشــاغل ب

توانــد راهگشــا باشــد.

- می بایســت تــا جــای ممکــن، 
ــا  ــده را ب ــای محدودکنن ــه ه عرص

پــروژه بنــدی یــا شکســتن زمــاِن 
ــه  ــای نیم ــه ه ــه عرص کاری ب
محــدود تبدیــل نمــود؛ چــرا 
کــه شــرایِط ایــن عرصــه هــا بــا 
ــری  ــازگاری بهت ــت زن س طبیع

دارد.

ایجــاد  بــرای  می بایســت   -
ــان  ــرای زن بســترهای نویــن و آزاد ب

برنامه ریــزی بســیار نمــود تــا بتــوان از 
ــرای پیشــرفت  ــوان ب ــم بان ــت عظی ظرفی

ــان را  ــه آن ــدون آنک ــرد ب ــره ب ــور به کش
دچــار چالــش هــای مختلــف فــردی و 

ــی نمــود. خانوادگ

ساخت میز ِچوبی بدون چوب!
اصــالح فرهنــگ و ســاختار، بســتر حضــور 

اجتماعــی زنــان را فراهــم خواهــد آورد 
امــا خــوِد زن بایــد آمادگــی هــای الزم 
ــه  ــری در جامع ــذاری حداکث ــرای تاثیرگ ب
را کســب کــرده باشــد. زنــان اســتعدادهای 
ــکوفایی  ــتای ش ــه درراس ــد ک ــی دارن ذات
ــان و همچنیــن رســیدن  ــه آن طبیعــت زنان
بــه شایســته ســاالری در جایــگاه هــا، نیــاز 
هســت کــه آمــوزش هــای جامعــه منطبــق 
ــزی شــود،  ــه ری ــتعدادها برنام ــن اس ــر ای ب
ــن نیــروی عظیــم  ــن صــورت ای ــر ای در غی
ــان جامعــه نهفتــه باقــی مــی  در وجــود زن
مانــد. دریــک کالم، عــدم آمــوزش صحیــح، 
ماننــد آن اســت کــه بــه کســی گفتــه 
ــی را  ــی بســاز امــا چوب شــود »میــزی چوب

ــم!« ــرار نمی دهی ــو ق ــار ت در اختی
آنچــه اکنــون شــاهد آن هســتیم ایــن 
اســت کــه آمــوزش و تربیــت کــودکان مــا 

ــاده ســازی  ــر آینــده نگــری و آم مبتنــی ب
آنــان بــرای حضــور اجتماعــی نیســت، 
ــود دارد  ــه وج ــه ک ــر آن چ ــن ه همچنی
نیــز تقریبــا در همــه مــوارد برابــر و بــدون 

دو  نســبِی  هــای  مزیــت  درنظرگیــری 
ــت. ــر اس ــه یکدیگ ــبت ب ــس نس جن

زنِ تک بعدی، زِن بی هویت
آخــر، سیاســتگذاری هایی  مهــم  عامــل 
ــام  ــان انج ــرای زن ــور ب ــه در کش ــت ک اس
مــی گیــرد؛ در اغلــب ایــن سیاســتگذاری ها 
ــاد  ــه ابع شــاهد نگاهــی ناقــص هســتیم ک
نادیــده  را  زن  شــخصیت  گســترده ی 
نــگاه،  ایــن  طبــق  بــر  و  می گیــرد 
برنامه ریــزی هــای کالن جامعــه انجــام 

. د می شــو
ــن  ــت درای ــوان گف ــی ت ــی م ــه طورکل ب
مواجــه  دونــگاه  بــا  ناصحیــح  رویکــرِد 

هســتیم:
ــنتی  ــف س ــه طی ــق ب ــدگاه اول، متعل دی
در  محصــور  انســانی  را  زن  کــه  اســت 
خانــواده و بــدوِن هیــچ گونــه حضــور 
شــاخص در جامعــه می بینــد. ایــن دیــدگاه 
ــدگاه  ــی بردی ــط مبتن ــه غل ــم ب ــوال ه معم

اســالم معرفــی می شــود.
دیــدگاه دوم، متعلــق بــه طیــف  غــرب 
زده در مســائل زنــان اســت کــه زن را 
ــدوِن  ــواده و ب ــده از خان ــدا ش ــانی ج انس
ــه  ــی در جامع ــوب صحیح ــچ چهارچ هی

. می بینــد
ــدگاه،  ــردو دی ــه ه ــت ک ــح اس واض
ــم  ــیل عظی ــت دادِن پتانس ازدس
ــد داشــت  ــی خواه ــان را در پ زن
و همچنیــن زنــان جامعــه را نیــز 
ــدد  ــا تع ــی ی ــی هویت ــار ب دچ

ــود؛ ــد نم ــت خواهن هوی
ســاختارهای  در  کــه  چــرا 
ــر  حقوقــی و فرهنگــِی مبتنــی ب
هــردو نگــرش یــا نقشــی حقیقــی 
ــدرات اساســی  ــان در مق ــرای زن ب
مملکــت تعریــف نمی شــود و یــا 
ــا طبیعــت  ایــن نقــش غیرمتناســب ب

ــود. ــد ب ــان خواه آن
ــز  ــاً نی ــا عمدت ــدگاه ه ــن دی ــفانه ای متاس
ــم  ــب تصمی ــان در مناص ــود زن ــط خ توس
گیــری یــا تصمیــم ســازی مطــرح می شــود 
کــه حاکــی از فهــم غلــط آنــان از مختصات 

ــان اســت. ــان در جه ــی زن حقیق
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زنــان نیمــی از جامعــه نبــوده و نیســتند بلکه ســازنده ی 
ــال  ــق آم ــر تحق ــتند و مظه ــه هس ــره ی کل جامع پیک

بشــر در کل تاریــخ. 
ــی و  ــردی، خانوادگ ــد ف ــه بُع ــالم، در س ــان در اس  انس
ــا و  ــش ه ــف نق ــود. در تعری ــف می ش ــی تعری اجتماع
ــر  ــد، تعابی ــه بع ــر س ــردان در ه ــان و م ــذاری زن اثرگ
ــق و  ــم دقی ــورت فه ــود دارد و در ص ــی وج و تفاوتهای
ــیدن آن  ــور رس ــه ی ظه ــه منص ــا و ب ــش ه درســت نق
هاســت کــه تعالــی جامعــه محقــق می شــود امــا 
متاســفانه در دوره هــای مختلــف بــا ارائــه تعاریــف 
نادرســت از نقش هــا از ســوی متفکریــِن بــه ظاهــر 
دلســوِز هــر عصــر، جامعــه بــه جــای حرکــت بــه ســمت 
تعالــی مســیر انحطــاط را پیــش گرفتــه و در ایــن میــان 
ــد و  ــه را صــرف کرده ان ــان  همیشــه بیشــترین هزین زن

ــیده اند. ــم چش ــتری را ه ــی بیش ــع ناکام بالتب
ــی  ــای متفاوت ــت، الگوه ــف نادرس ــن تعاری ــتر ای در بس
ــه  ــان ارائ ــی آن ــذاری اجتماع ــان و اثرگ ــش زن ــرای نق ب
شــد؛ درحالــی کــه ایــن الگوهــا هیــچ گاه جامعیــت الزم 
ــواده و  ــان را همــواره در دو راهــی خان را نداشــتند و زن
اجتمــاع، بــه انتخــاب یکــی وادار کــرده و یــا بعدهــا کــه 

جوامعــی اســالمی هــر دو را پذیرفتــه انــد بــه صورتــی کــه در ایــن مــوارد نیــز بــه دلیــل 
عــدم تدبیــر الزم بــرای چگونگــی پیشــبرد هــردو نقــش، زنــان بــاز هــم یــا در دو راهــی، 
ــی شــک  ــد. ب ــه ان ــرار گرفت ــا ق ــر فشــار ســختی ه ــا زی ــد ی ــده ان ــی مان ســرگردان باق

ــر نبــوده اســت. ــی اث ــن امــر ب ــز شدنشــان در ای ــان و دســت آوی بی تدبیــری خــود زن
ــی  ــه بررس ــان ب ــی زن ــش اجتماع ــی و نق ــش خانوادگ ــبِت نق ــت نس ــا محوری ــر ب اگ

دیدگاه هــای مختلــف پرداختــه شــود، بــه چنــد دســته ی کلــی می رســیم؛
الگــوی ســنتی چکیــده ی برداشــت هــای غلــط و خــود پندارانــه از اســالم اســت؛ در این 
الگــو کمــال زن تنهــا بــا حصــر در خانــه و اشــتغاِل کامــل بــه همســرداری و فرزنــدان 
محقــق می شــود حتــی زمانــی کــه مســئولیت هــای زن کــم اســت و امــکان اثرگــذاری 
ــه زن  ــر جامعــه را دارد. پارادایــم الگــوی ســنتی، دارای نگاهــی فرودســت ب مســتقیم ب
و معتقــد بــه عــدم دخالــت او در امــور فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و حتــی خانــواده 
اســت. در ایــن الگــو زن بــه دلیــل عــدم آگاهــی، توانایــی اثرگــذاری اجتماعــی را نیــز 

نــدارد. 
ــتی  ــدد فمینیس ــای متع ــان در الگوه ــی زن ــور اجتماع ــر از حض ــت دیگ ــف نادرس تعری
اســت؛ در ایــن الگــو از اوایــل قــرن بیســتم، بــه دلیــل رواج فرهنــگ مصــرف و مطــرح 
شــدن ایــده آمــوزش دولتــی کــه بــر اســاس آن فرزنــدان ســرمایه هــای دولــت بودنــد، 
ــالت  ــراِن دارای تحصی ــن شــرایط، دخت ــذا در ای ــد. ل ــه ســمت کار فراخواندن ــان را ب زن
ــگ  ــر فرهن ــی دیگ ــدند. ویژگ ــت می ش ــران هوی ــار بح ــکاری دچ ــورت بی ــی در ص عال
ــی  ــزه ی رهای ــی انگی ــن ویژگ ــود؛ ای ــی ب ــی و مصرف گرای ــی، تنوع طلب ــدرن تکثرگرای م
ــد  ــای جدی ــه فضاه ــان ب ــا آن ــرد ت ــا ک ــان مهی ــرای زن ــه را ب ــت خان ــای یکنواخ از فض

اپیان دوگانه اتریخی زانن
رضورت حضور اجتامعی زنان همراه با نقش آفرینی 

بی بدیل در خانواده

سدهایی که ابید شکست
بررسی موانع حضور اجتماعی زنان
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روی آورده و احســاس کننــد کــه حضــور 
نیافتــن در عرصــه هــای اجتماعــی، بــه 
ــا منجــر  ــه ی آن ه ــات و تجرب ضعــف اطالع
ــان در  ــه زن ــن گون ــفانه ای ــود و متاس می ش
جســتجوی بــازارکار، راه خانــه را گــم کردنــد. 
ایــن الگــو، اثربخشــی را صرفــاً در ظهــور 
مهمــی  بخــش  و  می دانــد  زن  فیزیکــی 
از طریــق  او کــه  اجتماعــی  از مشــارکت 
ــت  ــتقیم اس ــورت غیر مس ــه ص ــواده و ب خان
ــوی  ــن در الگ ــرد. همچنی ــده می گی را نادی
ــن نیســت کــه  فمینیســتی، مســاله ای
ــه  ــرِی جامع ــه ی فک ــم و نخب زن، عال
ــزاری در  ــتفاده ی اب ــه اس ــد، بلک باش
ــادِی  ــد اقتص ــق مقاص ــتای تحق راس

ــت. ــت اس ــع در اولوی جوام
ــا التقاطــی،  ــِل الگوهــای غیرجامــع ی در مقاب
ــو  ــن الگ ــرار دارد؛ در ای ــالمی ق ــوی اس الگ
مشــارکت اجتماعــی بــر اســاس تکلیــف 
آنچــه  و  جنســیت  نــه  اســت  وظیفــه  و 
ــور  ــروز و تبل ــوه ب ــت، نح ــیت بَردار اس جنس
ــالم  ــع اس ــت. در واق ــی اس ــور اجتماع حض
ــه زن دارد  ــد ب ــتمی و نظام من ــی سیس نگاه
و ابعــاد شــخصیتی او را بــه طــور دقیــق 
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد ب ــم می بین ــار ه در کن
ــتم  ــن سیس ــد از ای ــک بع ــا ی ــی تنه بررس
می دهــد.  دســت  بــه  غلــط  نتیجــه ای 
ــه  ــان و رابطــه ای ک ــی زن مشــارکت اجتماع
ایــن بُعــد بــا بعــد خانوادگــی زن دارد در ایــن 
ــت: ــی اس ــل بررس ــر قاب ــد منظ ــو از چن الگ

و  زن  اجتماعــی  مشــارکت  نخســت؛ 
گوناگــون  صحنه هــای  در  حضــورش 
ــواده در  ــور خان ــای حض ــه معن ــی، ب اجتماع
ــر  ــان ب آن عرصــه اســت و در واقــع تاثیــر زن
ــف  ــش از نص ــت بی ــاظ کیفی ــه از لح جامع
جمعیــت اســت؛ پیونــدی کــه زنــان بــا 
ــردان  ــر از م ــدی عمیق ت ــد، پیون ــه دارن جامع
ــوذ  ــته و ذی نف ــی برجس ــراه نقش ــه هم و ب
ــی  ــگاه تربیت ــب جای ــه موج ــان ب ــت. زن اس
ــه  ــت عرص ــد، از ظرفی ــواده دارن ــه در خان ک
غیرمســتقیم اثرگــذاری اجتماعــی عــالوه بــر 
عرصــه ی مســتقیم برخوردارنــد و  هــردو بعد 
ــتای  ــود را در راس ــی خ ــی و اجتماع خانوادگ
می گیرنــد  کار  بــه  اجتماعــی  مشــارکت 
ــذاری  ــت اثرگ ــوان گف ــه  می ت ــی ک در حال
جــدی مــردان تنهــا بــا بعــد اجتماعــی آنــان 

می شــود.   محقــق 

 دوم آنکــه؛ زنــان بــه موجــب نقــش 
ــن  ــن و قدرتمندتری تربیتــی خــود اثرگذارتری
ــرای تغییــرات بنیادیــن در جامعــه  ــزار را ب اب

دنبــال  بــه  گــروه  ایــن  می رونــد.  پیــش 
تحصیــل و کســب علــم مــی رونــد امــا پــس از 
آن، توانمنــدی خــود در مشــارکت اجتماعــی را 
بســیار کمتــر از آن چــه کــه جامعــه ی انقالبــی 
بــه آن نیازمنــد اســت، بــه کار می گیرنــد. ایــن 
ــف و  ــی از تکلی ــناخت خوب ــراد ش دســت از اف
ــی در انجــام آن دچــار  ــد ول ادای تکلیــف دارن
اشــتباه می شــوند و هــر گونــه فعالیــت غیــر از 
ــواده را خــالف  فعالیــت هــای در راســتای خان
ــد،  ــود می بینن ــش اول خ ــف در نق ادای تکلی
ــوع ادای  ــن ن ــن و راحت تری ــاده تری ــی س گوی
ــه  ــی ک ــد؛ در حال ــاب می کنن ــف را انتخ تکلی
رهبــر معظــم انقــالب در مــورد ضــرورت 
بــا  تــوام  خانــواده  در  زن  آفرینــی  نقــش 
حضــور اجتماعــی می فرماینــد: »وقتــی گفتــه 
ــور  ــی و ام ــای خانوادگ می شــود مســئولیت ه
داخلــی خانــه را برعهــده دارنــد، بــه معنــای آن 
ــه مســئولیت اجتماعــی از دوش آن  نیســت ک
ــی  ــا در جای هــا برداشــته شــده اســت...«2 و ی
ــد: » در اســالم هرکــس زن را  ــر فرموده ان دیگ
ــه شــرکت  ــی ب ــی اعتنای ــی ســوادی و ب ــه ب ب
در کارهــای اجتماعــی و مــادر بــودن و همســر 
بــودن تشــویق کنــد، خیانــت کــرده اســت.«۳  
همچنیــن در همــه ی دوره هــا زنــان بســیاری 
بــوده انــد کــه بــا مدیریــت فهیمانه ی خــود در 
هــر دو نقــش خانوادگــی و اجتماعــی خــوش 
درخشــیده انــد بــدون آن کــه خانــواده را فــدای 
ــا بالعکــس. حضــور اجتماعــی کــرده باشــند ی

گــروِه زنــان فــوق الذکــر بایــد بداننــد تــا وقتی 
فهــم دقیــق و درســتی از شــرایط روز جامعــه 
نداشــته باشــند، فقــط بــه یــک فهــم تئــوری از 
مســائل روز اکتفــا کننــد و بــه صــورت عملــی 
ــه رو نشــوند، نمی تواننــد نقــش  ــا جامعــه روب ب
درســتی در راســتای تعالــی جامعــه ایفــا کننــد 
بلکــه زن بــا مشــارکت اجتماعــِی تکلیف محــور، 
بــه دنبــال حــق انســانی و حقیقــی خــود اســت 
و عــالوه بــر آن کــه در مســیر کمال فــردی اش 
قــدم برمــی دارد، خانــواده و جامعــه را نیــز بــه 
ســمت نقطــه مطلــوب ســوق می دهــد. در 
ــارکت  ــرای مش ــالم ب ــه در اس ــوع آن چ مجم
ــه  ــت ک ــده آن اس ــه ش ــان ارائ ــی زن اجتماع
ــتقیم  ــورت مس ــه ص ــد ب ــلمان می توان زن مس
ــود،  ــه ی خ ــای جامع ــتقیم، در فض ــا غیرمس ی
ــتا  ــن راس ــذارد و در ای ــر را بگ ــترین تاثی بیش
زنــان، خــود بایــد تــالش کننــد تــا بــا باالبردن 
ــت  ــان تح ــی و بصیرتش ــتِر آگاه ــه بیش هرچ
ــوب اســت  ــه مطل ــر تحــوالت، آنچــه را ک تاثی
انتخــاب کننــد، پیشــروان جامعــه باشــند و بــه 
ــر و تحــول در حــوزه زندگــی خصوصــی  تغیی

اکتفــا نکننــد.

سدهایی که ابید شکست
بررسی موانع حضور اجتماعی زنان

امام خمیین
)ره(

زن مربی جامعه است. از دامن زن انسان ها پیدا می شود...

زن با تربیت صحیح خودش، انسان درست می کند و با تربیت صحیح خودش کشور را آباد می کند.
جایگاه زنان در اندیشه امام خمینی؛ ص74

1- قم؛ 27 اردیبهشت 58 صحیفه امام؛ ج 7؛ ص 341
2- مصاحبه با مجله زن روز)63/12/13(

3- در دیدار با گروهی از خواهران )63/12/21(

دارنــد و بــه فرمــوده امــام خمینــی )ره(: »زن 
ــت.«۱   ــر اس ــال بش ــق آم ــر تحق مظه
در واقــع رابطــه ای دوســویه بیــن نقــش 
ــود  ــان وج ــی زن ــش اجتماع ــی و نق خانوادگ
دارد کــه هریــک مــی توانــد موجــب تقویــت 
دیگــری شــود بــه گونــه ای کــه نهایتــاً ایــن 
تعامــِل نقــش هــا منجــر بــه اصــالح جامعــه 
ــان  ــرد زن ــه ف ــِش منحصــر ب ــن نق ــردد. ای گ
ــود  ــق می ش ــل محق ــور کام ــه ط ــی ب زمان
ــه  ــر جامع ــران ه ــادران و دخت ــان، م ــه زن ک
روز  جریانــات  و  اتفاقــات  بطــن  در  ای 
ــد  ــان بای ــد و در واقــع زن جامعــه قــرار بگیرن
سیاســت دان ترین و بصیرتریــن  افــراد 
جامعــه باشــند، زنــان بایــد ســیر و ســویی 
ــد،  ــد را بدانن ــی می کن ــاد ط ــه اقتص ک
ــت  ــد، سیاس ــخ را بدانن ــد تاری ــان بای زن
ــی  ــات اجتماع ــد و جریان ــم کنن روز را فه
را دنبــال کننــد و ایــن دانســتن هــا نیــاز 
ــه  ــرا ک ــت؛ چ ــان اس ــادران و زن ــرم م مب
ــد  ــون تولی ــی و کان ــام طبیع ــک نظ ــواده ی خان
ســرمایه اجتماعــی اســت و  اولیــن هســته ی 
ــویی  ــمت و س ــود. س ــوب می ش ــاع محس اجتم
کــه هســته هــای جامعــه در هــر زمینــه ای 
ــت؛  ــر اس ــه موث ــر جامع ــد ب ــش می گیرن پی
در واقــع اثرپذیــری ایــن دو محیــط نیــز بــه 
ــش  ــد و نق ــی افت ــاق م ــویه اتف ــکل دو س ش
ــر اســت. ــکار ناپذی ــواده ان ــط خان ــان در محی زن

و نهایتــًا؛ هــر گونــه تحــول و تغییــری کــه در 
جامعــه شــکل می گیــرد اعــم از مســائل سیاســی، 
ــا  ــه طــور مســتقیم ی اقتصــادی، اجتماعــی و ... ب
ــه را  ــراد جامع ــه ی اف ــی هم ــتقیم زندگ غیرمس
ــان  ــن می ــد. در ای ــی ده ــرار م ــر ق ــت تاثی تح
زنــان در جایــگاه مدیــران داخلــی هــر 
خانــواده بــا تــوان مدیریتــی کــه دارند، 
ــه  ــول در جامع ــه تح ــد هرگون می توانن
ــدازد را  ــایه می ان ــواده س ــر خان ــه ب ک
ــران  ــد و بح ــت کنن ــی مدیری ــه خوب ب
ــد؛  ــی پشــت ســر بگذارن ــه خوب ــواده را ب خان
در ایــن صــورت بالتبــع جامعــه هــم بــه 
ــش  ــئله پی ــری در آن مس ــکل نظام مندت ش
ــوارد  ــان در م ــت زن ــذاری مثب ــی رود. اثرگ م
ــه در  ــدد ک ــوع می پیون ــه وق ــی ب ــوق زمان ف
وهلــه اول، زنــان جامعــه نســبت بــه مســائل 
ــود  ــه دوم، خ ــد و در درج ــرت پیداکنن بصی
ــته  ــور داش ــدان حض ــان و می ــن جری در بط
باشــند. متاســفانه گاهــی متاثــر از دو الگویــی 
ــان از ورطــه ی  کــه پیــش تــر گفتــه شــد زن
ــی از دو راه  ــاب یک ــه انتخ ــور ب ــه مجب آن ک
نشــوند و یــا در دوراهــی نماننــد، بــه ســمتی 
ــی  ــی تفاوت ــان ب ــد؛ آن ــش می رون ــر پی دیگ
را انتخــاب مــی کننــد کــه تــا حــدودی 
می تــوان گفــت مطابــق بــا الگویــی التقاطــی 
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زنــان در تاریــخ کهــن بــه فجیع تریــن شــکل 
ــن  ــورد توهی ــا م ــف ی ــر، تضعی ــن تحقی ممک
قــرار می گرفتنــد؛ نگاهــی بــه تاریــخ و گفتــار 
صاحــب نظــران در عصــر قدیــم، خــود شــاهد 
ایــن موضــوع اســت، بــه طــوری کــه ارســطو 
می کنــد:»زن  معرفــی  گونــه  ایــن  را  زن 
ــای  ــاکام، خط ــرد ن ــر م ــت مگ ــزی نیس چی

ــش«. ــت و حاصــل نقصــی در آفرین طبیع
در طــول تاریــخ، اثبــات زن بــه عنــوان انســان 
ــوان موجــود ذی شــعور  ــه عن و پــس از آن ب
و دارای عقــل و فهــم یــک فرآینــد طوالنــی و 
پرمشــقت بــوده اســت. از همــان ابتــدا، خــال 
ــورت  ــه ص ــان ب ــوق زن ــح حق ــاق صحی احق
ــود  ــه وج ــان ب ــر در زن ــت فراگی ــک خواس ی
ــم  ــن ظل ــی ای ــر زن ــه ه ــه طــوری ک ــد، ب آم
ــس  ــود، ح ــح در درون خ ــور واض ــه ط را ب
ــی جهــت احقــاق  می کــرد؛ البتــه جنبش های
حقــوق زنــان شــکل گرفــت، ایــن جنبش هــا 
و  طبیعــی  شــکل  خــود،  راه  ابتــدای  در 
ــت  ــرور از حال ــه م ــا ب ــتند ام ــی داش صحیح
ــر  ــن ام ــارج شــدند و همی ــود خ ــی خ منطق

موجــب ضربــه ی ســنگینی بــه بدنــه ی ایــن جنبــش شــد. بایــد توجــه داشــت، وضــع 
ــوم  ــگ عم ــم و فرهن ــدرن، فه ــر م ــد؛ در عص ــرق می کن ــم ف ــر قدی ــا عص ــود ب موج
مــردم از آنچــه کــه بــود، پیشــی گرفتــه و آگاهــی زنــان و مــردان نســبت بــه جایــگاه 
و حقــوق زنــان، بیــش از پیــش شــده اســت امــا اگــر دقیق تــر نــگاه کنیــم، در عمــل 
ــد. ــه جــا دســت نیافتن ــگاه درســت و ب ــوق و جای ــه حق ــان ب ــع، زن در بســیاری از مواق

حــال مــا زنــان نیازمنــد حرکــت بــه ســمت جایــگاه حقیقــی خــود در اجتمــاع و احقاق 
ــن هــدف نیازمنــد » مســئله شناســی صحیــح  ــرای تحقــق ای حقوق مــان هســتیم. ب
و اصولــی«، » یافتــن سرچشــمه ی مســائل و عوامــل موثــر بــر آن هــا«  و»ترســیم راه 

بــرون رفــت از وضــع موجــود و رســیدن بــه وضــع مطلــوب« هســتیم.

مسئله شناسی صحیح و اصولی
 شــناخت صحیــح مســئله بــه طــور حتــم نیازمنــد مطالعه و بررســِی کارشناســی شــده 
ــان اســتخراج  ــا یــک نــگاه اصولــی و همــه جانبــه مســائل مربــوط بــه زن ــا ب اســت ت
ــا  ــرد ت ــدی ک ــت بن ــائل را اولوی ــد مس ــکالت، بای ــع آوری مش ــس از جم ــردد و پ گ
ــن  ــر ای ــت. اگ ــی پرداخ ــا و اصول ــه ج ــرِی ب ــه کنش گ ــت ب ــب اهمی ــه ترتی ــوان ب بت
مســائل بــه ظرافــت و دقــت رعایــت شــود، قــدم صحیحــی در احقــاق حقــوق زنــان 
برداشــته خواهــد شــد امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه شــود کــه حتمــاً بــه صــورت 
مســتقل عمــل شــود؛ اســتقالل فکــری یکــی از ویژگــی هــای طبیعــی ایــن راه اســت. 
از موانعــی کــه در ایــن راه وجــود دارد، می تــوان بــه سیاســی نگاه کــردن 
ــن  ــت رفت ــت و از دس ــازی نادرس ــئله س ــان، مس ــوزه ی زن ــائل ح ــه مس ب
ــی  ــان عموم ــان در اذه ــوزه ی زن ــه ی ح ــی در حیط ــائل حیات ــت مس اولوی

قدم به قدم ات آرمان زانن
بررسی انحرافات موجود در مسیر احقاق حقوق زنان
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ــد  ــیاری بای ــا هوش ــذا ب ــرد؛ ل ــاره ک اش
ــتباه  ــاختگی و اش ــات س ــر مطالب در براب
ــدازد،  ــه خطــر مــی ان کــه مســیر راه را ب
ایســتاد و مطالبــات و خواســته هــای 
ــاد  ــان را از مســیر درســت، فری اصلــی زن

زد.
ــن  ــان بســیار مهــم اســت، پیــش از آنکــه ای زم
ــد،  ــی  برس ــروز ناگهان ــه ی ب ــه مرحل مشــکالت ب
ــدا  ــان ابت ــود و از هم ــاره ب ــر چ ــه فک ــد ب بای
را  پرقوت تــر  و  قطورتــر  مشــکالت  ریشــه ی 
ــان  ــا زیرکانــه حیــات معضــالت زن قطــع کــرد ت
را بــه خطــر انداخــت و بعــد می تــوان بــه دنبــال 
ــه ی  ــن نکت ــر ای ــت. اگ ــر رف ــه های نازک ت ریش
ــه  ــات ب ــه درســتی اجــرا شــود، مطالب ــف ب ظری

ــد.  ــد ش ــری خواه ــی پیگی ــورت تخصص ص

بررسی علل شکل گیری مسائل
و  مشــکالت  و  مســائل  یافتــن  از  پــس 
اولویت بنــدی صحیــح، الزم اســت سرچشــمه ی 
آن هــا بررســی شــود. گاه ممکــن اســت عوامــل 
فرهنــگ  مشــکالت،  شــکل گیری  بــر  موثــر 
ــی  ــم و مشــکالت حقوق ــه ، سیاســت حاک جامع
ــن  ــات در ذه ــری مطالب ــفانه پیگی ــد. متاس باش
ــا  ــه ب ــده ک ــه دوانی ــوری ریش ــان ط ــان زن و ج
یــک حرکــت اجتماعــی کوچــک بــرای مطالبــات 
ــیدن  ــه خروش ــروع ب ــر، ش ــم اهمیت ت ــیار ک بس
ایــن  حــذف  در  نیــز  نهایــت  در  و  می کنــد 
ــن  ــر ای ــود. اگ ــد ب ــذار نخواه ــکالت، تاثیرگ مش

ــی  ــردی از حــس خروشــنده ی درون ــچ ف ــر هی ــا درســت طــی شــود، دیگ گام ه
ــه اهــداف خــود، اســتفاده ی ســوء نمی کنــد. بارهــا دیــده  ــرای رســیدن ب ــان ب زن
ــداف  ــبرد اه ــرای پیش ــرض، ب ــده ای مغ ــف، ع ــوارد مختل ــه در م ــت ک ــده اس ش
ــاع  ــر، دف ــائل در ظاه ــن مس ــد؛ ای ــتفاده می کنن ــان اس ــوق زن ــام حق ــود، از ن خ
ــان هــای سیاســی  ــرای جری ــر سیاســی ب ــک ام ــا در باطــن ی ــان ام از حقــوق زن
حاکــم اســت. شــناخت صحیــح مســئله و عوامــل شــکل گیری آن در ایــن نقطــه 
بــه زنــان کمــک می کنــد تــا بــه اســم مطالبــات زنــان، امــری سیاســی و یــا هــر 

ــود.  ــل نش ــا تحمی ــه آن ه ــری ب ــتباه دیگ ــر اش ام

ترسیم راه صحیح
پــس از فهــم درســت مســائل زنان و ریشــه یابــی، الزم اســت راه صحیح دســت یابی 
بــه مطالبــات را ترســیم نمــود. فرهنــگ ســازی، طــرح دغدغــه و ترســیم آن بــرای 
ــی  ــه اقدامات ــی کشــور از جمل ــری از مســئولین فرهنگــی و حقوق ــه و پیگی جامع

اســت کــه بایــد انجــام شــود.
ــه  ــردن ب ــنده ک ــری، بس ــه گ ــای مطالب ــی از آفت ه ــد یک ــان می ده ــه نش تجرب
ــای  ــی ارض ــه نوع ــی ک ــت؛ فضای ــا اس ــان فض ــدن در هم ــازی و مان ــای مج فض
ــرای عطــش فعالیــت اســت و ســبب ایجــاد توهــم مشــارکت اجتماعــی  نفــس ب
ــا صــرِف  ــب ی ــتن مطال ــتراک گذاش ــه اش ــده، ب ــه مشــاهده ش ــرا ک ــود؛ چ می ش
ــرای  ــان ب ــان را یــک فعــال اجتماعــی معرفــی می کنــد! و زن هشــتگ پراکنــی زن
ــر، اینســتاگرام، تلگــرام و ...  ــه توئیت خامــوش کــردن عطــش کنش گــری خــود ب
ــادی را در فضــای مجــازی می گذراننــد. از ضعــف هــای  ــرده و ســاعات زی پنــاه ب
مهــم فضــای مجــازی کــه ایــن نــوع کنــش اجتماعــی را دچــار اشــکال می کنــد، 
بمبــاران اطالعــات و داده هــای غلــط و درســت اســت کــه تشــخیص آن زمان بــر 

ــدازد. ــه اشــتباه می ان ــم خــود ب ــش و فه ــده را در دان اســت و خوانن
ــرای فرهنــگ ســازی و  گرچــه فضــای مجــازی یکــی از ظرفیــت هــای متعــدد ب
ــوان  ــری را نمی ت ــه ی مطالبه گ ــا هم ــت ام ــن راستاس ــز در ای ــبی نی ــزار مناس اب
ــای  ــارغ از فهــم دنی ــه حضــور در شــبکه هــای اجتماعــی گــره زد؛ چــرا کــه ف ب
حقیقــی، نوعــی دنیــای غیــر واقعــی در ذهــن ایجــاد می کنــد کــه تعــداد مخاطــب 
ــخص  ــوع را مش ــه آن موض ــی ب ــال عموم ــزان اقب ــب می ــک مطل ــای ی و الیک ه

می کنــد.
بــرای فرهنــگ ســازی بــا ارائــه ی برنامــه هــای مناســب فرهنگی در ســطح کشــور، 
پویــش هــا و حــرکات اجتماعــی و همچنیــن نشــریات می تــوان گام بلنــدی بــرای 
تغییــر دیــدگاه و فرهنــگ مــردم برداشــت. نشــریات فضــای بســیار خوبــی بــرای 
ــت.  ــه آن پرداخ ــت ب ــا خالقی ــوان ب ــتند و می ت ــی هس ــان عموم ــری اذه رهب
یکــی دیگــر از ابزارهــای مــا اثرگــذاری بــر خانــواده، اجتمــاع و دایــره ی آشــنایان 
ــان  ــوزه ی زن ــا در ح ــش م ــرای کن ــا ب ــن پایگاه ه ــد از مهم تری ــه می توان اســت ک
محســوب شــود تــا بــا همــراه کــردن ســایر افــراد مــوج قوی تــری بــرای مطالبــات 

صحیــح ایجــاد کنیــم.

ــزان  در پایــان نکتــه ای کــه نبایــد فرامــوش شــود ایــن اســت کــه هرچــه می
ــح  ــیر صحی ــاب مس ــا انتخ ــر رود، طبیعت ــان باالت ــش زن ــی و دان آگاه
ــد  ــش می یاب ــان کاه ــتفاده از زن ــو اس ــکان س ــود، ام ــر می ش ممکن ت
و تحریــک و تهییــج آنــان بــرای حضــور ناآگاهانــه در مطالبــات صنفــی 
یــا سیاســِی نادرســت بــه حداقــِل خــود مــی رســد. در عــوض در جــای 
ــد و  ــا می یاب ــان معن ــتقامت زن ــتادگی و اس ــق، ایس ــه ح ــح و ب صحی
ایــن دقیقــا همــان چیــزی اســت کــه از بانــوی مســلمان ایرانــی انتظــار 

مــی رود.

ــت  ــد حرک ــان نیازمن ــا زن  م
ــی  ــگاه حقیق ــمت جای ــه س ب
خــود در اجتمــاع و احقــاق 
بــرای  هســتیم.  حقوق مــان 
ــد  ــدف نیازمن ــن ه ــق ای تحق
ــح و  ــی صحی ــئله شناس »مس
ــمه ی  ــی«، » یافتن سرچش اصول
ــر  ــر ب ــل موث ــائل و عوام مس
ــرون  ــیم راه ب ــا« و »ترس آن ه
و  موجــود  وضــع  از  رفــت 
ــوب«  ــع مطل ــه وض ــیدن ب رس

هســتیم...

مقام معظم
رهربی

در هر حرکت اجتامعی، آن وقتی حرکت درست خواهد بود و به نتایج درست خواهد رسید که مبنی بر خرد و تأّمل و تشخیص و مصلحت و مبتنی بر پایه های درست 

و عقالنی باشد. در هر حرکتی که به قصد احقاق حّق زنان انجام می گیرد، عیناً باید همین معنا مالحظه شود... باید هر گونه حرکتی، بر اساس یک بینش خردمندانه، 

مبتنی بر حقایق هستی - شناسایی طبیعت و فطرت زن و طبیعت و فطرت مرد، مسؤولیتها و مشاغل اختصاصی زن، مسؤولیتها و مشاغل اختصاصی مرد و آنچه 

می تواند مشرتک بین این ها باشد - انجام گیرد و از روی انفعال و تقلید نباشد. 76/7/30
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زانن در سهپر سیایس کشور

ــاِن  ــا زن ــی ی ــس و تزیین ــت المجل ــاِن زین زن
دسیســه چیــن و فتنــه گر، ســنتی ترین و 

در عیــن حــال نازل تریــن تصویــری 
ــان در مناصــب  اســت کــه از زن

سیاســی نقــش بســته اســت؛ 
ــه در  ــن صــورت ک ــه ای ب
گذشــته یــا همیــن حاال 
ــورها،  ــی از کش در برخ
عالی تریــن  در  زنــان 
ــور  ــی حض ــام سیاس مق
کــه  می کننــد  پیــدا 

ــاس  ــر اس ــور ب ــن حض ای
و  خانوادگــی  مناســبات 

یــا نســبی  ارتبــاط ســببی 
بــا مــردان اســت ماننــد ملکــه 

ــا در  ــور ام ــخص اول کش ــر ش ــا همس ی
عیــن حــال فاقــد اثرگــذاری هســتند و صرفــاً 
جایــگاه زینتــی و ظاهــری دارنــد. حالــت دوم، 
ــی،  ــات سیاس ــان در اتفاق ــی زن ــش تاریخ نق
ــر  ــه ب ــود ک ــرده ب ــت پ ــالح در پش ــه اصط ب
تصمیــم مــرداِن در صحنــه اثــر می گذاشــتند. 
معروف تریــن قصــه تاریخــی کــه در ایــن بــاره 
شــنیدیم نقــش مــادِر ناصرالدین شــاه در قتــل 

مقام معظم
رهربی

امیرکبیــر اســت و نمونــه معاصــر آن نقــش اعضــای خانــواده مرحــوم هاشــمی در 
ــی وی. ــش سیاس کن

ــت دوم  ــی خاصیــت اســت و حال ــارز حضــوِر ب ــت اول مصــداق ب حال
مصــداق تاثیــر نامبــارک کــه نشــان می دهــد هرگــز نمی تــوان 
نقــش زنــان را انــکار کــرد و از بیــن بــرد امــا می تــوان درصــدد 

طراحــی راهــی نــو و در واقــع راه ســوم بــود.

انقاب اسامی و ایجاد راه سوم
انقــالب اســالمی بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن تحــوالت 
سیاســی اجتماعــِی قــرن اخیــر ســعی در ارائــه تصویــری 
نویــن و برگزیــدن راه میانــه هم در مســائل سیاســی و هم 
در مســائل اجتماعــی داشــت. نفــی رویکــرد شــرقی و غربــی 
ــان رویکــرد مردمــی و اســالمی در  ــد می ــرای پیون و تــالش ب
حکومــت داری، مفهــوم نوینــی را تحــت عنــوان مــردم ســاالری 

دینــی متولــد کــرد. 
چنیــن تالشــی در موضوعــات اجتماعــی ماننــد حــوزه زنــان نیــز قــرار بــود 
بــه وقــوع بپیونــدد؛ بــه ایــن صــورت کــه الگویــی ســوم از زن ارائــه شــود کــه زن 

انقاب اسامی نتیجه تاش برای ایجاد 
پیوندی میان جمهوریت و اسامیت بود؛ 

اما همانگونه که در آستانه دهه پنجم 
جمهوری اسامی نیاز به دمیدن روحی 

تازه در کالبِد خاک گرفته ی مردم 
ساالری دینی داریم؛ الزم است در ارائه 
الگوی سوم از حضور زنان نیز که منادی 
پیوند میان خانواده و حضور اجتماعی -

سیاسی است؛ طرحی نو دراندازیم.

بله، شام همین سؤال را مطرح بکنید که چرا زنان مسؤولیت ها و مدیریت های کلیدی

بورزیم و بگوییم باید حتامً زن در جایی مسؤول شود - آن جاهایی که منع اسالمی

در این نوع موارد می خواهند بررسی کنند و کسانی را به عنوان اصلح انتخاب منایند،

البته این، یک عرف و یک فرهنگ است. این طور چیزها، دستوری هم نیست که

تکرار و استدالل
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ندارند؟ این سؤال قابل قبولی است. چنانچه صالحیت های خوبی در زنان هست - نه این که ما تعصب

ندارد - چون در جاهایی ممکن است منع اسالمی داشته باشد - تا سطوح باال را شامل می شود. وقتی

زنان را هم در کنار مردان و بین این مجموعه ببینند و بدون هیچ گونه تعصب، اصلح را انتخاب کنند.

بخشنامه صادر کنیم. نه، اینها جزو فرهنگ و باورهای جامعه است. باید این قدر گفته بشود، این قدر

بشود، تا این که جا بیفتد .  69/10/16

نــه ماننــد مفهــوم غربــی، ابــزار لــذت جویــی و تامیــن نیــاز در جامعــه باشــد و از 
خانــواده غافــل شــود و نــه در مفهــوم شــرقی موجــودی مهجــور و در خودمانــده 
باشــد کــه حضــور اجتماعــی خــود را از یــاد ببــرد. در صــورت نتیجــه دادن ایــن 
تالش هــا امــروز می بایســت شــاهد فراگیــری الگــوی ســوم یعنــی پیونــد نقــش 
خانوادگــی بــا نقــش اجتماعــی و سیاســی در بانــوان جامعــه می بودیــم؛ در حــال 
ــه  حاضــر اگــر چــه پیشــرفت هایــی در ایــن زمینــه حاصــل شــده امــا قطــع ب

یقیــن بــه آن نقطــه ی مطلــوب و آرمــان خــود نرســیده ایــم.
ــه  ــه چ ــی ب ــب سیاس ــان در مناص ــگاه زن ــروز، جای ــوالت ام ــتی در تح ــه راس ب
شــکل اســت؟ شــکل مطلــوب آن چیســت؟ تفــاوت تاثیــر و حضــور چیســت؟ یــا 
بهتــر هســت بــه اصــل زادگاه ایــن ســوال برگردیــم و بپرســیم اساســا چــرا زنــان 

بایــد در مناصــب سیاســی حاضــر باشــند؟ 
جامعه ای از آِن همه

ــر  ــث و مذک ــیت مون ــتن دو جنس ــه در داش ــودن جامع ــی ب ــه ترکیب ــر ب اگ
معتقدیــم و از طرفــی بــه تفــاوت ایــن دو گونــه در ســاختار ذهنــی و فیزیکــی، 
ســبک مدیریتــی، زاویــه دیــد و انــواع نیــاز بــاور داریــم، پــس بــه شــکل پیــش 
ــری و  ــرای تصمیم گی ــی ب ــای سیاس ــگاه ه ــان در جای ــور زن ــه حض ــرض ب ف
ــاذ  ــن نیســت سیاســتی اتخ ــه ممک ــرا ک ــم؛ چ ــاد داری ــز اعتق ــازی نی تصمیم س

شــود کــه نفــع و ضــرر نیمــی از جامعــه در آن در نظــر گرفتــه نشــود. 
ــرای  ــاز ب ــم س ــر و تصمی ــم گی ــوان تصمی ــه عن ــان ب ــور زن حض

جامعــه نــه بــا نــگاه برابــری زن و مــرد کــه اتفاقــا بــا دلیــِل 
ــاوت دو جنــس الزم اســت.   تف

حضــور یــا تاثیــر؟ تصمیم گیــر یــا 
؟ ز تصمیم ســا

ــگاه  ــک جای ــک زن در ی ــوان ی ــه عن ــوان ب می ت
سیاســی حاضــر بــود امــا تاثیــری نداشــت ماننــد 
حضــور تزیینــی، در عیــن حــال می تــوان در یــک 
منصــب سیاســی نبــود امــا بــر آن اثــر گذاشــت و 
برایــش تصمیم ســازی کــرد.  نهادهــای حاکمیتــی 

مصــداق نهادهــای تصمیم گیــر هســتند؛ ماننــد قــوه 
مقننــه و مجریــه و نهادهــای مدنــی مصــداق نهادهــای 

ــر  ــد ب تصمیم ســاز؛ ماننــد تشــکل هــا و احــزاب کــه بای
نهادهــای حاکمیتــی اثــر بگذارنــد. 

جامعه مدنی؛ نقطه عطف اثرگذاری
جامعــه انســانی نــه یــک پدیــده ی یــک تکــه کــه یــک مفهــوم چنــد الیــه و در 
ــه ی  ــت و کلی ــه ی آن و حاکمی ــی و اولی ــه ابتدای ــردم، الی ــده اســت؛ م ــم تنی ه
نهادهــای حکومتــی الیــه نهایــی آن هســتند. در ایــن میــان الیــه دیگــری وجــود 
ــت محســوب می شــود و  ــردم و حکوم ــه حدفاصــل و نقطــه ی اتصــال م دارد ک
آن جامعــه مدنــی اســت کــه شــامل ســازمان هــای مــردم نهــاد، انــواع رســانه، 
ــد جنــش دانشــجویی،  تشــکل هــای گوناگــون، جنبــش هــای اجتماعــی )مانن

ــود. ــزاب می ش ــری و...( و اح ــان، کارگ زن
ــه خاطــر خاســتگاه مردمــِی آن رصــد، گــردآوری،  کار ویــژه ی جامعــه مدنــی ب
ــد  ــر مانن ــای تصمیم گی ــطح نهاده ــه س ــردم ب ــات م ــال مطالب ــه و انتق تصفی
ــات  ــن مطالب ــه ای ــوان ب ــد رســانه می ت ــا وجــود نهــادی مانن مجلــس اســت و ب

ــه  ــی ب ــال عموم ــه آن اقب ــبت ب ــب داد و نس ضری
ــی را  ــه مدن ــر جامع ــن خاط ــه همی ــود آورد؛ ب وج

می دانیــم.  تصمیم ســاز  نهــادی 
ــن  ــم چنی ــی می توانی ــه زمان ــت ک ــح اس ــر واض پ
از  کــه  بدانیــم  مردمــی  و  مدنــی  را  نهادهایــی 
ــه شــوند و صــدای  ــردم تغذی ــی م زادگاه خــود یعن
ــِر  ــه تحــت تاثی ــه آنک ــند، ن ــی باش ــات مردم مطالب
برخــی نهادهــای حکومتــی مثــال اقلیتــی در مجلس 
ــوان  ــه عن ــند؛ ب ــت باش ــاص در دول ــری خ ــا تفک ی
ــد  ــه در چن ــگاه ک ــان در ورزش ــور زن ــه، حض نمون
وقــت اخیــر مطــرح شــد، مطالبــه ای دســت چنــدم 
ــود کــه نشــان مــی داد نهادهــای  ــان ب در حــوزه زن
ــد  ــی ندارن ــتگاه مردم ــان خاس ــوزه زن ــی در ح مدن
و بازتــاب صــدای عامــه ی زنــان نیســتند وگرنــه بــا 
وجــود مطالبــات اصلــی و برجــای مانــده ای ماننــد 
ــکیل  ــه تش ــوط ب ــن مرب ــل و قوانی ــتغال، تحصی اش
ــه یــک مطالبــه  ــرای پرداختــن ب ــواده دلیلــی ب خان

ــدم وجــود نداشــت. دســت چن
اگــر امــروز قصــد داریــم حضــور 
ــی  ــب سیاس ــان را در مناص زن
ــذار  ــم و اثرگ ــش دهی افزای
ــدا  ــت ابت ــم، الزم اس کنی
در  آنــان  جایــگاه  در 
مدنــی  نهادهــای 
داشــته  بازنگــری 
چــرا  باشــیم؛ 
در  حضــور  کــه 
نهادهــای حاکمیتــی 
الیــه  از  حرکــت  و 
ســمت  بــه  مــردم 
الیــه ی حکومــت مســتلزم 
طــی کــردن الیــه میانــی و 

اســت. مدنــی 
تشــکل هــای دانشــجویی بــه 
دردســترس ترین  از  یکــی  عنــوان 
ــرای  ــه ب ــی، فرصــت حضــور و تجرب ــای مدن گونه ه
ــد و  ــم می کن ــه را فراه ــا جامع ــی ب ــب واقع تخاط
ــای  ــش ه ــا چال ــجو را ب ــران دانش ــد دخت می توان
پیــش رو بــرای حضــور اجتماعــی و از آن پیچیده تــر 

ــد. ــنا کن ــی آش ــش سیاس نق
ــه درجــه ای از تفاهــم و  ــرای رســیدن ب ــن ب بنابرای
همــکاری میــان زنــان و مــردان نیــاز بــه پایه گــذاری 
ــازِی آن  ــگ س ــم و فرهن ــوزش داری ــی و آم فرهنگ
ــوان و  ــی، ج ــای مردم ــِب تشــکل ه ــد از قل می توان

منعطــف رقــم بخــورد.
در  سیاســی  هــای  نقــش  شــدن  دار  عهــده   
تشــکل های دانشــجویی توســط دختــران، می توانــد 
بــه کلیشــه ی حضــور بانــوان در نقــش هــای صرفــا 
فرهنگــی و اجتماعــی پایــان دهــد و نــگاه ترکیبــی 
و مکمالنــه ی زنانــه و مردانــه را در عرصــه سیاســی 
ــا  ــردان ب ــل م ــدن و تعام ــنا ش ــد. آش ــز وارد کن نی
ــرورت  ــر ض ــی از دیگ ــای سیاس ــش ه ــان در نق زن

حضور زنان در ورزشگاه که در چند وقت 
اخیر مطرح شد؛ مطالبه ای دست چندم در 

حوزه زنان بود که نشان می داد نهادهای 
مدنی در حوزه زنان خاستگاه مردمی ندارند 
و بازتاب صدای عامه زنان نیستند وگرنه با 

وجود مطالبات اصلی و برجای مانده ای مانند 
اشتغال، تحصیل و قوانین مربوط به تشکیل 
خانواده دلیلی برای پرداختن به یک مطالبه 

دست چندم وجود نداشت.



ــا در  ــوزِش آن از تشــکیالت دانشــجویی شــروع شــود ت ــد آم ــه بای ــی اســت ک های
ــد.  ــور کن ــاختارمندتری ظه ــط س ــِب رواب ــزب، در قال ــد ح ــر مانن ــی بزرگ ت قالب

ــرف  ــه ص ــوان ب ــی بان ــی سیاس ــش آفرین ــردِن نق ــدود نک ــت دارد مح ــه اهمی آنچ
حضــور در مناصــِب اجرایــی اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه حضــور در نهادهــای 

تصمیم ســاز اگــر اهمیتــی بیشــتر از حضــور در نهادهــای تصمیم گیــر 
نداشــته باشــد، اهمیــت و تاثیــرش قطعــا کمتــر نیســت. بنابرایــن 

ــای  ــدن نهاده ــر ش ــا اثرگذارت ــه ب ــود ک ــدوار ب ــوان امی می ت
ــه  ــم ب ــک خان ــرای ی ــی ب ــرِف کار اجرای ــزاِم ص ــی، ال مدن

ــرود. ــن ب ــدن او، از بی ــناخته ش ــی ش ــوِر سیاس منظ

حضور درصدی یا شایسته ساالرانه؟
اگــر قــرار باشــد دربــاره حضــور بانــوان در مناصــب اجرایــی 
ــوال  ــی ترین س ــع چالش ــن و در واق ــرد، اصلی تری ــت ک صحب

بــه وجــود می آیــد و آن چگونــه انتخــاب شــدن بانــوان 
ــردان  ــرای نحــوه ی حضــور م ــرای مناصــب سیاســی اســت؛ ب ب

ــون  ــدارد چ ــود ن ــبهه ای وج ــچ گاه ش ــی هی ــب سیاس در مناص
ــردان  ــِق م ــِک طل ــت، مل ــرض سیاس ــش ف ــورت پی ــه ص ب

ــان،  تصــور می شــود و در بهتریــن صــورت حــوزه زن
ــان! ــار زن حیطــه ی اختی

آنچــه تــا اینجــا دربــاره ی نهادهــای مدنــی و 
ــد،  ــه ش ــا گفت ــوان در آن ه ــش بان ــرورت نق ض
ــا  ــود ام ــان ب ــازی زن ــوه تصمیم س ــر و نح تاثی
زمانــی کــه تصمیــم می گیریــم کــه حضــور 
سیاســی  جایگاه هــای  در  را  زنــان 
ضریــب ببخشــیم، نحــوه ی انتخــاب 
می شــود  مطــرح  ایشــان 
و معمــوال در ایــن رابطــه 
هــم  مقابــل  در  نــگاه  دو 
قــرار می گیرنــد؛ اول نــگاه 
تبعیــض  یــا  درصــدی 
ــگاه شایســته  مثبــت و دوم ن

ســاالرانه و رقابتــی.
درصــدی  نــگاه  طرفــداراِن 
ــد  ــرایِط رش ــان ش ــه زن ــد ک معتقدن
یکســان بــا مــردان )بــه ویــژه در 
تجربــه  را  سیاســی(  موضوعــات 
بــرای  بایــد  بنابرایــن  نمی کننــد؛ 
هــای  جایــگاه  در  حضورشــان 
سیاســی دســت بــه دامــن تبعیــض 
مثبــت شــد، همان گونــه کــه در 
مــوارد تحصیلــی بــرای مناطــق 
محــروم تبعیــض مثبــت را در نظــر 
برقــرار  عدالــت  تــا  می گیریــم 

ــود. ش
در طــرف مقابــل طرفــداراِن نــگاه 
رقابتــی بــاور دارنــد کــه مناصــِب 
ــه هــا و  حســاس مثــل وزارتخان
ــل  ــس مح ــای مجل ــی ه کرس
ــه تبعیــض  ــرای ارائ مناســبی ب
بــه نفــع بانــوان نیســت و افراد 
شایســته فــارغ از جنســیت 
بایــد بــدان دســت پیــدا کنند 
ــدی  ــور درص ــی حض و از طرف

پس از طی یک پروسه و افزایش اعتماد 
عمومی به جایگاِه سیاسی زنان باید 
حضور درصدی را مانند چرخ های 
کمکی باز کرد تا سیستم شایسته 

ساالری به درستی و مستقل از جنسیت 
حرکت کند. مادام العمر بودِن حضور 
درصدی، فرصِت رقابت و تاش برای 

ارتقا را از زنان می گیرد. 

زنــان بــدون پشــتوانه ی شایســتگی می توانــد 
اعتمــاد عمومــی نســبت بــه کارآمــدی آنــان 

را زیــر ســوال ببــرد.
آنچــه می توانــد  اســت کــه  واضــح 
ــگاه  کارآمــدی را محقــق کنــد ن
شایســته ســاالری اســت 
ــن  ــل چنی ــرای تکمی و ب
ــه آگاه  ــاز ب ــی نی نگاه
مرحلــه ای  ســازِی 
بافــِت  تغییــِر  و 
سیاســی  فرهنــگ 
تــا  امــا  داریــم؛ 
ــن  ــه چنی ــیدن ب رس
می تــوان  ایده آلــی 
ــه  ــدی ب ــرد درص از رویک
عنــوان ابــزاری کوتــاه مــدت 
اســتفاده کــرد و همزمــان بــا آن  

پروســه تغییــر را پیــش بــرد.  
ــا تبعیــض  ــا جایــی ب ــه ایــن صــورت کــه ت ب
مثبــت مانــع از حــذِف زنــان از عرصــه هایــی 
ماننــد کرســی های مجلــس شــد امــا در همان 
حیــن بــا بــه کارگیــری آگاه ســازی و آموزش 
ــدی ایشــان را  ــت ســطح توانمن ضمــن خدم
ــزاب و  ــای مدنی)اح ــید و نهاده ــا بخش ارتق
ــه ارتقــای ســطح  تشــکل ها( خــود را ملــزم ب
ــاِن  ــلی از زن ــا نس ــد ت ــوان کنن ــی بان سیاس
ــه وارد  ــی جامع ــپهر سیاس ــه س ــته ب شایس

شــوند.
ــش  ــه ای و افزای ــن پروس ــی چنی ــس از ط پ
ــان  ــگاِه سیاســی زن ــه جای اعتمــاد عمومــی ب
بایــد حضــور درصــدی را ماننــد چــرخ هــای 
کمکــی بــاز کــرد تــا سیســتم شایســته 
ســاالری بــه درســتی و مســتقل از جنســیت 
ــری  ــال حاضــر تفک ــا در ح ــد ام ــت کن حرک
ــوان در  ــه حضــور درصــدی بان ــد ب کــه معتق
ــاه  ــه کوت ــل ب ــت؛ قائ ــی اس ــب سیاس مناص
مــدت بــودن آن نیســت و نگاهــی همیشــگی 

ــه آن دارد. ب
درصــدی،  حضــور  بــودِن  العمــر  مــادام 
ــا را از  ــرای ارتق ــالش ب ــت و ت ــِت رقاب فرص
ــم  ــی قی ــه نگاه ــا ب ــرد و اتفاق ــان می گی زن
گونــه علیــه زنــان دامــن می زنــد. و اســتفاده 
از آن، تنهــا بــه عنــوان ابــزاری کوتــاه مــدت 

می توانــد مفیــد و موثــر باشــد.
انقــالب اســالمی نتیجــه تــالش بــرای ایجــاد 
اســالمیت  و  جمهوریــت  میــان  پیونــدی 
ــه ی  ــتانه ده ــه در آس ــه ک ــا همانگون ــود ام ب
ــه دمیــدن  پنجــم جمهــوری اســالمی نیــاز ب
روحــی تــازه در کالبــِد خــاک گرفتــه ی مــردم 
ــه  ــم، الزم اســت در ارائ ــی داری ســاالری دین
الگــوی ســوم از حضــور زنــان نیــز کــه منادی 
ــی- ــواده و حضــور اجتماع ــان خان ــد می پیون

سیاســی اســت، طرحــی نــو دراندازیــم. 
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اب تشــکر از زمــاین کــه بــه مــا ختصــاص دادیــد.   
لطفــا تعریــی از حضــور اجمتاعــی زانن ارائــه دهیــد و 
بفرماییــد کــه اساســا ات چــه میــزان زن را در جامعــه 

دارای نقــش موثــر یم بینیــد؟

 بســم اهلل الرحمــن الرحیــم. در ابتــدا الزم مــی بینــم چنــد 
مفروضــی کــه در صحبــت شــما بــود را بهــم بریــزم؛ فرمودید 
مســاله زنــان قبــل انقــالب چالــش بــود و تــا االن هــم یــک 
چالــش هســت و اینکــه زن هــا در هویــت واقعــی خودشــان 
ــه را  ــردو بره ــا ه ــه ی تقریب ــه تجرب ــا ک ــد. م ــرار نگرفتن ق
داشــتیم زمانــی کــه ایــن تحــول بزرگ)انقــالب اســالمی( رخ 
ــا افتــاد کــه فقــط هــم  داد یــک اتفــاق در زندگــی هــای م
ــاره ی آن صحبــت کننــد  نســل هــای مــن مــی تواننــد درب
ــی  ــرده خیل ــدا نک ــن موضــوع تســری پی ــه ای ــن ک ــه ای البت

بــد اســت.
ــد  ــه صــورت چن ــا ب ــرای م ــود کــه فضــا ب ــن ب ــاق ای آن اتف
وجهــی بــاز شــد؛ یــک وجــه آن چنــد وجهــی ایــن بــود کــه 
ــا المــان  ــا ب ــت، دقیق ــدی از زن شــکل گرف ــک ورژن جدی ی
هــای اســالمی کــه یکــی از ایــن هــا بــه عنــوان یــک نشــانه 
ی آشــکار حجــاب بــود . وجــه بعــدی اش ایــن بــود کــه یــک 

مــا در آســتانه چهــل ســالیگ انقــالب اســالیم قــرار داریــم و اب چالــش هــای مختلــی در ایــن مقطــع زمــاین 
ــر  ــان ب ــم و تصورم ــون اب آن مواجهی ــالب اتکن ــش از انق ــه از پی ــی ک ــش های ــی از چال ــتیم . ی ــه رو هس رو ب
ایــن بــود کــه اب پیــروزی انقــالب بتوانیــم بــر آن فائــق آییــم، حــرف اتزه ای بزنیــم و فرهنــگ را تغییــر دهیــم، 
مســاله زن هســت. مــا بــه دنبــال یــک الگــوی ســوم هســتیم کــه ایــن الگــوی ســوم مبتــین بــر دیــدگاه هــای 
اســالم و متناســب اب هویــت حقیــیق زن ابشــد. اکنــون بســیاری از بحــث هایــی کــه مطــرح یم شــود حــول 
بعــد اجمتاعــی زن در ایــن الگــوی ســوم اســت. بــرای بــرریس ایــن مســئله مصاحبــه ای اب خــامن دکــر فریبــا 

عالســوند ، عضــو هیــات علمــی مرکــز تحقیقــات زن و خانــواده ترتیــب دادیــم:
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تحول در فردیّت؛ پیش درآمد حضور اجمتاعی
مصاحبه با دکرت فریبا عالسوند؛ عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه قم

پیرامون حضور اجتامعی زنان، ابعاد، بسرتها و موانع

دفعــه مــا خیلــی آرمــان خــواه شــدیم؛ یعنــی از یــک آدمــی 
بــا آرزوهــای خیلــی ســطحی، تبدیــل شــدیم بــه یــک آدم 
بــا آرمــان هــای خیلــی بــزرگ. یــک وجــه دیگــر ایــن فضــا 
ایــن بــود کــه آن چــه کــه قــرار بــود بــرای مــا بــه عنــوان 
ــادش  ــان« ایج ــود »خودم ــرار ب ــد، ق ــاق بیفت ــان  اتف آرم
کنیــم؛ یعنــی بــه معنــای واقعــی کلمــه اســتقالل را تجربــه 

کردیــم.
ــر  ــن فک ــی همی ــد وجه ــن چن ــوه ای ــی از وج ــع یک در واق
ــش  ــک نق ــم ی ــی خواهی ــا م ــه م ــود ک ــن ب ــه ای ــردن ب ک
عمــده در ایــن فضــای اجتماعــی بــازی کنیــم ولــی پیــش 
درآمــد آن مســئله، یــک تحــول عمیــق در فردیــت خودمان 

ــوده اســت. ــه مفق ــن همــان حلق بود؛ای
ــه  ــد، البت ــازی کردن ــش ب ــالب نق ــا در عرصــه انق ــم ه خان
ــی  ــا هرجای ــدارد. تقریب ــران ن ــالب ای ــه انق ــی ب ــن ربط ای
ــات  ــا هیجان ــی مهمــی همــراه ب در دنیــا کــه یــک دگرگون
ــا  ــه زن ه ــابقه دارد ک ــد، س ــاق بیفت ــودش اتف ــاص خ خ
ــن  ــام ای ــا ام ــد ام ــا بودن ــراول ه ــش ق ــزو پی ــه ج همیش
را تــداوم بخشــیدند؛ اَشــکاِل بــروز و نمــود اجتماعــی 
جدیــدی اتفــاق افتــاد و خیلــی هــم ایــن اتفــاق جســورانه 
ــود کــه  ــود ولــی تمــام ایــن هــا بعــد از آن ب و شــجاعانه ب



در ســاحت کامــال فــردی دخترهــای مــا یــک رخــدادی 
پدیــد آمــد. دقیقــا نقطــه ی خــالء بــرای یــک حضــور 
ــن  ــاس آزادی، ای ــا احس ــنده و ب ــوب، بس ــِی خ اجتماع
حــوزه ی فــردی اســت. چیــزی کــه االن مــا در 
۴۰ســالگی داریــم تجربــه اش مــی کنیــم، فقــط تغییــر 
در فعالیــت اجتماعــی نیســت؛ شــما االن میتوانیــد 
ــه نقطــه  ــن هســت و االن ب ــوب م ــد نقطــه مطل بگویی
ــا  ــا زبــان آمــار چــه ب ی مطلوبــم نرســیدم ولــی چــه ب
زبــان مشــاهدات بالینــی بررســی کنیــد زن هــا اکنــون 
از نظــر فعالیــت اجتماعــی فعــال ترنــد امــا راضــی تــر 
نیســتند. یکــی از عوامــل مهــم ایــن نارضایتــی همــان 
انقــالب درونــی اســت. مــا همیشــه مــی گوییــم فــردی، 

ــه از  ــدی ک ــی بع ــی ول ــی، اجتماع خانوادگ
ــوزه  ــان ح ــم هم ــی کنی ــت م آن غفل

ــی  ــوزه خانوادگ ــت. ح ــردی اس ف
و اجتماعــی خیلــی متاثــر از 

و  اســت  بیرونــی  فضــای 
ــم. از  ــی کنی ــش م درک

ــرخ  ــرد ن ــگاه خــود ف ن
رشــد تحــول، پــس 
پیــش  یــا  رفــت 
ــی  ــی م ــش مخف رفت
آن  در  حــاال  مانــد. 
فضــای فــردی چــه 
بــود  قــرار  اتفاقــی 

ــالب  ــد انق ــد و بع بیفت
افتــاد؟ یکــی از مهمتریــن 

هایــش اعتقــاد، ایمــان و 
ــود. نســل شــما بیشــتر  ــاور ب ب

زمــان کالس  مــا در آن  نســل  از 
رفتــه، ســواد شــما از ســواد آن زمــان 

ــردی  ــک اراده ف ــی ی ــی بیشــتر اســت ول ــا، خیل م
ــه  ــمکش ب ــن کش ــت؛ ای ــکل گرف ــع ش ــدی آن موق ج
شــخص ویژگــی دوم را مــی دهــد بــه نــام اعتمــاد بــه 
ــف  ــای مختل ــارت ه ــاق مه ــن اتف ــس و از خــالل ای نف
ــی آن نســل  اجتماعــی شــکل مــی گیــرد؛ دوره نوجوان
تمامــا در رقابــت هایــی گذشــت کــه جهــت دار بودنــد. 
همچنیــن شــخصی کــه دارد ایــن فضــا را تجربــه مــی 
کنــد بایــد بجنگــد و تجربــه کنــد؛ در واقــع ایــن فــرد 
ــای  ــر مبن ــود ب ــودآگاه خ ــازی ناخ ــاده س ــال آم در ح
ــزرگ  ــک کار ب ــرای ی ــاب و ب ــک انتخ ــده، ی ــک عقی ی
ــه یــک قلــه ی  اســت؛ مثــل کســی کــه تمــام وقــت ب
ــگاه مــی کنــد؛ ایــن فــرد اصــال چیزهــای  دوردســت ن
ــگ  ــه رن ــه چ ــی اینک ــد؛ یعن ــش را نمی بین ــر پای زی
ــم  ــا اســت و... نمــی خواه ــدر زیب لباســی بپوشــد، چق
ــن  ــدا ای ــن احساســات در آن نســل مــرده، اب ــم ای بگوی
مســائل بــرای ایــن فــرد در درجــه اول اهمیت نیســتند. 
ــا خیلــی از دخترهایــی کــه آرایــش مــی کننــد  مــن ب
صحبــت کــردم. تقریبــا همــه اولیــن چیــزی کــه مــی 
گوینــد ایــن هســت کــه مــن بــرای خــودم ایــن کار را 
ــه مــا  مــی کنــم. گاهــی وقــت هــا مــی گوینــد ایــن ب
ــا متفــاوت  ــه نفــس مــی دهــد؛ کســی کــه ب اعتمــاد ب
کــردن چهــره اش و یــه میــکاپ اعتمــاد بــه نفــس پیــدا 
ــه  ــن ب ــگاه م ــد، چقــدر ضعیــف اســت.»االن ن مــی کن
ایــن مســئله انســان شــناختی اســت نــه عقیدتــی«. چرا 
بــرای ایــن آدم تمــام نقــاط روشــن وجــودش و همــه ی 

ــده؟ ــده نش ــم و عم ــش، مه ــی های توانای
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ــور زانن در  ــام)ره( حض ــد ام ــا؛ فرمودی ــوال از کالم مش ــک س ــا ی ــن ج  ات همی
اجمتــاع زمــان انقــالب را تــداوم بخشــیدند؛ چــه بســر هایــی ابیــد وجــود یم 
داشــت بــرای اینکــه تحــویل کــه یم فرماییــد تــداوم پیــدا یم کــرد؟ مشــکل 
کجاســت کــه اکنــون ایــن اراده و ایــن اعمتــاد بــه نفــس دردخــران مــا دیــده 

منــی شــود؟

یــک دلیــل بــر مــی گــردد بــه ایــن کلیشــه ی از بیــن رفتــن شــرایط انقالبــی و تغییــر 
فضــا بــه شــرایط مــدرن.

ــع ارتباطــی و رســانه ای عجیــب غریبــی اســت  یــک دلیــل دیگــر پیــدا شــدن صنای
ــی  ــار مانیتــور شــد »خیل ــی از زن معی ــر گذاشــت. یــک مدل ــا اث کــه در همــه ی دنی
هــم بــرای مــا مانیتــور شــد« کــه اصــال آن زن معیــار نیســت، بــرای همــه ی دنیــا هــم 
معیــار نیســت؛ مثــال برنــدگان اســکار، برنــدگان اِمــی و... . شــاید متوجــه نشــویم امــا 

ــن چنینــی مــی شــود.  ــه آرزو هــای ای ــل ب ــردم تبدی آرمان هــای م
ــمِی  ــر رس ــو غی ــک ج ــر ی ــر دارد تغیی ــه اث ــئله ای ک ــومین مس س
انقالبــی بــه جوهایــی کامــال رســمی اســت؛ مثــال فــرض کنیــد 
ــوزی( » چــون  ــم انجمــن اســالمی)دانش آم ــی رفتی ــا م م
ــتید«  ــالمی هس ــای اس ــن ه ــه انجم ــم اتحادی ــما ه ش
ــن  ــه انجم ــن اتحادی ــا همی ــی م ــاق در زندگ ــن اتف اولی
هــای اســالمی بــود. انــواع و اقســام مســیرها بــرای یک 
خودنمایــی قشــنگ نوجوانــی بــرای مــا فراهــم بــود، 
ــه نویســی،  ــی شــد، مقال ــزار م ــدر مســابقه برگ آنق
روزنامــه دیــواری و... و همــه در ســطح شــهر برگــزار 
مــی شــود. بهتریــن اســاتید مــی آمدنــد، اردو هایــی 
ــا مــی رفتیــم »کــه در یــک مقطعــی واقعــا  کــه م
ــن هــا تعطیــل شــد« بچــه  ــرورش ای در آمــوزش و پ
ــی  ــا آدم های ــردی ب ــه هــای کامــال ف ــن تجرب هــا در ای
هــم ســن و ســال خودشــان و مربــی هایــی کــه اصــال بــه 
عنــوان مســئولیِت کاری نیامــده بودنــد، همــراه مــی شــدند؛ 
ایــن تبدیــل شــد بــه یــک ســری برنامــه رســمی و فرمالیتــه 
ــی  ــن خیل ــد. ای ــرا بکن ــد اج ــی خواه ــرورش م ــوزش و پ ــه آم ک
آســیب زد. مثــال فــرض کنیــد بخشــنامه بیایــد فــالن مراســم دهــه فجــر 
ــود و عکــس  ــام ش ــی انج ــای روتین ــه کاره ــد ی ــه زن و... بع ــزار بشــود، هفت برگ
ــی رفتیــم در یــک ســری کارهایــی کــه مثــل  ــم هــا ول ــه همــه معل گرفتــه بشــود. ن
وظیفــه شــغلی اســت. اصــالح و تربیــت انسان،گســترش روش اســالم و... اصــال وظیفــه 

کاری نیســت. ایــن فضــا خیلــی جاهــا حاکــم شــد.

دقیقــا! یــی از اشــکاالت مــا بــه وضعیــت فعــیل جامعــه بــرای زانن هــم ایــن 
اســت کــه یــک دخــر بــر اســاس فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه فقــط یــک راه پیــش 
روی خــودش یم بینــد؛ مدرســه، دانشــگاه، اشــتغال. ایــن چهارچــوب از 
پیــش تعییــن شــده، قــدرت انتخــاب را از دخــر گرفتــه و اجــازه منــی دهــد او 
بــه عرصــه جدیــدی فکــر کنــد. نظــر مشــا در مــورد ایــن مســئله چیســت؟ بنظــر 
مشــا ایــن موضــوع بیشــر انیش از ضعــف هــای فرهنــیگ اســت یــا قانــوین؟

ــون  ــت؛ چ ــی نیس ــی قانون ــت، خیل ــی اس ــوع فرهنگ ــن موض ــم ای ــی کن ــر م ــن فک م
قانــون ممانعتــی بــرای انتخــاب هــای افــراد نــدارد اال یــک خــط قرمزهایــی کــه ممکــن 
هســت هــر کشــوری داشــته باشــد. ایــن جاســت کــه آن حــوزه فــردی مهــم مــی شــود. 

یــک زیــر ســاختی احتیــاج هســت و آن زیــر ســاخت تربیتــی اســت.
ــا  ــما را ب ــه ش ــد ک ــی ده ــه م ــادی ارائ ــای زی ــه ه ــروز گزین ــده ی ام ــان پیچی جه
ــال انتخــاب  ــه دنب ــا همــه ب ــی طبع ــد ول ــی کن ــدرت انتخــاب بیشــتر ســرگردان م ق
بهتــر هســتیم. زیرســاخت ایــن انتخــاب یــک جســارت و یــک مغــز رشــد یافتــه اســت. 
خانــواده نیــز بایــد بــه انتخــاب ایــن فــرد اعتمــاد کنــد امــا زمانــی خانــواده بــه انتخــاب 
ایــن فــرد اعتمــاد مــی کنــد کــه ایــن فــرد خیلــی مطالعــه کــرده نــه زمانــی کــه او 
فقــط گوشــی بــه دســت بــوده، فقــط عکــس دیــده، فقــط در ســایت هــای مــد بــوده 

و ...
ــد؛ در  ــی ده ــا شــکل م ــای م ــه انتخــاب ه ــم، ب ــه بفهمی ــدون آن ک ــدرن ب ــان م جه
ــما  ــه ش ــت ک ــوب اس ــی خ ــوز خیل ــن هن ــوری. ای ــال دیکتات ــای کام ــک فض ــع ی واق

دقیقا نقطه ی خاء برای یک حضور 
اجتماعِی خوب، بسنده و با احساس 

آزادی، حوزه ی فردی است. زن ها اکنون 
از نظر فعالیت اجتماعی فعال ترند اما 
راضی تر نیستند. یکی از عوامل مهم 

این نارضایتی همان انقاب درونی است. 
ما همیشه می گوییم فردی، خانوادگی، 

اجتماعی ولی بُعدی که از آن غفلت 
می کنیم همان حوزه فردی است.
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عالمه
طباطبایی

اسالم به بهرتین وجهی حریت و استقالل را به زن عطا کرده و چیزی را که دنیا تا زمان طلوع اسالم به او نداده بود داد و زن به 

برکت این نعمت الهی دارای استقالل و اراده و عمل شد. بر این اساس زن مسلامن حق دارد در رسنوشت جامعه خویش و از 

جمله مسأله دفاع مشارکت کند و توان خویش را در این عرصه به اثبات برساند.

بعضی از مناصب سیاسی می توانند 
خیلی تاثیرگذار باشند اما آن 

چیزی که به نظر می رسد فراموش 
کردیم، بینش های سیاسی است. 

بینش های سیاسی نه محدودیت دارند 
و نه جنسیتی اند. ما برای ارتقاء بینش 

سیاسی بانوان چه می کنیم؟ من 
می گویم فعالیت هایمان قریب به صفر 

است.

این جا یک الگوی بسته از مشارکت 
اجتماعی وجود ندارد؛ من اگر سرکار 

نرفتم می توانم یک آدم داوطلب برای 
انجام کارهای خیرخواهانه باشم؛ این به 
نظرم یکی دیگر از نقاط خا مشارکت 
اجتماعی ماست که افراد را تشویق 
نمی کنیم به این مسئله؛ در نتیجه 

احساس نشاطی که افراد از مفید بودن 
خود باید داشته باشند وجود ندارد.

ــی  ــن فرهنگ ــر کار، ای ــد س ــد و بروی درس بخوانی
تریــن شــکل ایــن جهــت دهــی اســت. چیزهــای 

ــر مــا مســلط کــرده. دیگــری هــم ب

ایــن صحیــح اســت کــه بعــد فــردی میتواند 
داریــم  مقــدار  یــه  ویل  ابشــد  گــذار  اثــر 
ــال  ــم؛ در ح ــد رو ابال یم بری ــن بع ــد ای درص
حــارض دخــران در فضایــی بــزرگ یم شــوند 
کــه صــدا و ســیمایش همیشــه الگــوی 
زین را بــه او نشــان داده کــه ایــن روایل را 
ــه  ــرده، همیش ــی ک ــم ط ــت کردی ــه صحب ک
ــا را در  ــن ارزش ه ــا ای ــم ه ــه معل در مدرس
ذهــن او جــا انداختــه انــد و حــق انتخــاب را 
از او ســلب کردنــد. جامعــه درابره ایــن دخــر 

ــرد؟  ــه کاری یم ک ــد چ ابی

 اشــتباه نشــود، وقتــی مــن منتقــد عدم پیشــرفت 
ــش از  ــم بی ــردی هســتم، انگشــت اتهام حــوزه ف
آن کــه متوجــه ایــن جــوان باشــد متوجــه اطــراف 
اوســت! مثــال در تحــوالت افــراد در زمــان انقــالب 
فکــر نکنیــد خانــواده هــا نقــش مهمــی داشــتند؛ 
ــن  ــی ای ــای اجتماع ــود، ارزش ه ــن ب ــتر ای بس
گونــه بــود. وقتــی مــی گوییــم حــوزه فــردی، بــه 
ــه  ــه آن کســی ک ــی اســت، ب ــه مرب آن کســی ک
برنامــه ریــز اســت، بــه آن کســی کــه والــد اســت 
مــی گوییــم. حــوزه فــردی را زمانــی کــه کــودک 
ــکل  ــد ش ــت، بای ــت آن هاس ــوم در دس ــل م مث

بدهنــد. بچــه هــا حداقــل در مقطــع 
ــواده  ــار خان ــا در اختی دبســتان واقع

ــرورش هســتند.  ــوزش و پ و آم
مخالفــم  خیلــی  مــن 

آموزشــی  نظــام  بــا 
نظــام  محــور،  داده 
مبتنــی  آموزشــی 
صــرف بــر مونولــوگ. 
ــد  ــه نبای ــرا مدرس چ
ــه  ــرای تجرب ــی ب جای
بــه  منحصــر  هــای 
یــک  باشــد؟  فــرد 

ــرورِش  ــوزش پ نظــام آم
بــرای  را  آدم  هوشــمند، 

ــازد.  ــی س ــودش م ــده خ آین
چــرا بایــد درس دینــی و قــرآن بــه 

ــت؟  ــه االن هس ــاد ک ــت دربی ــن کیفی ای
ــران خســته  ــای ای ــا، بچــه ه ــه دنی برعکــس هم
ــه  ــس ک ــوند از ب ــی ش ــگاه م از درس وارد دانش
ــوری،  ــت مح ــردم داری، عدال ــد. م درس خواندن
ــه  ــرام ب ــری، احت ــون پذی ــری، قان مســئولیت پذی
ــام  ــهروندی، تم ــوق ش ــه حق ــرام ب ــران، احت دیگ
ایــن هــا در تمــام دنیــا اگــر بخواهــد اتفــاق بیفتــد 

بعــد از خانــواده برعهــده آمــوزش پــرورش 
اســت.

فرمودیــد  کــه  رشایطــی  ایــن  متــام  اب 
ــه  ــن هم ــالیم اب ای ــوری اس ــرا در جمه چ
ادعایــی کــه داریــم از چهــره زن شــاخص 

محــروم ایــم؟ 

چــرا فکــر میکنیــد محرومیــم؟ مــا 
محــروم نیســتیم، زنــان موفــق 

شــوند.  نمــی  مانیتــور 
خیلــی هــا خودشــان را 

ــند  ــی کش ــار م کن
مانیتــور  کــه 
یــا  و  نشــوند 
ــت  ــه سیاس اینک
هــای بازنمایــی 
ــت.  ــط اس ــا غل م
ــال  ــک مث ــن ی م

کــه  زنــم  مــی 
ــد  ــم منتق ــودم ه خ

صــدا و ســیما هســتم؛ 
موقــع  چــه  شــما  مثــال 

خانــم هــا را در صــدا و ســیما 
ــل  ــی مث ــبت های ــط مناس ــد؟ فق ــی بینی م

ــم متخصــص  ــه خان ــن هم ــا ای روز زن و ... . م
داریــم. آن هایــی کــه قلــه انــد را بیاوریــم. یــک 
تنوعــی از زن هــای الگــو وجــود دارد کــه بایــد 
نشــان داده شــوند و مــن مطابــق زندگــی ام از 

هرکــدام الگویــی بگیــرم. 
ــا ســوال اول کــه  ــا دررابطــه ب ام
بایــد  فرمودیــد  مطــرح 
جــا  ایــن  را  نکاتــی 
تکمیــل کنــم؛ باالخــره 
بــر اســاس نیــاز فــرد 
و نیــاز جامعــه یــک 
ــان وارد  عــده از زن
جامعــه می شــوند 
ای  جامعــه  امــا 
بالنــده  و  پویــا 
یــک  کــه  اســت 
درصــد قابــل قبولــی 
زن  هــای  توانمنــدی  از 
همــه  بــرای  را  مــرد  و 
نیازهــای پیــدا و پنهــان خــودش 
اســتفاده کنــد. اوال ایــن باعــث مــی شــود 
ــعه  ــای توس ــاخص ه ــا و ش ــب معیاره در قال
ــه  ــم. توســعه جامع ــرار نگیری ــدرن ق ــان م جه
ــد شــما کشــور پیشــرفته ای  ــدرن مــی گوی م
هســتید بــه شــرطی کــه شــکاف جنســیتی در 
ــار از  ــر آم ــد و اگ ــم کنی ــتغال را ک ــوزه اش ح
بیســت و پنــج بــه هفتــاد و پنــج درصــد رفــت، 

شــما توســعه یافتــه نیســتید. طبیعــی اســت 
ــندیم.  ــی پس ــو را نم ــن الگ ــا ای ــه م ک

ــارکت  ــته از مش ــوی بس ــک الگ ــا ی ــن ج ای
ــرکار  ــر س ــن اگ ــدارد؛ م ــود ن ــی وج اجتماع
ــرای  ــب ب ــک آدم داوطل ــم ی ــم می توان نرفت
ــی  ــم؛ یعن ــه باش ــای خیرخواهان ــام کاره انج
ــک بخشــی از آن  ــرم ی ــاد بگی ــن ی اینکــه م
چــه کــه در ایــن مــام وطــن یــاد گرفتــم 
»کــه خیلــی هــا ممکــن اســت در 
ــرده  ــک ک ــیر کم ــن مس ای
ــک  ــردم ی ــند« برگ باش
بخشــی را بــه صــورت 
رایــگان در اختیــار 
قــرار  جامعــه 
ــه  ــن ب ــم. ای بده
یکــی  نظــرم 
نقــاط  از  دیگــر 
مشــارکت  خــال 
اجتماعــی ماســت 
ــراد را تشــویق  ــه اف ک
ایــن  بــه  نمی کنیــم 
نتیجــه  در  مســئله؛ 
ــراد  ــه اف ــاطی ک ــاس نش احس
ــته  ــد داش ــود بای ــودن خ ــد ب از مفی
باشــند وجــود نــدارد؛ مثــال یــک خانــم 
ــه دار در بســتر فامیلــی خــودش و یــک  خان
نفــر در فرهنگســراها و مســاجد یــا هــر جــای 
دیگــری اســتفاده ببــرد یــا اســتفاده بگیــرد. 
در دنیــا ایــن خیلــی مهــم اســت کــه دانــش 
آمــوز از همــان اول یــاد بگیــرد حتمــا یــک 
بخــش از زندگــی اش، داوطلبانــه عمــل کند؛ 
چــرا کــه بــه ارتقــاء مهــارت و هــم افزایــی در 
جامعــه کمــک مــی کنــد. مــردم چــرا بایــد 

ــد؟ ــول کار کنن ــرای پ ــط ب ــه فق همیش

ایــن گونــه  امــا بســرهای اجمتاعــی 
حضــور در حــال حــارض فراهم نیســت...

ــم  ــی اش فراه ــترهای اجتماع ــی از بس خیل
ــر  ــد، اکث ــار بگیری ــه آم اســت، االن شــما اگ
ــرادی  ــی اف ــد. یعن ــددکاری ان ــا م ــمن ه س
ــد،  ــی کنن ــه کاری م ــه داوطلبان ــتند ک هس
ــود  ــات خ ــول و امکان ــع از پ ــی از مواق خیل
نیــز میگذارنــد؛ اتفاقــا آرام تریــن بخــش 
ــه هــر  ــراد هســتند ب جامعــه هــم همیــن اف
گروهــی کــه از لحــاظ فکــری تعلــق داشــته 
ــه حضــور  ــن گون ــر بســترهای ای ــند. اگ باش
کافــی نیســت کــه مــن هــم معتقــدم کافــی 
نیســت، طبیعتــا بایــد ایــن بســترها را ایجــاد 
ــزه  ــد، انگی ــه جوانی ــما ک ــن را ش ــرد. ای ک
ــد  ــد، بای ــا را راه میندازی ــه ه ــد، مصاحب داری
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اپیدمــی کنیــد. مســئولین هــم موظفنــد ایــن فضاهــا را ایجــاد کننــد 
و ایــن عالقــه را از بچگــی در آنــان ایجــاد کننــد و بعضــی قســمت هــا 
ــا اگــر شــما  ــی اســت؛ مثــال در بعضــی از کشــورهای دنی ــز  قانون نی
بــه یــک خیریــه کمــک مالــی کــردی، دیگــر از دادن مالیــات معــاف 
هســتید، مــا ایــن سیســتم رو نداریــم و در ترکیــه و ایــاالت متحــده 
ــه انجــام دادی، ایــن  ــکا هســت، اگــر شــما آمــدی کار داوطلبان آمری
اســتیکر هایــی را روی لبــاس شــما مــی زننــد و ایــن ارزش اجتماعــی 
ــرم  ــردم محت ــه م ــرای هم ــه ب ــر از اینک ــی باالســت، غی ــی خیل خیل
ــم  ــا ه ــت ه ــد حکوم ــر. بع ــالل احم ــای ه ــل آدم ه ــی شــوی مث م
ســاز و کاری برایــش میگذارنــد؛ مثــال وقتــی میخواهنــد شــخصی را 
اســتخدام کننــد فقــط از او میــزان ســابقه کار را نمــی پرســند بلکــه 
مــی پرســند چقــدر کار داوطلبانــه کــرده اســت. معتقــدم واقعــا نظــام 

ــن جهــت ضعــف دارد. ــا در ای م

اتکیــد  خــاص  طــور  بــه  آقــا  حــرت  و  امــام)ره(  حــرت 
یم کننــد کــه مهــم تریــن وظیفــه زن در خانــواده تعریــف 
ــط  ــی رشای ــز وق ــی زن را نی ــور اجمتاع ــی حض ــود منهت یم ش
ایجــاب یم کنــد واجــب یم داننــد، ایــن الگــو چــه پشــتوانه 
عمــیل دارد؟ چطــور زن یم توانــد بــه هــر دو نقــش برســد؟

ــن کــه زن  ــاز دارد؛ اوال ای ــه عوامــل و مســاعدهای متعــدد نی ــن ب ای
هــا بایــد آزاد باشــند، کســی آن هــا را بــرای انتخــاب هایشــان توبیــخ 

نکنــد.
ــوان اســت. مثــال شــما اگــر   یــک مســاعد دیگــر تربیــت نســل پرت
یــک دختــر را خیلــی ظریــف یــا خیلــی خشــن و اجتماعــی تربیــت 
کنیــد خــب ایــن دختــر نمــی توانــد بــه آن فضــای ایــده آل برســد؛ 
کســی کــه اولویــت هــای خانوادگــی داشــته باشــد ولــی بــه فضــای 
اجتماعــی هــم توجــه داشــته باشــد. ایــن خیلــی مهــم هســت، حتــی 

بــرای پســرهای مــا هــم همینطــور اســت.
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه ایــن خانمــی کــه مــی خواهــد ازدواج 
ــته باشــد، مســئله اش  ــم حضــور داش ــت ه ــد و در عرصــه فعالی کن
ایــن اســت کــه همســرش بــا او همــراه باشــد. یــک آقــا، چــه خانــم 
ــی  ــرق نم ــش ف ــد، اصــال برای ــراه نباش ــه هم ــراه باشــد چ ــا او هم ب
ــور  ــی اینط ــر ذهن ــودش را دارد. از نظ ــی خ ــت اجتماع ــد، فعالی کن
هســتند؛ از خانــه کــه بیــرون مــی رونــد یعنــی در را مــی بندنــد بــه 
ــن طــور نیســت، اصــال  ــم ای ــک خان ــی ی ــا ول ــه مســئله ه روی هم
طبیعتــش ایــن گونــه نیســت. بــه همیــن جهــت هســت کــه هرگونــه 
ــده  ــده و کاهن ــد آزاردهن ــی توان ــر م ــرف همس ــی از ط ــار عصب فش
ــک  ــم ی ــن ه ــرعی و... نیســت، ای ــازه ش ــن روی اج ــد. بحــث م باش
امــر تربیتــی اســت کــه آن مــرد بدانــد کــه اجــازه شــرعی بــه معنــی 
محــدود کــردن دیگــران نیســت و بــرای بهینــه ســازی زندگــی اســت 
؛ لــذا تربیــت نســلی از پســرها کــه بــاور داشــته باشــند همسرشــان 
ــه  ــرج جامع ــی از آن خ ــد گاه ــی توان ــه م ــی دارد ک ــدی های توانمن

بشــود، مهــم اســت.
ــد و آگاه  ــه چــون توانمن مســاعد دوم و ســوم خــود آن زن اســت ک
ــه ای  ــه گون ــه را ب ــوب خان ــای مطل ــته فض ــده و توانس ــت ش تربی
ــه خــب  ــد ک ــی گوین ــان م ــه خودش ــه دارد، بقی ــت بخــش نگ رضای
بــرود بــرای خــودش وقــت بگــذارد. مــن بخواهــم یــه زندگــی درســت 
کنــم کــه شــوهرم بفهمــد اولویــت مــن اســت، بچــه ام بدانــد اولویــت 
ــه  ــا کمــی ســلیقه و مقــداری مهــارت هــای زندگــی ب مــن اســت ب
ــه حداقلــی داشــته باشــی و  ــد. نمــی شــود یــک خان دســت مــی آی

یــک اجتمــاع حداکثــری! 

البتــه ضلــع دیگــری هــم داریــم و آن حاکمیــت و دولــت اســت؛ اگــر یــک 
نظامــی بخواهــد از منافــع کار یــک زن برخــوردار بشــود یــک وظایفــی هــم 
ــه خصــوص احتیــاج دارد  متوجــه اوســت. ســاختارهای شــغلی یــک زن ب
کــه بتوانــد نگرانــی هــای مادرانــه را کــم کنــد؛ بایــد مهــد کــودک نزدیــک 
محــل کار مــادر باشــد، ســاعت کار مــادر انعطــاف داشــته باشــد و ... . اگــر 
نظامــی اســالمی نیســت نیــازی بــه ایــن تمهیــدات نیســت ولــی اگــر یــک 
نظــام اســالمی اســت کــه لیــدر آن نظــام مــی گویــد اولویــت خانواده اســت 
ــام  ــد، آن نظ ــازی کن ــش ب ــم نق ــه ه ــت جامع ــک زن در سرنوش ــی ی ول
موظــف اســت تــاوان مــادری یــک زن را پــس بدهــد، تــاوان همســری هــم 
پــس بدهــد؛ یعنــی چــی تــاوان؟ یعنــی سوبســید مــادری را هــم بدهــد. 
یعنــی یــک مــادری کــه میخواهــد کار کنــد، بایــد هزینــه مهــد کــودک را 
ــادر و  ــر بدهــد، مهــد خــوب باشــد و آرامــش جســمی و روحــی م ارزان ت

آرامــش جســمی بچــه » ولــی نــه در حــد مــادر« را تامیــن کنــد.

حضور زانن در عرصه های سیایس به چه شکل ابید ابشد؟

ایــده ی مــن ایــن اســت کــه مــا بایــد ســه عرصــه حضــور سیاســی را از 
هــم تفکیــک کنیــم؛ بینــش سیاســی، عمــل سیاســی و منصــب سیاســی. 
همــه وقتــی مــی گوینــد مشــارکت سیاســی، روی منصــب سیاســی تمرکــز 
مــی کننــد وزیــر، وکیــل، رئیــس جمهــور و ... . مــن نمــی گویــم ایــن هــا 
ــر بعضــی از بعضــی  ــل توجــه اســت و تاثی ــد، تاثیراتشــان قاب ــر ندارن تاثی
دیگــر نیــز بیشــتر اســت کــه مــا بــه آن توجــه نمــی کنیــم؛ مثــال وزیــر 
ــاد  ــس زی ــدگان زن در مجل ــه نماین ــت ک ــر نیس ــدر موث ــدن اینق زن ش
باشــند. نماینــدگان زن کــه هیــچ وقــت اشــکال نــدارد تعدادشــان بیشــتر 
باشــد. بهتــر مــی تواننــد مســائل زنانــه را نمایندگــی کننــد و بعــد خیلــی 
ــک  ــد کم ــان باش ــی زن ــائل واقع ــری، مس ــورد پیگی ــائل م ــه مس ــه اینک ب
ــه  ــم ی ــده زن از مثــال ســرخس داری ــک نماین ــد ی ــرض کنی ــد؛ ف مــی کن
نماینــده زن مثــال از تهــران داریــم ایــن هــا مســائل بــوم خودشــان را کــه 
مجموعشــان مــی شــود مســائل زنــان ایرانــی مــی آورنــد در مجلــس، نــه 
مســائل زنــان صرفــا پایتخــت نشــین کــه بخشــی از آن هــا مســائل فانتــزی 

هســتند.
بعضــی از مناصــب سیاســی مــی تواننــد خیلــی تاثیرگــذار باشــند امــا آن 
ــی  ــای سیاس ــم، بینش ه ــوش کردی ــد فرام ــر می رس ــه نظ ــه ب ــزی ک چی
ــد.  ــه جنســیتی ان ــد و ن ــت دارن ــه محدودی ــای سیاســی ن اســت. بینش ه
ــان  ــه زن ــه باشــد ب ــرآن پیــدا کنیــد کــه گفت ــه ی ق مثــال یــک جــای آی
بینــش سیاســی داده نشــود. مــا بــرای ارتقــاء بینــش سیاســی بانــوان چــه 
ــه صفــر اســت.  مــی کنیــم؟ مــن مــی گویــم فعالیــت هایمــان قریــب ب

دوم عمــل سیاســی، عمــل سیاســی میتوانــد خیلــی متنــوع باشــد؛ مثــال 
ــد،  ــد، حــرف بزنن ــاره مســائل مدرســه مشــارکت کنن ــی درب ــادران ایران م
ــم در  ــا میخواهی ــی! م ــی- اجتماع ــور کار سیاس ــک ج ــود ی ــی ش ــن م ای
مــدارس مــان بچــه هــا واقعــا حقــوق شــهروندی یــاد بگیرنــد، چــرا ایــن 

صــدا بلنــد نیســت از طــرف زن هــا ؟ 
ــنگ و  ــی قش ــود خیل ــی ش ــدارد و م ــت ن ــم محدودی ــی ه ــل سیاس عم
غیــر قالبــی تعریفــش کــرد. نــه فقــط عضویــت در احــزاب و عضویــت در 
فــالن جریــان؛ مــن کتــاب هــای علــوم سیاســی را نــگاه مــی کنــم، عمــل 

ــف هــای قالبــی دارد.  سیاســی فقــط تعری
ــش و  ــا اهمیت ــه واقع ــت ک ــی اس ــب سیاس ــث مناص ــدی بح ــث بع بح
تاثیرگذاریــش بــه انــدازه آن دو نیســت؛ چــون وقتــی یــک نفــر وزیــر مــی 
شــود، مگــر چقــدر میتوانــد کارش را سیاســی کنــد؟ وقتــی ایــن فــرد بــا 
ایــن وزارتخانــه بــزرگ اســت ولــی مــن معتقــدم در تصمیــم ســازی هــای 
سیاســی خیلــی خــوب اســت کــه هــر طــور کــه امکانــش هســت زن هــا 

حضورشــان را توســعه بدهنــد.



همه ی ما حاصل زیست جمعی مشرتک در اجتامعی هستیم ناهمگون؛ اجتامعی متشکل از زن و مرد، با خواست ها و نیاز های متفاوت؛ مطالباتی که سطح 

کنشگری هر دو گروِه عمده اجتامعی را به منایش می گذارد. در میان مطالبات و خواسته های زنان به عنوان تشکیل دهندگان نیمی از جامعه و نیز تربیت 

کنندگان بخش دیگر جامعه شاهد دوگونه سطح فعالیت متفاوت هستیم.

گونه اول مالک را مطالبات به حق متام زنان این رسزمین را دانسته و نگاه خود را محدود به قرشی خاص منی کند. این جریان غایت نهایی اش را رسیدن به 

هویت حقیقی زنان قرار داده است. این افراد هر دو رویکرِد انکار مشکالت یا سیاه منایی را غلط می دانند و کارهای خود را بر اساس مشکالت حقیقی زنان و 

در جهت رفع آن ها برنامه ریزی می منایند.

گونه دوم لزوما افرادی با اسامی ثقیل فعاالن حقوق زن و قص علی هذا نیستند؛ بلکه کسانی هستند که خواسته یا ناخواسته _که البته بخش عمده فعالیت 

آنان کامال عامدانه است_ در جهت هدایت و شکل گیری و تثبیت یک جریان سیاسی خاص کنش دارند نه فعالیت هایی که معطوف به زنان مبا هو زنان باشد. 

این جریان فمینیستی دریافته است که برای آن که بتواند از نظر افکار عمومی به مقبولیت برسد، باید تقاضاهای سیاسی خود را پشت مطالبات اجتامعی پنهان 

کند و در این صورت چه ابزار مهم تر و تاثیرگذارتری غیر از حوزه زنان؟
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بحــث مشــارکت سیاســی زنــان در نشــریه زنبــق دانشــگاه تهــران 
از رویکــرد جامعــه شناســی سیاســی بررســی شــده اســت؛ عوامــل 
ــاِن سیاســی بازگــو شــده و علــت هــای ایــن  عــدم اعتمــاد بــه زن
عــدم حمایــت از میــان هــم جنســان خودشــان هــم ذکــر شــده 
ــی  ــی عقالن ــدا نگاه ــا در ابت ــت ت ــرده اس ــعی ک ــه س ــت. مقال اس
ــوندگان  ــاب ش ــدگان و انتخ ــیت رای دهن ــر از جنس ــرف نظ و ص
داشــته باشــد امــا در آخــر بــا ایجــاد یــک عــذاب وجــدان کاذب در 
مقابــل یــک الگوریتــم منطقــی بــرای انتخــاب افــراد اصلــح و اعلــم 
در عرصــه سیاســت، بازهــم روی بــه مســائل جنســیتی مــی آورد و 
کنشــگری خــود را تنهــا معطــوف بــه جنــِس زن بــودن مــی کنــد 
و در ایــن مقــام اصــل شایســته ســاالری را کــه خــود مدعــی آن 
اســت، نادیــده مــی گیــرد و قــدرت ورزی سیاســی زنــان را تنهــا در 
تقابــل بــا ســاختار مردســاالرانه مــورد واکاوی قــرار مــی دهــد نــه 
ــان را بــدون ســاختن  آن کــه بخواهــد امــر مشــارکت سیاســی زن
دوگانــه ای از جنــس زن و مــرد تعریــف کنــد؛ درحالــی کــه خــود 
ــر جنســیت کاندیدهــا  ــا ب ــد تنه ــد اســت نبای ــه اش معتق در مقال
تکیــه کــرد و »صــرف جنســیت نمــی توانــد زنــان را بــرای حضــور 
در ســپهر سیاســت متحــد کنــد«؛ گــزاره ای کــه البتــه خــود در 

عیــن تکرارکــردن، بــه آن معتقــد نبــوده اســت.

ــان،  ــی زن ــارکت سیاس ــِی مش ــد و بررس ــوع نق ــن ن ــار ای    در کن
ــا  ــر ب ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــدااا دانش ــه ی ص ــریه ی دختران نش
نگاهــی نقادانــه بــه نــوع عملکــرد معاونــت امــور زنــان و خانــواده ی 
نهــاد ریاســت جمهــوری، در ابتــدای متــن بــه برنامه ششــم توســعه 
و ظرفیــت هایــی کــه در ایــن برنامــه بــرای زنــان در نظــر گرفتــه 
شــده اســت اشــاره کــرده و در ادامــه بــا بیــان اشــکاالت محتوایــی 
ــی  ــی و اجتماع ــارکت سیاس ــث مش ــازی بح ــه س ــه دوگان از جمل
زنــان بــا ایفــای نقــش آنــان بعنــوان همســر و مــادر در خانــواده، 
بــه بررســی نقدمحورانــه ایــن الیحــه پرداختــه اســت. در ادامــه از 
ــدوِی عــده ای را  ــات ب ــا تنهــا مطالب ــن نهــاد خواســته اســت ت ای
ــان کشــور در  ــی زن ــات حقیقــی تمام ــوق و مطالب ــوان حق ــه عن ب
نظــر نگیــرد و بدنبــال یــک کنــش آگاهانــه و هدفمنــد در عرصــه 

ــان باشــد. سیاســت ورزی حــوزه زن

خشــونت هــای جنســیت محــور مــی توانــد ابعــاد گوناگونــی داشــته 
ــی  ــان یک ــه زن ــا علی ــواع خشــونت ه ــتای بررســی ان ــد. در راس باش
ــرار  ــه ق ــورد توج ــتی م ــات فمینیس ــط جریان ــه توس ــادی ک از ابع
ــر  ــن ت ــارت روش ــه عب ــا ب ــادی و ی ــونت اقتص ــت خش ــه اس گرفت
ــن توجــه هماهنــگ  ــه ای ــان اســت کــه البت ــه زن ســرمایه داری علی
خــود جــای بحــث دارد! در بخــش اول مقالــه ی خشــونت اقتصــادی 
نشــریه فــروغ دانشــگاه صنعتــی شــریف، بــا توجــه بــه جهــان بینــی 
فمینســیم، مســئله زنــان خانــه دار و کار بــی مــزد آنــان مــورد نقــد 
قــرار گرفتــه و کارخانگــی از جملــه مصادیــق خشــونت علیــه زن بــه 
ــن بخــش اهمیــت دارد، عــدم  ــه اســت. آنچــه کــه در ای شــمار رفت
ــوق زن در اســالم  ــی حق ــن مبان ــی تری ــه ابتدای اشــراف نویســنده ب
اســت؛ چــرا کــه دردیــِن اســالم خانــه داری جــزو وظایــف زنــان بــه 
ــان داشــته اســت  ــه صراحــت بی ــی اســالم ب شــمار نمــی رود و حت
کــه زن اگــر در خانــه کار هــم بکنــد از لطــف اوســت و حــق دریافــت 
اجرالزحمــه ی خــود بابــت ارائــه امــور مربــوط بــه خانــه و فرزندانــش 
را دارد. ذکــر نکــردن ایــن مســئله از جانــب نگارنــده ی مقالــه تنهــا 
شــاید بــه آن دلیــل باشــد کــه مســئله ی احقــاق حقــوق زنــاِن خانــه 
دار و شــنیدن مطالبــات شــان، هماننــد دیگــر بیانــات نشــات گرفتــه 
از ایــن جریــان، از پیــچ و خــم هــای سیاســی و نــه حقــوق اســالمی 
مــی گــذرد؛ حــال آنکــه دیــن مترقــی اســالم کامــال روشــن و مبیــن 
بــه بیــان ابتدائیــات حقــوق زن در خانــه و خانــواده پرداختــه اســت.

   درایــن میــان امــا نشــریه دخترانــه آفتــاب دانشــگاه شــهید بهشــتی 
در یکــی از مقــاالت خــود بــا بررســی حقوقــی مســئله ســهم االرث در 
اســالم کــه در نشــریه فــروغ بــه نقــد گرفتــه شــده اســت بــه بیــان 
ــه موجــب دیــن اســالم از آن برخــوردار  ــان ب ــواع حقوقــی کــه زن ان
ــر شــده  ــه را متذک ــن نکت ــه درســتی ای ــه و ب ــود پرداخت ــد ب خواهن
ــر  ــدون در نظ ــی زن ب ــام حقوق ــن نظ ــر گرفت ــه » در نظ ــت ک اس
گرفتــن ویژگــی هــای تکوینــی و ویژگــی هــای رفتــاری و عاطفــی او 
غیرعقالنــی اســت و ایــن مهــم تریــن نقــدی اســت کــه میتــوان بــه 
نظــام حقوقــی زن در غــرب وارد کــرد«؛ یعنــی همــان گونــه حقوقــی 
ــروغ در دو  ــه خشــونت اقتصــادی در نشــریه ف ــده ی مقال ــه نگارن ک

حــوزه عمومــی و خصوصــی بــرای زنــان میخواهــد.

ذبح شایسته ساالری اب امس رمز رجل سیایسمغالطه نو در خشونت اقتصادی

مرثیه های انروا

ریحانه پناهی

دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

بررسی نرشیات دانشجویی دانشگاه ها در حوزه زنان
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ــی  ــروغ دانشــگاه صنعت ــان نشــریه ف ــه زن ــان علی ــه زن ــکای مقال » نقطــه ات
ــا اتــکا بــه  شــریف را مــی تــوان دریــک جملــه خالصــه کرد.«شــما زنــان ب
زنانگــی خــود ســبب ضعــف خودتــان میشــوید!« فــروغ ســعی کــرده اســت 
نگاهــی مبتنــی بــر تاریــخ ویــل دورانــت ارائــه دهــد و از نــگاه ســیر تطــور 
تاریخــی بــه بیــان خشــونت علیــه زنــان بپــردازد و بــا طــرح باورهــای ســنتِی 
غلــط و رایــج در میــان زنــان بــه نقــد آن هــا بپــردازد امــا در ایــن میــان تنها 
یــک معیــار را در نظــر گرفتــه اســت؛ جنســیت! و ایــن نــگاه تــک بعــدی و 
ــط  ــان توس ــه زن ــونت علی ــای خش ــر زوای ــه دیگ ــع ب ــرش جام ــی از نگ خال
نویســنده مقالــه را از نظــر نگاهــی کامــل و مانــع تهــی کــرده اســت. آنچــه 
ــات آن دارد، مســاوی دانســتن  ــه اثب ــالش ب ــه مذکــور ت ــروغ در مقال کــه ف
هرگونــه سیســتم خشــن و تبعیــض آمیــز بــا مردوارگــی اســت؛ چنــان کــه 
گویــی دلیــل دیگــری بــرای خشــونت علیــه زنــان نبــوده، نیســت و یافــت هم 
نمــی شــود. ایــن گونــه نــگاه هــای جنســیت زده ای کــه رویکردشــان تنهــا 
ــر اعتقــاد  ــودن اســتوار اســت، در حالــی کــه خــود اقــرار ب ــر مــرد و زن ب ب
بــه فمینیســم و نــگاه انســانی فــارغ از جنســیت مــی کننــد، مــارا بــه ایــن 
ــه  ــن آنک ــاالت و نویســنده هایشــان در عی ــن مق ــه ای ــی رســاند ک ــه م نکت
تــالش مــی کننــد خــود را ورای جنســیت تعریــف کننــد هنوزهــم کــه هنــوز 
اســت ویژگــی هــای زنانــه خــود را عامــل ســتم و ســرکوب دانســته و خــود 
عامــل نــگاه تقلیــل گــرا بــه جنــس زن هســتند. در راســتای چنیــن رویکــرد 
تحدیــد کننــده ای بــه خشــونت هــای وارده بــه زنــان توســط خودشــان، تنها 
فــروغ نیســت کــه مــروج ایــن نــوع از نگــرش اســت بلکــه نشــریه ایراندخــت 
دانشــگاه فردوســی بــه شــکلی بســیار تحقیرآمیزتــر بــه بیــان ایــن موضــوع 
پرداختــه اســت و ســعی کــرده بــا ادبیاتــی ســخیف و کلیشــه ای بــه تحقیــر 
جنــس زن بپــردازد تــا شــاید بتوانــد از دل ایــن تحقیرهــا بــا خشــونت علیــه 
ــرکوفت زدن  ــا س ــود ب ــه خ ــی ک ــد؛ در صورت ــاد کن ــبندگی ایج ــان چس زن
هایــش، بــه مفهــوم زنــان علیــه زنــان عینیــت مــی بخشــد و ســعی دارد تــا 
بــا ادبیاتــی ســطحی و نــازل خــود را بــاال بکشــد و بــا آوردن مصــداق هایــی، 
خشــونت علیــه زنــان را تبییــن کنــد، هرچنــد کــه خــود هنــوز هــم معتقــد 

بــه جنــس دوم بــودن و پذیــرش نابرابــری هــا در مقالــه اســت.

 
ــم و  ــگاه عل ــو دانش ــران بان ــژه دخت ــریه وی ــه نش ــی ب ــر نگاه ــل اگ  در مقاب
صنعــت داشــته باشــیم در مقالــه ای کــه در آن بــه بررســی انــواع خشــونت 
ــه  ــی ب ــر گزینش ــع و غی ــی جام ــا نگاه ــت، ب ــه اس ــان پرداخت ــه زن ــا علی ه
ــواع  بررســی ابعــاد گســترده خشــونت پرداختــه اســت؛ در همیــن راســتا ان
رفتــار هــای گزینشــی و ســلیقه ای جریــان فمینیســتی در مواجهــه بــا انــواع 
خشــونت علیــه زنــان مــورد نقــد گرفتــه اســت؛ به عنــوان مثــال بانــو از زنانی 
در غــزه، لبنــان، یمــن، عــراق و... ســخن بــه میــان مــی آورد کــه علــی رغــم 
ــن  ــی را از ای ــه حمایت ــچ گون ــر ایشــان هی ــا ب ــی خشــونت ه ــل تمام تحمی
جنبــش هــای بــه اصطــالح حمایــت از حقــوق زنــان ندیــده انــد و یــا آنجــا 
کــه زنــان ابــزاری بــرای تبلیــغ انــواع و اقســام کاالهــا و خدمــات محســوب 
مــی شــوند کســی خــم بــه ابــرو نمــی آورد؛ چــرا کــه ایــن نــگاه گزینشــی و 
سیاســت زده حتــی مصادیــق خشــونت علیــه زنــان را هــم درجایــی درنظــر 

مــی گیــرد کــه انتفاعــی بــرای خودشــان حاصــل شــود.

زمین ابزی اصالحات در دوقطیب انصواب "زانن علیه زانن"

دیدگاه های غلط؛ مانع حضور زانن توامنند



ــرُزک اســت. او ات 18 ســالیگ در ایــن هشــر در کنــار خانــواده ی پرجمعیــت  مریــم بلنــدی زین از هشــر کوچــک َب
خــود زنــدیگ یم کنــد و در ســال 81 اب رتبــه 86 کنکــور، رشــته ی حقــوق دانشــگاه اصفهــان را بــرای ادامــه ی 
تحصیــل انتخــاب یم کنــد. نزدیــک بــه اپیــان دوره کارشــنایس، درحــایل کــه هــم کالیس هایــش تــرم 8 را یم 

گذراننــد، در آزمــون کانــون وکال رشکــت یم کنــد و بــرای کارآمــوزی وکالــت پذیرفتــه یم شــود.
ــم  ــز ک ــی ج ــاید توقع ــد. ش ــت؛ او ازدواج یم کن ــدی اس ــم بلن ــدیگ مری ــدی از زن ــل جدی ــاز فص ــال 85، آغ س
ــه  ــود گرفت ــه خ ــد ب ــکیل جدی ــط ش ــای او فق ــت ه ــا فعالی ــا گوی ــیم ام ــته ابش ــای او نداش ــت ه ــدن فعالی ش

ــند. ــا نباش ــان تهن ــه آرزوهایش ــیدن ب ــیر رس ــر در مس ــه دیگ ــت ک ــه اس ــی یافت ــا هرماه ــت و اتفاق اس
خــودش یم گویــد کــه او را اب دو ویــژیگ "رسســخی" و "صبــوری" یم شناســند، کارانمــه ی زنــدیگ خانــوادیگ 
ــور  ــن ابر کنک ــیل چندی ــف تحصی ــل مختل ــی مراح ــرای ط ــت؛ ب ــن مدعاس ــر ای ــاهدی ب ــز ش ــی او نی و اجمتاع
یم دهــد، هــرابر اب رتبــه ای خــوب، کارشــنایس، کارشــنایس ارشــد و ابالخــره دکری در رشــته حقــوق خصویص 
از دانشــگاه اصفهــان و مرجمــی زابن از دانشــگاه پیــام نــور بــرای اســتفاده در کارش. متــام ایــن هــا درحــایل 

اســت کــه حاصــل زنــدیگ ایــن زوِج موفــق، ســه دخــر اســت.
او وکالــت را ادامــه یم دهــد ات روزی کــه مشــکالت وکالــت را ملــس یم کنــد و همچنیــن ایــن گــزاره برایــش 
ــِب  ــِد مناس ــود درآم ــتند«؛ اب وج ــری زانن هس ــن دادگس ــد مراجعی ــود:»حداقل 50 درص ــه یم ش ــل توج قاب

وکالــت، عــزم جــدی بــرای ورود بــه عرصــه ی قضــاوت یم کنــد و موفــق نیــز یم شــود.
بــه خاطــر عملکــرِد خــوب، بــرای قــایض انظــر زنــدان هــا پیشــهناد داده یم شــود و اب ایــن رشط کــه فعــال فقــط 
یــک ســال در ایــن منصــِب ســخت انجــام وظیفــه یم کنــد. ایــن مســئولیت را یم پذیــرد در حــایل کــه بــه گفتــه 
ی خــود هیــچ چیــزی از زنــدان منــی دانســت و اکنــون خــامن بلنــدی قــایض انظــِر زنــدان مرکــزی، زنــدان نســوان 

و کانــون اصــالح و تربیــت اصفهــان و همچنیــن اســتاد دانشــگاه اســت.
ایــن همــت بلنــد و ایــن کارانمــه درخشــان، حــایک از درک صحیــح و عمیــق نســبت بــه خــود و جهــان پیرامــون 

مریــم بلنــدی اســت کــه واکاوی افــکار و تجربیــات او را جــذاب و درعیــن حــال درس آمــوز یم منایــد.
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دیدگاه های غلط؛ مانع حضور زانن توامنند

ــغل  ــا ش ــت؟ و آی ــدر اس ــا در روز چق ــاعت کاری مش س
ــت؟ ــامن هس ــک خ ــب ی ــا مناس ــا اساس مش

ســاعت کاری مــن مثــل تمامــی قضــات بــه ظاهــر از ۷ صبــح 
ــنبه ها  ــر از پنج ش ــه غی ــت، ب ــر اس ــد از ظه ــا ۱۳:۳۰ بع ت
ــه  ــورد اینک ــتم. در م ــرکار هس ــاعت ۱2:۳۰ س ــا س ــه ت ک

چقــدر درگیــر کارم هســتم، بایــد بگویــم در قضــاوت، در 
ــوع  ــتند، ن ــه هس ــا ک ــده ه ــیر پرون ــه ای از س ــر مرحل ه
ــده  ــن حجــم ورودِی پرون ــه ای ــه ای اســت ک ــه گون کار ب
هــا در دادگســتری ها ایــن زمــان کاری را نمی طلبــد؛ 
ــا کار رســیدگی و  ــی کــه کار تحقیــق ی ــع همکاران در واق
صــدور رای را بــر عهــده دارنــد، معمــوال نمی تواننــد ایــن 

مصاحبه با مریم بلندی؛ قاضی ناظر زندان مرکزی و زندان نسوان و 

کانون اصالح و تربیت استان اصفهان

زن
موفق



حجــم از کار را فقــط در زمــان اداری انجــام بدهنــد و آن هــا 
ــت  ــه ی دادگاه  و مدیری ــکیل جلس ــه تش ــد ب ــا می توانن تنه
پرونــده و شــنیدن رای طرفیــن بپردازنــد و صــدور رای قطعــا 
ــه در  ــا چ ــکاران م ــد. هم ــی افت ــان اداری م ــد از زم ــه بع ب
ــه محــل کار  ــع ب ــر مواق ــا چــه در دادســراها در اکث دادگاه ه
خــود برمی گردنــد یــا اینکــه در خانــه بــه رســیدگی پرونــده 

می پردازنــد.

برای این زمان اضافه حقوق دریافت یم کنید؟

ــه کاری  ــن اضاف ــکاران م ــدام از هم ــچ ک ــه هی ــن و ن ــه م ن
مشــخصی دریافــت نمی کنیــم، بــه طــور مثــال بــرای بنــده 
طــوری هســت کار در زنــدان کــه زمــان کاری نمی شناســد و 
اتفاقاتــی کــه در زنــدان می افتــد، شــبانه روزی اســت. یکــی 
ــاب رجــوع هاســت  ــه ارب ــا رســیدگی ب ــای م ــر از کاره دیگ
ــر  ــند و اکث ــان می باش ــواده ی زندانی ــا خان ــب آنه ــه اغل ک
ــرد. بــه صــورت  مواقــع زمانــی بیشــتر از زمــان کاری مــی ب
تلفنــی هــم خیلــی کارهــا پیگیــری مــی شــود. زمانــی پیــش 
ــا ســاعت یــک شــب در اداره  ــود کــه مــن خــودم ت آمــده ب

بــودم و بــه مراجعیــن پاســخ مــی دادم.

بنظــر یم رســد  زیــاد،  ابایــن رشایــط وحجــم کاری 
فقــط  شــغل  ایــن  بــه  ورود  بــرای  مشــا  هــدف 
ــته اید؟ ــری داش ــدف دیگ ــه ه ــوده. چ ــی نب درآمدزای

اصــال شــغل درآمدزایــی نیســت، کســی کــه بــه عنــوان قاضی 
ــرای شــغل خــودش  انتخــاب می شــود، مــالک هایــی کــه ب
ــا  ــت؛ اساس ــی اس ــرعی و قانون ــی ازنظرش ــالک های دارد م
ــته باشــیم. در رشــته ی قضــاوت،  ــی داش ــالک مال ــد م نبای
ســعی بــر نخبــه پــروری و جــذب نخبــگان اســت. مــا بــرای 
ــا  ــم، ب ــم و دوام بیاوری ــن شــغل را انتخــاب کنی ــه ای ــن ک ای
ایــن حجــم کاری و زمــان اضافــه کاری، فقــط عشــق هســت 

کــه مــی توانــد مــا را در ایــن شــغل پایدارتــر کنــد.

ــدنتان  ــه دارش ــالت، ازدواج و بچ ــغل، تحصی ــا ش مش
در  مســئله  ایــن  آیــا  اســت،  رفتــه  پیــش  مــوازی 

زنــدیگ اتن ابعــث ایجــاد چالــش نشــد؟

قطعــا هــم زمــان بــودن ایــن مســائل باهــم مخصوصــا مــادر بــودن، همســرداری و 
مدیریــت ایــن کار، ســخت اســت امــا خانــواده یــک بخــش کوچــک از جامعه اســت 
و اگــر مــا نتوانیــم مشــکالت در خانــواده را حــل بکنیــم، قطعــا نخواهیــم توانســت 
ــه  ــه در جامع ــه ک ــان گون ــم؛ هم ــل بکنی ــر را ح ــزرگ ت ــکالت ب ــه مش در جامع
ــدی  ــک بع ــوان ت ــز نمــی ت ــواده نی ــم در خان ــو بروی ــدی، جل ــک بع ــم ت نمی توانی
جلــو رفــت. فــرد تــک بعــدی هماننــد کســی کــه فقــط یــک قســمت از اعضــای 
ــه نظــر  ــا چهــره ی مناســبی نخواهــد داشــت. ب ــه قطع ــد ک ــش رشــد می کن بدن
مــن هــر کــس چــه خانــم باشــد و چــه آقــا، بایــد کارکــرد هــای مناســبی نســبت 
بــه خانــواده داشــته باشــد تــا تمــام نقــش هــای خــود را بــه خوبــی مدیریــت کنــد، 
مشــروط بــر اینکــه هــم دلــی و همــکاری در فضــای خانــواده صــورت بگیــرد. در 
خانــواده ی مــن نیــز بــه همیــن شــکل بــوده اســت و بــه همیــن خاطــر توانســتم 
همزمــان هــم تحصیــل کــرده و هــم همســر و مــادر باشــم و همچنیــن شــغل خــود 
را حفــظ کنــم . مــن هیــچ گاه فقــط محصــل نبــودم؛ قبل تــر وکیــل بــودم و همــراه 
بــا دیگــر نقــش هایــم بــه شــغل خــودم هــم رســیدم البتــه کــه حضــور اجتماعــی 

موثــر مــد نظــر اســت و شــغل داشــتن مــالک نیســت.
متاســفانه در جامعــه ی مــا یــک آقــا می توانــد هــم وظیفــه ی پــدری و همســری 
ــن  ــته باشــد و ای ــود را داش ــی خ ــم حضــور اجتماع ــرد و ه ــده بگی خــود را برعه
ــه  ــدگاه جامع ــا دی ــرد ام ــواده صــورت می پذی ــکاری خان ــی و هم ــا هم دل ــاق ب اتف
ــن  ــه ای ــه ک ــند؛ البت ــه باش ــن گون ــز ای ــان نی ــه زن ــد ک ــکان را نمی ده ــن ام ای
دیــدگاه یــک دیــدگاه دینــی و فرهنگــی نیســت و بــه ســنت هــای بومــی بــر مــی 
گــردد، ایــن دیــدگاه ســنتی اســت کــه باعــث شــده اســت، از نظــر مــردان یــک 
زن نمونــه، زنــی باشــد کــه فقــط  کارهــای خانــه را مدیریــت می کنــد ولــی ایــن 
کار نتیجــه ای جــز صدمــه زدن بــه زنــان و هــم بــه خانــواده را نــدارد. بــا صدمــه 
زدن بــه خانــم هــا، خانــواده کــه یــک جامعــه ی کوچــک اســت نیــز صدمــه مــی 
بینــد. در واقــع علــت اینکــه مــن توانســتم چنــد مســئولیت را بــا هــم پیــش ببــرم، 
حضــور پــر رنــگ همســرم و قطعــا همراهــی هــای فرزندانــم و همچنیــن تشــویق 
ــردم و  ــت ک ــودم دریاف ــواده ی خ ــرف خان ــه از ط ــی ک ــت های ــرژی مثب ــا و ان ه
همچنیــن خانــواده ی همســرم بــود. خانــواده ی همســرم دقیقــا هماننــد خانــواده 
ی خــودم مشــوق و همــراه مــن بودنــد کــه همــه ی ایــن هــا بــرای مــن انگیــزه 
می شــد و اگــر مقطعــی برایــم ســخت می شــد، ســبب قــوت گرفتــن و بــا انــرژی 

ــد. ــن می ش ــش رفت پی

بــه چــه کاری  درمــورد همــراتن بیشــر توضیــح دهیــد؛ مشــغول 
هســتند و آیــا از ابتــدا موافــق حضــور اجمتاعــی مشــا بودنــد یــا بــه مــرور 

ــرد؟ ــر ک ــان تغیی ــدگاه ایش ــان دی زم

مــن تــازه فــارغ التحصیــل شــده بــود کــه ازدواج کــردم ولــی نکتــه ای جالــب در 
روابــط مــن و همســرم هســت؛ اینکــه در همــان شــب خواســتگاری ایشــان مطــرح 
ــی  ــور اجتماع ــرم حض ــه همس ــتم ک ــد هس ــدت عالقمن ــه ش ــن ب ــه م ــد ک کردن
داشــته باشــد؛ روی شــغل خاصــی یــا درآمــد داشــتن اصــال نظــر نداشــتند ولــی 
اعتقــاد داشــتند کــه یــک خانــم بایــد حضــور اجتماعــی خــود را در جامعــه حفــظ 

کنــد بــرای اینکــه بتوانــد خانــواده را بهتــر مدیریــت کنــد.
خــود بنــده هــم قطعــا عالقمنــد بــودم کــه اگــر موقعیــت شــغلی مناســبی ایجــاد 
شــد، شــاغل باشــم ولــی یکــی از دغدغــه هــای اصلــی ام نبــود. ایــن ذهنیــت بــازی 
کــه همســر مــن نســبت بــه حضــور اجتماعــی بانــوان داشــتند باعــث شــد کــه مــن 

انگیــزه بیشــتری بــرای تــالش بــرای حضــور در جامعــه بدســت بیــاورم.
درمــورد همســر مــن؛ ایشــان وقتــی بــا هــم ازدواج کردیــم، بــه لحــاظ موقعیــت 
ــانس  ــرب و لیس ــات ع ــانس ادبی ــود، لیس ــده ب ــم ش ــان فراه ــه برایش ــغلی ک ش
ادبیــات فارســی داشــتند و فــوق لیســانس عربــی دانشــگاه اصفهــان قبــول شــده 
بودنــد. ضمــن اینکــه در ایــن میــان لیســانس رشــته حقــوق را گرفتنــد و امســال 
هــم دانشــجوی کارشناســی ارشــد فقــه و حقــوق شــدند؛ البتــه یــک مقــدار مــن 
انگیــزه بــرای ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته را را بــرای ایشــان ایجــاد کــردم، شــاید 

فکــر مــی کردنــد ســخت اســت. شــغل ایشــان هــم فرهنگــی اســت.

نکتــه جالــیب کــه اشــاره فرمودیــد ایــن بــود کــه مشــا ارصاری بــه اشــتغال 
نداشــتید و اگــر در خانــه هــم یم ماندیــد، حضــور اجمتاعــی خــوداتن را 

بــه مثــر یم رســاندید؛ ایــن مســاله چطــور یم توانســت پیــش بــرود؟

متاســفانه در جامعــه ی مــا 
هــم  می توانــد  آقــا  یــک 
ــری  ــدری و همس ــه ی پ وظیف
و  بگیــرد  برعهــده  را  خــود 
هــم حضــور اجتماعــی خــود را 
داشــته باشــد و ایــن اتفــاق بــا 
ــواده  ــکاری خان ــی و هم هم دل
امــا  می پذیــرد  صــورت 
دیــدگاه جامعــه ایــن امــکان را 
ــن  ــز ای ــان نی ــه زن ــد ک نمی ده

ــند. ــه باش گون
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ابتــدا یــک مقدمــه؛ علــت اینکــه مــن مــی گویــم 
حضــور صــرف اجتماعــی کفایــت نمی کنــد، ایــن 
اســت کــه مــن بــرای جنــس زن ارزش ویــژه ای 
ــدم زن شــخصیت خــاص و  ــل هســتم و معتق قائ
بســیار قابــل احترامــی دارد؛ حتــی زندانــی هــای 
خانــم قطعــا تحــت تاثیــر عواملــی مجرم شــناخته 
شــدند واال جنــس زن ماهیتــا شــرافت خاصی دارد 
ــا  ــان -ب ــاید در آقای ــه ش ــی دارد ک ــی های و ویژگ

احتــرام بــه تمــام آقایــان- دیــده نشــود.
ــی هــا  ــن ویژگ ــده زن بــا ای ــغلی برازن هــر ش
نیســت. بعضــی از مشــاغل کــه اساســا برازنــده ی 
انســان نیســت. مــن معتقــدم بــرای درنظــر گرفتن 
شــغلی بــرای زن بایــد شــان زنانــه و جنــس مونث 
بــودن او را درنظــر بگیریــم؛ چــه از جانــب دولــت 
ــب  ــه از جان ــف دارد، چ ــتا تکلی ــن راس ــه در ای ک
خــوِد مــِن زن کــه بایــد شــغلی را انتخــاب کنــم 
کــه مــورد بهــره کشــی واقــع نشــوم، تعــارض بــا 
جنســیِت مــن نداشــته باشــد و همچنیــن تعــارض 

بــا وظایــِف مهــم تــر مــن نداشــته باشــد.
درمــورد ســوال شــما؛ مــن قطعــا حضــور خــودم 
را از طریــق فعالیــت هــای پژوهشــی و علمــی در 
ــن االن  ــه همی ــا اینک ــی دادم کم ــه م ــزل ادام من
ــی ام  ــم. کار اصل ــام بده ــتم انج ــر هس ــم حاض ه
را بــه ایــن موضــوع مــی گذاشــتم و بــه پــرورش 
ــرکت در کالس  ــا ش ــودم ب ــی خ ــی و ذهن روح
ــال  ــه در ح ــه البت ــم ک ــدد می پرداخت ــای متع ه
حاضــر بــه خاطــر شــرایط شــغلی ایــن دومــی را 

ــم. ــه بده نتوانســتم ادام

فعــیل  موفقیــت  بــه  رســیدن  مســیر  در 
ــر  ــیگ  ب ــویق و  فرهن ــع حق ــه موان ــه چ اتن، ب

برخوردیــد؟ جنســیت اتن  اســاس 

بعضــی اوقــات جلــوی پــای دونفــر ســنگ هســت 
امــا بــه ایــن صــورت کــه جلــوی پای شــما ســنگ 
بزرگتــری اســت کــه بایــد تــالش بیشــتری بــرای 
عبــور از آن بکنیــد و ســنگ جلــوی پــای دیگــری، 
ســنگ ریــزه اســت؛ کارهــای مــا درمــوارد زیــادی 
منــوط بــه آزمونــی اســت کــه آقایــان دارنــد ولــی 
ــاوت  ــه قض ــا در عرص ــا خصوص ــون ه ــن آزم ای
بــرای یــک خانــم بــه شــدت شــرایط ســخت تــری 

را ایجــاد مــی کنــد.
ــا و  ــم ه ــبت خان ــه نس ــت ک ــن اس ــان آن ای نش
آقایــان تحصیــل کــرده ی دانشــگاهی مــا حداقــل 
۵۰-۵۰ اســت -آمــار دقیــق نــدارم- اگــر خانــم ها 
بیشــتر نباشــند. همــه ایــن افــراد در ایــن آزمــون 
ــن  ــاید در ای ــی ش ــد ول ــی کنن ــرکت م ــا ش ه
ــل  ــدارم- در مقاب ــار دقیــق ن ــاز آم آزمــون هــا -ب
ــوند،  ــذب می ش ــان ج ــه از آقای ــری ک ــر ده نف ه

ــوند. ــذب می ش ــم ج ــر خان ــا دونف ــک ی ی

چرا؟!

ــنتی  ــِی س ــدگاِه فرهنگ ــه دی ــن ک ــل ای ــه دلی ب
درمــورد قضــاوت وجــود دارد کــه در جــذب قضات 
اثرگــذار اســت؛ مــا اساســا بایــد شــرایط فقهــی را 
رعایــت کنیــم اما اکنــون این گونه نیســت و بنده و 

همکارهــای بنــده در قضــاوت مشــغول هســتیم 
ــرش هــا  ــان حجــم اندکــی از پذی ــی همچن ول
ــا  ــود. م ــاص داده می ش ــا اختص ــم ه ــه خان ب
ــاظ  ــه لح ــه ب ــم ک ــه ای داری ــجویان نخب دانش
حجــم پذیــرش جنــس زن امــکان حضــور 

ــد. ندارن
ــن اســت  ــر ای ــد دیگ ــود، بع ــد ب ــک بُع ــن ی ای
کــه بــه یــک ســری از مشــاغِل قضایــی خانــم 
ــد  ــدا کنن ــتغال پی ــد اش ــی توانن ــال نم ــا عم ه
ــود  ــی وج ــع قانون ــا من ــه صریح ــی ک درحال
نــدارد؛ تاکنــون مــا دادســتان و رئیــس شــعبه 
دادگاه زن نداشــتیم. هنــوز بــرای بنــده از 
لحــاظ شــرعی، عقلــی و قانونــی اثبــات نشــده 

ــوع. ــن موض ــت ای اس
ایــن باعــث مــی شــود کــه همــکاران مــا 
انگیــزه ی خــود را بــرای پیشــرفت شــغلی 
شــان از دســت بدهنــد، مگــر یــک خانــم 
چقــدر می توانــد دادیــار باشــد؟ گاهــی ۱۰ 
ــق هســتند؛  ــار تحقی ــی 2۰ ســال دادی ــا حت ت
ــه لحــاظ کار  ــن و ب ــن، شــلوغ تری ســخت تری
فیزیکــی پرکارتریــن کاری کــه یــک نفــر مــی 
توانــد در قــوه قضاییــه داشــته باشــد، کار 

ــت. ــق اس ــمت تحقی ــردن در قس ک
+پــس بایــد تجدیدنظــر جــدی در ایــن مــورد 

در قــوه قضاییــه بشــود...
بلــه، البتــه قــدم مثبتــی انجــام شــده از زمــان 
ــان  ــه زن ــی ک ــی الریجان ــای آمل ــت آق ریاس
اختــالف  قاضــی شــورای حــل  می تواننــد 
باشــند و ایــن قــدم مثبتــی بــرای صدور اســت.

رســیدن  در  را  خــود  خانــوادیگ  تربیــت 
بــه موفقیــت هایتــان چقــدر موثــر یم 
بینیــد؟ بــه خصــوص اینکــه مشــا فــردی 
موفــق هــم در عرصــه حضــور اجمتاعــی و هــم 

در عرصــه خانــوادیگ خــود هســتید.

ــدارم  ــی اســت. مــن پســر ن ــا ســوال خوب اتفاق
ــد،  ــر دارن ــه پس ــانی ک ــا کس ــه ب ــی همیش ول
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ســنتی  فرهنگــِی  دیــدگاِه 
ــود دارد  ــاوت وج ــورد قض درم
کــه در جــذب قضــات اثرگــذار 
اســت؛ مــا اساســا بایــد شــرایط 
ــا  ــم ام ــت کنی ــی را رعای فقه
ــت و  ــه نیس ــن گون ــون ای اکن
ــده در  ــای بن ــده و همکاره بن
هســتیم  مشــغول  قضــاوت 
ــی  ــم اندک ــان حج ــی همچن ول
ــا  ــم ه ــه خان ــا ب ــرش ه از پذی
ــود.  ــی ش ــاص داده م اختص

مطــرح مــی کنــم کــه بایــد بــه پســرهایمان 
ــک زن  ــوق ی ــق و حق ــه ح ــم ک ــاد بدهی ی
ــی  ــوزش غلط ــت. آم ــرد اس ــک م ــدازه ی ان
ــا داده  ــواده ه ــدا در خان ــان ابت ــه از هم ک
ــا  ــم ه ــع پیشــرفت خان ــدا مان می شــود، بع

می شــود.
ــه را  ــن نکت ــم ای ــه دخترهای ــد ب ــن بای م
منتقــل کنــم کــه شــما همــان کاری را 
کــه یــک مــرد می توانــد انجــام دهــد، مــی 
توانیــد انجــام دهیــد البتــه بــا حفــظ حــدود 
و شــئونات مختــص یــک خانــم؛ محدودیــت 
ــت  ــرون، محدودی ــاید از بی ــم نیســت، ش ه
دیــده شــود. مثــال شــخصا حجــاب را خــودم 
انتخــاب کــردم کــه از مــن حفاظــت کنــد 
تــا اتفاقــا بتوانــم حضــور اجتماعــی خــود را 

ــر داشــته باشــم. ــگ ت پررن
ــدان خــود منتقــل کنیــم  ــه فرزن مــا اگــر ب
ــزرگ  ــو توانمنــد نیســتی، او وقتــی ب کــه ت
مــی شــود حتــی اگــر توانمنــد هــم باشــد، 
اعتمــاد بــه نفــِس اینکــه ایــن توانمنــدی را 
بــه نتیجــه برســاند نــدارد. قطعــا ایــن افــراد 
ــق  ــز موف ــود نی ــی خ ــی خانوادگ در زندگ

نخواهنــد شــد چــون ســرخورده شــدند.
ــن  ــرای م ــود ب ــه الزم ب ــی ک ــیر صحیح س
رقــم خــورد. مــن در یــک خانــواده ی 
ــر و  ــدان ۵ دخت ــداد فرزن ــا تع ــت ب پرجمعی
ــتم،  ــر هس ــن دخت ــن آخری ــه م ــر ک 2 پس
ــم  ــا برادرهای ــن ب ــال م ــدم. عم ــزرگ ش ب
بــزرگ شــدم؛ نــگاه جنســیتی در تحصیــل 
ــده نشــد البتــه مــا همگــی موظــف  ــا دی م
ــرها  ــم، پس ــه کار کنی ــل خان ــم داخ بودی
کارهــای  دخترانــه  و  پســرانه  کارهــای 
دخترانــه؛ ایــن تفــاوت وجــود داشــت و 

بایــد هــم وجــود می داشــت.
پــدر و مــادرم خیلــی نقــش داشــتند، 
ــه  ــی ب ــد ول ــد می دادن ــی امی ــادرم خیل م
ــدگاه  ــری دی ــک س ــدرم ی ــاص پ ــور خ ط
هــای روشــن نســبت بــه آینــده داشــتند و 
بــه مــا منتقــل شــد و ایــن باعــث شــد کــه 
مــن فکــر کنــم کــه می توانــم آدم مفیــدی 

باشــم.

اختیــار  در  کــه  فرصــی  از  ممنــون 
مــا گذاشــتید، ان شــاهللا در ادامــه 
ــاهللا  ــید. ان ش ــق ابش ــیراتن موف مس
مــا هــم وظیفــه خودمــان را درســت 

انجــام بدهیــم.

ــاد و  ــالمت و ش ــالم و س ــه س ــدوارم ک امی
ــورمان را  ــه کش ــرای اینک ــید ب ــق باش موف
ــه  ــه زن چ ــازیم، چ ــم، آن را بس ــاد کنی آب

ــرد. م
ــه  ــول اولی ــنگی در اص ــای قش ــدگاه ه دی
ی قانــون اساســی مــا ذکــر شــده کــه اگــر 
ایــران مــان را بــه همیــن اصــول برســانیم، 
قطعــا کشــوری شــکوفا از همــه لحــاظ 

ــت. ــم داش خواهی
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زانن در تالطم 
اقیانوس جهاین شدن

ــه  ــه زانن ب ــه ب ــئله ی توج ــود، مس ــکالت خ ــا و مش ــرش از نیازه ــات ب ــن اطالع ــروز و  ابالرف ــرش ام ــِر ب ــای چمش گی ــت ه ــه پیرشف ــه ب اب توج
صــورِت یــک امــر جــدی و اهمیــت دار بــرای همــه ی دولــت هــا درآمــده اســت. افزایــش ســطح آگاهــی زانن نســبت بــه ســال هــای گذشــته 
نیــز خــود مزیــد برعلــت شــده و جامعــه ی جهــاین را بــه مســت اجــرای عدالــت و احقــاق حقــوق زانن ســوق داده اســت. رعایــت حقــوق زانن 
و حفــظ مزنلــت آانن موضوعــی اســت کــه بــه فعالیــن حقــوق بــرش و حــوزه ی زانن انگیــزه ی تدویــن و اجــرای قوانیــن، کنوانســیون هــا و 
اســناد بیــن امللــیل و مــیل را یم دهــد. اســنادی کــه تــالش یم شــود دولــت هــا و ســازمان هــای بیــن امللــیل متــام تــوان خویــش را بــرای 

اجــرای آن هــا و نــی تبعیــض و ظلــم علیــه زانن بــه کار گیرنــد.
معاهـــدات عـــام بین امللــیل هرکــدام بـــه نحــوی حقــوق زانن را مــورد أتکید قرار دادنــد ویل نتوانســتند مدافعــان حقــوق زانن را رایض کنند. 
یم تــوان گفــت اعالمیــه جهــاین حقــوق بــرش اولیــن ســندی بــود کــه ایــن موضــوع را مــورد بــرریس قــرار داده بــود. شـــش ســال بعــد، 
مجمــع عمومــى بــر روى پيــش نويــس دو ميثــاق مشــغول كار شــد كــه يــى شــامل »حقــوق ســياىس و مــدىن« و ديگــرى شــامل »حقــوق 
اقتصــادى، اجمتاعــى و فرهنــى« بــود؛ اب توجــه بــه اینکــه در هیچ کــدام از ایــن اســناد و میثــاق هــا، زانن موضــوع اصــیل نبودنــد، برخــی 
تشــکل هــای زاننــه و جریــان هــای فمینیســت تــالش خــود را بــرای تنظیــم معاهــدات جدیــد اب موضــوع مشــخص زن بــه کار بســتند. 
نتیجــه ی ایــن تــالش هــا منجــر بــه هتيــه ى پيش نويــی راجــع بـــه مســائل زانن اب عنــواِن اعالمیــه ی »رفــع تبعيــض عليــه زانن« شــد. از 
آن پــس همایــش هــا و اجــالس هایــی پیرامــون مســائل زانن تشــکیل و توجــه ســازمان ملــل بــه ایــن مســئله بیــش از پیــش معطــوف 

شــد.برای آشــنایی بیشــر اب ایــن معاهــدات و اهــداف آن هــا بــه بــرریس برخــی از ایــن اســناد یم پردازیــم.

منشور ملل متحد
منشــور ملــل متحــد در 26 ژوئــن ۱۹۴۵ در 
ــه امضــاء  ــل متحــد، ب ــس مل ــان کنفران پای
ــادی  ــور نه ــن منش ــاس ای ــر اس ــید و ب رس
»ســازمان  عنــواِن  تحــت  بین المللـــی 
۱8ملــل متحــد« بــه عنــوان پایگاهــی جهت 
هماهنگــی اقداماتــی در جهــت حفــظ صلــح 
و امنیــت بین  المللـــی، جلوگیــری از جنــگ 
و تجــاوز، توســعه روابــط دوســتانه و احتــرام 
ــی  ــای اساس ــر و آزادی ه ــوق بش ــه حق ب
تأســیس شــد و بــه موجــب مــاده ی یــک و 
مــاده ی ســه از منشــور ملــل متحــد، اولیــن 

ــد  ــان می کن ــور بی ــن منش ــک ای ــاده ی ی ــید؛ م ــب رس ــه تصوی ــان ب ــت از زن ــن در حمای قوانی
همــکاری بین المللــی در ارتقــاء و ترویــج احتــرام بــه حقــوق بشــر و آزادی هــای اساســی بــرای 
ــا مذهــب بایــد صــورت گیــرد  ــان ی ــژاد، جنــس، زب ــدون تبعیــض در زمینــه ی ن همــه افــراد، ب
و طبــق مــاده ی ســه، دولــت هــای طــرف ایــن میثــاق متعهــد می شــوند کــه تســاوی حقــوق 
ــاق  ــن میث ــده در ای ــی ش ــِی پیش بین ــی و سیاس ــوق مدن ــتفاده از حق ــردان را در اس ــان و م زن
تأمیــن کننــد. فعالیــن حقــوق زن ایــن منشــور را ابتــدای رونــد احقــاق حقــوق زنــان می داننــد 
ــر ایــن منشــور در کنوانســیون حــذف تمــام اَشــکال تبعیــض نســبت  امــا شــکل ویــژه و کامل ت

بــه زنــان آمــده اســت کــه در ادامــه بــه بررســی آن خواهیــم پرداخــت.

کنوانسیون بین المللی حذف تمام اَشکال تبعیض نسبت به زنان
ــط  ــان توس ــت زن ــای وضعی ــدف ارتق ــه ه ــون ب ــه تاکن ــندی ک ــن س ــت مهم تری ــوان گف می ت
ــه  ــن شــده اســت، کنوانســیون حــذف تمــام اشــکال تبعیــض علی ــی تدوی ــن الملل ــای بی نهاده

زنــان اســت. ایــن ســند کــه اســاس تفکــر ســازمان ملــل 
در زمینــه ی زن را تشــکیل می دهــد، حاصــل حــدود  
ــد از  ــام زن اســت و بع ــالش کمیســیوِن مق ســی ســال ت
ــاق  ــزان الح ــترین می ــودک، بیش ــوق ک ــیون حق کنوانس
دولــت هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. هــدف اصلــی 
ایــن کنوانســیون، رســیدن بــه جامعــه ای اســت کــه زنــان 
ــرای  ــه مســاوات کامــل رســیده باشــند و ب و مــرداِن آن ب
رســیدن بــه ایــن هــدف بــه بررســی شــاخص هــای ویــژه 
ــک  ــاده ی ی ــردازد. در م ــف می پ ــای مختل ــط نهاده توس
ایــن کنوانســیون، تبعیــض بــه صــورت زیــر تعریــف شــده 

اســت:
»هرگونــه تمایــز، اســتثنا یــا محدودیــت بــر اســاس 
جنســیت کــه نتیجــه یــا هــدف آن خدشــه دار کــردن یــا 
لغــو شناســایی، بهــره منــدی یــا اعمـــال حقـــوق بشــر و 
آزادی هــای اساســی در زمینــه هــای سیاســی، اقتصــادی، 
ــری  ــه ی دیگ ــر زمین ــا ه ــی ی ــی، مدن ــی، فرهنگ اجتماع
مربــوط بـــه زنــان صــرف نظــر از وضعیــت زناشــویی و بــر 

ــردان.« ــان و م ــان زن ــاوی می ــاس تس اس
اشــکال ایــن تعریــف شــاید در این جــا باشــد کــه هرگونــه 

تفــاوت بیــن زن و مــرد را، بــه تبعیــض تلقــی 
ــیون  ــن کنوانس ــدِی ای ــواد بع ــد. در م می کن

ــه برنامه ریــزی  نیــز دولــت هــا موظــف ب
و ایجــاد ســاز و کارهــای مناســب 

جهــت حــذف تبعیــض می شــوند؛ 
ســاز و کارهایــی کــه اگــر الزم 

ــی را  ــن مل ــد قوانی ــد بای باش
ــر دهــد.  ــز تغیی نی

همــه  از  بیــش  چــه  آن 
بــه  کنوانســیون  ایــن  در 
نوعــی  می خــورد،  چشــم 
ــه زن اســت  ــف ب ــگاه ضعی ن
زن  پیشــرفت  بــرای  کــه 

او را نیازمنــد شــبیه شــدن 
بــه مــرد می دانــد؛ قوانیــن و 

ــز  ــیون نی ــن کنوانس ــای ای بنده
ــده  ــته ش ــاس نگاش ــن اس ــر همی ب

درســت  زن  بــرای  را  رفتــاری  و  انــد 
می دانــد کــه کشــورها در قبــال مــردان بــه کار 

می برنــد؛ از همیــن روســت کــه تفــاوت هــا را نادیــده 
می گیــرد، ویژگــی هــای مخصــوص زن را ضعــف و نقــص 
تلقــی می کنــد و راه کمــک بــه زن را نادیــده گرفتــن ایــن 

می دانــد.  ویژگی هــا 
دیگــر ایــراد ایــن کنوانســیون عــدم اهمیــت بــه مشــکالت 
ــه  ــه صــورت مشــخص اســت؛ ب ــان ب ــی زن ــوی و روان معن
گونــه ای کــه حتــی در یــک مــاده نیــز بــه حقــوق معنــوی 
و اخالقــی زنــاِن جامعــه اشــاره نشــده اســت و تنهــا یــک 
بعــد از ابعــاد وجــودی و هویتــی زن دیــده شــده اســت. زن 
عــالوه بــر هویــت اجتماعــی خــود دارای دو هویــت دیگــر 
هــم هســت؛ بــه عنــوان یــک فــرد و یــک زن و بــه عنــوان 
ــط زن را  ــیون فق ــن کنوانس ــواده. ای ــک خان ــوی از ی عض
بــه عنــوان عضــوی از یــک اجتمــاع بررســی کــرده اســت. 
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــرای زن باع ــو ب ــن الگ ــرای همی اج
ــری جنســیتی در برخــی کشــورها،  ــا وجــود ایجــاد براب ب
خشــونت علیــه زنــان هنــوز یکــی از مســائل اصلــی باشــد 

و کاهــش نیافتــه باشــد.
ــان  ــان زن ــه آرم ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــزار اصل ــت اب عدال
اســت؛ عدالــت بـــه ایــن معنــا کــه هــر یــک از زن و مــرد 

بررسی مهم ترین اسناد بین املللی مرتبط با حقوق زنان

پرونده
ویژه



زنــان اســت. ایــن ســند کــه اســاس تفکــر ســازمان ملــل 
در زمینــه ی زن را تشــکیل می دهــد، حاصــل حــدود  
ــد از  ــام زن اســت و بع ــالش کمیســیوِن مق ســی ســال ت
ــاق  ــزان الح ــترین می ــودک، بیش ــوق ک ــیون حق کنوانس
دولــت هــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. هــدف اصلــی 
ایــن کنوانســیون، رســیدن بــه جامعــه ای اســت کــه زنــان 
ــرای  ــه مســاوات کامــل رســیده باشــند و ب و مــرداِن آن ب
رســیدن بــه ایــن هــدف بــه بررســی شــاخص هــای ویــژه 
ــک  ــاده ی ی ــردازد. در م ــف می پ ــای مختل ــط نهاده توس
ایــن کنوانســیون، تبعیــض بــه صــورت زیــر تعریــف شــده 

اســت:
»هرگونــه تمایــز، اســتثنا یــا محدودیــت بــر اســاس 
جنســیت کــه نتیجــه یــا هــدف آن خدشــه دار کــردن یــا 
لغــو شناســایی، بهــره منــدی یــا اعمـــال حقـــوق بشــر و 
آزادی هــای اساســی در زمینــه هــای سیاســی، اقتصــادی، 
ــری  ــه ی دیگ ــر زمین ــا ه ــی ی ــی، مدن ــی، فرهنگ اجتماع
مربــوط بـــه زنــان صــرف نظــر از وضعیــت زناشــویی و بــر 

ــردان.« ــان و م ــان زن ــاوی می ــاس تس اس
اشــکال ایــن تعریــف شــاید در این جــا باشــد کــه هرگونــه 

تفــاوت بیــن زن و مــرد را، بــه تبعیــض تلقــی 
ــیون  ــن کنوانس ــدِی ای ــواد بع ــد. در م می کن

ــه برنامه ریــزی  نیــز دولــت هــا موظــف ب
و ایجــاد ســاز و کارهــای مناســب 

جهــت حــذف تبعیــض می شــوند؛ 
ســاز و کارهایــی کــه اگــر الزم 

ــی را  ــن مل ــد قوانی ــد بای باش
ــر دهــد.  ــز تغیی نی

همــه  از  بیــش  چــه  آن 
بــه  کنوانســیون  ایــن  در 
نوعــی  می خــورد،  چشــم 
ــه زن اســت  ــف ب ــگاه ضعی ن
زن  پیشــرفت  بــرای  کــه 

او را نیازمنــد شــبیه شــدن 
بــه مــرد می دانــد؛ قوانیــن و 

ــز  ــیون نی ــن کنوانس ــای ای بنده
ــده  ــته ش ــاس نگاش ــن اس ــر همی ب

درســت  زن  بــرای  را  رفتــاری  و  انــد 
می دانــد کــه کشــورها در قبــال مــردان بــه کار 

می برنــد؛ از همیــن روســت کــه تفــاوت هــا را نادیــده 
می گیــرد، ویژگــی هــای مخصــوص زن را ضعــف و نقــص 
تلقــی می کنــد و راه کمــک بــه زن را نادیــده گرفتــن ایــن 

می دانــد.  ویژگی هــا 
دیگــر ایــراد ایــن کنوانســیون عــدم اهمیــت بــه مشــکالت 
ــه  ــه صــورت مشــخص اســت؛ ب ــان ب ــی زن ــوی و روان معن
گونــه ای کــه حتــی در یــک مــاده نیــز بــه حقــوق معنــوی 
و اخالقــی زنــاِن جامعــه اشــاره نشــده اســت و تنهــا یــک 
بعــد از ابعــاد وجــودی و هویتــی زن دیــده شــده اســت. زن 
عــالوه بــر هویــت اجتماعــی خــود دارای دو هویــت دیگــر 
هــم هســت؛ بــه عنــوان یــک فــرد و یــک زن و بــه عنــوان 
ــط زن را  ــیون فق ــن کنوانس ــواده. ای ــک خان ــوی از ی عض
بــه عنــوان عضــوی از یــک اجتمــاع بررســی کــرده اســت. 
ــه  ــت ک ــده اس ــث ش ــرای زن باع ــو ب ــن الگ ــرای همی اج
ــری جنســیتی در برخــی کشــورها،  ــا وجــود ایجــاد براب ب
خشــونت علیــه زنــان هنــوز یکــی از مســائل اصلــی باشــد 

و کاهــش نیافتــه باشــد.
ــان  ــان زن ــه آرم ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــزار اصل ــت اب عدال
اســت؛ عدالــت بـــه ایــن معنــا کــه هــر یــک از زن و مــرد 

ــوند و  ــوردار ش ــان برخ ــی ش ــای تکوین ــی ه ــا ویژگ ــب ب ــف مناس ــوق و تکالی از حق
چیــزی بــر آنــان تحمیــل نگــردد. ایــن ظلــم بــه زن و مــرد اســت کــه توانایــی هــــا، 
تفــاوت هــا و ویژگــی هــای تکوینــی آنــان نادیــده گرفتــه شــود و ایــن یکــی از نــکات 
اساســی اســت کــه موجــب ناکارآمــدی ایــن ســند شــده اســت؛ گســترش روز افــزون 
انحــالل خانــواده هــا، افزایــش خانــواده هــای تــک والدینــی، کاهــش روزافــزون ازدواج 
ــترش  ــرر، گس ــای مک ــقط جنین ه ــروع، س ــی نامش ــط جنس ــیع رواب ــترش وس و گس
ــای  ــران ه ــدید، بح ــت ش ــالء معنوی ــودکان، خ ــری ک ــان، پرخاش گ ــکاری جوان بزه
روحــی زنــان و تنهایــی و افســردگی روزافــزون زنــان، افزایــش خشــونت علیــه آنــان و 

آزارهــای جســمی و روانــی نتیجــه ی توســعه ی الگــوی مذکــور اســت.

سند توسعه پایدار
رؤســای دولت هــا، نماینــدگان بلندپایــه ی نهادهــای تخصصــی ســازمان ملــل متحــد 
و جامعــه مدنــی در ســپتامبر 2۰۱۵ گــرد هــم آمدنــد و در مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل متحــد، دســتورکار توســعه پایــا 2۰۳۰ را تصویــب کردنــد. ایــن دســتورکار کــه 
جایگزیــن اهــداف توســعه هــزاره شــد، شــامل ۱۷ هــدف اصلــی و ۱6۹ هــدف ویــژه 
اســت کــه نقشــه راه جامعــه ی بین المللــی را در زمینــه توســعه ی پایــا بــرای پانــزده 
ســال آینــده ترســیم می کنــد. طبــق برنامــه ی ســازمان ملــل اهــداف ایــن دســتورکار 
ــی شــوند و راهنمــای تصمیمــات هــر  ــه 2۰۱6 در کشــورها عملیات ــد از اول ژانوی بای

کشــور بــرای پانــزده ســال آینــده قــرار گیرنــد.
ایــران بــا عضویــت در هیــأت اجرایــی نهــاد زنــان ســازمان ملــل، متعهــد 
ــل از ســال 2۰۱6-2۰۱۹  ــی کــردن برنامــه ســازمان مل ــه اجرای ب
ــان «  ــازی زن ــد س ــیتی و توانمن ــری جنس ــر »براب ــی ب مبن
ــور  ــت ام ــمی معاون ــایت رس ــال۱۳۹۵ س ــد. در س ش
ــواده ریاســت جمهــوری  برنامــه خویــش  ــان و خان زن
ــدار  ــر اســاس هــدف پنجــم اهــداف توســعه پای را ب
ــیتی و  ــری جنس ــه براب ــتیابی ب ــوان »دس ــا عن ب
ــالم  ــران« اع ــان و دخت ــه زن ــازی هم توانمندس
ــس از  ــی پ ــدت کوتاه ــد در م ــر چن ــود؛ ه نم
ــان و  ــور زن ــت ام ــه معاون ــرد ک ــالم ک آن اع
ــه  ــر دارد ب ــوری در نظ ــت جمه ــواده ریاس خان
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــزی ب ــه ری ــور برنام منظ
هــدف پنجــم اهــداف توســعه پایــدار بــا عنــوان 
»دســتیابی بــه عدالــت جنســیتی و توانمندســازی 
ــه ی راه  ــن نقش ــران« و تدوی ــان و دخت ــی زن تمام
ملــی در ایــن زمینــه، اقــدام بــه تدویــن گــزارش وضــع 
ــدف  ــدرج در ه ــای من ــاخص ه ــر ش ــی ب ــود مبتن موج
پنجــم نمایــد؛ البتــه معاونــت امــور زن و خانــواده ریاســت 
ــی  ــس از بوم ــند پ ــن س ــه ای ــت ک ــرده اس ــالم ک ــوری اع جمه
ســازی در کشــور اجــرا خواهــد شــد. در زیــر بــه بررســی برخــی از اهــداف 

ــم پرداخــت: ــن ســند خواهی ای
هدف اول: پایان دادن همه اَشکال تبعیض علیه زنان و دختران

ایــن هــدف تقریبــا بــر مبنــای اهــداف کنوانســیون رفــع تبعیــض علیــه زنــان اســت 
کــه در قبــل توضیــح داده شــد. آن چــه الزم اســت در اینجــا مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
اصــل چهــارم قانــون اساســی اســت کــه طبــق آن اســالمی بــودن قوانیــن بــر همــه 

چیــز حاکــم اســت و اصــول دیگــر بایــد در پرتــو آن تفســیر شــوند.
هــدف ســوم: ریشــه کنــی همــه اقدامــات زیــان بــار ماننــد ازدواج کــودکان و ختنــه 

دختــران
ــه  ــدان توج ــد ب ــند بای ــن س ــه ای ــن ب ــه در پرداخت ــواردی ک ــن م ــی از مهم تری یک
ــن  ــات بی ــالمی و ادبی ــگ اس ــات و فرهن ــودک در ادبی ــاوت ک ــف متف ــت، تعری داش
ــه رســمیت شــناخته شــدن ارتبــاط جنســی افــراد  الملــل اســت و نکتــه ی دیگــر ب

ــت. ــال اس ــر ۱8 س ــراد زی ــت ازدواج اف ــال ممنوعی ــن ح ــال و در عی ــر ۱8 س زی
هــدف ششــم: تضمیــن دسترســی جهانــی بــه ســالمت جنســی و بــاروری و حقــوق 
بــاروری بــر طبــق برنامــه عمــل کنفرانــس جمعیــت و توســعه، برنامــه عمــل پکــن و 

دیگــر اســناد و دســتاوردهای کنفرانــس هــا
ــکام  ــاروری در اح ــی و ب ــالمت جنس ــه س ــف از جمل ــاد مختل ــان در ابع ــالمت زن س
اســالمی و همچنیــن قوانیــن ملــی مــورد اهتمــام جــدی اســت امــا در ایــن هــدف 
ــط جنســی خــارج از چارچــوب ازدواج  ــن و رواب ــدار ســقط جنی از ســند توســعه پای
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آن چه بیش از همه در کنوانسیون 
حذف تمامی اشکال تبعیض نسبت 
به زن به چشم می خورد، نوعی نگاه 
ضعیف به زن است که برای پیشرفت 
زن او را نیازمند شبیه شدن به مرد 

می داند؛ از همین روست که تفاوت ها را 
نادیده می گیرد، ویژگی های مخصوص 

زن را ضعف و نقص تلقی می کند و 
راه کمک به زن را نادیده گرفتن این 

ویژگی ها می داند.

بررسی مهم ترین اسناد بین املللی مرتبط با حقوق زنان



ــق  ــدن و ح ــر ب ــلط ب ــق تس ــوان ح ــا عن ب
بهــره منــدی از آزادی در رفتارهــای جنســِی 
ــان  ــلم زن ــوق مس ــزء حق ــه، ج رضایتمندان
برشــمرده شــده اســت. همچنیــن عــالوه بــر 
ــدف،  ــن ه ــاره در ای ــورد اش ــناد م آن در اس
احتــرام بــه گرایشــات جنســی و به رســمیت 
شــناختن همجنس گرایــی و جنســیت هــای 
ــه ی  ــت. تک ــده اس ــر ش ــاوت الزم ذک متف
ــوان  ــدف را می ت ــن ه ــازل ای ــده ی پ گمش
ــاز  ــه فرهنــگ کشــور اســالمی و نی توجــه ب
ــاره  ــز اش ــتر نی ــت. پیش ــران دانس ــان ای زن
شــد کــه آمــوزش بــرای زنــان امری ضــروری 

ــا چــه  ــا چــه آموزشــی و ب اســت ام
هدفــی؟ آیــا دسترســی کودکان 

ــات  ــه اطالع ــان ب و نوجوان
آمــوزش  و  جنســی 

جنســی  روابــط 
ایمــن ولــو خارج 
چارچــوب  از 
مــورد  ازدواج 
تاییــد فرهنــگ 
ــت؟  ــی اس ایران
آیــا خانــواده ی 
حتــی  ایرانــی 

فرهنــگ  ورای 
اســالمی می پذیــرد 

ــوان  ــودک و نوج ــه ک ک
بــاروری،  خدمــات  بــه 

ــگیری از  ــی و پیش ــات جنس اطالع
بــارداری دسترســی داشــته باشــد؟

ــی  ــازمان مل ــمِی س ــای رس ــار ه ــق آم طب
ــش  ــه کاه ــت رو ب ــد جمعی ــرخ رش ــار، ن آم
اســت امــا کاهــش آمــار بــاروری بــرای 
ــده و  ــی گردی ــوب تلق ــدار مطل ــعه پای توس
ــنتی  ــای س ــه ه ــه کلیش ــا آن چ ــه ب مقابل
نامیــده انــد ، زنــان بــه ســمت کاهــش 

می شــوند.  داده  ســوق  فرزنــدآوری 

سند 2030 
بیــن  ای  برنامــه  آمــوزش2۰۳۰،  برنامــه 
المللــی بــرای تحقــق آرمــان چهــارم از 
توســعه  اهــداف  آرمان هــای  مجموعــه 
پایــدار یونســکو اســت و بــه هدف توســعه ی 
نظــام آموزشــی کشــورها در تمامــی ســطوح 
و  غیررســمی  از رســمی،  اعــم  آمــوزش، 
ســاختار نایافتــه، بــرای دســتیابی بــه جامعــه 
ای پایــدار و ســاختاریافته نگاشــته شــده 
اســت. هــدف اصلــی ایــن ســند، »تضمیــن 
آمــوزِش باکیفیــت، برابــر و فراگیــر و ترویــج 
فرصت هــای یادگیــری مادام العمــر بــرای 
همــه« اســت. از ســوي یونســکو، بــرای 
ــژه  ــدف وی ــت ه ــان، هف ــن آرم ــق ای تحق
طراحــي شــده اســت. ایــن اهــداف عبارتنــد 
از: آمــوزش ابتدایــی و متوســطه ی فراگیــر، 
توســعه ی مراقبــت کودکــی و آمــوزش 
پیش دبســتانی و فراگیــر، دسترســی برابــر به 
آمــوزش عالــی و آمــوزش فنــی و حرفــه ای، 

و  شایســته  کار  بــرای  مختلــف  مهارت هــای 
شــرافتمندانه، فراگیــری و دسترســی برابــر زنــان 
و مــردان بــه فرصت هــای آموزشــی، ســوادآموزی 
فراگیــر جوانــان و آمــوزش شــهروندی بــرای 

ــدار. ــعه ی پای توس
ــند  ــن س ــکو، ای ــند 2۰۳۰ یونس ــرش س ــا پذی ب
مقــدم و به عنــوان یکــی از اســناد باالدســتی 
یعنــی  می شــود؛  محســوب  تلقــی  کشــورها 
ــند  ــا س ــد در همســویی ب ــا بای ــناد کشــور م اس
توســعه یونســکو اجــرا شــود. یکــی از ابهامــات و 
مســائل اصلــی دررابطــه بــا ایــن ســند این اســت 
کــه بــا وجــود اســناد باالدســتی موجود درکشــور 
ماننــد ســند تحــول آمــوزش و پــرورش کــه 
بــر ســاختار و فرهنــگ ایرانــی منطبق 
ــه ســند  اســت، اولویــت اجــرا ب
می گیــرد  تعلــق   2۰۳۰
ــور  ــی کش ــناد داخل و اس
بومی ســازِی  در حیــن 
ســند 2۰۳۰ مطابــق 
بــا ایــن برنامــه ی 
ــر  ــی تغیی ــن الملل بی
چنیــن  می کنــد؛ 
چیــزی بــا توجــه بــه 
ــاالی  اهمیــت بســیار ب
آمــوزش دور از انتظــار 

ــت. اس
بــر  المللــی  بیــن  اســناد 
اســاس پیشــینه ای کــه بــر 
ــی  ــوند ادبیات ــته می ش ــاس آن نگاش اس
ــام آور  ــاوت ابه ــرای کشــورهای متف ــه ب ــد ک دارن
اســت. واژگان کلیــدی در ایــن اســناد بــه معانــی 
ــیرپذیر  ــیار تفس ــا بس ــد ام ــاره دارن ــی اش معین
هســتند بــه طــور مثــال چهارچــوب جامــع 
آمــوزش جنســی؛ در کشــورهای غربــی کــه 
ــران و پســران از ســنین  ــان دخت ــط آزاد می رواب
پاییــن وجــود دارد و ایــن امــر بــه عنــوان بخشــی 
از تغییــرات اجتناب  ناپذیــر پذیرفتــه شــده، ســقط 
ــی و  ــای مقاربت ــت، بیماری ه ــی اس ــن قانون جنی
بیماری هــای خــاص ماننــد ایــدز فــراوان اســت، 
حاکــم  قانون گــذاری  بــر  دینــی  ارزش هــای 
ــتند.  ــکوالر هس ــال س ــا کام ــت و حکومت ه نیس
در چنیــن شــرایطی مســأله ی اصلــی آنــان 
ایمــن ســازی روابــط، جلوگیــری از بــارداری 
ــی،  ــگ همجنس گرای ــرش فرهن ــته، پذی ناخواس
موجــه دانســتن همــه تمایــالت و صرفــا آمــوزش 
ــای پرخطــر جنســی  ــرای خــودداری از رفتاره ب
و ... اســت. طبعــا وقتــی در اســناد بیــن المللــی 
صحبــت از آمــوزش جنســی می شــود یعنــی 
ــوارد و بســیار بیشــتر از آن  ــن م ــه همــه ی ای ب
چــه کــه گفتــه شــد، اشــاره شــده اســت و مــا را 
بــرای آمــوزش هــای الزم و متناســب بــا فضــای 
ــدم  ــورت ع ــالمی در ص ــن اس ــی و قوانی فرهنگ

ــد. ــکل می کن ــار مش ــات، دچ ــع ابهام رف
ــن  ــاي ای ــد بســیاري از بنده ــر آن تأکی ــالوه ب ع
ســند، از جملــه پذیــرش »برابــري« و »تفکیــک« 
ــالمی  ــن اس ــیاری از قوانی ــذف بس ــتلزم ح مس
ــدن  ــي و گنجان ــام آموزش ــي نظ ــون درس از مت
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آموزش هــای مبتنــی بــر ایــن ســند اســت. 
آن چــه کــه طبــق ایــن اســناد خشــونت تلقــی 
کــودکان  جنســی  ســالمت  یــا  و  می شــود 
ــف  ــر تعری ــالوه ب ــدازد )ع ــی ان ــر م را در خط
ــن  ــالمی و بی ــی اس ــودک در مبان ــاوت ک متف
ــا وضعیــت  ــی( ممکــن اســت در کشــور م الملل
متفاوتــی داشــته باشــد؛ بــه طــور مثــال گــزاره 
ی »تفکیــک جنســیتی در محیــط آمــوزش 
مصداق خشــونت جنســیتی اســت«. درشــرایطی 
ــی،  ــای بین الملل ــناد و نهاده ــر اس ــه از منظ ک
ــال  ــق اعم ــی از مصادی ــیتی یک ــک جنس تفکی
تبعیض جنســیتی و خشــونت جنســی محســوب 
ــالمی،  ــت اس ــم و تربی ــام تعلی ــود، در نظ می ش
ــه  ــد ب ــه تفاوت هــای جنســیتی، بای ــا توجــه ب ب
ــه  ــری بهین ــرای نقش پذی ــران ب ــران و پس دخت
در آینــده چــه در اجتمــاع و چــه خانــواده، 
داده  جداگانــه  مســتقل  و  الزم  آموزش هــای 

ــود. ش
داشــتن  لحــاظ  از  را می تــوان  ســند 2۰۳۰ 
و  نظارتــی  و  اجرایــی  زیربنــای  و  ســاختار 
ــت  ــل دانس ــند کام ــک س ــی ی ــازمان یافتگ س
ــازی  ــی س ــکان بوم ــه ام ــود ک ــی ش ــه م و گفت
آن هســت امــا طبــق نظــر برخــی کارشناســان 
اهــداف و روح حاکــم بــر ســند 2۰۳۰ بــه گونــه 
ای بــا قوانیــن باالدســتی کشــورمان در تناقــض 
ــد  ــن خواه ــن کار غیرممک ــال ای ــه عم ــت ک اس
ــن  ــه ای ــود ک ــی ش ــه م ــن گفت ــود. همچنی ب
ســند الــزام آور نیســت امــا بــاز هــم فشــارهای 
سیاســی، حکــم الــزام را بــازی خواهنــد کــرد و 

ــد. ــی برن ــوال م ــه را زیرس ــن گفت ــال ای عم

نهایتــا؛ اقدامــات انجــام شــده در حــوزه 
ی زن و خانــواده در جهــت اجرایــی شــدن 
ــه ای در کشــور  ــه گون ــون ب کنوانســیون ها تاکن
شــکل گرفتــه اســت کــه برخــی از اســناد 
باالدســتی، سیاســت هــای کلــی و برنامــه ریــزی 
ــه  ــده گرفت ــده نادی ــن ش ــش تعیی ــای از پی ه
ــدگاه  ــاوت دی ــام تف ــود تم ــا وج ــد و ب ــده ان ش
ــات  ــی و ادبی ــگ ایران ــن فرهن ــای موجــود بی ه
ملــل  ســازمان  پیشــنهادات  المللــی،  بیــن 
ــی  ــد. بوم ــه ان ــرار گرفت ــت ق ــورت اولوی ــه ص ب
ــورت  ــن ص ــه همی ــم ب ــناد ه ــن اس ــازی ای س
ــم  ــان ه ــرای زن ــی ب ــت. نگران ــده اس ــام ش انج
ــی خــود را بیشــتر نشــان می دهــد کــه  در جای
ــا اقشــار  ــان و ی ــف وجــودی آن ــاد مختل ــه ابع ب
ــط  ــود و فق ــی می ش ــی توجه ــان ب ــف زن مختل
ــتر  ــم بیش ــان، آن ه ــی آن ــد اجتماع ــرای بُع ب
ــود.  ــی ش ــزی م ــه ری ــاغل برنام ــان ش ــرای زن ب
امیــد اســت ایــن رونــد اصــالح گشــته و دغدغــه 
هــا و مشــکالت زنــان بــه طــور واقعــی دیــده و 

ــود. ــالح ش اص

یکی از ابهامات و مسائل اصلی دررابطه 
با سند 2030 این است که با وجود اسناد 

باالدستی موجود درکشور مانند سند 
تحول آموزش و پرورش که بر ساختار 
و فرهنگ ایرانی منطبق است، اولویت 

اجرا به سند 2030 تعلق می گیرد و اسناد 
داخلی کشور در حین بومی سازِی سند 
2030 مطابق با این برنامه ی بین المللی 

تغییر می کند.

منابع: متن اسناد 2۰۳۰، توسعه پایدار و الیحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان
فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان؛ مقاله »حمایت های ویژه از زنان در 

معاهدات علم بین المللی«؛ الهام آخوندان
مقاله »نگاهی به کنوانسیون های بین المللی درباره زن«؛ پایگاه اطالع رسانی حوزه

مصاحبه خانم دکتر کبری خزعلی با خبرگزاری فارس پیرامون الیحه حمایت از 
اطفال

سخنرانی دکتر فریبا عالسوند در بیست و هفتمین نشست علمی پژوهشی با عنوان 
»دورنمای تعلیم و تربیت رسمی در ایران با محوریت نقد سند آموزشی 2۰۳۰«

خبرگزاری خانه ملت



عالقمندان یم توانند برای دریافت مشاره های ماهانه نرشیه 

ندا به دفاتر انجمن های اسالیم دانشجویان)عضو دفر تحکیم 

وحدت( در دانشگاه های رسارس کشور، مراجعه منایند و یا فایل 

الکرونیی آن را از طریق آدرس های زیر دریافت منایند.
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