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(

زن بودن یعنی؛
تو نیمی از جامعه هستی و تربیت کننده نیمه دیگر آن، ؟

مظهر جمال خدایی و نشانگر مهر و عطوفت او. ؟
 زن مــی توانــد مادرانــه کودکــش را در آغــوش بگیــرد و یــا هــر زمــان
 نیــاز بــود، شــیر زنــی باشــد در مقابــل ســپاه دشــمن  کــه ســر بریــده

فرزنــدش را هدیــه بــه پیــش خــدا بخوانــد. ؟
صحبتش، رفتارش و تربیت کردنش آینده جهان را می سازد.. ؟

 آری مــا مــی گوییــم زنــان رهبــران جامعــه انــد و رهبــر جامعــه
بــودن مســئولیتی اســت ســنگین بــر دوش او..! ؟

ــد  و در حقــش ظلــم مــی  امــا گاهــی همیــن زن را نادیــده می گیرن
کننــد. ؟

ــه ــد، ن ــرف بزن ــق دارد ح ــه ح ــی، ن ــش یعن ــده گرفتن ــی نادی  زمان
ــی .. ؟ ــه مالکیت ــی و ن ــه انتخاب ــد و ن ــته باش ــری داش نظ

ــچ ــش« را کادوپی ــار کردن ــد؛ »اجب ــی دهن ــش م ــم فریب ــی ه  گاه
 شــده بــه او هدیــه می دهنــد. ســاعت هــا در مقابــل دوربیــن لبخنــد
ــد. ــده شــدن تحمــل می کن ــا دی ــه بهــای زیب ــد و ســختی را ب  می زن
 فطرتــش را نادیــده می گیرنــد و هویتــش را آنچــه می خواهنــد

ــد. ؟ ــی کنن ــش ترســیم م برای
هر دو ظلم است و هر دو خود زن را ندیدن! ؟

گاهی تفریط است و گاه افراط! ؟
ــدون ــه ای را ب ــد میان ــورد زن ح ــالم در م ــم »اس ــا می گویی ــا م  ام
 افــراط و تفریــط مطــرح مــی کنــد اجــازه ظلــم بــه زن را نمــی دهــد
 و طبیعــت زن و مــرد را نیــز نادیــده نمــی گیــرد. از نظــر اســالم در
 همــه فعالیتهــای مربــوط بــه جامعــه بشــری، زن و مــرد دارای اجــازه
 مشــترک و همســان هســتند و زنــان مــی تواننــد در صــورت برخوردار
 بــودن از قــدرت جســمانی و شــوق و فرصــت الزم، عهــده دار تمامــی
 امــور اجتماعــی شــوند امــا برخــی کارهــا بــا ترکیــب جســمانی زنــان
ــای ــودن فعالیته ــاز ب ــه مج ــأله ب ــن مس ــه ای ــد ک ــی کن ــق نم  تطبی
 اجتماعــی زنــان ارتبــاط پیــدا نمــی کنــد کمــا اینکــه انجــام برخــی از
امــور بــا وضــع جســمانی و اخالقــی مــردان نیــز مطابقــت نــدارد.« ؟
 در ایــن شــماره از نشــریه  صــدااا، مــی خواهیــم از ظلــم هــای نهــان
 و کمتــر دیــده شــده ای بگوییــم کــه نــه ســروصدا هــای سیاســی بــه
 آنهــا تریبــون میدهنــد و نــه ایــن دســته از زنــان رســانه ای  در اختیار

دارنــد کــه بخواهنــد صدایشــان را بــه گــوش دیگــران برســانند. ؟
 گاهــی ایــن ظلــم هــا آنقــدر ظاهرشــان صــاف و اُتوکشــیده اســت کــه
 بایــد ســاعت هــا بــه فکــر فــرو رفــت تــا ظلــم بودنشــان را ثابــت کــرد
ــد امــا نیتــی دیگــر پشــت ــه اســم درمــان آمــده ان  و گاهــی خــود ب

پــرده دارنــد.  ؟
 امیدواریــم  توانســته باشــیم تــا حدتــوان در روشــنگری ایــن ظلــم هــا

تــالش خــود را کــرده باشــیم. ؟

_______________________________
مقام معظم رهبری .1
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ــوزه ی ــی در ح ــاهد جریان ــر ش ــای اخی ــه ه ــفانه در هفت  متاس
 زن و خانــواده بودیــم کــه بــاز هــم مســائل ایــن حــوزه را دســت
ــد ــه ی ســوء اســتفاده هــای متعــدد گردانیــد. مــوج  »چن  مای
ــزی شــده ــه ری ــه برنام ــی و البت ــه صــورت ناگهان ــری« ب  همس
ــبکه ی ــایت و ش ــد س ــخص در چن ــی مش ــازه زمان ــک ب  در ی
ــر از ــی دیگ ــال آن برخ ــه دنب ــود و ب ــی ش ــاد م ــی ایج  اجتماع
 رســانه هــا هــم بــه آن مــی پردازنــد. جریانــی کــه از فراخوانــی
ــری ــد همس ــاره ی چن ــی درب ــک کارگاه آموزش ــوص ی  در خص
ــرح ــی آن ط ــتر تبلیغات ــی در پوس ــه حت ــود ک ــی ش ــروع م  ش
ــار ــه طــور ناشــیانه ای کن ــده شــده و ب  هــای یــک طــراح دزدی
 هــم قــرار گرفتــه انــد. کارگاهــی کــه برگــزار کننــده ی آن یــک
 ســایت اینترنتــی ســت کــه بــه نظــر مــی رســد مــی خواهــد بــا
 عــادی ســازی ایــن بحــث، آن را بــه عنــوان راهــکاری بــرای حــل

 مشــکالت ازدواج در جامعــه رواج دهــد! بــه دنبــال
 ایــن موضــوع بســیاری از شــبکه هــای مجــازی
ــی ــوج ســوار م ــن م ــز روی ای ــا نی  و رســانه ه

 شــوند، تحلیــل مــی نویســند، برنامــه
ــدد ــای متع ــپ ه ــازند، کلی ــی س  م
ــی ــکار عموم ــد و اف ــی کنن ــه م  تهی
ــن ــد و در ای ــی گیرن ــت م  را در دس

 میــان مــا بــاز هــم شــاهد
 بــازی خــوردن مســائل زنان
 و خانــواده مــی شــویم. بازِی

 کــه در آن بــازی گــردان ها مثل
 همیشــه بــرای رســیدن بــه اغــراض
 سیاســی-فرهنگی و یــا اهــداف دیگر

 خــود، دســت بــه دامــان ایــن
هــا ســازی  جریــان   گونــه 

ــر  مــی شــوند و چــه زمینــی بهت
ــان ــد اذه ــه بتوان ــواده ک ــِن خان  از زمی
 عمومــی را در دســت گرفتــه و بــه

 ســمت مشــخص جهــت دهــی کنــد.
 موضــوع تعــدد زوجــات موضوعــی ســت

ــا و ابعــاد مختلفــی دارد کــه  کــه زوای
 در ایــن مقــال نمــی گنجــد، و از
ــه مباحثــی ســت کــه شــرایط و  جمل

ــع ــع در مناب ــل و جام ــور کام ــه ط ــه ب ــی دارد ک ــدات مفصل  تعه
ــا ــه آن پرداختــه شــده، امــا مســاله ایــن اســت کــه آی  مختلــف ب
 بحــث تعــدد زوجــات کــه خــوِد آن دارای شــرایط ویــژه و ملزومــات
ــانی ــا کس ــه ی ماســت؟ آی ــروز جامع ــاله ی ام ــاص اســت مس  خ
 کــه ایــن جریانــات را بــه راه مــی اندازنــد تمامــی راه حــل هــای
ــن بســت ــه ب ــد و ب ــه حــل مســاله ی ازدواج را رفتــه ان ــوط ب  مرب

ــد!؟ ــکار رســیده ان ــن راه ــه ای ــه ب ــد ک .خــورده ان
 متاســفانه بــی برنامگــی و ســردرگمی مســئولین در حــوزه ی زنــان
 و خانــواده نیــز بــه ایــن جریانــات دامــن زده و باعــث شــده کــه مــا
 هــر از چنــد گاهــی شــاهد پررنــگ شــدن مســائل دســت چنــدم و
 تحلیــل هــای عجیــب و غریــب بــه عنــوان راهــکار حــل مشــکالِت
ــیم. ــا آگاه، باش ــا بعض ــاآگاه و ی ــرادی ن ــوی  اف ــوزه از س ــن ح  ای
ــه بســیاری از احــکام و ــه در شــرایطی ک ــن جاســت ک ــب ای  جال
 حوزه قوانیــن در زمینــه هــای گوناگــون روی زمیــن مانــده و در
 ی اجــرا دچــار مشــکل اســت، ایــن جریانــات
 دســت روی چنیــن بحثــی گذاشــته و بــدون
 پرداختــن بــه زوایــا و شــرایط آن، درصــدد
ــتند و آن را ــتفاده از آن هس ــوء اس  س
ــرای رهایــی از وضــع موجــود  راهــی ب
 مــی داننــد. تــا آن جــا کــه بــرای جلوگیری
 از تبعــات منفــی ایــن قضیــه، شــخص اول
 مملکــت، یعنــی رهبــری، ورود پیــدا مــی کننــد
 و مثــل همیشــه بــا تدبیــر و ظرافــت، گمانــه زنــی هــا

 در ایــن موضــوع را پایــان مــی بخشــند.؟
 متاســفانه حــوزه ی زن و خانــواده انقــدر گرفتــار
 بــازی هــای مختلــف سیاســتمداران و افــراد مختلــف
 شــده اســت کــه کمتــر بــه اولویــت هــای ایــن حــوزه
ــه شــو رســانه ــل ب ــه مــی شــود و بیشــتر تبدی  پرداخت
 و انتخاباتــی شــده اســت! کمــا اینکــه دور از انتظــار
ــس ــات مجل ــه انتخاب ــی ب ــا نزدیک ــه ب ــت ک  نیس
ــت ــرای در دس ــته ب ــد گذش ــده ای همانن ــاره ع  دوب
 گرفتــن قــدرت و پــر کــردن ســبد رأی خــود شــروع بــه دادن
وعــده و وعیــد در حــوزه ی زن و خانــواده باشــند!؟

خدا یکی و محبت یکی و یار یکی

بازی رسانه در زمین خانواده
مروری بر جریانات رسانه ای اخیر در موضوع »چند همسری»

زهره احمدی - کارشناسی مهندسی پلیمر، ادوار انجمن اسالمی دانشجویان
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 همیشــه صحبــت از ظلــم تاریخــی و خشــونت علیــه زنــان مــا را یــاد
 صــورت کبــود و چشــم گریــان زنــی مــی انــدازد کــه مــورد ضــرب و

شــتم یکــی از مــردان خانــواده اش قــرار گرفتــه اســت.؟
ــان ــاد زن ــا را ی ــر م ــان، کمت ــه زن ــونت علی ــم و خش ــای ظل  واژه ه
ــه ــه ب ــدازد ک ــی ان ــم لباســی م ــه ک ــاس و البت ــارو و خــوش لب  زیب
 صدهــا دوربیــن روبــه رویشــان، کــه از قضــا در دســتان مــردان قــرار

ــد.؟ ــی کنن ــری م ــوه گ ــد و جل ــی زنن ــد م دارد، لبخن
 ایــن واژه هــا کمتــر مــا را یــاد زنــی مــی انــدازد کــه بــرای فــروش
 بیشــتر محصــوالت یــک شــرکت تجــاری، فرصــت تماشــای بدنــش را

در اختیــار خریــداران قــرار مــی دهــد.؟
 توجــه صــرف بــه خشــونت هــای ظاهــری باعــث بــی توجهــی بــه نوع
 دیگــری از ظلــم و خشــونت علیــه زنــان شــده اســت کــه اصطالحــا
 ظلــم هــای مــدرن یــا پنهــان نامیــده مــی شــوند، و متاســفانه
آســیبی بیــش از صــورت کبــود و چشــم گریــان بــرای زنــان دارنــد.؟
 در ادامـه کمـی بیشـتر بـا کـم و کیـف ایـن ظلـم هـای پنهـان آشـنا

؟ شویم.
 بـا ظهـور و بـروز سـرمایه داری کـه سـرریز شـده از غـرب بـه جهـان
 اسـت، ابـزار هـای زیـادی جهـت خدمـت بـه آن بـه کار گرفته شـد و
 چـه بسـیار چیزهایـی کـه تبدیـل به ابزار شـد بـرای بـه کار گیری در

جهـت خدمـت رسـانی به نفـع سـرمایه داری.؟
 متاسـفانه یکـی از آن هـا انسـان بـود، به خصـوص جنـس زن. جریان
 سـرمایه داری بـا سواسـتفاده از برخـی ویژگـی های فطـری زنان، آن
 هـا را تبدیـل بـه مصـرف کنندگانی بـرای کاال و خدمات خـود کرده و
 بـا سـرازیر کـردن انـواع مدها و تنوعات پوششـی و آرایشـی به سـمت
 زن و بـه موازاتـش تـالش هـای رسـانه ای برای ارزش سـازی نسـبت
 بـه مـد و تجمـل و ظواهـر، رفتـه رفته تصویـر زن ارزشـمند در اذهان
 عمومـی را تبدیـل بـه زنـی کرد که تمـام دغدغه اش سـت بودن رنگ
 الک و کیفـش، خریـد سـت لـوازم آرایشـی، انجـام هـرروزه ی عمـل
 هـای زیبایـی و ... بـود و طبیعتـا کمتـر مـی رسـید زمانـی هـم برای

اندیشـیدن و خوانـدن و اثرگـذاری اجتماعـی اختصـاص دهد.؟
 سـتم دوم از آنجـا شـروع شـد کـه ایـن خودآرایـی هـا منحصـر بـه
 خانـواده و حریـم شـخصی دانسـته نشـد و زنـان را در سـطح جامعـه
 تبدیـل بـه رقیبانـی کـرد کـه بـرای هرچـه زیباتـر و مجلـل سـاختن
 خـود مـی کوشـند و در تالش اند در این مسـابقه ی تجمـل و مصرف
 مـدال طـال بگیرنـد. آنجاسـت کـه دیگـر تبدیل بـه ابزار جنسـی برای

نـگاه مـردان شـدن شـرم آور تلقـی نمی گـردد.؟
 آیـا مـی تـوان از زنـان ایـن جامعـه انتظـار داشـت در کنـار هـم و بـا
 تعـاون بـا یکدیگـر بـرای سـاخت جامعـه ی اطـراف، شـناخت خـود
 حقیقـی و آشـنایی نسـبت بـه حقـوق شـان تـالش کنند؟ به راسـتی

چـه ظلـم و سـتمی باالتـر از ایـن هـا در حـق زنـان وجـود دارد؟
 ایــن ظلــم و ســتم هــای نشــئت گرفتــه از فرهنــگ غــرب منجــر بــه

ــرای ــد و راه را ب ــس زن ش ــه جن ــط نســبت ب ــگاه غل  برداشــت و ن
 سواســتفاده ی سواســتفاده گــران بازتــر کــرد. تــا آنجــا کــه عــده ای

ــان و ــر شــدن زن ــرای برهنــه ت ــان، ب ــه اســم حمایــت و آزادی زن  ب
 از بیــن بــردن حــدود و مــرز بیــن دو جنــس زن و مــرد بــه تکاپــو
ــرای ــردان ب ــه آزادی م ــد ب ــر ش ــه منج ــی ک ــالش های ــد. ت  افتادن
 تمتــع از زن و نــه آزادی زنــان! و منجــر شــد بــه ســتمی دیگــر در
ــد، ــی کن ــی م ــی زن زندگ ــن فضای ــه در چنی ــرا ک ــان، چ ــق زن  ح
 آرایــش و خودآرایــی مــی کنــد بــرای مــردان و بــرای التــذاذ مــردان،
 و ایــن یکــی از نشــانه هــای مردســاالری در فرهنــگ غــرب اســت

کــه متاســفانه در حــال رســوخ بــه جامعــه ی مــا نیــز هســت.؟
 نهایــت تاســف آنجاســت کــه عــده ای در داخــل کشــور بــه فراینــد
 نفــوذ ایــن فرهنــگ بــه کشــورمان و دچــار شــدن زنــان ایرانــی بــه
 عاقبــت زنــان غربــی ســرعت مــی بخشــند و رســیدن بــه آن را آمــال
 و آرزوی خــود مــی پندارنــد در حالــی کــه بعضــی زنــان غربــی کــه
ــی ــگاه ش ــن ن ــگ و ای ــن فرهن ــد ای ــه ان ــان رفت ــا پای ــن راه را ت  ای

انگارانــه را منزجــر کننــده مــی داننــد.؟
 بــه راســتی غــرب بایــد پاســخ گــو باشــد، پاســخگوی تمامــی زنــان،
 چــه آنهایــی کــه در دل اروپــا بــا در دســت گرفتــن پــالکارد »مــن
 کاال نیســتم« اعتراضشــان بــه ایــن فرهنــگ و نــگاه غلــط  بــه جنس
ــاط ــر نق ــه در دیگ ــی ک ــه زنان ــند چ ــی کش ــش م ــه نمای  زن را ب
 جهــان رفتــه رفتــه گرفتــار ایــن فرهنــگ مردســاالر مــی گردنــد و

بــه اســم اســتحقاق حــق و آزادی قربانــی مــی شــوند.؟

ستم های ُاتو کشیده
در باِب ستم هایی که اسمش ستم نیست اما در حقیقت ستم است
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من هم شاغلم...
 روبروی آینه می ایستد ،دکمه های مانتویش را می بندد و و مقنعه اش را سرش میکند، رژلبش را زده، ساعتش را به دست می

بندد، ساعت6صبح است، کیفش را بر میدارد و به راه می افتد. ؟

 جامعه امروز ما، همواره زنان را به اشتغال تشویق میکند و ما هرساله شاهد افزایش تعداد زنان شاغل هستیم. زنانی که به
خاطر موضوعات مختلفی چون استقالل مالی، پیشرفت و... برای حضور دراجتماع، اشتغال را انتخاب می کنند. ؟

 ساعت8 باید محل کارش باشد، از وقتی که خانه گران شد، در یکی ازشهرک های اطراف تهران خانه کرایه کرد و به
 خاطرهمین دوساعتی با محل کارش فاصله دارد. هر روز دلش می خواهد فاصله کرج تا تهران را بخوابد، اما صدای فروشنده

های مترو به او این اجازه رانمی دهد. ؟

 مرکز آمار ایران طی گزارشی می گوید در سال 9۷ کمی بیش از ۲۷ میلیون جمعیت فعال)شاغل و افرادی که قابلیت مشارکت
 در تولید کاال و خدمات دارند) در کشور وجود داشته که کمی بیش از 8/۲۳ میلیون آنها شاغل بوده اند. این گزارش می گوید

 بیش از 46/۱9 میلیون مرد و ۳4/4 میلیون زن در ایران شاغل هستند. این آمار بر اساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی
 کار برای جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر تهیه شده است.)اطالق عنوان شاغل به کسی که هفته ای یک ساعت کار کند، مطابق

استانداردهای سازمان جهانی کار است که در سال ۱98۲ مورد توافق قرار گرفته  است)؟

 سعی می کند هرروز به خود یادآوری کند که انرژی داشته باشد و باامید زندگی کند.۲۰ساله بود که ازدواج کرد،درحال حاضر
دو تا بچه دارد و هر دو درحال تحصیلند، یک دختر دبستانی، یک پسر دبیرستانی. ؟

 جدا از بحث تعداد افراد شاغل، بررسی نگاه جامعه به اشتغال زنان بسیار حائز اهمیت است، چرا که نگاه جامعه به موضوعات
.مختلف، برروی آمار و ارقام تاثیر مستقیم داشته و سازنده آنهاست

 درجامعه ما زمانی که از اشتغال یک زن صحبت به میان می آید،زنان لباس فرم پوشیده ای در ذهنمان نقش می بندند که پول
دارند، ماشین دارند و روز به روز درشغلشان پیشرفت کرده و موفق تر می شوند. اما آیا این نگاه تمام ماجراست؟

 ساعت4عصر است و باید از سرکار به خانه برگردد. مترو بازهم شلوغ است واو آرامش ندارد. سوار مترو می شود و به این فکر
 می کند که باید شام بپزد، قسط وامی که از کمیته امداد گرفته بود را پرداخت کند، به مادرش سربزند، برای خانه خرید کند، به

مدرسه پسرش رفته و برای دخترش کفش بخرد. ؟

 متاسفانه این نگاه، تمام ماجرانیست. دراین بین زنانی که نه به خاطر استقالل مالی، بلکه به خاطر مشکالت مالی مجبور به
 کارهای سخت هستند از یاد ما رفته اند اما همواره در آمار و ارقام به عنوان افتخارات نهادهای مختلف، برای ما به نمایش

 گذاشته شده اند. از یاد نبریم که عالوه بر مدیر و کارمند و معلم و... زنانی هستند که هرروز در مترو دستفروشی می کنند،
 زنانی راننده تاکسی هستند، زنانی مستخدم هستند و... وتمامشان به خاطر مسائل و مشکالت مالی عالوه بر ایفای نقش

مادری، همسری و خانه داری مجبورند به اشتغال! اجباری ظالمانه،که زن را نابود می کند. ؟

 درحالی که به دخترش امال میگوید، به مشکالتش می اندیشد.کار در کارخانه تفکیک زباله انقدری برایش عذاب آور است که
  هنوز هم بعد از ۱۰سال نتوانسته آن را هضم کند. به دستانش نگاه می کند، دستانی که روزی چقدر نرم و لطیف بودند، اما امروز

از شب تا صبح درد می کنند و زبریش یا هیچ کرم مرطوب کننده ای برطرف نمی شود! ؟

 نیاز است تا در ارتباط با اشتغال زنان، قوانین موجود بازنگری شود، قوانینی چون بیمه زنان، مرخصی زایمان، ساعت کار اداری
 زنان وعالوه بر قوانین باتوجه به ظرفیت نامناسب موجود برای اشتغال زنان، نیاز است حمایت های مالی ویژه تری از زنان از

سوی دولت ها صورت بگیرد، تا در جامعه اسالمی زنان بتوانند نقش حقیقی خود را ایفا کنند. ؟

 تلویزیون را روشن میکند، اخبار دارد: تعداد زنان شاغل.... درتالش هستیم که تعداد زنان نماینده مجلس را... ورزشگاه را برای
 دختران....، تلویزیون را خاموش میکند!  به آشپزخانه می رود تا ظرفهای شسته را جمع کند، ساعت از۱۰گذشته، زنگ در خانه

را می زنند، صاحبخانه است، به دنبال کرایه های عقب مانده به درخانه او آمده است. ؟

طاهره اسماعیل زاده - ورودی 94 مهندسی نساجی

نقدی بر نگاه موجود به اشتغال زنان
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ــوان مســئله مهــم زندگــی و متمــم  اســالم زن را بعن
 حیــات انســانی در مســائل اجتماعــی، اخالقــی و
 قانونــی خــود جــا داده و او را بــه عنــوان عضــو موثــر

ــت.؟ ــته اس ــه دانس جامع
ــی ــال و زیبای ــت و جم ــر خالقی ــد زن را مظه  خداون
ــرورش ــه خالقیــت خــود، پ ــد ، و او را ب  خویــش آفری
 دهنــده افــراد جامعــه انســانی قــرار داد و روی زمیــن
ــه ــانی ک ــم کس ــی رغ ــود و عل ــدان او پرنم  را از فرزن
 حــق انســانی زن را انــکار کردنــد، حضــور او را در
ــتی ــان هس ــریعی جه ــی و تش ــب تکوین ــام مرات  تم
 اثبــات کــرده و مقــام والیــت مطلقــه و وحــی و الهــام
 و ســایر کرامــات انســانی را از زن خالــی نگذاشــت و در
ــا... و نســأنا... و انفســنا« فرمــود. ــه مباهلــه »و ابنأن  آی
 گرچــه انســان را بــه طــور کلــی نمــاد موجــودات قــرار
 داد و دربــاره او »ولقــد کرمنــا بنــی آدم« فرمــود، ولــی
ــه عنایــت مخصوصــی گرامــی داشــت،  صنــف زن را ب
 چنــان کــه در تمــام امــور، جانــب احتــرام و ســبکباری
ــه ــخت ک ــای س ــود و او را از کاره ــت فرم  او را رعای
 ســزاوار ظرفیتــش نیســت، محفــوظ داشــت و بــا
 لطایــف و وحــی و رقــت قلــب او را بــه خــود نزدیــک
ــام او ــه ن ــوری را ب ــات و س ــرآن، آی ــاخت و در ق  س
 فرســتاد تــا حــل کننــده مشــکالت او باشــد و بــه ایــن
ــه ــی ب ــود و حت ــاع نم  وســیله پیوســته از حــق او دف
ــت و از او ــه داش ــی او توج ــاالت طبیع ــن ح  نازلتری
 دفــاع و پشــتیبانی بــه عمــل آورد و مصالــح او را یــک

ــک برشــمرد و تذکــر داد.؟ ــه ی ب
 زن بعنــوان موجــودی زیبــا، ظریــف، مســتقل، آرامــی
ــری و ــری، خواه ــری، همس ــدس دخت ــا تق ــش، ب  بخ
ــا ارزش ــه اســت و ت ــل جامع ــادری در مســیر تکام  م
ــا جامعــه از موهبــت او محــروم  خــود را نشناســد و ی
 باشــد، انحطــاط قطعــی آن جامعــه را بدنبــال خواهــد

داشــت.؟
ــه زن در ــت ک ــی اس ــفانه مدت ــم: متاس ــاده بگوی  س
 جامعــه مــا ســردرگم از وظیفــه اش فاصلــه می گیــرد،
ــه ــود ک ــادی می ش ــرق در کار اقتص ــدر غ ــی آنق  گاه
ــه ــه حاشــیه مــی رود و گاهــی ب ــادری اش ب  نقــش م
 بهانــه ی مــادری و خانــه داری خــود را از جامعــه
 دور می ســازد. خانــه داری اگرچــه مســئولیتی شــریف
ــت و ــد موجــب محدودی ــی توان ــم اســت،گاها م  و مه
ــا ــرده قطع ــوی افس ــک بان ــود. ی ــی ش ــالت روح  کس
ــا نشــاط و ــواده ب ــر یــک خان ــد مدیــر ومدب  نمــی توان

ســالم باشــد.؟
 زنــان در گذشــته فرزنــدان زیــادی داشــتند و خانــواده
ــا ــد، ام ــو بودن ــر هیاه ــرم و پ ــیار گ ــلوغ و بس ــا ش  ه
ــط ــدی، محی ــک فرزن ــا ت ــم ی ــدان ک ــروزه فرزن  ام
ــته ــت. درگذش ــرده اس ــور ک ــوت و ک ــواده را س  خان
مــادی هــای  نیــاز  از  بســیاری   زنان،پاســخگوی 
ــئولیت ــروزه از مس ــا ام ــد، ام ــه بودن ــواده در خان  خان
 زنــان خانــه دار نیــز کاســته و زن خانــه دار را تنهــا بــه

 وادی مصــرف فراخوانــده اســت. ایــن محیــط ســاکت
ــر ــوی پ ــک بان ــی ی ــای روح ــخ نیازه ــوت پاس  و خل
ــه ــد. ب ــی کن ــی نم ــد و او را راض ــرژی را نمی ده  ان
 همیــن جهــت در بعضــی از خانواده هــا مشــکل
ــوی افســرده« مشــکل  مهمــی اســت کــه اگــر  »بان
ــرار نگیــرد و آن قــدر کــه  چــه مــورد توجــه هــم ق
 اهمیــت دارد رخ نمایــی نکنــد امــا تاثیرگــذار اســت
 و ریشــه بســیاری از مصائــب و مشــکالت دیگــر مــی

 شــود.؟
 زنــی کــه گاهــی آشــپزی هــای متنــوع و بــا
 ســلیقه اش اعضــای خانــه را بــه وجــد مــی آورد، یــا
ــی ــی م ــود نمای ــه خ ــتی اش در خان ــای دس  هنره
ــت بســیار حســاس مــی ــا گاهــی روی نظاف ــد ی  کن
ــه ــه را ب ــان، خان ــی از زم ــان در مقطع ــود، ناگه  ش
 کلــی بــه حــال خــود رهــا مــی کنــد یــا بــه صــورت
ــی آورد ــه روی م ــای خان ــام کاره ــه انج ــی ب  حداقل
ــی ــالت روح ــار  کس ــه دچ ــادی دارد ک ــال زی  احتم

ــد.؟ ــده باش   ش
 یکــی از عمده تریــن چالشــها نداشــتن هــدف اســت.
ــی ــه دار هــدف خاصــی در زندگ ــان خان  معمــوال زن
ــار  ندارنــد. ایــن بــی هــدف بــودن بســیار کســالت ب
ــوان ــی ت ــدف را م ــا ه ــت. ام ــده اس ــت کنن  و ناراح
 ایجــاد کــرد. اگــر زنــان  بــه عالقمنــدی هــای خــود
ــا ــدی ه ــه من ــه آن عالق ــد و در زمین ــه نماین  توج
 کمــی بررســی شــود. احســاس عطــش و نیــاز بیشــتر
ــود ــه وج ــز ب ــدف نی ــم ه ــم ک ــد و ک ــد ش  خواه
 خواهــد آمــد. الزم نیســت حتمــا هدفــی دراز مــدت
 یــا بســیار ارزشــمند باشــد. داشــتن هدفهــای کوتــاه
ــه ــده و برنام ــا کنن ــد ارض ــز می توان ــی نی  و مقطع

ســاز باشــد.؟
ــی، ــاص در زندگ ــای خ ــتن هدف ه ــر داش ــالوه ب  ع
ــد ســعی شــود از روزمرگــی و یکنواخــت شــدن  بای
ــای ــت ه ــه  فعالی ــتغال ب ــده و اش ــا ش ــی ره  زندگ
 علمــی، هنــری، اقتصــادی، ورزشــی و...)متناســب بــا
 موقعیــت) می توانــد موجــب رفــع رونــد روزمرگــی و

ایجــاد نشــاط شــود. ؟
 یادمــان نــرود جایــگاه زن، جایــگاه مــادر، و جایــگاه
ــف ــد تعری ــه دار را ب ــت! زن خان ــن نیس ــر ای  همس
ــم. ــرده ای ــف ک ــد تعری ــال زن را ب ــم، اص ــرده ای  ک
 زن حســاس اســت امــا می توانــد قدرتمندتریــن
 باشــد، زن ارزش هایــی دارد کــه وجــود او را متمایــز
ــه  می کنــد، متاســفانه برخــی ارزش هــای خــود را ب
ــش ــه ای بی ــن تحف ــه ای ــد، بل ــپرده ان  فراموشــی س
 نیســت کــه غــرب بــرای زنــان و دختــران کشــورمان
ــته ــوش بس ــم و گ ــا چش ــان آورده و آنه ــه ارمغ  ب
ــس ــادری از جن ــی، م ــادر ایران ــد. م  آن را می پذیرن
 زهراســت، همســری از جنــس ســیدعلی دارد و
ــاللة ــة و س ــل الجن ــباب اه ــس ش ــی از جن  فرزندان
 الوالیــه. خانــه داری اگــر همــان ارث زهــرا )س)

ــم. ؟ ــت کنی ــت از آن محافظ ــت درس اس
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نشریه صدااا )صدای دختران امیرکبیر( م

 سالهاســت کــه بــه بهانــه خشــونت هایــی کــه علیــه
ــرد در ــی گی ــورت م ــواده ص ــه و خان ــان در جامع  زن
ــه اصطــالح پیشــرفته الیحــه  برخــی از کشــورهای ب
ــتوانه ای ــا پش ــده ت ــته ش ــوص نوش ــن خص  ای در ای
ــان ــه آن ــونت علی ــدن خش ــر ش ــان و کمت ــرای زن  ب
 باشــد. امــا نتایــج مطلوبــی مطابــق آمــاری کــه اعــالم
 مــی کننــد نداشــته اســت. خالهــای حقوقــی مرتبــط
 بــا مســائل زنــان در کشــور مــا هــم وجــود دارد همــان
 طــور کــه رهبــری بــه آن اشــاره کردند:»وضــع داخلی
 خانواده هــای غربــی از لحــاظ مظلومیــت زن و از
 لحــاظ عــدم رعایــت حقــوق زن، از وضــع خانواده هــای
ــت؛... ــر اس ــاً بدت ــرقی یقین ــی و ش ــالمی و ایران  اس
ــوی ــه الگ ــا ک ــم، آنه ــگاه نمیکنی ــه ن ــا ک ــه آنه ــا ب  م
ــای ــواده کمبوده ــط خان ــا در محی ــتند. م ــا نیس  م
ــی، ــه پشــتوانه ی قانون ــم؛ احتیــاج دارد ب ــادی داری  زی
ــن ــی؛ و ای ــن اجرائ ــه تضمی ــی، ب ــن قانون ــه تضمی  ب
ــه همیــن ــا توجــه ب  بایــد تحقــق پیــدا کنــد.« کــه ب
 صحبــت، الیحــه ای از ســوی معاونــت زنــان ریاســت
 جمهــوری نوشــته شــد. متــن نهایــی ایــن الیحــه در
 قــوه قضاییــه پــس از تغییــر و اصــالح فــراوان و کــش
 و قــوس هــا باالخــره بــا نــام »تامیــن امنیــت بانــوان
 در برابــر خشــونت» توســط رئیــس قــوه قضاییــه بــه
 دولــت ارســال گردیــد. بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع
 کارگــروه زنــان انجمــن اســالمی امیرکبیــر بــر
ــن ــوص ای ــی در خص ــت تخصص ــه نشس ــد ک  آن ش
ــی ــاون فرهنگ ــر، مع ــای کله ــور آق ــا حض ــه ب  الیح
ــورای ــس ش ــای مجل ــش ه ــز پژوه ــی مرک  اجتماع

ــد.؟ ــزار کن اســالمی، برگ
ــه ای  ــن الیح ــرح چنی ــرای ط ــه ب ــوالی ک ــن س  اولی
 پیــش مــی آیــد ایــن اســت کــه تــا چــه حــد بــرای
ــم از  آســیب هــای اجتماعــی و خانوادگــی مــی توانی
ــا ــوان ب ــا مــی ت ــی اســتفاده کنیــم؟ و آی ــزار حقوق  اب

ــت؟ ــر رف ــه ای بهت ــمت جامع ــه س ــرد ب ــن رویک ای
 ایــن الیحــه بــا شــرایطی کــه دارد در نهایــت نتیجــه
ــر شــدن مشــکالت نخواهــد داشــت  ای جــز چندبراب
ــوده و ــی ب ــداف سیاس ــرای اه ــتر ب ــه بیش ــرا ک  چ

ــی ــذا در تالق ــدارد و ل ــی ن ــی و واقع ــتوانه علم  پش
ــواده ــک خان ــی) و زندگــی ی ــه تنهای ــرد )ب ــوق ف  حق
 )بــه صــورت جمــع) اســت و همچنیــن هیــچ آمــاری
ــن ــه ای ــالم نشــده ک ــق اع ــه صــورت دقی ــون ب  تاکن
ــح ــه آســیب شناســی صحی ــچ گون ــدون هی ــی ب  یعن
 ایــن الیحــه نوشــته شــده اســت. چــرا کــه وقتــی از
 خانــم ابتــکار مــی پرســند میــزان خشــونت در ایــران

ــن!؟ ــد کــم اســت و همی چقــدر اســت مــی گوین
ــایی ــونت را شناس ــد خش ــل و درص ــد عوام  اول بای
ــزی ــه ری ــک برنام ــای آن ی ــوان برمبن ــه بت ــرد ک  ک

ــرد.؟ ــورت بگی ــب ص مناس
ــود و ــی بش ــد وارد زندگ ــن ح ــا ای ــوق ت ــی حق  وقت
 تمــام زندگــی زن را تحــت الشــعاع قــرار بدهــد ناخود
ــه تــرس تبدیــل مــی شــود. امــا مــی  آگاه اعتمــاد ب
ــا ــق ب ــری مطاب ــای مناســب و بهت ــد راه حــل ه  توان
 نظــام اجتماعــی تعریــف شــود. مثــال مــی تــوان بــه
 جــای مداخلــه حقوقــی، در مراحــل ابتدایــی از کمــک

خانــواده هــا بــه صــورت موثرتــر اســتفاده گــردد.؟
ــی نیســتم بلکــه ــه قانون ــف مداخل  در واقــع مــا مخال
 مخالــف مداخلــه ی نادرســت کــه منجــر بــه تشــدید
ــه ــر مداخل ــن اگ  مشــکل مــی شــود هســتیم. بنابرای
 قانونــی نتوانــد ریشــه یابــی درســتی بکنــد و راه حــل
 درســت بــرای آن ارائــه دهــد باعــث تشــدید مشــکل

و عمیــق تــر شــدن آن مــی شــود.؟
ــونت را ــف خش ــه تعری ــن الیح ــه ای ــت اینک  در نهای
ــا ــی ب ــورد گزینش ــا برخ ــرده و ب ــه زن ک ــدود ب  مح
 آیــات قــرآن آن هــم بخشــی از آیــه بــه جــای درســت
 کــردن جامعــه آن را وارد فضــای نــگاه هــای خــاص

ــد.؟ جنســیتی و ... مــی کن
ــدت آن را ــد م ــات بلن ــه تبع ــن الیح ــن ای  و همچنی
ــش ازدواج ــت افزای ــش ازدواج و در نهای ــد کاه  مانن
ــر ــالق را در نظ ــش ط ــا افزای ــمی ی ــر رس ــای غی  ه
ــن ــرای اثبــات ای ــن مــوارد ب  نگرفتــه و گذشــته از ای
ــف ــی تعری ــت اجرای ــه ضمان ــچ گون ــم هی ــن ه  قوانی

ــت. ؟ ــرده اس نک

الیحه ای به نام خشونت
زهرا غیاثی - ورودی 96 مهندسی پزشکی

ی
دار

نه 
خا

تا 
ی 

دار
نه 

خا
از 

 



نشریه صدااا )صدای دختران امیرکبیر( م


