




قرار گرفنت در دوگانه ای که جامعه و سنت و مذهب برای مسیر آیندۀ زنان مشخص 

کرده اند، همواره آنان را با نوعی رسدرگمی، استیصال، تردید و ترس از قضاوت شدن، 

در انتخاب مسیر و اهداف آینده شان دچار می کند. در جامعۀ کنونی ما، همواره بر رس 

ارائۀ الگویی برای زن ایرانی، بحث هایی شکل گرفته؛ در طرفی تفکر رشقی و نوعی از 

نظریات در قالب اسالم قرار دارد و در طرف دیگر، نسخه هایی از نظریات فمنیستی. 

گروهی همواره، با دیدگاه های افراطی، در صدد مردانه کردن زنان هستند و گروه دیگر، 

در تالش اند هامن الگوی کلیشه ای که همیشه در باورشان برای زنان در نظر داشتند، 

غالب باشد.

نکته ای که در همۀ این بحث ها مغفول می ماند، وجود حق انتخاب برای زنان است. 

هر فرد باید بتواند با انتخاب خود، فارغ از جنسیت و در عین عدالت، از فرصت هایش 

گرفته  نادیده  امر  این  گفتامنی،  تنازع  این  در  اما  برسد.  به حد کامل  و  کند  استفاده 

می شود و هر گروه  تالش می کند، به نحوی نظریۀ خود را به کرسی بنشاند، بدون آنکه، 

ذره ای به عواقب سوئی که ممکن است برای جامعۀ زنان ایجاد کند، بیندیشد.

کار و تحصیل و فعالیت های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، همراه با مادری، یکی از 

موضوعات مورد بحث در محافل گفتامن های مطرح  شده هستند، که دوگانۀ »یا کار، 

یا مادری« را پیش می کشند و به آن قوت می بخشند. غافل از آنکه گفتامن دیگری هم 

خارج از این چهارچوب می تواند وجود داشته باشد و الگویی از زن ایرانی ارائه دهد که 

در آن زنان، با انتخاب خویش بتواند هم به وظایف اجتامعی، سیاست گذاری، فعالیت 

اقتصادی، کنشگری فرهنگی و... بپردازد و هم مادر باشند. آنچه که در رشد و تقویت 

این گفتامن، موثر است، عالوه بر تغییر نگرش اجتامعی و فرهنگ سنتی موجود، و توجه 

به حقوق حقۀ همۀ زنان جوامع روستایی و شهری در دستگاه های سیاست گذاری و 

قانون گذاری، نقش خانواده و تقسیم وظایف زن و مرد، جهت رشد و تکامل همۀ اعضا 

می باشد. 

منسوخ  دوگانۀ  این  زدودن  جهت  آگاهی  برای  است  تالشی  زنان،  قدِم  از  شامره  این 

تاریک ترین  دل  از  که  منحوسی  واژۀ  این  تبعیض،  که  امید  این  با  جامعه،  در  موجود 

شب های تاریخ به ما ارث رسیده و لکۀ ظلامنی اش بر زندگی چندین نسل سایه انداخته، 

از جامعه مان رخت بر بندد.
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هستند.  جامعه  پیرشفت  از  بخشی  عهده دار  جوامع  جمعیت  از  نیمی  عنوان  به  زنان 

آنان دارای نقش و مشارکت اجتامعی بوده و حضورشان در عرصه های مختلف علمی و 

فرهنگی به ارتقای سطح جامعه و خود زنان منجر می شود. آنان در نقش مادری با تربیت 

فرزندان نقش بسیار محوری دارند. فرزندانی که نیروی انسانی جامعه هستند و مستقیام 

با فرهنگ و پیرشفت جامعه درارتباط   اند. در ایران کم نیستند زنانی که این دو نقش مهم 

و اساسی را ایفا کردند و در عرصه های مختلف درخشیدند. یکی از این افراد، خانم دکرت 

الهه کوالیی است که هم در عرصه علم خدمات زیادی کردند و هم در عرصه سیاست 

نقش آفرینی کردند. در همین راستا مصاحبه ای با ایشان انجام گرفت:

به نظر شام سیاست های دولت فعلی و ادواری در جمهوری اسالمی، حامیت گر 

زنان و خانواده بودند یا ضد حامیت از آنان؟ چرا؟

مثل یک زن جنگید

مصاحبه با دکرت الهه کوالیی
استاد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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 دولت های مختلف در طول چهل  و  یک سال گذشته در مورد مسئلۀ زنان یا حامیت 

تاثیر  تحت  اسالمی،  انقالب  دوران  اول  از  داشتند.  مختلفی  دیدگاه های  خانواده،  از 

در  زنان  حقوق  و  جایگاه  و  زنان  مورد  در  مسائلی  اسالمی،  انقالب  رهرب  دیدگاه های 

خانواده مطرح شد که دیدگاه  های جدیدی بود. هر چند در گذشته هم در این زمینه  

صحبت شده  بود، اما ایشان در بین مراجع و صاحبان فتوا، در مورد زنان و خانواده، تاکید 

بر حقوق انسانی زنان کردند. هم چنین، توجه به نقش تاریخ ساز و تحول آفرین زنان در 

خانواده را طرح کردند. 

الهه کوالیی در ادامه افزود: این  مسائل، مانند دیگر آرمان های انقالب اسالمی در میان 

زنان ایرانی هواداران زیادی داشت، ولی این نوع بحث ها بیشرت جنبۀ آرمانی و بیان آرزو 

داشتند. چرا که ساختار خانواده در کشور ما در سال های طوالنی بر پایۀ سلطه و برتری 

مرد بوده است. درحالیکه در اصل این نهاد، مشارکتی و بر پایۀ برابری زن و مرد است. 

دو فردی که باید یک رابطۀ تکاملی را تجربه کنند.

دارد، گفت:  نهاد مقدس خانواده وجود  به  نادرستی که  نگاه های  از  نقد برخی  با  وی 

ایجاد می  و عمودی  مراتبی  رابطۀ سلسله  یک  پایۀ  بر  خانواده  نهاد  برخی،  نگاه  در 

شود. بر این اساس مرد بر زن سلطه دارد و حتی صاحب خون زن و فرزندش محسوب 

می شود. فاجعه دلخراش قتل رومینا، زادۀ چنین نگرشی است. این نگاه سلسله مراتبی و 

سلطه جویانه، ریشه در برخی از باورهای نادرست یک جامعۀ سنتی دارد. 

افکار عمومی نسبت به سیاست های اعاملی در دوره های مختلف، چه بازخوردی 

نشان داده است؟

 برای بررسی واکنش افکار عمومی باید به تحوالت جامعه توجه کرد. نظام حقوقی و 

قانونی به  رسعت تغییر منی کند، اما جامعه با تغییرهای رسیع تر پیش می رود. به  ویژه که 

ما در فضای جهانی شده که ارتباطات گسرتده وجود دارد، زندگی می کنیم. 

این یعنی تغییر در معنا و مفهوم زمان و مکان. اینکه قدرت های جهانی می خواهند از 

این ابزارها در جهت منافع خود استفاده کنند بحث دیگری است. مسئله مهم، تغییر 

و تحول رسیع جهان است. این به معنای تحول بسیار عمیق و گسرتده همه جوامع نیز 

است. 

کوالیی با اشاره به افکار عمومی گفت:  افکار عمومی ای که شام به آن اشاره کردید، به 

نگرش و برداشت کلی و عمومی  جامعه در مورد مسائل مختلف، تعلق می گیرد. از جمله 

ایجاد فرصت های برابر برای  با  مسئلۀ خانواده، زنان و برقراری عدالت بین زن و مرد 
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زن و مرد. خالصه می توان گفت: پذیرش و رعایت حقوق انسانی زنان در همۀ سطوح 

اجتامعی.

و  روزافزون  آگاهی های  با  زنان  در رسارس جهان،  امروزه  افزود:  تهران  دانشگاه  استاد   

روند رو به افزایش مهارت  ها و توانایی  های خود، به رشایط و موقعیت های بهرتی دست 

یافته  اند. آن ها همچنین با مقاومت های شدیدتر و افراطی گری به   نام دین و مذهب، رو 

به رو هستند. 

داد:  ادامه  دارد،  زنان وجود  بهبودی وضعیت  بیان چالش هایی که در مسیر  با  کوالیی 

شاهد هستیم که به نام دین، در برابر تغییرهایی که به برابری فرصت ها و دسرتسی ها و 

تامین عدالت انسانی زنان و مردان توجه دارد، مخالفت هایی مطرح می شود. یک تقاضای 

ساختارهای  در  تغییر  و رضورت  اهمیت  به  نسبت  جامعه  در  به گسرتش  رو  و  شدید 

قانونی و حقوقی و فرصت های اجتامعی  اقتصادی  سیاسی زنان و نیز سهیم شدن آنان 

در قدرت تصمیم گیری در سطوح مختلف از درون خانه، تا بیرون از خانه و در سطوح 

مختلف جامعه وجود دارد. از سوی دیگر یک مقاومت بسیار سخت در برابر این تقاضا 

وجود دارد که جامعه را دچار چالش  هایی می کند.

احساس شام به عنوان یک مادر شاغل نسبت به فرزندانتان و رشایط رشد و 

تربیت آن ها چگونه است؟ 
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 به عنوان یک مادر شاغل، باید شام را به این نکته توجه دهم که جامعۀ ما و به  ویژه نسل 

ما که پس از انقالب اسالمی در پی دست یابی به حقوق انسانی خود حرکت کرد، به  دنبال 

نفی نقش های سنتی زنان نبوده است. نقش  های همرسی، مادری و نقش های خانگی زنان 

ارزش و اهمیت ویژه دارد. زنان ایرانی پس از انقالب اسالمی، با بهره  گیری از یک فتوا که 

امام خمینی مطرح کردند، »زنان باید در مقدرات اساسی کشور رشکت کنند«، برای حضور 

در جامعه و ایفای نقش در حیات عمومی کشور به تالش پرداختند. 

این استاد دانشگاه با اشاره به نیازهای زنان در جامعه گفت: زنان مایل بودند، آموزش 

سطوح باالتر را ببینند. آنان توانستند تحصیالت تکمیلی و آموزش های عالی را پشت رس 

بگذارند و کوشیدند از مهارت های علمی و عملی خود در جامعه بهره برداری کنند، هم 

در خدمت خودشان و هم در خدمت دیگران. 

در تحوالت چهل و یک سال گذشته، نسل ما تالش کرد که هم نقش های سنتی خود را به 

خوبی ایفا کند و هم نقش های جدید را. بسیاری از زنان توانایی ایفای نقش های خانگی 

و وظایف خارج از خانه را به  خوبی دارند و می توانند نقش های متعدد را در کنار هم بر 

عهده بگیرند. 

وی با اشاره به فعالیت های خود افزود: من به عنوان مادرچهار فرزند که در دهۀ 1360 

آن ها را به دنیا آوردم، مشتاق بودم هم بهرتین موقعیت را برای آموزش و تربیت فرزندانم 

فراهم کنم و هم به  عنوان زنی عالقه مند به تحصیل و آموزش، بتوانم در این زمینه انجام 

مسئولیت خود را هم در خانه و خانواده و هم در سطح جامعه، برای همه مردم به شکل 

وسیع تر، دنبال کنم.

کنند  ایجاد  تعادل  این دو مسئولیت  میان  بسیاری می توانند  زنان  اینکه  بیان  با  کوالیی 

گفت: کار ساده  ای نبود، ولی توانستم این تعادل را ایجاد کنم. هم وظایف اجتامعی و 

سیاسی برعهده بگیرم و هم وظیفۀ همرسی و مادری. رسانجام نتیجۀ این تالش ها را هم 

خانواده خواهند دید. درواقع از رشد اجتامعی اقتصادی فرهنگی زنان، هم  خانواده 

بهره مند خواهد شد و هم خود زنان و البته جامعه. 

اهمیت ارزشگذاری بر اساس توانایی افراد، نه زن یا مرد بودن

براساس باورهای دینی ما، باید به انسان ها سیاه، سفید، زن یا مرد براساس توانایی های 

که خداوند به او داده  است، فرصت رشد داده شود. یکی از مشکالت اساسی جامعه ما 

این است  که زن یا مرد بودن مبنای ارزش گذاری مثبت یا منفی می  شود. زنان می  توانند 

متناسب با توانایی های خود نقش های متعددی را بپذیرند.
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البته رسیدن به این وضعیت نیازمند زمان است، زیرا ما قرن ها در جامعه ای زندگی کردیم 

این  تغییر  تربیت شدند.  و  دیده  مردان،  در خدمت  و  دوم  درجه  موجوداتی  زنان  که 

نگرش ساده نیست. اما آنچه مهم است ایجاد تعادل میان واقعیت های درحال تغییر و 

ساختارهای اجتامعی، اقتصادی و حقوقی ای است که باید این تغییرها را به حساب آورده 

و مدیریت کند. 

و  زن  مورد  در  سیاست هایی  چه  تحصیل کرده  و  شاغل  مادر  یک  به  عنوان 

خانواده، موجب رنجش شام شده است؟

مشکالت بسیاری، هم به  شکل طبیعی و هم به  شکل خودخواسته در محیط پیرامون 

ما وجود دارد. به  هر حال برعهده گرفنت نقش های متعدد، یعنی ایفای وظایف متنوع و 

متعدد، دشواری های زیادی، هم برای زنان و هم خانواده ها ایجاد می  کند. در این زمینه 

حکومت   ها باید با سیاست گذاری و برنامه  ریزی مناسب برای بهره  گیری از توامنندی  های 

انسانی زنان اقدام کنند.

را  چیزهایی  هستند.  کردن  انتخاب  حال  در  همواره  انسان ها  گفت:  ادامه  در  کوالیی 

بدست می آورند و چیزهایی را از دست می دهند. مهم این است که آنچه که بدست 

می آید در مقایسه با آنچه که از دست می رود، در یک رابطه قابل  قبولی قرار گیرد. ما 

مادرانی داشتیم که به ما برای نگهداری فرزندان کمک کنند. ولی برای فرزندان ما این 

وظیفه را باید حکومت  ها برعهده بگیرند، با ایجاد و گسرتش مراکز مناسب برای نگهداری 

کودکان.

وی با انتقاد از سیاست های تشویقی فرزندآوری گفت: با توجه به جامعۀ در حال تغییر 

ما که امروز با مسئلۀ جمعیت، ازدواج و تعداد زاد و ولدها به عنوان یک بحران روبه رو 

است، متاسفانه کمرت به سیاست های اقناعی و تشویقی توجه می شود. در جامعه  ما باید 

امکان ازدواج کردن، فرزندآوری، استفاده از مهدکودک و حامیت های گوناگون اجتامعی، 

حکومتی برای نقش فرزندآوری فراهم شود. 

وی در ادامه افزود: این مشوق ها باید بتواند جوانان را در این مسیر پیش بربد که آن ها 

می توانند فرزندانشان را با این حامیت های اقتصادی  اجتامعی بزرگ کنند. هم خودشان 

رشد کنند و به جامعه خدمت کنند و هم بتوانند فرزندانی تربیت کنند که این خدمت 

را تداوم ببخشند. 

و  غیرواقع بینانه  نگاهی  شاغل،  مادران  و  زنان  حوزۀ  در  قانون گذاری  در 

ساده شده وجود دارد
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این استاد دانشگاه تهران با بیان نواقص قانون گذاری در مورد مادران شاغل گفت: متاسفانه 

شاهد هستیم که به مسئلۀ مادران شاغل و تحصیل کرده که قصد خدمت دارند، نگاهی 

به شکل  این وظایف،  ایفای  برای  الزم  امکانات  دارد.  غیرواقع بینانه  وجود  و  ساده شده 

زایامن  از  پس  طوالنی  مرخصی های  ایجاد  مانند  می شود.  طراحی  ساده اندیشانه  بسیار 

که تضمین ادامه شغل زنان در آن وجود ندارد. بسیاری از زنانی که از مرخصی  طوالنی 

انگیزۀ الزم  از سوی دیگر  از دست می دهند.  را  استفاده می کنند، شغل خویش  زایامن 

برای کارفرمایان برای به  کار گرفنت زنان جوان از بین می رود. البته نبود نگاه مشارکتی در 

خانواده در مورد نگهداری از کودکان هم در جای خود قابل بررسی است. 

کوالیی در مورد نقش مشارکتی زن و مرد، در خانواده گفت: مرد و زن، پدر و مادر هر دو 

صاحب فرزند می شوند، نه فقط زن. نقش مشارکتی پدر و مادر در پذیرش مسئولیت  های 

بزرگ  کردن فرزندان، در آموزش ها دیده منی شود. این یک وظیفۀ مشرتک است و فقط 

وظیفۀ مادر نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان کاستی های موجود در بخش قانون گذاری نسبت به 

زنان گفت: ما نیازمند حامیت های همه  جانبه از مادران شاغل هستیم. زنان شاغل حق 

اوالد منی گیرند ولی در تامین هزینه  های زندگی رشیک مردان شده  اند. خیلی ناشایست 

است که در مقررات اداری، زنان متاهل مانند زنان مجرد برآورد می  شوند! در واقع زنان 

تامین  وظیفۀ  که  دلیل  این  به  می گویند  محروم هستند.  واقعی خود  از حقوق  متاهل 

معاش و نان آوری، بر عهدۀ مرد است. یعنی هنوز به این درک نرسیده ایم که زنان شاغل، 

پا به پای مردان شاغل، مسائل مالی خانواده را اداره می کنند.

و  نظام حقوقی  در  باید  خانواده،  نظام  در  مرد  و  زن  مشارکتی  یکسان  نقش 

ساختار خانواده منعکس شود

وی در پایان گفت: بنابراین حقوق انسانی زنان در خانواده و سهم مشارکتی زن و مرد در 

نهاد خانواده، اگر مورد توجه بیشرتی قرار گیرد و اگر سهم مردان در نگهداری و تربیت 

مادران شاغل  از روی دوش  بار  این  از  گیرد، بخشی  قرار  توجه  به  درستی مورد  فرزند، 

برداشته می شود. متاسفانه پاسخ نظام اداری و اجتامعی مناسب به این تالش زنان در نظام 

حقوقی بازتاب پیدا منی کند. تا زمانی که این تالش ها در نظام حقوقی و ساختار خانواده 

انعکاس پیدا نکند، ما منی توانیم انتظار داشته باشیم که جامعه ما روندی رو به تعادل را 

تجربه کند.
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سیاست گذاری های زنان هامن طور که در شامره های قبل نرشیه بدان پرداخته شد، اهمیت 

فراوانی دارند. در شامره اول به لزوم سیاست گذاری در بحث زنان تاکید شد و در شامره 

دوم نرشیه، رسفصل های مهم سیاست گذاری که باید بدان توجه شود، گفته شد.

زنان«  »قدم  نرشیه  سمت  از  یازدهم،  مجلس  زنان  فراکسیون  کار  ابتدای  در  حال 

مصادیق  به  مصاحبه  این  در  شد.  انجام  مجلس  زنان  فراکسیون  رئیس  با  مصاحبه ای 

احقاق  بتواند در  پرداخته شد. سیاست گذاری هایی که  جزئی تر سیاست گذاری های زنان 

حقوق زنان، هم در حق اشتغال و هم حق مادری، به آنان کمک کند. 

در  یازدهم  مجلس  در  زنان  فراکسیون  رئیس  و  تهران  مردم  مناینده  قاسم پور،  فاطمه 

گفت وگویی با نرشیه قدم زنان گفت:

بایدهای زناِن امید
گفتگو با فاطمه  قاسم پور 

رئیس فراکسیون زنان یازدهمین مجلس شورای اسالمی
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 همۀ زنان یک مطالبه همگانی دارند که این مطالبه اقشار مختلف زنان را در برمی گیرد 

و به قرش خاصی منوط نیست. این مطالبه، بحث کرامت زنان است. این مطالبۀ کرامت 

در پی این است که هویت زن به عنوان یک هویت موثر در جامعه دیده بشود و نگاهی 

که جامعه نسبت به زنان دارد، هویت بخش باشد. 

وی در ادامه افزود: از طرف دیگر این نگاه هویت بخش به زنان،  باید هم در قوانین 

جاری باشد و هم در فرهنگ عمومی نسبت به آن حساس باشند و آن را رعایت کنند. 

این موضوع مهم ترین مطالبه ای است که اقشار مختلف زنان به دنبالش هستند. اما اگر 

بخواهیم به طور جدی تر وارد سلسه مطالبات و اولویت های زنان بشویم, به نظر می رسد 

باید اقشار مختلف زنان را ببینیم. هم چنین ترتیب این مطالبات نیز باید مورد بررسی قرار 

گیرد. 

قاسم پور با اشاره به مطالبات اقشار مختلف زنان، گفت: مسلام مطالبۀ زن شاغل با زن 

خانه دار, مطالبۀ دخرت جوان با خانم ساملند متفاوت است. در کنار اقشار مختلف زنان, 

فرهنگ و اقوام مختلفی هستند که مسائل مربوط به خودشان را دارند. ما با مجموعه ای 

از مسائل و اولویت ها طرف هستیم. برای همین این موضوعات را براساس امکاناتی که 

که  نیازهایی  و  برابر خواسته ها  در  و  بدهیم  باید سامان  بهرتین شکل ممکن  به  داریم 

جامعۀ زنان دارند، برنامه های مدونی داشته باشیم.

بایدهای سیاست گذاری در حوزۀ زنان

این مناینده مجلس با بررسی سیاست گذاری های مربوط به زنان در ادوار اخیر مجلس، 

ادامه داد: مسئله مهم نحوه دستیابی به مطالبات زنان است. معموال مشکل مطالبات زنان 

در فضاهای سیاستگذاری، این است که سیاستگذار براساس یک آمایش رسزمین، پیامیش 

ملی و پایش جدی نسبت به مسائل ورود منی کند. 

اینکه سیاست گذاری ها براساس رویکردهای شخصی بود، گفت: اگر عملکرد  با نقد  وی 

دولت ها و مجلس ها بررسی شود، مسئله خودش را بطور جدی نشان می دهد. در واقع 

اولویت ها براساس رویکردهای حاکم بر سیاستگذاران انتخاب می شود. به نظرم تفاوتی 

که مجلس یازدهم باید با فضاهای دیگر حوزۀ سیاستگذاری داشته باشد، این است که 

سیاستگذاری را در حوزۀ زنان باید مقدار زیادی متفاوت کنیم و آن تنها از راه سیاست گذاری 

مشارکتی امکان پذیر است.

نظرات  سیاست گذاری ها  در  افزود:  یازدهم  مجلس  رویکرد  توضیح  ادامه  در  قاسم پور 

اقشار مختلف زنان که ذی نفعان قوانین هستند، باید لحاظ شود. تا کارآیی و اجراسازی 
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قوانین اتفاق بیفتد. این یکی از بحث های جدی هست که ما در مجلس یازدهم، پیگیری 

خواهیم کرد. بحث دیگری که اینجا نیاز است پیگیری شود, بحث اولویت هاست. 

در  ما  تالش  گفت:  زنان،  بحث  در  اولویت های مجلس  به  اشاره  با  مجلس  مناینده  این 

با  منطقه ای  میزهای  اساس  بر  را  را  سیاستگذاری ها  این  که  است  این  یازدهم  مجلس 

پیامیش های ملی و با روش های علمی که اخذ خواهیم کرد، به انجام رسانیم.

وی با تقسیم بندی سیاست گذاری ها به سه نوع عاجل، نخبگانی و میان مدت، ادامه داد: 

جامعۀ نخبگانی و ذی نفعان نسبت به سیاست گذاری ها بارها نظراتشان را اعالم کردند؛ 

سیاستگذاری های میان مدت براساس روش های علمی و اولویت ها اخذ می شود و به این 

صورت، سیاستگذاری انجام خواهد گرفت. 

قاسم پور، با موفق خواندن سیاست گذاری ها در این چهل سال، اظهار داشت: وضعیت 

مرهون  زنان  ارتقای  این   از  بخشی  و  است.  کرده  پیدا  ارتقا  سال،  چهل  این  در  زنان 

تغییرات فرهنگی است و بخش زیادی از آن مرهون سیاستگذاری ها است. اما متاسفانه 

سیاستگذاری ها مبتنی بر شناخت درست مسئله نبوده و به صورت جامع مسائل را در 

نظر نگرفته است.

سیاست های  برای  گفت:  جمعیت  بحث  به  پرداختنت  با  ادامه  در  مجلس  مناینده  این 

پیگیری  که  است  الزم  بسته  سه  است.  قوانین  از  مجموعه ای  به  نیاز  کشور  جمعیتی، 

شود: یک بسته, بسته ی حامیتیتسهیالتی است. به ازای هر فرزندی که به خانواده وارد 

می شود هم از وجه اقتصادی و هم از وجه حامیت از والدین نیازمند به سیاست است.

از حیث  گفت:  و  کرد  اشاره  در حوزۀ جمعیت  سیاست گذاری  بسته های  دیگر  به  وی 

انگاره های غلطی که جامعه نسبت به  اتخاذ بشود که  باید سیاست هایی  نیز  فرهنگی 

اصالح شود.  و  دارد، حذف  زنانه  نقش های  به  نسبت  به خصوص  و  والدین  نقش های 

هم چنین در حوزۀ پزشکی، باید بسته های حامیتی برای مادران وجود داشته باشد. مادرانی 

که در چرخۀ فرزندآوری، نیازهای پزشکی و درمانی دارند. باید نسبت به این مسائل یک 

مانند طرح  شده بود  طراحی  سیاست هایی  مورد جمعیت،  در  باشد.  داشته  نگاه جدی 

تعالی جمعیت که دوباره در مجلس اعالم وصول شد. این طرح بایستی از جهت محتوایی 

در مجلس ارتقا پیدا کند.

قاسم پور با اشاره به نقش والدین اظهار داشت: باید همه جنبه های نقش والدین در نظر 

گرفته شود. تا با ارزش گذاری، برخی از این نقش ها مورد حامیت واقع شوند. درفرآیندی 

که برای آن قانون پیگیری خواهیم کرد، همۀ این موارد را لحاظ می کنیم. 
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دغدغه ای برای زنان، در کارزار خانه داری

وی به مسئله مهم و مغفول بیمه زنان خانه دار اشاره داشت و گفت: در کنار مسائل دیگر، 

بحث بیمۀ زنان خانه دار در واقع به میراث دولت ها و مجلس ها تبدیل شده است. در 

همین راستا در نظر است که در مرحله اول یک بازبینی دقیق نسبت به علل ناکارآمدی 

بحث بیمه زنان خانه دار انجام شود. هامنطور که می دانید این بحث, خیلی مهم است و 

بازنگری آن به مراتب مهم تر. 

نرسیده است،  موفقیت  به  هنوز  سال  بیست  از  بیش  طرح  یک  اینکه  افزود:  قاسم پور 

اقتصادی  رشایط  در  است.  اقتصادی  مسائل  به  مربوط  که   دارد  جدی  موانع  یکرسی 

سال99 باید به گونه ای این مسئله را تدوین کنیم که طرحامن با شکست مواجه نشود. 

االن در مرحلۀ شناسایی موانع اجرایی شدن این طرح در دولت ها و مجالس قبل هستیم. 

هم چنین راه کارهایی برای حل این موضوع تولید می کنیم. ارزش گذاری معنوی خانه داری 

بخش های  معنوی  ارزش گذاری  باید  ما  پس  است.  مهم  آن  مادی  ارزش گذاری  از  بیش 

خانه داری را بطور جدی پیگیری کنیم. وقتی یک زن شاغل وارد عرصۀ اجتامعی می شود 

خانه داری  به  نسبت  اشتغال  مسلام  است،  خاصی  کرامت  و  اقتصادی  مزایای  دارای  و 

ارجعیت پیدا می کند. 

وی در پایان اظهار داشت: باید وضعیت زنان خانه دار از  دو منظر مادی و معنوی ارتقا 

بخشیده شود. هم به این نقش کرامت ببخشیم و هم نسبت به مسائل مادی و آینده آن 

باید یک دغدغۀ جدی وجود داشته باشد. یک برنامه ای که در نهایتا قابلیت اجرایی شدن 

را دارد بایستی تدوین کرد.
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تفاوت های بیولوژیکی و جسمی زنان و مردان واقعیتی انکار ناپذیر است که خواه ناخواه 

و در طول تاریخ برش باعث ایجاد نوعی تفکیک نقش و وظیفه در خانواده شده است. 

اما، توجه به این نکته رضورری است که این تفاوت ها دلیلی بر ناتوانایی و عدم امکان 

مدیریت دو وظیفه در راستای یکدیگر نیستند.

مسلام زنان متاهل به عنوان مدیر و ستون عاطفی کانون خانواده با دغدغه هایی مانند 

رسیدگی به امور خانه، تربیت و پرورش فرزند، مدیریت روابط عاطفی والدین با فرزند و 

هم چنین والدین با یکدیگر با چالش های جدی تری در اشتغال روبه رو می شوند.

قانوِن خاک شده
قانون ساعت کار بانوان شاغل به کجا رسید؟

مریم ریاضی
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در بسیاری موارد زنان پس از اینکه صاحب فرزند شدند رسیدگی به امور تربیت را مانع 

ادامه مسیر شغلی خود می دانند. حال آنکه نه تنها سالمت روان مادر و احساس کامیابی 

او در زندگی به طور مستقیم بر روان فرزندش تاثیر می گذارد، بلکه تربیتی کامل و صحیح 

زمانی به وجود می آید که هم مادر و هم پدر با سهم های برابر در رشد و تعلیم فرزند 

مشارکت داشته باشند.

بنابراین زنان به عنوان افرادی که نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند شایستگی 

ایفای نقش جدی در عرصۀ اشتغال کشور را دارند. زنانی که در چند دهۀ گذشته، پا به 

پای مردان تحصیالت عالیه خود را تکمیل کرده اند و پس از امتام دوران تحصیل خواستار 

نیروی ماهر در عرصه های  به عنوان  به آن ها  دارند  انتظار  و  برابر هستند  فرصت های 

مختلف توجه شود.

از سوی دیگر اگر مسائل را با عینک اقتصادی مشاهده کنیم رضورت اشتغال زنان برای 

تامین نیاز های خانواده به وضوح قابل ملس است چرا که اشتغال مرد به تنهایی پاسخ گوی 

نیازهای زندگی در خانواده نیست. 

حال با عنایت به دو مورد باال انتظار می رود که سیاستگذاری های کشور در جهت تسهیل 

از  عادالنه  بهره وری  عین  در  و  رفته  پیش  خانه دار  زنان  برای  خصوصا  اشتغال  رشایط 

با  را  شاغل  و  دار  خانه  زن  جایگاه  کشور،  اشتغال  عرصه  در  زنان  حضور  و  مهارت ها 

قانون گذاری های صحیح و هدفمند حامیت کرده و مانع از جایگزین شدن توسط زنان 

مجرد یا مردان به دلیل تاهل گردند. چراکه با برنامه ریزی های صحیح، زنان قادر خواهند 

و  فردی  زندگی  کیفیت  و  کرده  مدیریت  یکدیگر  راستای  در  را  مهم  نقش  دو  این  بود 

اجتامعی خود را افزایش دهند.

یکی از قوانینی که می تواند حامیت کننده باشد، قانون کاهش ساعت کاری زنان است که 

برای اولین بار در آغاز دورۀ اول ریاست محمود احمدی نژاد به مرکز امور زنان و خانواده 

وقت ارسال شد، اما در آن زمان چندان مورد توجه منایندگان مجلس قرار نگرفت.

زیاد  پیشنهاد، هزینه های  این  به  انتقاد منایندگان کمیسیون اجتامعی مجلس  در واقع  

و غیرقابل جربان آن برای کار فرمایان بود، زیرا با توجه به رقابت پرفشار برای مناصب 

شغلی، کارفرمایان ترجیح می دهند نیرویی را استخدام کنند که توانایی اشتغال در ساعت 

کاری استاندارد )44 ساعت در هفته( را داشته باشد. الزم به ذکر است که قانون کاهش 

ساعت کاری زنان به معنی کاهش حقوق یا مزایای آن ها نبوده و به همین دلیل، ممکن 

است منجر به بار هزینه ای سنگین برای کار فرمایان شود.
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در سال 92 و در روزهای پایانی دوره دوم ریاست محمود احمدی نژاد )26  خرداد( این 

الیحه با اصالحاتی تحت عنوان کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای رشایط خاص در 

مجلس مطرح شد و در نهایت در تاریخ دوم شهریور سال 1395 در صحن علنی مجلس 

دارای  که  زنانی  کاری  ساعت  که  موظف اند  کارفرمایان  قانون،  این  طبق  شد.  تصویب 

معلولیت شدید، فرزند زیر 6 سال متام، همرس یا فرزند مبتال به معلولیت شدید یا بیامری 

صعب العالج و هم چنین زنان رسپرست خانوار را از 44 ساعت در هفته به 36 ساعت 

در هفته با هامن حقوق و مزایا تقلیل دهند.

اما این آغاز ماجراست. گذشته از فراز و نشیب های مسیر ده سالۀ این قانون برای رسیدن 

دنبال  به  فراوانی  پیشنهادهای  و  انتقادها  نیز  تصویب  از  پس  مجلس،  علنی  به صحن 

داشت.

یک سال بعد، به گزارش خربگزاری مهر، شهیندخت موالرودی، معاون اجتامعی و توسعه 

مشارکت های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، از اجرای سلیقه ای این قانون 

انتقاد می کند.  هم چنین سمیه گلپور، رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمن های صنفی 

کارگران کشور در مصاحبه ای با خربگزاری مهر، بیان می کند که شکایات دریافتی از مراکز 

دولتی و خصوصی متفاوت، حاکی از عدم اجرای این قانون و امتناع کارفرمایان است .
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انتقادها تنها به نحوه اجرای قانون ختم منی شود، بلکه برخی معتقدند که این قانون باید 

برای متام زنان شاغل باشد. برخی دیگر پیشنهاد اختیاری بودن این گزینه را داده اند تا 

زنان بنا بر صالح دید و رشایط خانوادگی خود تصمیم به انتخاب این گزینه بگیرند، حتی 

برخی معتقدند این قانون برای مردان  نیز باید در نظر گرفته شود.

به نظر می رسد ترجمۀ نادرست تفاوت های بیولوژیکی زن و مرد و نقش های آنان در 

خانواده، باعث این کوتاهی از جانب مجریان قانون شده. اما درک این نکته رضورری 

است که نه تنها باید به زن متاهلی که تصمیم گرفته عالوه بر وظایف همرسی و مادر 

بودن، خارج از خانه نیز نقشی را بر عهده بگیرد، احرتام گذاشته شود، بلکه نگاه سنتی 

به جایگاه مادر در خانواده که او را علی رغم توانایی اش در مدیریت چندین مسئولیت، 

مجبور به خانه نشینی می کند نیز باید کنار گذاشته شود. همچنین تحقق این امر نیازمند 

این است که رشایط روانی و فیزیکی امنی جهت اشتغال آنان فراهم شود، تا با خیالی 

آسوده هم در خانه و هم در جامعه بتوانند، نقش آفرینی کنند. تصویب قانون به تنهایی 

و بدون وجود مجریان جدی و ناظر، قابل قبول نیست. آن هم در چنین وضع اقتصادی 

مترد  بر  مبنی  را  خود  شکایت  شغل،  دادن  دست  از  ترس  دلیل  به  زنان  که  نابسامان 

کارفرمایان بیان منی کنند، در نتیجه، جامعه زنان نیازمند حامیت های جدی تری هستند.
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در جامعه ای که هنوز برخی از باورهای متصلب بی خود و بی جهت فعالیت اجتامعی 

مادران را مذمت می کند. در جامعه ای که ساختارهای شغلی و تحصیلی، به حق مادری 

زنان بی توجهی می کنند و باید برای افراد باید اثبات کنید که هامن قدر که برای یک زن 

داشنت فعالیت اجتامعی حقشان است، مادری کردن هم. یک مناینده مجلس مادر شد. 

واکنش ها به این اتفاق در هامن حول محور تفکرات گفته شده در سطور قبل بود. عده ای 

مادر شدن او را به متسخر گرفتند و فعالیت اجتامعی او را تنها و تنها هدف خواندند. 

برخی دیگر با ظاهری دینی بسیار بدتر موضع گرفتند. یک کلمه مقدس را نیز برای آنکه 

آَش داستان را شور کنند به کلمه مادر چسباندند و ساده لوحانه تفسیرهایی از قرآن ارائه 

داده اند مبنی بر اینکه چرا با وجود آنکه می دانست مادر می شود مناینده مجلس شد! 

مناینده  این  تالش های  کل  ضدونقیضی  تفسیرهای  با  و  خوانده  محدودیت  را  مادری 

قدِم مبارک

گفتگو با زهرا شیخی
منایندۀ مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی
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مجلس را زیرسوال بردند. این نگاه، مشارکتی بودن نهاد خانواده را به رصاحت زیر سوال 

می برد. هر دو نگاهی که زن را منحرص در یک تعریف می کنند و حقوق طبیعی او را 

نادیده می گیرند، خطرناک و فاقد اعتبار هستند. 

در همین زمینه، زهرا شیخی مناینده مردم اصفهان در مجلس یازدهم طی گفت وگویی با 

نرشیه قدم زنان با ترشیح بیوگرافی کوتاهی از خود گفت: 

رسبلند در مسیر کوشش 

در سن سه  اصفهان هستم.  مبارکه  در شهرستان  ماه  متولد سوم دی  زهرا شیخی  من 

در  تا  امر سبب شد  به شهادت رسیدند و همین  املبین  فتح  در عملیات  پدرم  سالگی 

و سختی های  پدر  که غم دوری  باشم. دخرت کوچکی  داشته  زیادی  زندگی سختی های 

متعاقب آن را متحمل شده و از هامن اوایل کودکی با مسائل و مشکالت متعددی روبرو 

بوده است. 

وی در ادامه، درباره زندگی شخصی خود گفت:  مقطع دبستان تا دبیرستان را در اصفهان 

گذراندم و تقریبا در همه مقاطع جزو بهرتین ها بودم. در هر مسابقه و یا امتحان علمی 

و فرهنگی که رشکت می منودم جزو سه نفر اول می شدم. در زمان تحصیل از ابتدا عالقه 

داشتم که پزشکی بخوانم. همین باعث شد که سخت تالش کنم، در زمان کنکور گاهی 

باالخره  پزشکی دانشگاه  چند شب خواب منی رفتم و در همه حال مطالعه می کردم. 

تهران قبول شدم.

این مناینده مجلس افزود: در دوران دانشگاه پروژه تحقیقاتی را انتخاب منودم. در این 

حین با بیامری لنفولوژی آشنا شدم و باعث شد چند سال بعد دوره تخصصی لنفولوژی 

را در آملان و سپس در اتریش بگذرانم. بعد از پایان تحصیل و برگشت به ایران در هیات 

علمی واحد علوم پزشکی دانشگاه تهران مشغول به کار بودم.  پس از تفکیک پژوهشکده 

رسطان از این واحد، هیات علمی این پژوهشکده شدم.

شیخی در ادامه سوابق اجرایی خود، اظهار داشت: همچنین از سال 1391 به عنوان مدیر 

کلینیک تخصصی در واحد پژوهشکده رسطان مشغول به کار شدم.  ضمن انجام کارهای 

علمی، وظایف اجرایی همچون ریاست پژوهشکده رسطان را بر عهده داشتم. در کارنامه 

خود مشاور جوان ریاست جمهوری و مدیریت واحد پیراپزشکی علوم پزشکی دانشگاه 

تهران را هم دارم.

وی افزود: در سال 94 دبیر علمی و برگزارکننده، کنگره ای با موضوع اینرتگیت یواون کولوژی 
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)مربوط به حوزه طب سنتی در رسطان( بودم. سپس به تشویق معاون وزارت بهداشت 

و درمان و اساتید دیگر در حوزه طب ایرانی در آزمون رشکت کردم و رزیدنتی شهید 

بهشتی را خواندم.

»تصمیم داشتم که جایگاه ویژه علمی و در عین حال اجتامعی داشته باشم«

این مناینده مجلس با اشاره به سن ازدواج و تعداد فرزندان خود، ترصیح کرد: در سن 

28 سالگی ازدواج کردم، در سال 90 و در اوج فعالیت های علمی و اجرایی که برعهده 

داشتم اولین فرزندم محمدصدرا متولد شد. در سال 96محمد سینا به دنیا آمد که هامن 

موقع هم مثل گذشته و امروز مشغول فعالیت های مختلف اجتامعی بودم. تولد فرزند 

سوم هم توامان با منایندگی مجلس شد.

شیخی با تاکید بر شخصیت خود و تاثیر آن در زندگی اجتامعی و شخصی گفت:  از هامن 

کودکی تصمیم داشتم که جایگاه ویژه علمی و در عین حال اجتامعی داشته باشم. برای 

همین همیشه بر روی متام ابعاد شخصیتی خودم کار می کردم. 

همیشه سعی کردم تا آنجا که دست خودم هست نظم داشته باشم چرا که واقعا گاهی 

دست خود آدم نیست که بتواند نظم را برقرار کند. ولی هرکجا که دست من بود با نظم 

و دقت این کار را انجام می  دادم تا هم به لحاظ اجتامعی، فردی و تحصیلی خودم را 

تقویت کنم. 
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وی افزود: من با کم خوابی های خیلی زیاد، تالش مضاعف و کار بسیار در متام ابعاد مورد 

عالقه ام، سعی کردم درخشش داشته باشم. این کار واقعا آسان نیست. داشنت شخصیت 

چند بعدی یعنی، هم فعالیت اجتامعی و شغلی در عین ایفای نقش مادری و خانه داری 

سخت است.

این مناینده مجلس با اشاره به نبود زیرساخت های حامیتی برای مادران شاغل گفت: یک 

زن باید از خودش،  متام آرزوهایش و تفریحاتش بگذرد. یک مادر شاغل  باید فداکاری 

تا بتواند، نقش مادری و فعالیت اجتامعی را به خوبی اجرا کند. در  و مجاهدت کند 

حقیقت باید اذعان کرد، زیرساخت های حامیت از مادران شاغل در کشور فراهم نشد ه 

است. البته تعدادی قانون در این زمینه وجود دارد ولی  هامن ها نیز  به  درستی اجرا 

منی شود.

شیخی، در ادامه به سختی های دوران بارداری اشاره کرد و اظهار داشت: دوران بارداری 

برای یک زن دوران سختی است. زنانی که این دوران تجربه کرده اند، می توانند درک 

کنند. در متام رشایط انتخابات که رفت و آمدهای آن کمی از دوران خود مجلس ندارد 

من در دوران بارداری به رس می بردم. از آغاز این مسیر تا همین االن، لحظه به لحظه اش، 

ثانیه به ثانیه اش باید دوندگی کنید. در مراحل مختلف بعد از انتخابات نیز با آد م های 

گوناگون با تیپ های شخصیتی مختلف برخورد داشته باشید در جلسات رشکت کنید و 

برای رسیدگی مشکالت مردم وقت بگذارید.

وی افزود: این دوران سخت را من در زمان بارداری گذراندم. دوران بارداری خیلی رشایط 

سختی برای من بود اما خداوند من را یاری کرد و فکر می کنم از این به بعدش خیلی 

راحت تر باشد. چرا که به هر حال برای نگهداری فرزندم همرس و مادرم به من کمک 

می کنند که این امر باعث آسان تر شدن امور می گردد و دغدغه من را کمرت می کند.

مادران شاغل بهرت درک می شوند

این مناینده مجلس با اشاره به اینکه مادری و حضور در اجتامع حق زنان است، اظهار 

داشت:. نباید حضور بانوان در اجتامع باعث شود نقش همرسی و مادری خود را فراموش 

کنند و به سمتی بروند که این حضور باعث شود بانوان متایلی به فرزندآوری نداشته 

باشند. عالوه بر ایجاد قانون و زیرساخت های حامیتی باید نشان دهد که حرف ما در 

عمل هم یکی است.

شیخی، در ادامه گفت:  اکنون  که من در اوج مسئولیت اجتامعی قرار دارم می توانم 

وضعیت مادران شیرده و باردار را بیشرت حس کنم و همین امر سبب می شود که در کمک 
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به تسهیل حضور این بانوان در اجتامع متام تالش خود را انجام دهم. باید  بگویم قطعا 

در جایگاه منایندگی مردم کم نخواهم گذاشت. همه کوشش خود را برای قانون گذاری 

و نظارت به کار خواهم بست. به خصوص برای مردم رشیف اصفهان که منتخب آن ها 

هستم. 

وی با اشاره به رشایط و تجارب قبلی خود که عالوه بر نقش مادری، فعالیت اجتامعی نیز 

برعهده داشته است، اظهار داشت: من هم ان شاالله هم فرزندان خوبی تربیت خواهم 

کرد و هم نقش منایندگی  خود را به خوبی ایفا خواهم منود. تجربه این مسئله را هم 

دارم. من برای دو فرزند دیگر هم کار سختی را در پیش داشتم. نتوانستم مرخصی زایامن 

بروم. برای محمدسینا خارج از کشور در حال تحصیل بودم. برای محمد صدرا هم به طور 

دیگری مسئولیت داشتم. اما از پس این فعالیت ها برآمدم. البته نقش مادرخودم و هامن 

مادربزرگ بچه ها بسیار موثر بود.

قوانین و تسهیالتی که نیست

این مناینده مجلس از نبود تسهیالت حامیتی در مجلس برای این رشایط خودشان گالیه 

کرد و گفت: نبود این تسهیالت ایرادی است که باید برای همه زنان شاغل حل گردد. 

نه اینکه بگویم رصفا برای منایندگان مجلس ، بلکه این موضوع به من و منایندگان دیگر 

نشان می دهد چه قوانینی برای کمک به مادران شاغل باید تصویب گردد و برای اجرای 

21 | نرشیۀ قدِم زنان

Maheshwariasha

|جـامعـه |



صحیح آن چه نظارت هایی را باید داشته باشند. امیدوارم رشایط برای همه زنان رسزمینم 

محیا گردد. 

دغدغۀ مادری برای زنان شاغل

وی در ادامه از دغدغه های مردم در بحث فرزندآوری گفت: دغدغه های بسیاری وجود 

دارد. بخصوص برای زنان شاغل نگرانی از دست دادن شخص، است. نگرانی های دیگری 

هم چون نگرانی اینکه بعد از تولد، مرخصی زایامن را چگونه استفاده کنم که خود این 

موضوع چقدر نیاز به پیگیری و دوندگی دارد. دوران شیردهی فرزند هم یکی از دغدغه 

های مادران است. اینکه در محل کار رشایط حضور فرزند وجود دارد یا خیر. یا مهمرتین 

بحث شاید هزینه های فرزندآوری باشدکه با اوضاع امروز اقتصادی کشور واقعا ترس از 

این موضوع وجود دارد، که باید حتام مجلس در باب این مشکالت قوانینی را به تصویب 

برساند.

این منایده مجلس در ادامه این دغدغه ها افزود: اینکه چه کسی بعد از تولد به من کمک 

می کند تا عالوه بر فرزندم به کارهای دیگر برسم. آیا بچه را مهد بربم؟ یا فضای مهدکودک 

چگونه است؟ و هزاران هزار دغدغه که برای مادران به وجود می آید. مادری که شب 

باید برای فرزندش بیدار باشد و صبح باید به رسکار برود. مادری که  به خانه داری می رسد 

و در عین حال کار بیرون از خانه را به نحو احسن انجام دهد. اینها دغدغه ی کمی نیست 

و بنظرم برای این دغدغه ها هیچ کاری در کشور نشده است. 

شیخی با پیشنهاد برخی از فعالیت های حامیتی برای مادران شاغل گفت: اینکه رشایطی 

در محل کار مادران شاغل فراهم شود که فرزندانشان  را با خود بربند. ساعت شیر وجود 

مثال  یا  دهند.  انجام  را  کارشان  همزمان  و  بزنند  فرزندشان رس  به  بتوانند  داشته باشد. 

با خود رس کالس  بتوانند، بعضی اوقات فرزندشان را  بانوانی که دانشجو هستند حتی 

بربند.

مسئلۀ مهم فرهنگ سازی و تغییر نگرش

وی با اشاره به بعد فرهنگی و نگاه نادرستی که به مادران شاغل وجود دارد، گفت: این 

مسائل که گفته شد، سال هاست در کشورهای دیگر حل شده است، من در خارج از کشور 

چنین فضایی را دیدم اما در ایران، نگاه بدی به این موضوع وجود دارد. در کشور ما به 

اعتقاد بنده هنوز کودک دوستی شکل نگرفته است. نگاه مثبتی به مادر یکه با فرزندش 

کار خود را انجام دهد، وجود ندارد.

این مناینده مجلس افزود: باید در این جهت فضاسازی و فرهنگ سازی در کشور شکل 
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قید  باشندو  دغدغه مند  و  نگران  اینکه  نه  راغب شوند.  مادرشدن  برای  زنان  که  بگیرد 

فرزندار شدن را بزنند. بنده قصد دارم خودم برای این قضیه حتام کارهای مفیدی انجام 

بدهم. چرا که منی خواهم متام سختی هایی که خودم تجربه کرده ام را دیگران هم تجربه 

کنند. رشایط را برای مادران آینده این کشور تسهیل کنم. 

فراکسیون زنان مجلس

شیخی به اهداف فراکسیون اشاره کرد و اظهار داشت: فرا کسیون زنان قطعا باید  یکی 

از اهداف و برنامه هایش تسهیل ارتقا جایگاه مادری باشد. چرا که اگر مادران جامعه ما؛ 

مادران قوی، سامل چه به لحاظ جسامنی معنوی و اجتامعی باشند کشور قدرمتند می شود. 

به این موضوع تا کنون خوب پرداخته نشده است و در حد حرف باقی مانده است. باید 

وظیفه های  هم  و  مادری  وظیفه  هم  که  دارند  وجود  موفقی  زنان  اگر  که  کرد  اقرار 

اجتامعی را خوب انجام می دهند به دلیل زیرساخت های کشوری نبوده است بلکه تالش 

شخصی این افراد است.

گفت:  آنان،  قبال  در  زنان  فراکسیون  وظیفه  و  مادران  تالش های  درباره  پایان  در  وی 

آن مادر به نوعی از خودش مایه می گذارد. از خواب، اسرتاحت و آرامشش می زند. در 

کشور باید سیاست گذاری و رفتار نیز اسالمی باشد. یک کاری انجام بدهیم که مادران 

با  بتوانند  هستند،  شاغل  یا  هستند  تحصیل  حال  در   که  جوان تر  مادران  مخصوصا  و 

آرامش خیال فرزندآوری داشته باشند و فرزندان خوبی تربیت بکنند. این باید یکی از 

اولویت های مهم فراکسیون زنان باشد. برای این هدف طرح و برنامه ای داشته باشند که 

در کشور عملیاتی شود.
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در سطح  را  انسان ها  از جمعیت  نیمی  که  می شوید  متوجه  یک حساب رسانگشتی  با 

جهان مردان، و نیمی دیگر را زنان تشکیل می دهند .اما این برابری خود مناینده نابرابری 

گسرتده تری در سطح زندگی روزمره در میان زنان و مردان است. تقریبا متامی پژوهش های 

از درآمد  با وجود داشنت مراتب شغلی باالتر  این نکته را که زنان حتی  جامعه شناختی 
کمرتی نسبت به مردان بهرهمندند را ثابت می کنند. 

هرچند این نسبت و تعادل در برخی جوامع به نسبت بقیه به هم خورده و سیاست های 

جمعیتی خاص این تناسب را باال و پایین کرده است، اما در مجموع می توان چنین برداشتی 

داشت. آنچه که این نابرابری به ذهن القا می کند این است که با این نسبت جنسیتی در 

سطح جمعیت، باید برخی برابری های حداقلی در سطح جوامع برای هر دو جنس وجود 

داشته  باشد، حال آنچه که از شواهد و قراین موجود منایان می شود، این است که اینگونه 

نیست. 

طبق یافته های بسیاری از پژوهش های کیفی جامعه شناختی که به بررسی بحث عزت 

زنان  به نسبت  زنان شاغل  نکته حاصل شده که عموما  این  پرداخته اند،  زنان  نفس در 

خانه دار از عزت نفس بیشرتی برخوردار هستند.حال آنکه عده آنان به نسبت زنانی که 

شغل خاصی ندارند کمرت است. تایید این گزاره متضمن پاسخ دادن به این پرسش است 

که:  

اساسا عزت نفس به چه معناست؟ 

نیز  مفهوم  این  از  می شوند،  مطرح  انسانی  علوم  حوزه  در  که  مفاهیمی  اکرث  هامنند 

به شامر  جامعه شناس  ازسویی  که  مید  کرد. جرج هربرت  ارائه  واحد  تعریفی  منی توان 

می رود و از سویی دیگر، در حوزه های خاص روانشناختی نیز نظریه پردازی کرده است، بر 

وجوه اجتامعی عزت نفس تاکید می کند. 

دو روی یک سکه
زهرا عدالت فر
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طبق دیدگاه او که بیشرت ناظر به فرایند جامعه پذیری است )یعنی فرایندی که از کودکی 

تا آخر عمر فرد شیوه زیسنت در یک جامعه به خصوص را از منابع گوناگونی همچون 

ارزش های  و  ایده ها  رفته  رفته  و  زمان  مرور  به  فرد  می آموزد(  و...   رسانه  و  خانواده 

اجتامعی را در خود درونی می کند و از زمانی به بعد به سبک خاصی رفتار می کند و 

پیش فرض هایی دارد که کمرت آن ها را مورد سنجش و بررسی قرار می دهد. 

یک بعد مهم در این فرایند، دیگران در فرایند جامعه پذیری افراد هستند. یعنی وابسته 

به اینکه افراد دیگر نسبت به یک فرد چه دیدگاهی دارند، او را چگونه ارزیابی می کنند 

و چه ارزشی برای او قائل هستند ،دیدگاه فرد نسبت به خودش شکل می گیرد. 

قلمداد  اجتامعی  امری  نفس  عزت  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  مید  دیدگاه  طبق 

افراد متجلی می شود و  از دیدگاه دیگران است که در  بازتابی  می شود و در حقیقت، 

منی توان چنین برداشت کرد که هر فرد بر طبق دیدگاه شخصی از خودش تعریف به 

خصوصی ارائه می دهد و به هیچ وجه این رویکرد وابسته به اجتامع نیست، چرا که خود 

و جامعه در ارتباط بایکدیگر تعریف می شوند و ارتباطی دو سویه دارند. 

از منظر این دیدگاه می توان تا حدی گزاره ابتدایی که مطرح شد را تبیین کرد، اینکه اشتغال 
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زنان با عزت نفس آنان ارتباطی مستقیم دارد و این دو از هم تاثیر می پذیرند و این تا حد 

زیادی به علت مواردی است که جوامع، به خصوص جریان های فمینیستی)خصوصا موج 

اول و دوم فمینیسم( برای زنان به  مثابه یک ارزش درآورده اند. یعنی جایگاه اجتامعی 

مردان عموما برای زنان به عنوان عامل افزایش دهنده عزت نفس تلقی می شود. حال آنکه 

زنان به دنبال تعریف جایگاه دقیق خود، نیستند. البته باید دقت داشت در گفتامن های 

اسالمی که به تعریف جایگاه زنان پرداخته می شود، این نکته به شکل دقیقی پردازش 

شده است. 

زن بودن یا زن شدن؟ 

این نکته به نوبه خود جای بحث دارد که چرا الزاما اشتغال باید عاملی جهت افزایش 

عزت نفس در زنان باشد؟ چه چیز این موضوع را در میان زنان تبدیل به ارزش کرده 

است؟ چرا لزوما زنان با انجام کارهایی که به قولی مردانه تلقی می شود احساس با ارزش 

بودن می کنند و ارزش هایی که برای آن ها تعریف شده منطبق با ساختارهای مردانه در 

سطح اجتامع است و نه ساخت های خاص زنانه؟ و ....

مثال  برای  کرد،  مطرح  خاص  نظری  ابعاد  در  را  پرسش ها  این  پاسخ  می شود  که  البته 

دیدگاهی که جنسیت را تنها برساختی از سبک زندگی اجتامعی افراد قلمداد می کند و 

طبق گفته سیمون دوبوار قائل است بر اینکه »ما زن زاده منی شویم بلکه زن میشویم« 

و زنانگی و مردانگی را به هیچ وجه با مالک های ذاتی زنانه و مردانه منی سنجد، طبیعتا 

چنین پرسش هایی صورت مساله را پاک می کند اما دیدگاه های بسیاری نیز در این میان 

وجود دارند که به این مهم پرداخته اند. 

جایگاه باالتر اما دستمزد کمرت 

اما در بهرتین حالت و در رشایط موجود، )نه با توجه به وضعیت آرمانی حقیقی( اگر 

چنین در نظر بگیریم که بسیاری از زنان دارای شغل هستند، آمارها حاکی از آن است که 

در بیشرت نقاط جهان و نه فقط منحرص به جامعه ایرانی زنان در مراتب پایین تر شغلی 

نسبت به مردان قرار داشته و حتی اگر در رده باالتری قرار داشته باشند، به شکل معمول 

درآمد کمرتی را کسب می کنند. 

به  بیشرتی  با سختی های  آن ها  استخدام  اصوال  زنان،  اشتغال  بحث  در  دیگر  سویی  از 

نسبت مردان روبروست، چرا که مسائلی همچون بچه دار شدن و مرخصی زایامن برای 

از این دست،  من جمله عواملی هستند که کارفرما را بر آن می دارد  اتفاقاتی  زنان و 

فردی را استخدام کند که با مسائلی این چنینی مواجه نباشد و بازدهی شغلی بیشرتی 
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داشته باشد. بنابراین بیشرت زنان در جهت کسب مقبولیت اجتامعی و بازتعریف عزت 

نفس خود وابسته به پایگاه اجتامعی ناگزیرند به کارهای پاره  وقت روی بیاورند که این 

سبک از کارها همچنان وابستگی اقتصادی آنان به مردان را مرتفع منی کند. 

شیفت دوم: وظایف خانه داری 

از شیوه یافنت کار مناسب و مسائل درآمدی و  اما مساله بعدی پیش روی زنان فارغ 

جایگاه آنان در سطوح گوناگون شغلی، مساله شیفت دوم کاری است. به آن معنا که 

اکرث زنان شاغل پس از به پایان رساندن ساعت کاری خود و بازگشت به خانه، وظایف 

به دوش  را  به همرس و فرزندان  قبیل مسئولیت های خانوادگی و رسیدگی  از  دیگری 

این  از  دارند و اصطالحا شیفت دوم کاری آن ها آغاز می شود. حال آنکه عمال مردان 

سبک کاری، فارغند. 

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اساسا چرا خانه داری زنان رفته رفته 

در  تنها  نه  آنکه  تلقی منی شود؟ حال  و شغل  تلقی شده  پایین  کاری سطح  عنوان  به 

آموزه های دینی اسالمی وظایف و مسئولیت های خانگی به عنوان کاری مهم و بسیار 

با ارزش تلقی می شود، بلکه در برخی جوامع صنعتی همچون کانادا در سال 1991، در 

جریان رسشامری اداره آمار، زنان خانه دار در مقابل این امر که چرا خانه داری به عنوان 

یک شغل در نظر گرفته منی شود، اعرتاض کرده اند. 
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در مجموع می توان چنین تبیین کرد که در وضعیت کنونی، اگر طبق تعاریف ارائه شده 

از سوی سازمان جهانی کار، فرد شاغل را کسی در نظر گرفته شود که هفته ای یک ساعت 

کار کند، در سال 1397 از 27 میلیون نفر جمعیتی که فعال در نظر گرفته می شوند و 

توانایی تولید کاال و خدمات را دارند، 23/8 میلیون نفر شاغل بوده و از این جمعیت، 

81/8 درصد مردان و 18/2 درصد این جمعیت زن بوده اند. آمارهای مقایسه ای مربوط 

به درآمد زنان در ایران چندان دقیق بررسی نشده اما اگر در سطح جهانی بررسی شود،  

حجم این نابرابری آنقدر زیاد است که روز 4 نوامرب در سال 2019 میالدی با شعار »شغل 

برابر برای درآمد برابر« در اتحادیه اروپا به عنوان روز برابری دستمزد زنان و مردان نام 

گرفت.  

با  باید در مواردی همچون تعریف جایگاه اجتامعی زنان  این به نظر می رسد  از  فارغ 

توجه به ساختار زنانه بازنگری جدی اتفاق بیفتد و مسائلی همچون عزت نفس آنان با 

به آن  به شکل دقیقی  اجتامعی زن که در منت دین اسالم  ارزش های حقیقی  به  توجه 

پرداخته شده است،  باز تعریف شود.  
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من طیبه مرادی دانشجوی رشتۀ زبان انگلیسی هستم. در حال حارض  34 ساله ام و دو 

پرس دوقلوی 15 ساله دارم. من درسن 18 سالگی عقد کردم. و بعد از اینکه من و همرسم 

دارای فرزند شدیم، در ابتدای کار به این نتیجه رسیدم که محدود کردن خودم به کارهای 

فرزندان قانعم منی کند. از همین جا بود که تصمیم گرفتم اوقاتم را طور دیگری رقم بزنم. 

زمانی که بچه هایم سه ساله بودند مدرک دیپلم آرایشگری گرفتم. بعد زمانی که بچه ها 

4 ساله شدند همزمان که آن ها کالس های پیش دبستانی می رفتند، رشوع به کار در هامن 

مهدکودک کردم. در هامن سال که بچه هایم پیش دبستانی می رفتند مدرک مدیریت پیش 

از دبستان را از جهاد دانشگاهی گرفتم. بعد از امتام پیش دبستانی بچه ها، من به همراه 

فرزندانم از مهدکودک بیرون آمدیم؛ آن ها دبستان رفتند، من هم به عنوان مربی پیش 

از دبستان. نزدیک مدرسۀ بچه ها مشغول به کار شدم. پس از چندی عالقمند به رشتۀ 

ورزشی ژیمناستیک شدم و همین راهی شد برای اینکه مدرک مربی گری ژیمناستیک 

را در نوفل لو شاتو کسب کنم. بعد از تعطیلی مدارس، بچه ها را هم با خود به کالس 

می آوردم و بعد از مدتی آن ها هم یاد گرفتند. پس از مدتی تصمیم گرفتم به دانشگاه 

انگلیسی که سال ها به آن عالقه داشتم تحصیل کنم. تالش هایم  بروم و در رشتۀ زبان 

باعث شد که کاردانی مرتجمی زبان را بگیرم و راهم را برای مدرک فوق لیسانس ادامه 

دهم. در طول دوران دانشجویی رسکار نرفتم و سعی کردم سطح زبان خودم را باال بربم. 

کالس های  و  زبان  آموزشگاهی  کالس های  همرسداری،  خانه داری،  مشغله های  دلیل  به 

دانشگاه دیگر جایی برای کار باقی منی ماند. اما دوران شاغل بودن در مسیر پر پیچ و 

خم زندگی به من یاد داد که با مدیریت صحیح می شود در کنار بچه داری به عالیق خود 

هم پرداخت.

هیچ محدودیتی برای موفقیت یک زنی که درس می خواند و کار خانه انجام می دهد 

موفقیت  به  رسیدن  برای  آن شخص  توانایی های  و   هدف  به  چیز  همه  ندارد.  وجود 

بستگی دارد. هرگاه خودمان را باور کنیم و روی توانایی ها و اعتامد به نفس خود مترکز 

کنیم، خودمان را بیشرت می شناسیم و می توانیم موثرتر عمل کنیم. البته باید به خداوند 

زن، کار، آزادی
روایتی ساده از یک زندگی زنانه

طیبه مرادی
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توکل کرد و در مسیر راه به او اعتامد کرد.

جوانان وقتی ازدواج می کنند، رابطه ای را با رشیک زندگی شان شکل می دهند که رسشار از 

عشق و محبت است و این رابطه به واسطۀ این عالقۀ عمیق, دامئی و همیشگی می شود. 

پلی  ازدواج  رابطۀ دیگری نجات دهد و  از اسرتس هر  را  این موضوع می تواند جوانان 

می شود برای یک رابطۀ استوار و رسیدن به آرامش یک عشق حقیقی. برای همین ازدواج 

یک سکویی برای پرش است نه یک عاملی برای محدودیت و درجا زدن.

خانه داری بی شک یکی از پراضطراب ترین شغل های دنیاست. افرسدگی و کار مداوم و 

تکراری زنان خانه دار به دلیل برآورده نشدن انتظارات آن ها از ازدواج, باعث ناراحتی های 

روانی زنان خانه دار می شود. از طرف دیگر بیشرت زنان خانه دار مدیریت زمان درستی 

ندارند و همین باعث می شود که نتوانند زمانی را رصف اوقات فراغت خود کنند. در 

نتیجه زنانی را می بینیم که متام وقت و انرژی خود را رصف امور زندگی و کارهای منزل 

اختصاص می دهند، بی آنکه برای رشد خود و توامنندی های خود تالش کنند.

مادر بودن از تو موجود دیگری می سازد که فراتر از آن چیزی است که قبال بوده ای. مادر 

بودن تو را مجبور می کند به بزرگ بودن, عاشق بودن و تکیه گاه محکم برای فرزندان 

بودن, حتی اگر واقعا نباشی. مادر بودن یعنی لبخند زدن وقتی که غمگینی، قوی بودن 

وقتی که می ترسی و در آخر اینکه مادر بودن زیباترین حس دنیاست که تنها یک مادر 

درک می کند. من و فرزندانش مثل خواهر و برادر با هم هستیم. ما با همدیگر لحظات 

مهم زندگی را ساختیم و باهم دیگر رشد کردیم.. همرسم هم همراه همیشگی و مشوق 

جدی پیگیری توانایی ها و عالیقم بوده است.
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انسان در طول  تاریخ  از ناحیه  زیاده روی  و کم انگاری  در مسائل مختلف آسیب های  

فراوان  دیده است وغالبا این دو گرایش او را از پیمودن راه تعادل بازداشته است. مسأله 

شناخت زن و نگرش به ویژگی های او نیز دستخوش این روند گردیده و این یک سونگری 

هم در رشق و هم غرب رواج داشته است. یک نگرش به تحقیر زن می پردازد، حقوق 

انسانی و جایگاه اجتامعی مطلوب را برای او به رسمیت  منی شناسد و شناخت ناقصی 

تا  است  آن  بر  دیگر  افراطی  نگرش  و  ارائه  می دهد  او  روانی  و  بدنی  ویژگی های  از 

متایزات طبیعی دو جنس را نادیده انگارد و زن را به فضای مردانه بکشد و رفتار مرد را 

برای او بهشت آرمانی جلوه دهد. این نگاه تفاوت های طبیعی وروانی بین  زن و مرد 

را رصفاً  با عواملی چون فرهنگ، محیط، تربیت، رشایط  اجتامعی  و... توجیه می کند 

و مسائل زیستی و ذاتی  را ناچیز و بی اهمیت به حساب می آورد. در حالیکه زنان 

برای رسیدن به اهداف خود نیاز به نگاهی متعادل دارند تا رشایطی مساعد با توجه به 

تفاوت های جسامنی آن ها برای رشد و ارتقاء شان ایجاد شود.

و  دوجنس  طبیعی  تفاوت های  خالصه  طور  به  می شود  تالش  نوشتار  این  در    بنابراین 

عوامل و تاثیرات آن ها بررسی شود؛

هورمون ها از مهم ترین عوامل ایجاد تفاوت های جسامنی در زن و مرد است. هورمون 

ویژه جنس مرد تستوسرتون نام دارد که در همۀ عمر ترشح می شود و در دوران  بلوغ، 

میزان آن به رسعت فزونی می گیرد و باعث متایزاتی با زن می شود.

سازنده  اثر  تستوسرتون  است.  متفاوت  علت  همین  به  نیز  مرد  و  زن  عضالنی  قدرت 

پرقدرتی در تولید پروتئین در رسارس بدن دارد، رشد بافت های عضالنی را تحریک می کند، 

و بر قدرت بدنی مرد می افزاید. تودۀ عضالنی بدن مرد به طور متوسط 50 درصد بیشرت 

از بدن زن است، از این رو مرد برای انجام کارهای سنگین توانایی بیشرتی می یابد.

زیسِت زنانه

زهرا آذربراء
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تستوسرتون از عوامل رسوب کلسیم در استخوان ها است و بر اندازه و استحکام  آن ها 

می افزاید. اینکه در مجموع استخوان های مرد نسبت به زن درشت تر و با قوام ترند و 

برای تحمل بارهای سنگین آمادگی بیشرتی دارد، از ترشح این هورمون ناشی می شود.

همچنین تستوسرتون حاالت تهاجمی، رقابتی و پرخاشگری را بر می انگیزاند. هورمون ها 

به طور مستقیم سلول های مغز را تحریک می کنند. بین هورمون های جنسی و مغز، 

نوعی تعامل برقرار است. با کاهش ترشح هورمون تستوسرتون، به تدریج  قدرت ابداع  از 

بین  می برد و فرد به کار و زندگی، کم اعتنا می شود. در مردان ترشح هورمون تستوسرتون 

میانگین تا سن 80 سالگی ادامه میابد. در مقابل، تولید هورمون اسرتوژن که هورمون 

با  مخصوص جنس زن است خیلی دیرتر رشوع می شود و در سن 50 سالگی همزمان 

یائسگی متام می شود.

 اسرتوژن با آنکه در تحریک رشد استخوان ها و عضالت زنان اثر دارد، از رشد زیاد آن ها 

جلوگیری می کند و از این روست که به طور نسبی قد زن از مرد کوتاه تر می ماند. 

کاهش ترشح این هورمون عامل مؤثری در بروز پوکی  استخوان به شامر می رود، وازین 

روست که حدود 14 درصد زنان در 60 تا 90 سالگی دچار یک شکستگی در استخوان 
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می شوند. تحرک و نرمی مفاصل و نرمی و انعطاف پذیری بیشرت بدن زنان را هم می توان 

ناشی از آن دانست.

اسرتوژن درکاهش چربی خون مؤثر است و از این رو بیامری های ناشی از تنگی عروق و 

تصلب رشائین در میان زنان کمرت است.

حساسیت  بر  و  می برد  باال  بیامری ها  برابر  در  را  زنان  بدن  طبیعی  مقاومت  اسرتوژن 

حس بویایی می افزاید، از عوامل رسوب چربی در بدن زنان است و در نرمی و صافی و 

کم مویی بدن نقش دارد.

از عوامل اصلی تغییر حاالت زنان، نوسان سطح اسرتوژن درخون آن هاست که در رفتار زن 

اثر می گذارد.  وقتی ترشح اسرتوژن تنزل می یابد، زن بی تاب می شود و آرامش روانی اش 

به هم می خورد.

پروژسرتون نیز هورمونی مختص زنان است که یک هورمون آرام بخش به حساب می آید 

و در ایجاد صلح و آرامش  درجنس مونث هنگام بارداری نقش دارد. از این رو برخی از 

محققان استفاده از آن  را برای کنرتل رفتارهای غیرقانونی و تجاوزها مطرح ساخته اند.

در مراحل رشد نیز تفاوت هایی  بین دو جنس دیده  می شود؛
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در مرحله کودکی رشد جنس زن رسیع تر از مرد است، دخرت زودتر از پرس می نشیند، 

می خزد، به راه می افتد و به سخن می آید، پیش از پرسان در پوشیدن لباس و دیگر کارها 

تفاوت های  و...  ترس  فعالیت،  نقاشی،  و  بازی  دوستان،  با  روابط  در  یابد.  می  مهارت 

بین دو جنس قابل توجه است. به عنوان منونه دخرتان از پرسان کم تحرک ترند و روابط 

دوستانه با همساالن شان پایدارتر است.

 دوران  نوجوانی  به عنوان حساس ترین دوره، روبرویی با مسائل زیادی چون بحران 

هویت و بلوغ جنسی را به همراه دارد و در موضوعاتی چون تفکر، هیجان و احساس، 

آرزو و خیال، عالقه ها، خود وارسی، خودآرایی، دوست یابی، اعتامد به نفس، همرنگی، 

مشکالت  و رفتار اجتامعی، بین  دو جنس تفاوت هایی مشاهده می شود. به عنوان منونه 

دخرتان زودتر بالغ می گردند، احساسات شدیدتر و عمیق تری دارند، دخرتان دارای عالیق 

بیشرت هستند، بیشرت از پرسان  به ظاهر خود توجه می کنند و به خودآرایی می پردازند.

در مرحله جوانی که شامل 20 تا 35 سالگی است و مسائل عمده در آن، شغل، ازدواج، 

گرایش دینی و زندگی اجتامعی است نیز زن  و مرد با هم تفاوت هایی دارند. طبق آمار 

روحیه رقابت شغلی در جامعۀ زنان کمرت از مردان است. در مساله ازدواج توجه جنس 

مرد به جنبه های جسمی رفتار جنسی متمرکز است و به تدریج متوجه دیگر جنبه ها 

می شود و در جنس زن، به عکس است. گرایش معنوی زنان قوی تر و با ثبات تر از مردان 

است. همچنین دردوران میانسالی و ساملندی تفاوت های محسوسی در رشد دو جنس 

قابل مشاهده است.

 باتوجه به تفاوت های بیان شده و بسیاری تفاوت های دیگر که یافته های علمی موید 

آن است باید در نظر داشت که برای ساخت جامعۀ عادالنه از نظر جنسیتی نیاز به 

جامعه ای یک دست و برابر در رشایط زندگی، تحصیلی و شغلی نداریم. بلکه نیاز به 

شناخت عمیق تفاوت ها بین دوجنس و مهیا کردن رشایط مساعد برای ویژگی های هر 

دو جنس است. رشایطی  که هیچ یک از دو جنس را برای ارتقاء و پیرشفت مجبور به دور 

شدن از اصل خویش نکند. رشایطی که در انواع موقعیت ها، دو بسرت و مسیر متفاوت و 

مطابق با ویژگی های زیستی، روانی و جسمی هر دوجنس برای پیرشفت درنظر بگیرد.

برای مثال به ویژگی زایش و بارداری در زنان توجه داشته باشد تا این ویژگی از طبیعت 

زنان در روند کار یک امتیاز منفی برای آنان تلقی نشود و پرداخنت به آن باعث پرسفت 

در رشایط شغلی و از دست دادن جایگاه اجتامعی شان نشود.

زنان باید بتوانند با حفظ هویت زنانۀ خود به اهداف خود نائل گردند، بر تفاوت های 
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خود با جنس مرد آگاه باشند و زندگی مردانه را آرمان شهر خود ندانند. زنی که نتواند 

فعالیت های  زود  یا  دیر  کند  رفع  را  آن ها  و  بشناسد  را  خود  جنس  مختص  نیاز های 

اجتامعی، روان او را از پای درمی آورد و احساس ناکامی را در سنین میان سالی تجربه 

می کند.

جامعۀ مدرن از زنان دعوت به حضور و فعالیت در عرصه های مختلف اجتامعی می کند 

بی آنکه زیر ساخت های متناسب باز یست آنان را مهیا کرده باشد. زنان با میل وجودی 

خود متایل به حضور و فعالیت در اجتامع دارند اما جامعه پیش فرض برطرف کردن این 

نیاز را مردانه کارکردن و مردانه زیسنت می داند. چنین جامعه ای از زنان، مردان ناقصی 

می سازد که قطعا بیشرتین رضبه را به خود زنان وارد می کند.

واضح است در این بین و برای تشکیل هویت زنانۀ موفق در یک جامعه، نظام کشور نیز 

اثر مهم و عمیقی دارد، به نظر می رسد ایجاد زیربناهای قانونی و پیگیری برای اجرای 

آن ها بهرتین راه از جانب حاکمیت یک کشور است. کلیت یک جامعه است که می تواند 

رشایطی سازگار با تفاوت ها در مسیرهای مشابه ایجاد کند.
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معرفی و نقد کتاب

جامعه شناسی زنان
هر علمی در نوع خود بازتابی از حقایق بوده و دانشمندان هر علم، تالش می کنند با 

بی طرفی به انعکاس یافته های خود بپردازند. جامعه شناسی هم علمی است که نباید از 

این قاعده مستثنی باشد. یافته های جامعه شناسی باید همواره زنان و مردان را به عنوان 

افراد تشکیل دهندۀ جامعه بررسی کند. اما فمنیست ها  در نقد خود به جامعه شناسی، 

آن را دانشی مردمحور می دانند. آن ها جامعه شناسی را دانشی می دانند که عمدتا به 

تحقیق در خصوص مردان می پردازد، جانبدارانه است، زیر سلطۀ مردان بوده، همواره 

به نادیده گرفنت زنان در تحقیقات خود می پردازد و به طور کلی، »در بهرتین حالت 

کورجنس است و در بدترین حالت جنس پرست«. 
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ساختارهای  در  که  موضوع  این  تشخیص  از  جامعه شناسی  فمنیست ها،  عقیدۀ  به 

اجتامعی موجود در جوامع، موقعیت ها و تجربیات زنان با مردان یکسان نیست و نباید 

یافته های جامعه شناسی در خصوص مردان را به کل یک جامعه تعمیم داد، بازمی ماند. 

جامعه شناسان نقش زنان را طبیعی دانسته و از بررسی نقش آنان رس بازمی زنند. درحالیکه 

جایگاه زنان و نقش آنان به خودی خود قابل بررسی است و آنان مانند دیگر افراد با 

تالش های فردی خودشان ارتقا می یابند و جایگاهشان در جهان عمومی بر پایۀ نگرش و 

رفتارهای مردان نیست. 

و  بگذارند  تاثیراتی  جامعه شناسی  علم  بر  تا  برامدند  این  صدد  در  آنان  رو  همین  از 

جامعه شناسی را، نه با نقش ضمیمه ای و حاشیه ای زنان، که با نگاهی از چشم انداز زنان 

ببینند. 

کتاب جامعه شناسی زنان اثر پامال آبوت و کلر واالس، استادان درس جامعه شناسی در 

انگلستان می باشد. این کتاب، یک کتاب مقدماتی جامعه شناسی است که در آن سعی 

شده با نگرشی فمنیستی، تاثیر نظرات فمنیستی بر علم جامعه شناسی را، با پیش فرض 

مردمحور بودن آن، بررسی کند. این کتاب در گروه های رشتۀ مطالعات زنان، به عنوان 

منبع کمکی استفاده می شود. در این کتاب تالش شده با معرفی 4 نگرش  فمنیستی، )لیربال 

یا اصالح طلب، مارکسیست، رادیکال، سوسیال( در 9 فصل، به تبیین حوزه های گوناگون 

اجتامعی بپردازند که فرودستی زنان در آن ها وجود داشته و زنان در آن حوزه ها نادیده 

گرفته شده اند. این کتاب مبتنی بر یافته های پژوهشی، در جامعۀ انگلستان می باشد. در 

انتهای کتاب، واژه های تخصصی فمنیستی آورده شده. عالوه بر این در انتهای هر فصل 

نتیجه گیری ای از آن فصل آمده که خواننده را از کلیت مطالب مطرح شده در آن فصل 

مطلع می کند، که این  موارد از نقاط قوت کتاب به شامر می روند. 

نقد فمنیستی مرد محورانه

به  نسبت  خود  انتقادات  کلی،  طور  به  مردمحورانه«  فمنیستی  »نقد  اول،  فصل  در 

و  لیربالیسم  رشد  و  پیدایش  چگونگی  بخش،  این  در  می کند.  بیان  را  جامعه شناسی 

رسمایه داری، جداشدن کار از خانه و فاصله گرفنت زنان از سیاست و اجتامع رشح داده 

شد. این فصل هم چنین بیان می دارد، این موارد با توجه جامعه شناسی به دولت و بازار، 

موجب تقسیم های جنسیتی و پنهان ماندن نقش زنان شد. سپس به راه های پیش روی 

فمنیست ها برای پر کردن خال های موجود در جامعه شناسی، می پردازد.   
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زنان و قرشبندی

دربارۀ طبقات  مردمحوری  رایج  نظریۀ های  بیان  با  و قرشبندی«  »زنان  دوم،  در فصل 

اجتامعی، به این نتیجه می رسد که زنان، در بعضی از گروه های شغلی متمرکز می شوند، 

در قرشبندی نگاه جنسیتی حاکم است و در تعیین رسنوشت اجتامعی زن، به خود او 

توجهی منی شود، بلکه رسنوشتش را موقعیت اجتامعی مرد تعیین می کند. در این فصل، 

به نظرات فمنیست های سیاه پوست نیز توجه می شود که از دیدگاه آنان، این الگوهای 

فمنیستی، موجب تحکیم نژادپرستی شده و به ادامۀ بهره کشی از زنان سیاه پوست، در 

جایگاه زن و کارگر، با بیشرتین کار و کمرتین دستمزد، منجر می شود.

دخرتان و زنان جوان

در فصل »دخرتان و زنان جوان«، الگوهای آموزشی را به گونه ای تبیین می کند که اگر چه 

به صورت برابر میان دخرتان و پرسان ارائه می شود، اما دخرتان را به حوزه های درسی 
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خاصی هدایت می کند. حوزه هایی که شغل های خاصی را به آنان القا می کند.

خانواده و خانوار

خانواده  دربارۀ  فمنیست ها  نظر  بیان  به  خانوار«،  و  »خانواده  عنوان  با  چهارم،  فصل 

می پردازد. فمنیست ها خانواده را »صحنه ای نابرابر برای انقیاد زن« در نظر می گیرند که 

در آن فرصت مشارکت و کسب برابری با مردان را از زنان می گیرد. در این دیدگاه اختیار 

زنان در خانواده در اختیار خودشان نبوده و متاما بدون تقسیم کار در خدمت مردان 

قرار می گیرند. فمنیست ها بر این اعتقادند که زن با »مادری« در فرودستی قرار می گیرد. 

افرسدگی پس از زایامن مادر را به دلیل سخت و خطیر بودن این وظیفه، شگفت آور 

منی دانند. ازدواج های غیررسمی را مورد مقبولیت بیشرتی می دانند و  این موقعیت را به 

همۀ زنان تعمیم می دهند.

 در این بخش باید متذکر شد که نگاه مشارکتی زن و مرد در امور خانه و تربیت فرزند 

که در آن زن و مرد با یکدیگر فرصت برابر، برای رشد و آگاهی پیدا می کنند و هم چنین 

درک این نکته که نقش زن در خانواده، با نقش مادری، ادامۀ اقتدار اجتامعی است و 

جایگاه باالیی دارد، در نگرش های معنوی وجود دارد و مورد تاکید قرار می گیرد. در این 

نگاه، زنان در زمینه های مرشوع مانند مردان حق کار دارند. زن جهت خدمت رسانی به 

مرد نیست و هر دوی آنان در جهت کامل یکدیگر قدم برمی دارند و به نوعی »لباس 

به  کمرت  عمل  در  و  گرفته  قرار  غفلت  مورد  آموزه ها  این  چند  هر  یکدیگر« هستند.  

اجرایی شدنش، خصوصا در خانواده های معتقد به آن توجه می شود، اما از اهمیت آن 

کم منی کند و نشان می دهد این نگاه فمنیستی در خصوص خانواده، قابل تعمیم به همۀ 

جوامع و همۀ دیدگاه ها نیست.

زنان، بهداشت و تیامرداری 

سالمت و نقش زنان، حوزۀ دیگری است که کتاب، با عنوان »زنان، بهداشت و تیامرداری« 

به بررسی آن می پردازد. فمنیست  ها معتقدند که زنان با آنکه کارکنان اصلی در حوزۀ 

سالمت هستند، به نقش آنان، اهمیت کمرتی داده شده و نیازهای آنان در این حوزه 

کمرت مورد توجه قرار می گیرد. در این بخش به این نکته اهمیت داده می شود که زنان 

اغلب تیامرداران رایگان در خانه بوده یا به پرستاری مشغولند و با جدایی های جنسیتی 

حاکم، مراتب عالی پزشکی را بدست منی آورند.

زنان و اشتغال

فصل ششم، »زنان و اشتغال« عنوان دارد. این بخش از کتاب، در خصوص کار خانگی 
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زنان و هم چنین چالش های پیش روی آنان در خصوص اشتغال، مباحث حائز اهمیتی 

وجود دارد. نگاهی که در این بحث در کتاب وجود دارد این است که تقسیم کار جنسی، 

نیستند. فمنیست ها معتقدند،  زنانه  یا  پرداختۀ جوامع است. شغل ها مردانه  ساخته و 

در  آن ها  ادلۀ  منی آید.  در  جور  زنان  زیستی  تجربۀ  با  جامعه شناسی  تقسیم بندی های 

این باره این است که جامعه شناسی خانه داری را کار منی داند و زنان در صورت شاغل 

بودن در بیرون از خانه، باز هم باید در خانه به کار خانه داری بپردازند. عالوه بر این در 

خصوص زنان شاغل، استثامر شغلی صورت می گیرد، دستمزدشان همواره کمرت از مردان 

است و مشاغل، بر حسب جنسیت تفکیک می شوند. 

زنان و جرم و خالفکاری

 فصل بعدی به نسبت »زنان و جرم و خالفکاری« می پردازد. در این بخش از کتاب، نوع 

الگوی تربیتی دخرتان، مورد نقد قرار می گیرد و نویسندگان بر این باورند این نوع الگوی 

تربیتی، دخرتان را نسبت به پرسان، تحت نظارت شدیدتری قرار می دهد، و این موجب 

می شود که دخرتان، کمرت مرتکب جرم شوند. آنان ماهیت بزهکاری را در زنان و مردان 

متفاوت می دانند و زنان را افرادی می دانند که در »پنهان کاری« مهارت دارند و این را از 

40 | نرشیۀ قدِم زنان

Laurist Andersen Ring

|فرهنگ و هنـــر|



علل کم بودن بزهکاری زنان برمی شامرند. درحالیکه در بررسی این موارد به تفاوت های 

عاطفی  ذاتی  میان زن و مرد، که به واسطۀ پرورش فرزند در وجود زنان، وجود دارد، هیچ 

اشاره ای منی شود و با نگاهی رادیکال، در خصوص ارتکاب به جرم هم انتظار برابری، 

وجود دارد. 

اما یکی از پرداخت های مهم در این بخش از کتاب، اشاره به خشونت صورت گرفته علیه 

زنان می باشد. خشونت های خانگی و خشونت های جنسی و فیزیکی در جامعه علیه 

زنان، مورد بررسی قرار گرفته است. و به تفصیل بیان می دارد در تجاوزهای جنسی صورت 

گرفته، قربانی متهم می شود و با طبیعی جلوه دادن غریزۀ مردانه، جرم توجیه می شود 

و در غیر این صورت، مجازات محکومان اصلی بسیار محدود است. این درحالیست که 

این غریزه به نگرش ها و ارزش های فرهنگی بستگی دارد. به طور کلی تعریفی که از 

خشونت ارائه می دهد، یک روند آگانۀ ارعاب است تا زنان در انقیاد مردان قرار گیرند 

و ترصیح می شود که میزان خشونتی که صورت می گیرد بیشرت از آمارهای رسمی است. 

دستگاه های قانونی نسبت به بررسی خشونت ها و آزارهای صورت گرفته در خصوص 

زنان، ملزم هستند به گونه ای که بر مبنای مردمحوری نباشد، رفتار کنند. تحقیقات صورت 

گرفته در خصوص خشونت اغلب توسط فمنیست های رادیکال صورت گرقته است و آنان 

نتیجۀ این جرائم را اقتدار مردانه می دانند.

زنان و سیاست

که  این مسئله مطرح می شود  این فصل  در  دارد.  نام  و سیاست«  »زنان  فصل هشتم 

سیاست  به  کمرتی  عالقۀ  و  کمرت  سیاسی  آگاهی  دارای  را  زنان  موجود،  عرفی  دیدگاه 

می داند و در نتیجۀ این دیدگاه، زنان مشارکت سیاسی کمرتی دارند. مردان مسائل مورد 

این درحالیست که  توجه زنان را کمرت سیاسی و مربوط به حوزۀ خصوصی می دانند. 

فمنیست ها جنبش های فمنیستی را هم کنشگری سیاسی می دانند، زیرا موجب تغییر 

مناسبات قدرت میان زنان و مردان می شود و سیاست هم علمی است که به بررسی 

مناسبات قدرت می پردازد. در اینجا ترشیح می شود که فمنیست ها در تالش هستند که 

تبعیض  های جنسیتی را هم مانند تضاد طبقاتی جزئی از سیاست لحاظ کنند و این الگوی 

جنسیتی که مردان، رفتار خودشان را رفتار پختۀ سیاسی تلقی می کنند، بزدایند. البته در 

این بخش ایجاد و تثبیت قلمرو خصوصی/خانگی تداوم انقیاد و استثامر زنان محسوب 

می شود، زیرا نقش آنان در قلمرو عمومی را محدود می کند. در اینجا باید این نکته را 

یادآور شد که اگرچه حضور و نقش زنان در قلمرو عمومی یکی از مسائل حائز اهمیت 

است اما این را هم نباید فراموش کرد که آنان برای حضور در قلمرو اجتامعی و حضور 

در قلمرو خصوصی، دارای »حق انتخاب« هستند. و انقیاد در صورتی صورت می گیرد 
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که این حق انتخاب از آنان گرفته شده و به اجبار از قلمرو عمومی دور نگهداشته شوند. 

این فصل، قانون رفاه اجتامعی را هم بنا به این دلیل که موجب تقویت نقش همرسی در 

خانواده و مادری می شود، زیر سوال می برد.

تولید دانش فمنیستی

فصل آخر هم به »تولید دانش فمنیستی« می پردازد. فمنیست ها در پی انتقاد به مردمحور 

بودن بررسی های علمی، در پی این هستند که علم را از دید فمنیستی بازتولید کنند. 

به تجربیات زنان مختلف، یعنی زنان  باید  این کار  برای  نکته توجه  شود که  این  به  و 

سیاه پوست و زنان طبقۀ کارگر نیز توجه کنند. آنان در پی دانشی کمرت تحریف شده در 

خصوص زنان هستند. 

در انتهای فصل هم به توضیح و تعریف نظریه های مختلف فمنیستی )لیربال، مارکسیست، 

و  آورده اند  پدید  مختلفی  نظریه ها  فمنیست ها  می پردازد.  سوسیالیست(  رادیکال، 

کوشیده اند با طرح آن ها عللی برای فرودستی زنان بیابند، اما اینکه آیا توانسته اند راه به 

جایی برند و با این نظریه های مختلف راهکارهای عملی درستی را بدست دهند سوالی 

است که پس از مطالعه کتاب در ذهن متبادر شده و هم چنان بی پاسخ باقی می ماند. 
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داستان سیاه پوستان آمریکایی، داستان آشنا و بسیار شنیده شده ای است که بازتاب های 

زیادی در فیلم های هالیوودی داشته است. فیلم ارقام پنهان یاHidden figures روایتی 

است از تبعیض نژادی و جنسیتی که در 1950 میالدی در آمریکا رواج داشت. این فیلم 

داستان واقعی سه زن به نام های کاترین جانسون, دوروتی وان و مری جکسون که در 

میانۀ  در  جنگ رسد  دوران  در  می کند.  تعریف  را  می کردند  کار  ناسا  محاسبات  بخش 

رقابت های فضایی بین آمریکا و شوروی، ناسا با مترکز بر روی فرستادن جان گلن به فضا، 

افراد زیادی را به کار گرفت تا این عملیات را به رسانجام برساند. این زنان نقش مهمی 

در این عرصه داشتند.

معرفی فیلم 

ارقام پنهان
کیمیا محمدزاده
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داستان از اینجا آغاز می شود که کاترین، دوروتی و مری هر سه در بخش رنگین پوستان 

ناسا کار می کردند. این ساختامن جدا از سفیدپوستان بود و به هیچ طریق به آن ها امکان 

ارتقا و رشد را منی داد. اما پس از مدتی به دلیل اهمیت فرستادن انسان به جو مغزهای 

متفکر گروه های مختلف ناسا به کار گرفته می شدند در این میان کاترین به دلیل هوش 

ریاضی باالیی که داشت ، به عنوان ریاضی دان به کار گرفته شد. مری نیز برای کار روی 

محفظۀ فضاپیامی "فرندشیپ7" انتخب شد. اما دوروتی پس از مدتی رسپرست قدرمتند تر 

و با نفوذتری شد و توانست سمت رسپرست کل را کسب کند.

انتقال از ساختامن رنگین پوستان به ساختامن سفید پوستان اتفاق ساده ای نبود. کاترین 

جانسون زمانی که به عنوان یک زن ریاضیدان سیاه پوست وارد تیم محاسباتی شد. همۀ 

اعضای آن تیم به توانایی هایش باور نداشتند و مدام او را متسخر می کردند. به هنگام 

او  که  زمانی  یا  پنهان می کردند  او  از  را  ارقام  اطالعات،  بودن  بهانۀ رسی  به  محاسبات 

می خواست قهوه ای بنوشد. قهوه جوش خالی مخصوص به رنگین پوستان برای او قرار 

دادند که هامن هم خالی بود. از طرف دیگر کاترین برای استفاده از رسویس بهداشتی 

مجبور بود راهی طوالنی طی کند تا از رسویس بهداشتی رنگین پوستان استفاده کند. او 

تنها زن و تنها سیاه پوست محاسبات بود. در جایی از فیلم هنگامی که کاترین در کلیسا 
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با ژنرال سیاه پوستی مشغول گفت وگو می شود؛ آن ژنرال می گوید که زنان منی توانند در 

عملیات بزرگ ناسا کاری انجام دهند. این منایانگر فضای ضد زنانۀ آمریکای آن زمان بود. 

اما پس از گذشت مدتی توانست محاسبات پیچیده ای که گروه محاسباتی در آن مانده 

بود را حل کند و در نهایت به عنون عضو دامئی گروه پذیرفته شد.

از مزایا و حقوق  بر عهده داشت ولی  را  ناسا  دوروتی وان وظایف رسپرستی دخرتان 

چنین سمتی محروم بود. ارتباط او با ساختامن سفید پوستان بسیار محدود و از طریق 

واسطی صورت می گرفت. دوروتی با وجود ذهن ریاضیاتی و محاسباتی قوی همچنان 

در نقش خود باقی مانده بود و اجازه نداشت هم ردۀ سفیدپوستی خود را با اسم صدا 

کند ولی او همچنان دوروتی بود و هیچ امیدی به برد در بازی نابرابر نداشت.  به عنوان 

مثال هنگامی که می خواهد از کتابخانه ای کتاب قرض بگیرد؛ برای پیدا کردن کتاب مورد 

نظرش به بخش سفیدپوستان رجوع می کند. اما با جیغ و داد کردن خانم سفیدپوستی 

او از کتابخانه رانده می شود. زمانی که ناسا می خواهد کامپیوترهای IBM را جایگزین 

نیروی انسانی کند، نیروهای زیادی با کار بر روی این دستگاه نتوانستند این دستگاه را 

راه بیندازند.  از این رو این دستگاه بالاستفاده باقی مانده بود. دوروتی جایگاه شغلی اش 

را به خطر انداخت و توانست این دستگاه را فعال کند. این موفقیت باعث شد که او 

رسپرست کل ناسا بشود و جایگاه باالیی کسب کند.
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مری جکسون نیز از ساختامن رنگین پوستان خارج می شود و راهی بخش مهندسی و 

ساخت فضاپیام می شود. در آنجا به این نتیجه می رسد که مدرک لیسانس او برای این 

کار کافی نیست. او باید به دانشگاه برود و در رشتۀ مهندسی تحصیل کند. اما برای 

ورود به این رشته باید به دادگاه برود و به عنوان اولین زن مهندس قاضی را راضی کند 

و بر علیه تبعیض چنسیتی و نژادی قیام کند. صحبت های او در دادگاه باعث شد که 

دادگاه به نفع او رای بدهد. مری با روحیه و انگیزه ای که از خودش نشان داد توانست 

فارغ التحصیل رشته ی مهندسی شود. رویایی که هیچ کس حتی همرس مری برایش قابل 

تصور نبود. او به عنوان اولین زن مهندس در ناسا کار خودش را ادامه می دهد و نشان 

داد که هیچ چیز غیر ممکنی وجود ندارد.

فیلم ارقام پنهان یا Hidden figures به منایش زیبا و خارق العادۀ آمریکای دهۀ1950 

می پردازد. تبعیض های نژادی و جنسیتی که حل آن ها در آن زمان دشوار به نظر می 

رسید. اما قهرمانان داستان به خوبی توانستند با اعتامد به نفس و قاطع بودن در کارها 

و برنامه هایی که به آن ها محول شده بود، خود را از این تبعیض ها نجات بدهند. این 

فیلم محصول 2016 و با کارگردانی تئودور ملفی جزو ده فیلم برتر هامن سال و نامزد 

جوایز متعددی شده است. این اثر، افکار و احساسات مخاطب را با خود همراه می کند 

و مخاطب را با دردها , رنج ها و تالش هایی که زنان در طی دوران ها برای اثبات خود و 

توامنندی هایشان انجام داده اند، آشنا می کند.
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