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ارغوان،سالدوم،شمارهسوم

کار و فعالیــت اقتصــادی زنــان در خانــواده و جامعــه ایرانــی 

ــروزه  ــا ام ــد؛ ام ــه شــامر منی آی ــی ب ــد و نوین موضــوع جدی

بــا گســرش تکنولــوژی و بــروز تغییــرات بنیادیــن در زندگــی 

ــه؛  ــه خــود گرفت ــازه ای ب ــان شــکل ت اجتامعــی، اشــتغال زن

چــرا کــه محیــط کار و زندگــی زنــان از یکدیگــر جــدا شــده 

اســت. در ایــن میــان، موضوعــی کــه اغلــب از نظر هــا بــه 

دور مانــده، بحــث زنــان خانــه دار اســت؛ کــه باتوجــه بــه 

ــه روا  ــت ک ــی نیس ــه دار، موضوع ــان خان ــر زن ــداد کثی تع

باشــد از آن چشم پوشــی کــرد. »خانــه داری« در عــرف عــام، 

ــرده می شــود. ــه کار ب ــل »اشــتغال« ب در مقاب

امــا بیــکار تلقــی شــدن زن خانــه دار، حاصــل ســال ها 

تفکــر اشــتباه یــا بــه عقیــده جامعــه شناســان نتیجــه فقــر 

ــک  ــای ی ــه فعالیت ه ــر ب ــه اگ ــال آنک ــت؛ ح ــی اس فرهنگ

خانــم خانــه دار در طــول روز نــگاه کنیــم بایــد او را شــاغل 

ــا! ــن شــغل دنی ــوان مهمری ــه عن ــم، آن هــم ب حســاب کنی

زن خانــه دار بایــد روانشــناس، پرســتار، آشــنا بــه فنــون 

تغذیــه، امــور مالــی، هرنمنــد و درنهایــت، مشــاور و همــراه 

اعضــای خانــواده باشــد و ایــن امــور جــز بــا افزایــش آگاهــی 

و کســب مهــارت و متریــن زیــاد بــه دســت نخواهــد آمــد. 

پــس زن خانــه دار، بیــکار نیســت، بلکــه کارهــای متعــدد و 

گاه نقش هــای متعارضــی دارد. 

بــا نــگاه اقتصــادی، خانــه داری نوعــی شــغل و دارای ارزش 

مالــی اســت؛ زیــرا گذشــته از بررســی کیفی نقــش خانه داری 

بــه عنــوان محــور تعلیــم و تربیــت، حضــور زنــان در خانــه 

ــی اســت کــه ارزش  ــای انجــام برخــی امــور خدمات ــه معن ب

ــی ارزش اقتصــادی  اقتصــادی دارد. از ایــن رو، محاســبه کّم

کار زنــان در خانــواده از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.

اگــر اشــتغال را بــه معنــای پرداخــن بــه کار و یــا توجــه قلبی 

بــه کســی یــا کاری )دهخــدا، 1383، ص 2633( بدانیــم و زن 

را محــور اصلــی تربیــت انســان بــه شــامر آوریــم و خانــه را 

نیــز اولیــن کانــون تشــکیل اجتــامع بدانیــم، در ایــن صــورت، 

ــن شــغل ها محســوب می شــود. ــه داری از مهم تری خان

همچنیــن نقــش زنــان خانــه دار در دو ســطح کّمــی و کیفــی 

مــورد بررســی اســت: نقش هــای عاطفــی و تربیتــی در بعــد 

ــی در  ــی و خدمات ــادی و اجتامع ــای اقتص ــی و نقش ه کیف

بعــد کّمــی قابــل ارزیابــی اســت.

ــان  ــرا زن ــود؟ چ ــمرده منی ش ــغل ش ــه داری ش ــرا خان ــا چ ام

ــرا  ــوند؟ چ ــمرده منی ش ــال ش ــای فّع ــزو نیروه ــه دار ج خان

ــد؟ ــه دار بیکارن ــان خان ــه زن ــود ک ــور می ش تص

آنتونــی گیدنــز، در ایــن رابطــه معتقــد اســت »قبــل از 

ــر  ــزون ب ــی را اف ــف گوناگون ــان وظای ــر زن ــینی، اک شهرنش

مراقبــت کــودکان و کارهــای خانــه انجــام می دادنــد. وظایف 

زنــان اغلــب هامهنگــی نزدیکــی بــا وظایــف مــردان داشــت 

و خانــه، واحــدی تولیــدی را تشــکیل مــی داد. بــا پیدایــش و 

توســعه  محل هــای کار جــدا از خانــه، تولیــد نیــز از مــرصف 

ــده  ــک مرصف کنن ــا ی ــواده تنه ــوی خان ــد و بان ــدا گردی ج

ــدی او  ــد و فعالیــت تولی ــی کســی کــه کار منی کن شــد؛ یعن

)کار خانگــی( از نظــر پنهــان شــد.«

امــا پرداخــن بــه موضــوع خانه  داری و روشــن منــودن وجوه 

پنهــان و صــد البتــه مهــم آن، تعارضــی بــا اشــتغال خــارج از 

منــزل نــدارد؛ چــرا کــه مشــارکت روزافــزون زنــان در بیــرون 

از خانــه موجــب تقویــت حــّس اعتــامد بــه نفس و اســتقالل 

و افزایــش قــدرت تصمیم گیــری و برخــورد مناســب آنــان بــا 

ــر  ــی ب ــرات مطلوب رویدادهــا و حــوادث زندگــی شــده و اث

ــع، زن  ــذارده اســت. در واق ــای گ ــر ج ــی ب ــط خانوادگ رواب

ــی و  ــت، کارآی ــدرت خالقیّ ــی، ق ــت اجتامع ــا کار و فعالی ب

ــت  ــه زن در ازای دریاف ــرا ک ــد؛ چ ــتقالل بیشــری می یاب اس

وجــه حاصــل از فعالیت هــای اجتامعــی و همچنیــن تبــادل 

اطالعــات و تعامــل اجتامعــی، اســتقالل عمــل بیشــری 

می یابــد و بهــر می توانــد در برابــر مشــکالت خانــه و 

ــد. ــه منای ــری و مداخل ــط کار، تصمیم گی محی

ــر وارد  ــان بیش ــدر زن ــر ق ــت: ه ــد گف ــی، بای ــور کل ــه ط ب

عرصــه اجتامعــی شــوند بــه هــامن نســبت بحــران هویّــت 

فــردی و اجتامعــی، افرسدگــی و انزواگرایــی، بیــزاری از 

نظــام کنــرل اجتامعــی، بی اعتــامدی و بدبینــی بــه قوانیــن 

ــته  ــم کاس ــر عظی ــن ق ــه در ای ــر جامع ــم ب ــد حاک و قواع

خواهــد شــد. امــا بــه هــامن میــزان کــه خانــه داری و حضــور 

زنــان در صحنــه خانــه مثــرات مثبــت و ارزنــده ای، هــم بــرای 

زن و هــم بــرای اعضــای خانــواده و در نتیجــه اجتــامع دارد، 

ــه  ــه کارهــای مهــم و خــارج از حیطــه خان ــان ب اشــتغال زن

نیــز دارای فایــده و اهمیــت اســت. پــس راهــکار حــل 

ــن دو وجــه چیســت؟ ــن ای تعــارض بی

ــت وجو  ــطی را جس ــان، راه وس ــن می ــد در ای ــر، بای ــه نظ ب

منــود تــا میــان مشــغولیت های گوناگــون زنــان، هامهنگــی و 

تــوازن برقــرار گــردد؛ و ایــن، مهم تریــن دلیــل اهمیــت یافــن 

اشــتغال، آن هــم به طــور خــاص بــرای زنــان اســت.

اشتغال دو وجهی!
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ارغوان،سالدوم،شمارهسوم
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ارغوان،سالدوم،شمارهسوم

رویکرد نوین به اشتغال زنان در جامعه کنونی
مهدی اعالیی/ کارشناسی ارشد حقوق عمومی

بــا گذشــت زمــان و پیرفــت جوامع، مســائل و نیازهــای جدیدی 
مطــرح میشــود و مــا بــه تناســب جامعــه اســالمی و بالتّبــعِ آن  
احــکام اســالمی بایــد بطــور کلی در همۀ علوم اســالمی متناســب 
ــد -کــه راهگشــای حــل مشــکالت  ــا زمــان خــود، مبانــی جدی ب
روز اســت- بوجــود آوریــم، و مطالبــی کــه بــزرگان مــا در قــرون 
پیــش گفتــه انــد و در زمــان خــود مفیــد بــوده؛ امــا بســیاری از 
آنهــا در حــال حــارض بــه کار منــی آیــد. علــت ایــن أمــر هــم در 
متغیّــر بــودن فهــم إنســان ها بــا توجــه بــه تغییــر زمــان و مــکان 
و پدیــد آمــدن ســؤال هــا و نیازهــای نــو بــرای بــر اســت. فلــذا 
اینجاســت کــه گفتــه مــی شــود اصــل دیــن ثابــت اســت امــا فهم 
مــا از نصــوص دینــی متغیّــر مــی باشــد بعبــارت حوزویــون، فقــه 
معصــوم نیســت بلکــه از بــر اســت لکــن رشیعــت، معصــوم 
ــداد  ــه تع ــه باشــیم چــون ب ــع فق ــم مداف ــا منی  توانی اســت و م
فقهــا، فقــه )فهــم و اســتنباط فقهــی( داریــم. در واقــع قــرآن و 
ــد اســت؛  ــا فهــم مــا مقیّ ــق اســت اّم کالم اهــل بیــت )ع( مطل

ــی  ــت دین ــذا معرف ل
مــا منی توانــد مطلــق 
باشــد بلکــه مــا فقــط 
بــه انــدازه ظرفیــت 
فکــری محــدود خــود 
معــارف  می توانیــم 
بفهمیــم.  را  دیــن 
ــه  ــه مقدم ــه ب باتوج
رضورت  و  فــوق 
علــوم  تناســب 
ــائل  ــا مس ــالمی ب إس
روز، نگارنــده قصــد 
موضــوع  ایــن  دارد 
را در حیطــة علــوم 
صتاً  خا ( نی نســا إ
علــوم  و  حقــوق( 
ــالمی)خاصتاً فقه(  إس

ــد. ــی کن بررس
فهــم  بــه  وقتــی 
ــالم  ــن اس ــام از دی عل
موجــود  حقــوِق  و 
بــرای زنــان در اســالم 
ایشــان  منظــر  از 
می مناییــم  مراجعــه 

ــدون  ــی و ب ــگاه ابتدائ ــا در ن ــه آی ــود ک ــرح می ش ــؤالی مط س
ــنتی  ــرش س ــر نگ ــه ب ــا تکی ــا ب ــرآن و رصف ــق ق ــی از منط آگاه
ــان  ــم زن ــی اســت- می توانی ــوروث روای ــذ از م ــاً  متّخ ــه غالب -ک
ــه دیــن جــذب کنیــم؟ چــرا کــه زن امــروز دالیــل و عالئــق  را ب
زیــادی بــرای جــذب بــه حقــوق غربــی دارد! اکنــون در مواجهــه 
بــا اشــکاالتی کــه متفکــران غربــی بــه مــا وارد می کننــد ســه راه 
پیــش رو داریــم: یــا اینکــه طبــق منطــق قــرون وســطی برخــورد 
مناییــم و بگوییــم دیــن همیــن اســت! خواســتی بپذیــر خواســتی 
نپذیــر. یــا طبــق منطــق تکفیــری هرکــس کــه بــه مــا اشــکال وارد 
کــرد بــه تکفیــر و تفســیق او حکــم دهیــم. یــا طبق منطــق قرآن 
و روایــاِت معتــرِ هامهنــگ بــا مبانــی قرآنــی و بــر اســاس جــدال 
أحســن حقــوق زن را تبییــن مناییــم کــه ترجیــح مــا دیــدگاه ســّوم 

ــت. اس
ــه دو دلیــل رضورت دارد  ــان موضوعــات مختلــف ب ــذا در می فل
مؤسســات دینــی بعنــوان مســؤالن اصلــی پاســخگویی، بــه 
موضــوع فقــه املــرأه )فقــه زن( بپردازنــد: اوالً در نصــوص دینــی 
صدهــا آیــه و هــزاران روایــت بــا موضــوع زنــان مــورد إشــاره قرار 

گرفتــه و اهمیــت ایــن بحــث را در منظومــه معــارف دینــی )فقه 
عــام( نشــان میدهــد؛ ثانیــاً اشــکاالتی کــه در دنیــای معــارص بــه 
ــان وارد شــده اســت و رضورت پرداخــن  ــا زن ــط ب مســائل مرتب
ــنا  ــود آش ــان خ ــات زم ــا مقتضی ــد ب ــه می خواه ــی ک ــرای عامل ب
باشــد را نشــان میدهــد، ازجملــه بحــث اشــتغال، ارث، شــهادت، 

تفــاوت اجــرای حــدود، میــزان دیــه، اختیــار طــالق و... .
مســئله حقــوق، تکالیــف، وظایــف و مســئولیت زن در جامعــه 
اســالمی را بایــد براســاس پیــش فرض هــای اســالمی بررســی 
کــرد نــه مبانــی غیــر اســالمی و مــا بــرای بیــان قواعــد بنیادیــن 
در تبییــن حقــوق زن چهــار نگــرش داریــم: اول نگــرش قرآنــی و 
آنهــم نگرشــی کلّــی نگــر کــه دربرگیرنــده فقــه و اخــالق اســت 
»فــإذا قرأنــاه فأتّبــع قرآنه«آیــه 18ســوره قیامــت : و »آنــگاه کــه 
برخواندیــم، تــو پیــرو قــرآن آن بــاش«. نــه رصفــا بــا متســک بــه 
یــک آیــه مثــال »ورضبوهــن« بیاییــم وحکمــی صــادر کنیــم بلکه 
ــا مــرد و نقــاط  اصــل خلقــت وجــودی زن و نحــوه ارتباطــش ب

قــّوت و ضعــف را در نظــر بگیریــم. نگــرش دوم روایــی اســت ) 
تــا جایــی کــه منطبــق بــا مبانــی قرآنــی باشــد(. نگرش ســوم فهم 
علــام از دو نگــرش قبلــی اســت بــه ایــن معنــا کــه عاملــان وقتــی 
ــی،  ــی کالم ــاس مبان ــوند براس ــه می ش ــی مواج ــوص دین ــا نص ب
ــک  ــی، هرمنوتی ــی، روانشناس ــی، اصول ــناختی، فقه ــت ش معرف
ــه  ــد ک ــت می یابن ــتی دس ــه برداش ــاً ب ــناختی، نهایت ــان ش و انس
برداشــت شــخصی آنهاســت نــه اینکــه لزومــا عین دیــن و مطابق 
واقــع و قــرآن باشــد بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت ســایر علــام 
ــردم  ــه م ــارم، نگــرش عام ــری داشــته باشــند. چه برداشــت دیگ
ــرآن،  ــه  ق ــر ازاینک ــی رصف نظ ــد( یعن ــادات و تقالی ــت )ع اس
روایــات و عاملــان دیــن چــه می گوینــد یــک سلســله اعتقــادات، 
باورهــا و رســوم درســت یــا نادرســت پیرامــون زن در بیــن خــود 
مــردم شــکل گرفتــه اســت. و اساســاً خیلــی از مســائلی کــه االن 
ــه  ــر زن تحمیــل می شــود، اصــل دینــی نداشــته بلکــه اینهــا ب ب
ــد از آن  ــر بخواهی ــن شــده اســت و اگ ــرور نســل ها جــزء دی م
ــن  ــن ای ــد بی ــد. و نبای ــن می دانن ــی دی ــام را ب ــوید ش ــارج ش خ
چهــار نگــرِش متفــاوت، خلــط صــورت گیــرد و بایــد روش مــا در 

مطالعــات زنــان اصالــت دادن بــه نگــرش قــرآن باشــد بــه ایــن 
معنــا کــه هــر مطلبــی از ســه نگــرش دیگــر در مــورد زن بیــان 
کردنــد در صورتــی میپذیریــم کــه بــا مبانــی قرآنی ســازگار باشــد. 
ــی  ــات و نگــرش عامــه مطالب ــال در بســیاری از روای ــوان مث بعن
راجــع بــه ناقــص العقــل بــودن زن مطــرح میشــود کــه بــا عنایت 
بــه آیــات 195-190 ســوره آل عمــران کــه در مقــام معرفــی اُولــی 
ــر،  ــر شــامل مذک ــه جمــع مذک ــر ) ک ــاب و دقــت در ضامئ األلب
مونــث و غیــر ایــن دو میباشــد( و همچنیــن تدقیــق در عبــارت 
ــه  »ال اضیــع عمــل عامــل منکــم مــن ذکــر او انثــی« کــه در آی
195 آمــده و همچنیــن آیــه 13 ســوره حجــرات داللــت بــر نقــص 

عقــل زن نــدارد. 
اعتقــاد بــر ایــن اســت اساســاً جامعــه ای که مــرصف کننده باشــد 
و مولّــد نباشــد منی توانــد روی پــای خــود بایســتد. آیــا می شــود 
پنچــاه درصــد جامعــه را فلــج کــرد و در عیــن حــال تولیــد داشــته 
ــان در  ــد توســعه جامعــه را طــی کنیــم؟ نقــش زن باشــیم و رون
امــروز  جامعــه 
عرصــه  در 
دانشــگاهی)علمی( 
از  بیشــر  اگــر 
مــردان نباشــد، کمــر 
اگــر  آیــا  نیســت! 
زنــان از لحــاظ ســطح 
فرهنگــی  و  علمــی 
پاییــن  درجــه ای  در 
مباننــد،  یــا  باشــند 
می توانیــم  آنوقــت 
بگوییــم کــه جامعه ی 
و  داریــم  ســاملی 
توســعه  مســیر  در 
ــا  ــم؟ آی ــرار گرفته ای ق
نگــرش مــا بــه زن، 
و  شناســی  جامعــه 
بــرای تشــکیل جامعه 
نگــرش  یــا  اســت 

فــردی؟
ــا  ــه فقه اینجاســت ک
بایــد از نگــرش فــردی 
ــه شــخصیت  راجــع ب
عمومــاً  –کــه  زن 
شــامل فقــه اصغــر، بایدهــا ونبایدهــا و رســائل عملیــه احــکام 
ــواده- ــی )خان ــرش اجتامع ــمت نگ ــه س ــاس و...- ب ــض و نف حی

ــول  ــه اکر)اص ــامل فق ــی ش ــه دین ــد وکل منظوم ــامع( برون اجت
اعتقــادی(، فقــه اصغــر، ارزشــها و اخالقیــات و ســایر علــوم دیگــر 
ــن  ــرای حــل ای ــی( را ب ــر آنروپولوژی)انســان شناســی تجرب نظی
مشــکل بــکار گیرنــد. چــرا کــه اگــر بــا نگــرش فــردی، وارد شــوید 
ــا می شــود رضورت  ــد داد و ادع ــوق زن را نخواهی ــی از حق خیل
نــدارد، مثــال در مشــاغلی که حضور زنــان در آن موضوعیــت دارد 
بطــور خــاص پزشــکی مامایــی، زنــان و... و مشــاغلی کــه حضــور 
ــروی  ــر نی ــود نظی ــل می ش ــت عم ــب مطلوبی ــان در آن موج زن
انتظامــی، مــددکاری، روانشناســی و... اساســاً از نیــروی کار زنــان 
ــر نگــرش اجتامعــی داشــته باشــیم  ــم لکــن اگ ــره می مانی بی به
حتــی در مشــاغلی کــه رضورتــاً نیــاز بــه حضــور زنــان نیســت، 
ناچــاراً قائــل بــه حــق می شــوید نظیــر منشــی، مهندســی، علــوم 
پایــه، وکالــت، قضــاوت و... بنابرایــن اگــر ایــن دیــدگاه را نپذیریم، 
عمــالً  پنجــاه درصــد ظرفیــت جامعــه بــرای تولیــد و خدمــات 
ــراد شــود کــه چطــور امــور  تعطیــل می شــود. ممکــن اســت ای
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منــزل پیــش رود؟ اساســاً طبــق قانــون مدنــی ورشع انور، تشــیید 
و تقویــت مبانــی خانــواده، تربیــت و حضانت اوالد بــا معاضدت 
ــر  ــه انجــام کارهایــی نظی ــزم ب زوجیــن صــورت میگــرد و زن مل
شستشــو و رفتــو رو کــه رشعــاً بــر عهــده او نیســت، منی باشــد 
بــرای رفــع ایــن مشــکل بایــد نظاماتــی طــرح کرد کــه اینهــا باهم 
ــه اینکــه  ــامن و... ن ــر مرخصــی زای ــات نداشــته باشــد نظی مناف
ــم. رکــن اساســی جامعــه اســالمی،  ــاک کنی صــورت مســئله را پ
خانــواده اســت و خانــواده دو رکــن)زن و مــرد( مقــّوم دارد؛ 
ــدا  ــده و رشــد فرهنگــی پی ــی گذران ــالت عال ــه تحصی خامنــی ک
ــل  ــری را تحوی ــی ت ــوی و علم ــل ق ــد نس ــت می توان ــرده اس ک

جامعــه بدهــد.
ــاال  ــی- فرهنگــی اش ب ــه ســطح تحصیل در اینصــورت خامنــی ک
میــرود، کار میخواهــد چرا که اساســاً إذن در شــئ إذن در لوازم آن 
نیــز هســت و منیتوانــد در جامعــه معطـّـل مباند و نهایتاً اســتقالل 
مالــی پیــدا میکنــد پــس دیگــر هامننــد زِن عــرِب جاهلــی بطــور 
صــد در صــدی احتیــاج بــه قیمومــت مــرد نــدارد و الأقــل هــر 
تصمیمــی کــه مــرد میگــرد بایــد بــا مشــارکت باشــد. لهــذا اگــر 
زن احســاس کنــد در اداره خانــه، امــور مالــی و خــروج از منــزل 
بــه او زور گفتــه میشــود، صــر منیکنــد بلکــه بــا اســتناد بــه عــرس 
وحــرج طــالق میگیــرد ولــی 200 ســال قبــل کــه چنیــن جایگاهی 
نداشــت، گفتــه می شــد کــه بایــد بســازی امــا االن قضیــه ســازش 
بصــورت برابــر از طــرف مــرد هــم الزم اســت و بایــد عــدول کنــد.  
فلــذا »الرجــال قوامــون« دیگــر معنــای قدیــم را منیدهــد چــون 
صــدر اســالم، کســی کــه بــرای معیشــت قــدم برداشــت )رِجــل( 
رصفــاً مــردان بودنــد و زن کاره ای نبــود إال نقــش مولـّـد و خدمت 
بــه همــرس؛ حــال اگــر زن هــم بــرای معیشــت قــدم بــردارد، بــه 
هــامن نســبت رجولیــت و قیمومــت دارد؛ اگــر قائــل بــه این نظر 
نباشــیم باید ســطح فرهنگــی زن را به گذشــته برگردانــد تا إختیار 
صــد در صــدی خانــه بــر عهــده مــرد باشــد. بــه ایــن دلیــل اســت 
کــه بایــد در جوامــع نــو رویکــرد مــا نســبت بــه مــرد و زن عــوض 
ــه  ــه کــردن رشوط ضمــن عقــد )از جمل شــود کــام اینکــه اضاف

وکالــت در طــالق و تنصیــف دارایــی( گامــی در ایــن جهــت بــود.
مســئله ای کــه مطــرح اســت ایــن اســت عمومــاً نگــرش ســوم 
ــادی،  ــی اعتق ــوری از مبان ــت ذک ــک قرائ ــی( ی ــامل دین ــم ع )فه
ــک  ــا ی ــد و ب ــه میده ــوق زن ارائ ــاره حق ــی درب ــی، فقه اخالق
عینــک مردانــه زن را میبینــد؛ آنوقــت توقــع منیــرود حقــوق زنــان 
را اعطــا کنــد، اصــال بــه ذهنــش خطــور منی کنــد کــه چــی احتیاج 
داریــد و بــه چــی فکــر میکنیــد نه اینکــه آقایــان تقصیری داشــته 
و از روی عنــاد باشــد بلکــه اساســاً منیتوانــد روحیات خامنهــا را در

 رشایــط مختلــف درک منایــد البتــه ممکــن اســت کســی تعدیــل 
ــد از  ــل منیتوان ــت بطــور کام ــچ وق ــی هی ــد ول ــار کن شــده، رفت
ــن  ــورد زن هــم ای ــد کاماینکــه در م ــدا کن مردانگــی انســالخ پی

ــه صــادق اســت. قضی
میــدان  وارد  زنــان  اینکــه  مگــر  نیســت  راهــی  نتیجــه  در 
ــا  ــد و آنه ــن بپردازن ــه در دی ــه تفق ــوند و ب ــی ش ــت دین معرف
هــم نگــرش، فهــم، اســتنباط و قرائــت أنثــوی خودشــان را بیــان 
ــر مشــهور فقهــا حــق اســتمتاع جنســی  ــال بناب ــرای مث ــد ب کنن
ــق  ــار ح ــاه یکب ــر 4 م ــوهر و ه ــه اراده ش ــدود ب ــرای زن، مح ب
ــه زمــان نیســت  ــرای مــردان محــدود ب درخواســت دارد لکــن ب
)کَأنَّ اصــل، احتیاجــات جنســی مــرد اســت( کــه ایــن نظــر فــارغ 
از درنظرگرفــن فیزیولــوژی زنــان و »عارشوُهنٍّ ِباملَعروف« اســت؛ 
چیــزی کــه در جوامــع غربــی بــا عنــوان فمینیســم )زنانــه نگــری( 
صحبــت میشــود البتــه نه آن نــگاه افراطــی )موج اولیــه و ثانویه( 
کــه هــدف کســب آزادی و حتــی بــر کنــار کــردن مــردان بــود، 
بلکــه رویکــرد منطقــی )مــوج ســوم( کــه هدفشــان اینســت کــه 
تــا کنــون تفاســیر فلســفی، دینــی، روانشناســی و نــگاه بــه عــامل 
از دیــدگاه مردانــه بــود و حــال زنــان میخواهند تفســیر خودشــان 
را ارائــه دهنــد و گزارششــان را در کنــار گــزارش مــردان بگذارنــد. 
عمــوم تاریــخ ادیــان )بطــور عــام( و تاریــخ اســالم )بطــور خــاص( 
کســانی کــه دربــاره خانــم هــا بحــث کردنــد، مردهــا بودنــد. بــه 
همیــن خاطــر خاتــم األنبیــاء و املرســلین در جامعــه ای کــه زن 
بــودن عــار محســوب میشــد، بــر حســب ظرفیــت مــردم، بطــور 
ــد و چــه بســا در  ــی متصــور منودن ــان حقوق ــرای زن ــی ب حداقل
آن رشایــط فکــری فرهنگــی اگــر متــام حقــوق زن بیــان میشــد، 
دیــن خــدا را پــس میزدنــد و إقبــال نشــان منیدادنــد بنابرایــن بــا 
تغییــر و ارتقــاء جمیــع رشایــط، بایــد حقــوق حداقلــی افزایــش و 
نگــرش مــا نیــز تغییــر و تعدیــل یابــد و ایــن مهــم ممکن نیســت 
مگــر اینکــه زنــان نیــز تئــوری شــناخت ومعرفــت خودشــان را بــه 

جامعــه عرضــه کننــد.
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اصــل دیــن ثابــت اســت امــا فهــم مــا از نصــوص دینــی 
ــر مــی باشــد.  در واقــع قــرآن و کالم اهــل بیــت  متغیّ
ــد اســت.  وقتــی  )ع( مطلــق اســت اّمــا فهــم مــا مقیّ
بــه فهــم علــام از دیــن اســالم و حقــوِق موجــود بــرای 
ــم  ــه می منایی ــان مراجع ــر ایش ــالم از منظ ــان در اس زن
ــا در نــگاه ابتدائــی و  ســؤالی مطــرح می شــود کــه آی
ــا تکیــه بــر  بــدون آگاهــی از منطــق قــرآن و رصفــا ب
ــی  ــوروث روای ــذ از م ــاً  متّخ ــه غالب نگــرش ســنتی -ک
ــم؟  ــذب کنی ــن ج ــه دی ــان را ب ــم زن ــت- می توانی اس
اکنــون در مواجهــه بــا اشــکاالتی کــه متفکــران غربــی 
بــه مــا وارد می کننــد ســه راه پیــش رو داریــم: یــا 
اینکــه طبــق منطــق قــرون وســطی برخــورد مناییــم و 
بگوییــم دیــن همیــن اســت! خواســتی بپذیر خواســتی 
نپذیــر. یــا طبــق منطــق تکفیــری هرکــس کــه بــه مــا 
اشــکال وارد کــرد بــه تکفیــر و تفســیق او حکــم دهیم. 
یــا طبــق منطــق قــرآن و روایــاِت معتــرِ هامهنــگ بــا 
مبانــی قرآنــی و بــر اســاس جــدال أحســن حقــوق زن 

را تبییــن مناییــم.
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ــال 13۶9  ــوب س ــون کار مص ــی، قان ــن حامی ــه قوانی از جمل

مــی باشــد و درقســمت هــای مختلــف بــه حامیــت از بخــش 

هــای مختلــف و متعــدد کارگــران مــی پــردازد. یکــی از 

ایــن بخــش هــا حامیــت از کارگــران زن اســت کــه مــواد ۷5 

ــاون کار  ــاده ۷5 ق ــرد. م ــی گی ــر م ــون کار را درب ــا ۷8 قان ت

ــار  ــان آور و حمــل ب ــاک، ســخت و زی انجــام کارهــای خطرن

ــدون اســتفاده از وســایل  ــا دســت و ب بیــش از حــد مجــاز ب

ــوع اســت و دســتورالعمل  ــران زن ممن ــرای کارگ مکانیکــی ب

ــه  ــول ب ــوارد را موک ــل م ــن قبی ــزان ای ــوع و می ــن ن و تعیی

ــر تعــاون، کار و  ــب وزی ــی کار و تصوی پیشــنهاد شــورای عال

رفــاه اجتامعــی کــرده اســت. در ادبیــات حقــوق کار، منظــور 

ــه در  ــتند ک ــی هس ــان آور، کارهای ــخت و زی ــای س از کاره

آنهــا از عوامــل غیراســتاندارد فیزیکــی، شــیمیایی، مکانیکــی 

و بیولوژیکــی محیــط کار بــوده و در اثــر اشــتغال کارگــر بــه 

آن شــغل تنــش هایــی از لحــاظ فیزیکــی و روانــی و باالتــر از 

ظرفیــت هــای طبیعــی بــرای او ایجــاد مــی کنــد. مثــل کار در 

معــادن تخلیــه و حمــل مــواد مــذاب، کار هــای اســتخراجی، 

حفــر قنــات و چــاه فاضــالب، کار هــای مســتمر در فضــای بــاز 

و ارتفــاع بیــش از 5 مــر، عملیات هــای جوشــکاری و مــواردی 

از ایــن قبیــل... . ضامنــت اجــرای پیــش بینــی شــده در 

ــای  ــم و مجازات ه ــمت جرای ــاده 1۷۶ در قس ــوص م این خص

ــون کار اســت.  قان

از دیگــر مــواد حامیتــی قانــون کار مــاده ۷۶ اســت کــه 

مرخصــی بــارداری و زایــامن را 90 روز در نظــر گرفتــه و 

مقــرر داشــته اســت کــه حداقــل 45 روز از ایــن مــدت بایــد 

ــد  ــرر میکن ــن مق ــردد و همچنی ــتفاده گ ــامن اس ــس از زای پ

کــه در زایــامن هــای توآمــان 14 روز بــه ایــن مــدت اضافــه 

میشــود. تبــرصه یــک مــاده ۷۶ مقــرر میکنــد کــه کارگــر زن 

ــه کار ســابق خــود  ــردن مــدت مرخصــی ب ــس از ســپری ک پ

برمیگــردد و مــدت مرخصــی زایــامن و بــارداری، جــز ســوابق 

ــن  ــزدر ای ــرصه دو نی ــود و تب ــی ش ــه م ــت در نظرگرفت خدم

ــت  ــر زن پرداخ ــوق کارگ ــه حق ــد ک ــی کن ــرر م ــوص مق خص

ــه  ــت گون ــی و مثب ــاده ۷۶ بســیار حامیت می شــود. تااینجــا م

نگاشته شده اســت. ولــی ســوال اینجاســت کــه چــه تعــداد از 

ــامن  ــدت مرخصــی زای ــد از ســپری شــدن م ــر بع ــان کارگ زن

ــا اینکــه مــدت مرخصــی  ــه کار ســابق خــود بازگشــته اند ی ب

را بــا حقــوق و جــز ســوابق کار داشــته اند؟ بــه طــور خالصــه 

اینکــه ایــن دو تبــرصه چــه میــزان بــا واقعیت هــای اجتامعــی 

پیش بینــی  اســت؟  هامهنــگ  زنانــه  کاری  چالش هــای  و 

نشــدن ضامنــت اجــرای صحیــح و نهاد هــای نظارتــی در 

ــا  ــف از آن ه ــرصه، تخل ــن دو تب ــت ای ــدم رعای ــوص ع خص

ــت  ــل از دس ــی مث ــا چالش های ــان را ب ــرده و زن ــت ک را راح

دادن شــغل و درآمــد مواجــه ساخته اســت. همیــن انتقــاد بــه 

مــاده ۷۷ هــم وارد می شــود زیــرا در ایــن مــاده مقــرر شــده، 

ــازمان  ــه تشــخیص پزشــک س ــاردار ب ــر ب ــرای کارگ ــر کار ب اگ

ــا  ــان آور باشــد کارفرمــا موظــف شــده ت تامیــن اجتامعــی زی

ــعی، کار  ــردن حق الس ــم ک ــدون ک ــارداری ب ــدت ب ــان م پای

مناســب و ســبک تــری بــه او ارجــاع بدهــد. اگر چــه در 

مــاده 1۷۶ قانــون کار در قســمت جرایــم و مجازات هــا 

بــرای متخلفــان از مــاده ۷5 و ۷8 ضــامن اجرایــی پیش بینــی 

ــن  ــی در ای ــزارش ده ــای گ ــاز  و کار ه ــی س ــت ول ــرده اس ک

خصــوص روشــن منی باشــد. چــه بســا کارگرانــی کــه بــه دلیــل 

ــری  ــدم پیش بینی پذی ــی و ع ــتوانه های مال ــود پش ــدم وج ع

گزارش دهــی از گــزارش تخلف هــا خــودداری کننــد. بنابرایــن 

ــات الزم اســت  ــی تخلف ــر چــه پیش بین ــه نظــر می رســد اگ ب

ولــی کافــی نیســت؛ بــه ایــن جهــت کــه بایــد در کنــار 

جرایــم پیش بینــی شــده، نظارت هــای قــوی و مســتمر بــرای 

ــد. ــی ش ــی م ــی پیش بین ــن تخلفات ــری از چنی جلوگی

اخریــن مــاده در خصــوص رشایــط کار زنــان مــاده ۷8 اســت، 

کــه بــه طــور خــاص بــه حامیــت از زنــان شــیرده و کــودکان 

ــازه می دهــد  ــیرده اج ــادران ش ــه م ــردازد و ب ــیرخوار می پ ش

تــا پایــان دو ســالگی هــر ســه ســاعت یکبــار فرصت شــیردادن 

بــه مــدت نیــم ســاعت داشته باشــند و ایــن فرصت هــای 

نیم ســاعته جــز ســاعت کار آنــان اســت و همچنیــن کارفرمــا 

موظــف شــده اســت متناســب بــا تعــداد کــودکان و در نظــر 

گرفــن گــروه ســنی آن هــا، مراکــز مربــوط بــه نگهــداری کــوک 

را تاســیس کنــد. در خصــوص قســمت اول ایــن مــاده یعنــی 

ــاب  ــد و احتس ــه فرزن ــادر ب ــیردادن م ــاعت ش ــت نیم س فرص

ایــن مــدت در ســاعت کار، مــاده 1۷5 قانــون کار پیش بینــی 

شــده اســت کــه ضامنــت اجرایــی پیش بینــی کــرده اســت و 

در خصــوص قســمت دو یعنــی ایجــاد مراکــز نگهــداری، مــاده 

ــی شــده اســت. ــون کار پیش بین 1۷3 قان

ــاد  ــامن انتق ــا ه ــاده ۷۷ ب ــد م ــم، مانن ــاده ۷8 ه ــن م بنابرای

ــر پیش بینــی ضامنــت  ــد عــالوه ب ــه رو اســت. بای مشــابه رو ب

اجــرا، ســاز و کار هــای نظارتــی صحیــح و مســتمر را در قانــون 

کار جــای بدهیــم.

ــن  ــا قوانی ــه ب ــد در رابط ــر می رس ــه نظ ــی ب ــور کل ــه ط  ب

مثبــت  تبعیــض  نوعــی  کــه  کار  قانــون  مثــل  حامیتــی، 

کامــل،  و  موثــر  حامیــت  بــرای  اســت،  حامیت گونــه  و 

بایــد ســازوکار های نظارتــی بــرای جلوگیــری از تخلفــات 

پیش بینــی شــود و اکتفــا بــه جرم انــگاری و تعییــن مجــازات 

در ایــن خصــوص کافــی نیســت.

قانون کار،
ناکافیاما الزم

فاطمه تقی زاده/ کارشناسی ارشدحقوق جزا
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ــور  ــذاری کش ــت گ ــناختی و سیاس ــت ش ــات جمعی ــه در مالحظ ــی ک ــبت های ــی از نس یک

هــا از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت، توجــه بــه نســبت جمعیــت فعــال جامعــه یعنــی 

ــد.  ــات تشــکيل مى دهن ــد کاالهــا و خدم ــراى تولي ــاده اى را ب ــروى آم ــه ن ــرادی اســت ک اف

جمعيــت فعــال بنــا بــه تعريــف کنفرانــس بني امللــى آمارشناســان، شــامل  افــرادى مــی شــود 

کــه از لحــاظ اقتصــادى داراى فعاليــت ســودمند هســتند و بــه توليــد ثــروت و خدمــات 

اقتصــادى مى پردازنــد. جمعیــت فعــال بــه دو دســته ی فعــال بالقــوه و فعــال بالفعــل 

تقســیم مــی شــوند کــه دســته اول شــامل افــرادى از جمعيــت کشــور هاســت کــه در 

ســن قانــوىن کار، يعنــى بیــن 15 تــا ۶4 ســال قــرار دارنــد و دســته دوم، جمعیــت 

فعــال بالفعــل، شــامل افــرادی هســتند کــه بــه  عنــوان شــاغل فعاليــت دارنــد و 

ــا بــه عنــوان بيــکار در جســتجوی کار فعاليــت مى کننــد. ي

ــتجوى  ــکار در جس ــت بي ــالوه ی جمعي ــاغل به ع ــت ش ــن جمعي  بنابراي

ــه طــور معمــول نیمــی از  ــد. ب کار را جمعيــت فعــال بالفعــل مــی گوين

جمعیــت فعــال کشــور هــا را زنــان تشــکیل مــی دهنــد و از ایــن جهــت 

ســهم بــه ســزایی از لحــاظ جمعیــت شــناختی و آمــاری در ارتقــای 

شــاخص هــای اقتصــادی کشــور هــا دارا هســتند. امــا آمــار هــای مربــوط بــه شــاخص هــای 

مشــارکت اقتصــادی زنــان در کشــور چنــدان خوشــایند نیســت، طبــق اعــالم رســمی ســازمان 

ــا 14 درصــد  ــر ب ــان در ســن کار در بهــار 99 براب آمــار کشــور، نــرخ مشــارکت اقتصــادی زن

ــا 3 درصــد کاهــش مواجــه شــده  ــا زمــان مشــابه ســال گذشــته، ب اســت کــه در مقایســه ب

اســت. نــرخ مشــارکت اقتصــادی در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان و در نقــاط شــهری نســبت 

بــه نقــاط روســتایی کــم تــر اســت. نــرخ مشــارکت 14 درصــدی زنــان بــه ایــن معنــا اســت 

ــای  ــت ه ــه فعالی ــا ب ــا 14 از آن ه ــور تنه ــال کش ــت فع ــان جمعی ــد زن ــه از 100 درص ک

اقتصــادی مشــغول هســتند و حــدود 8۶ درصــد از آن هــا در وضعیــت عــدم اشــتغال و یــا 

وضعیــت هــای اظهــار نشــده قــرار دارنــد. 

توجــه بــه نــرخ اشــتغال و مشــارکت اقتصــادی زنــان در جامعــه زمانــی تامــل برانگیــز تــر 

مــی شــود کــه ترکیــب جنســیتی دانشــگاه هــا در دهــه هــای اخیــر شــاهد تغییــرات بســیاری 

ــا 28 درصــد از ورودی دانشــگاه  ــه در ســال 135۷ دخــران تنه ــه طــوری ک ــوده اســت، ب ب

هــا را شــامل مــی شــدند و ایــن آمــار در ســال 1381 بــه ۶2 درصــد از ورودی هــا رســید و 

ــی هــای کنکــور رسارسی در کشــور را دخــران شــامل مــی  ــون بیــش از 54 درصــد قبول اکن

شــوند. بــا متــام ایــن اوصــاف دخــران امــا ســهم چندانــی از جمعیــت شــاغل 15 ســال بــه 

بــاالی فــارغ التحصیــل آمــوزش عالــی را ندارنــد و اغلــب آنــان پــس از فــارغ التحصیلــی از 

دســتیابی بــه مشــاغل مــورد نظــر و متناســب بــا رشــته ی تحصیلــی خــود بــاز مــی ماننــد. 

ــان  ــب می ــدم تناس ــم، ع ــگاه کنی ــئله ن ــن مس ــه ای ــر ب ــری دیگ ــر از منظ ــه اگ ــی ک درصورت

هزینــه هــای دولــت بــرای آمــوزش افــراد در جامعــه و انتظــار بــرون داد اقتصــادی افــراد 

ــرای  ــی الزم ب ــرد کارای ــد و ف ــی مان ــام م ــاف نامت ــن اوص ــا ای ــالت ب ــام تحصی ــس از امت پ

رشــد و توســعه ی اقتصــادی جامعــه را نخواهــد داشــت.  طبــق بودجــه ســال 98 هزینــه 

ــا 20 میلیــون  ــه هــر دانشــجو در دانشــگاه هــای دولتــی در ســال نزدیــک بــه 1۶ ت رسان

تومــان بــرآورد شــده اســت)این مبلــغ در دانشــگاه هــای فنــی مهندســی بیشــر اســت( 

ــازار کار  ــه ب و متناســب نبــودن خروجــی دانشــگاه هــا و عــدم ورود فــارغ التحصیــالن ب

موجــب هــدر رفــن ایــن مبالــغ، بــه خصــوص در مــورد زنــان تحصیــل کــرده خواهــد بــود، 

ــرورش  ــت و پ ــور تربی ــی در کش ــام آموزش ــزان نظ ــه ری ــرض برنام ــش ف ــه پی ــی ک در حال

ــا خروجــی  ــازار کار ب ــا ورودی ب ــرده در جامعــه اســت ام ــل ک ــروی متخصــص و تحصی نی

افــراد از آمــوزش عالــی تناســب چندانــی نــدارد و ایــن آمــا در خصــوص زنــان تحصیــل کــرده 

بــه مراتــب بدتــر اســت.

 همچنیــن بــر اســاس نتایــج اســتخراج  شــده، متوســط طــول مــدت بیــکاری فارغ التحصیــالن 

ــان در  ــادی زن ــارکت اقتص ــدم مش ــت. ع ــر اس ــل بیش ــردان فارغ التحصی ــواره از م زن هم

جامعــه معلــول عوامــل بســیاری اســت کــه یکــی از آن هــا عــدم پرداخــت بــه نقــش آمــوزی 

اقتصــادی دخــران و تاکیــد بــر نقــش مــرصف کننــده ی آن هــا در خانــواده اســت، در حالــی 

کــه نــرخ مشــارکت اقتصــادی زنــان در خانــواده هــای روســتایی و عشــایری از خانــواده 

هــای شــهری بیشــر اســت و ایــن تفــاوت معلــول عوامــل بســیاری مــن جملــه روحیــه ی 

مشــارکت و همــکاری در خانــواده هــای روســتایی و عشــایری اســت، در ثانــی بــا رشــد 

فراینــد شهرنشــینی و مدرنیزاســیون مــا شــاهد جدایــی بیــن محیــط کار و خانــه در 

شــهر هــا هســتیم و امــروزه بســیاری از کارگاه هــای خانگــی و مشــاغلی کــه در 

خانــه دایــر بــود و امــکان فعالیــت اقتصــادی زنــان را مهیــا مــی کــرد را دیگــر منــی 

بینیــم؛  هــر چنــد کــه نــرخ بیــکاری فارغ التحصیــالن روســتایی همــواره بــا نــرخ 

بیــکاری کل در ســطح روســتایی تفــاوت بســیاری دارد، البتــه در طــول زمــان 

ایــن تفــاوت نیــز بیشــر شــده اســت و مناطــق روســتایی در بــه کارگیــری 

فارغ التحصیــالن  اغلــب ناتــوان هســتند. ایــن عمــل موجــب مــی شــود 

ــه از دانشــگاه هــا فــارغ  ــا تحصیــالت عالی ــا دخرانــی کــه حتــی ب ت

ــت و  ــس از جس ــا پ ــند ی ــغل نباش ــال ش ــه دنب ــوند ب ــل ش التحصی

ــط مناســب  ــا رشای ــورد نظــر ب ــن شــغل م ــراوان از یاف جــو هــای ف

تحصیــل و خانــواده نــا امیــد شــوند و بــه مشــاغل پاییــن تــر از ســطح 

تحصیــالت و خــود و اغلــب نامرتبــط بــا رشــته ی تحصیلــی خــود بســنده کننــد.

 توجــه نکــردن بــه بــازار کار مشــاغل مختلــف و عــدم توجــه بــه مســئله مشــارکت اقتصــادی 

ــه  ــل، از عوامــل مهــم بیــکاری فــارغ التحصیــالن دخــر دانشــگاهی اســت. ب پــس از تحصی

طــوری کــه ایــن آمــار حتــی در رشــته هــای فنــی مهندســی و پزشــکی نیــز غیــر قابــل بــاور 

شــده اســت. نــرخ بیــکاری زنــان در اســتان هــای ایــران متفــاوت اســت و طبــق آخریــن آمــار 

ــان و  ــکاری زن ــرخ 32 درصــد بیشــرین بی ــا ن ــرز ب ــس، اســتان ال مرکــز پژوهــش هــای مجل

اســتان همــدان بــا نــرخ ۷.5 درصــد کمریــن میــزان بیــکاری زنــان در کشــور را شــامل مــی 

شــود.

 طبــق آمــار ســال گذشــته بــا شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان و رشایــط قرنطینــه اجبــاری، 

ــراد شــغل خــود را از دســت  ــا رکــود مواجــه شــدند و بســیاری از اف بســیاری از مشــاغل ب

دادنــد. در ایــن میــان امــا ســهم زنــان از رکــود اقتصــادی حاصــل از کرونــا بیشــر از مــردان 

ــی،  ــکار کــرد و بســیاری از مشــاغل خدمات ــا بیــش از ۷00 هــزار زن شــاغل را بی ــود؛ کرون ب

نظافتــی و مشــاغل غیــر رســمی نظیــر دســت فروشــی کــه زنــان زیــادی را بــه خــود مشــغول 

کــرده بــود بیــکارد کــرد. خطــر تعدیــل نیــرو در کارخانــه و ســایر مراکــز تولیــدی نیــز بیشــر 

از مــردان متوجــه زنــان بــوده اســت. ســهم زنــان شــاغل نســبت مــردان یــک بــه پنــج اســت و 

رکــود اقتصــادی حاصــل از اپیدمــی کرونــا مشــاغل بیشــری از زنــان را بــا خطــر رکــود مواجــه 

مــی کنــد. دولــت هــا و سیاســت گــذاران  اقتصــادی در کشــور هــا بایــد عــالوه بــر در نظــر 

گرفــن پیامــد هــای اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا بــه نقــش ایــن ویــروس و اثرگــذاری آن 

بــر وضعیــت اقتصــادی زنــان توجــه داشــته باشــند تــا پیامــد هــای ناشــی از رکــورد اقتصــادی 

بــر اثــر ایــن اپیدمــی بیــش از ایــن بــر وضعیــت مشــاغل بانــوان اثــر نگــذارد. 
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فاطمه تشکری/ کارشناسی روانشناسی

ــه  ــم ک ــی می کنی ــی زندگ در دنیای

و  زن  اگــر  بزرگر هــا  قــول  بــه 

ــاز هــم  ــد، ب ــا هــم کار کنن ــرد ب م

بــه  دخلشــان  و  می آورنــد  کــم 

ایــن  بــا  منی خــورد؛  خرجشــان 

و  اقتصــادی  رویایــی  وضعیــت 

وضعیــت تــورم و قیمــت دالر و 

مســکن و همــه چیــز اصــال )!(

بــر  عــالوه  زنــان  از  عــده ای 

و  خانــه  مدیریــت  مســئولیت 

همــرس و فرزنــدان، مجبورنــد وارد 

ــه  ــا بلک ــوند ت ــتغال ش ــه اش عرص

ــد و  ــنگی نخوابن ــا گرس ــب ها ب ش

البتــه عــده ای معــدود هــم مجبور 

نیســتند و بــه خاطــر پرســتیژ زنــان 

ــا چــاره  ــد و ی ــروزی کار می کنن ام

ای جــز کار ندارنــد.

ــه  ــد قص ــم، بای ــه بده ــم ادام ــر بخواه ــال اگ ــی اّی ح عل

حســین کرد شبســری بخوانــم و آخــرش هــم روضــه را 

ــه  ــم، از اینک ــه بزنی ــر گری ــان زی ــم و همه م ــه اش کن ضمیم

چنــان رونــق اقتصــادی در کشــور ایجــاد شــده کــه نگــو و 

ــرس! نپ

اصال از شدت خوشی منی دانیم چه کنیم...

خوشــبختانه بــا تدبیــر ملــت گرامــی در دو دوره چنــان بــه 

عقــب برگشــتیم کــه بایــد بــا دنــده صفــر بــه جلــو برگردیــم!

رهایش کنیم...

ــان عــالوه  ــروز کشــور، زن ــت ام ــا وضعی ــردم، ب عــرض می ک

بــار  بایــد  خانــه،  در  خــود  مســئولیت های خطیــر  بــر 

مســئولیت دیگــری را هــم بــه دوش بکشــند و نــان آور دوم 

خانــه و بلکــه بعضــاً نــان آور اول خانــه باشــند تــا رشمنــده 

ــوند. ــان نش فرزندانش

اگــر بخواهیــم نــگاه رشعــی بــه ایــن مــورد داشــته باشــیم، 

ــه و  ــادی پرداخت ــای اقتص ــه فعالیته ــد ب ــان بخواهن ــر زن اگ

تولیــد ثــروت مناینــد، بــا رعایــت اصــول مــورد نظــر اســالم، 

یعنــی کاهــش اختــالط جنســی و اولویــت نقــش مــادری و 

همــرسی، منعــی بــرای آنــان وجــود نــدارد.

ــت   ــرده اس ــف  ک ــت  را موظ ــی، دول ــون اساس ــل21 قان اص

ــا رعایــت  موازیــن  اســالمی   حقــوق  زن  را در متــام  جهــات  ب

تضمیــن  کنــد و بســرهای مســاعد بــرای  رشــد شــخصیت  زن  

و احیــای حقــوق  مــادی  و معنــوی  او را فراهــم کنــد؛ منظــور 

از »متــام جهــات« در ایــن اصــل، یــک تعبیــر عــام اســت و 

حــق اشــتغال یکــی از مصادیــق آن بــه شــامر مــی رود.

ولــی اشــتغال مشــکالتی را هــم بــرای زنــان ایجــاد مــی کنــد؛ 

از جملــه:

1. تحمیل بار طاقت فرسا بر زنان:

اشــتغال متــام وقــت زنــان در کنــار انجــام وظایــف خانگــی، 

ــا  ــان ب ــر دوش آن هــا می گــذارد. بیشــر زن ــار مضاعفــی ب ب

ــز  وجــود اشــتغال، مســئولیت های مــادری و همــرسی را نی

ــه داری  ــه خان ــه اینک ــاد ب ــه اعتق ــرا ک ــد؛ چ ــام می دهن انج

ــیاری دارد.  ــروان بس ــت، پی ــان اس ــه زن ــئولیت و وظیف مس

بیشــر مــردم فکــر  یــک نظرســنجی نشــان داد  نتایــج 

ــردان  ــش از م ــه بی ــور خان ــان در ام ــد مســئولیت زن می کنن

اســت، همچنیــن مشــخص شــد کــه در بیشــر وظایــف 

ــئولند.  ــان مس ــط زن ــی فق خانگ

2. سستی روابط خانوادگی: 

بــا توجــه بــه نقــش کلیــدی و تعییــن کننــده زنــان در 

ــه  ــش از هم ــه ســوی اشــتغال بی ــان ب ــش زن ــواده، گرای خان

بــر خانــواده اثــر گذاشــته و روابــط زن و شــوهر و فرزنــدان 

ورود  زیــرا  می کنــد؛  دگرگــون  را  خویشــاوندان  حتــی  و 

ــه  ــان ب ــب ورود زن ــت موج ــتغال، در حقیق ــه اش ــه عرص ب

ــاختار  ــول در س ــه تح ــی و در نتیج ــازه اجتامع ــای ت فضا ه

ــه در  ــن اینک ــان در عی ــه زن ــرا ک ــد؛ چ ــد ش ــواده خواه خان

بــا مــردان رقابــت می کننــد، از روابــط  تأمیــن معــاش 

ــی  ــی هــای روان ــد. ویژگ ــت کنن ــد غفل ــز نبای ــی نی خانوادگ

ــناختی،  ــی ش ــارص زیبای ــت و عن ــاوت اس ــرد متف ــا م زن ب

آرامــش بخشــی و عاطفــی در زن غلبــه دارد. بنابرایــن 

مســئولیت زنــان در خانــواده بــرای بقــا و اســتحکام آن 

ــم  ــالم، مه ــم اس ــاس تعالی ــر اس ــت. ب ــردان اس ــش از م بی

تریــن وظیفــه زن پــس از تکالیــف دینــی، در قبــال همــرس 

اعــالم شــده اســت. اساســی ترین مســئولیت زن، تأمیــن 

نیاز هــای عاطفــی و جنســی همــرس اســت کــه از نظــر 

ارزش، معــادل دشــوارترین تکلیــف دینــی مــرد، یعنــی جهــاد 

شــمرده شــده اســت. بــه یقیــن درصــورت حضــور زنــان بــه 

ــرس  ــال هم ــان در قب ــئولیت های آن ــروی کار، مس ــوان نی عن

ــواده  ــه ضامــن حفــظ و اســتحکام نظــام خان ــدان ک و فرزن

اســت، تحت الشــعاع اشــتغال و درآمدزایــی قــرار می گیــرد. 

ــتی و رسدی  ــه سس ــی، ب ــالق و جدای ــل ط ــی عوام در بررس

ــم؛  ــالق بر می خوری ــل از ط ــا قب ــی از مدت ه ــط عاطف رواب

متــام وقــت بــودن اشــتغال زنــان در محیــط بیــرون و ارضــای 

عاطفــی آن هــا در محیط هــای کاری بــا همــکاران کــه نیــاز 

عاطفــی بــه همــرس را تــا حــدودی کاهــش می دهــد را 

میتــوان از علــل ایــن رسدی روابــط دانســت. عــالوه بــر آن، 

خســتگی ناشــی از کار و مســائل و مشــکالت مربــوط بــه کار 

نیــز میتوانــد باعــث انجــام نــدادن وظایــف زناشــویی، ماننــد 

عــدم آراســتگی خانــه شــود کــه ایــن امــور نیــز نقــش مهمــی 

ــرک دارد. ــی مش ــای زندگ در بق

ــز  ــه نی ــن نکت ــه ای ــد ب ــن مــوارد، بای پــس از ذکــر متامــی ای

توجــه کنیــم کــه عــده ای از زنــان 

مشــغول  ســختی  مشــاغل  بــه 

هســتند کــه یــا بــه دلخــواه اســت 

ــار... ــه اجب ــا ب ی

ــه  ــان آور ب ــخت و زی ــاغل س  مش

ــه در  ــود ک ــه می ش ــاغلی گفت مش

شــیمیایی،  فیزیکــی،  عوامــل  آن 

مکانیکــی و بیولوژیکــی محیط کار 

غیــر اســتاندارد بــوده و تنش هایی 

باالتــر از حــد معمــول را بــه کارگــر 

ــاغل بــه دو  وارد کننــد. ایــن مش

دســته تقســیم می شــوند:

ــدات  ــا اتخــاذ متهی مشــاغلی کــه ب

ــی  ــوارد ایمن ــل م ــه از قبی مربوط

کارفرمــا،  توســط  بهداشــتی  و 

آنهــا  عــوارض  از  می تــوان 

کــرد. جلوگیــری 

مشــاغلی کــه ماهیتــاً زیان  آورنــد و بــا اتخــاذ متهیــدات 

نامــرده، می تــوان عــوارض آن هــا را کاهــش داد، امــا صفــت 

ــردد. ــظ می گ ــان حف ــا همچن ــان آوری آن ه زی

قانــون کار، رصاحتــاً مشــاغل ســخت را بــرای زنــان ممنــوع 

گفتــه  قانــون  ایــن   75 مــاده  در  اســت؛  کــرده  اعــالم 

شــده:»انجام کار هــای خطرنــاک ، ســخت و زیــان آور و نیــز 

حمــل بــار بیــش از حــد مجــاز بــا دســت و بــدون اســتفاده 

از وســایل مکانیکــی، بــرای کارگــران زن ممنــوع اســت. 

دســتورالعمل و تعییــن نــوع و میــزان ایــن قبیــل مــوارد بــا 

پیشــنهاد شــورای عالــی کار بــه تصویــب وزیــر کار و امــور 

ــید.« ــد رس ــی خواه اجتامع

طبــق نظــر کارشناســی بینابیــن و متعــادل، اســتفاده از 

مفــاد مــاده 75 در مــورد خانم هــای مشــمول آن، بایــد یــک 

امتیــاز اختیــاری باشــد، نــه اجبــاری؛ بــه عبــارت دیگــر، بایــد 

ــن  ــف ای ــف و توصی ــی کار تعری ــه شــورای عال ــس از آن ک پ

ــار  ــی کار، خانم هــا اختی ــل مشــاغل توســط شــورای عال قبی

داشــته باشــند کــه اگــر ایــن دســته مشــاغل بــه آنهــا ارجــاع 

ــرای  ــور ب ــن ام ــه ای ــتغال ب ــه اش ــه این ک ــد، ن ــد، نپذیرن ش

آن هــا ممنــوع باشــد. در واقــع زنــان کامالً از مشــاغل ســخت 

ــی،  ــت قانون ــود ممنوعی ــا وج ــون ب ــده اند؛ چ ــوع نش ممن

هنــوز عــده ای از زنــان -کــه برخــی از آن هــا رسپرســت 

ــه  ــغول ب ــده، مش ــه ش ــم ک ــار ه ــه اجب ــتند- ب ــوار هس خان

کار در مشــاغل ســخت هســتند و چــاره ای جــز ایــن ندارنــد.

ــن  ــرای ای ــی ب ــا راه حل ــه آی ــت ک ــن اس ــوال ای ــاال س   و ح

مشــکالت اندیشــیده شــده اســت؟ آیــا برپایــی تعاونی هایــی 

بــرای زنــان، خصوصــاً در مناطــق مرزنشــین کــه زنــان بیشــر 

بــه مشــاغل ســخت مشــغول هســتند، کارگشــا خواهــد بــود؟ 

و یــا ایــن مســئله هــم چــون دیگــر مســائل نادیــده گرفتــه 

شــده اســت؟

البتــه در گوشــی بگویــم، بــا وضعیــت کنونــی اشــتغال، 

عجیــب نیســت کــه بگوییــم بــرای اشــتغال زنــان هــم چــاره 

ــب نیســت! اندیشــی نشــده اســت... اصــالً عجی

8
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مشــاور وزیــر علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در امــور زنــان و 

خانــواده: ســند توامنندســازی بانــوان در ســه دســته ذینفعان 

شــامل اعضــای هیــأت علمــی، دانشــجویان و کارمنــدان در 

حــال تدویــن اســت.

فائــزه رحامنــی روز جمعــه در گفــت و گویــی با خرنــگاران، 

فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت  اقدامــات  دربــاره 

ــاده 101  ــت: م ــار داش ــواده اظه ــان و خان ــوص زن در خص

قانــون برنامــه ششــم توســعه بــه طــور مســتقیم در مــورد 

ــاده 102  ــد و م ــون درج ش ــار در قان ــن ب ــرای اولی ــان ب زن

در خصــوص خانــواده مباحثــی را بــه صــورت تکمیــل قانــون 

ــرده اســت. ــارم و پنجــم مطــرح ک ــه هــای چه برنام

وی ادامــه داد: دســتگاه هــای اجرایــی بایــد بــر اســاس 

مــاده 101 بــه منظــور بهــره منــدی جامعــه از رسمایــه هــای 

انســانی زنــان در فراینــد توســعه پایــدار و متــوازن، جایــگاه 

ســازمانی امــور زنــان و خانــواده را در دســتگاه ســازماندهی 

و تقویــت کننــد.

ــه هــا و  ــن در سیاســت هــا، برنام ــزود: همچنی ــی اف رحامن

ــای  ــر مبن ــیتی ب ــت جنس ــرد عدال ــود رویک ــای خ ــرح ه ط

اصــول اســالمی را اعــامل کننــد و بــه دنبــال برنامــه ای بــرای 

رصــد و پایــش برنامــه هــا باشــند.

مشــاور وزیــر علــوم خاطرنشــان کــرد: اگــر قــرار باشــد زنــان 

ــی  ــای اجتامع ــت ه ــا و فعالی ــارکت ه ــی در مش ــه نوع ب

ــرا  ــند، زی ــد باش ــد توامنن ــوند بای ــدی وارد ش ــورت ج ــه ص ب

حلقــه  بــه  ورود 

مدیریتــی  هــای 

پیــش  بــدون 

توامننــدی  نیــاِز 

منجــر  می توانــد 

تجربیــات  بــه 

ــایندی شــود  ناخوش

ــا  و ممکــن اســت ت

ســال هــا ســپردن 

ــی  ــب مدیریت مناص

آن  از  زنــان  بــه 

شــود. متاثــر 

ادامــه  رحامنــی 

وجــود  بــا  داد: 

ــی  ــی مبتن ــگاه کل ن

ــر شایسته ســاالری  ب

در وزارت عتــف، بــه دلیــل نبــودن زیرســاخت بــرای اثبــات 

توامننــدی زنــان و فقــدان برنامه ریــزی هدفمنــد بــه منطــور 

ــاز  ــی و تصمیم س ــای مدیریت ــه ه ــان، حلق ــازی زن توامنند س

ــه، هنــوز عدالــت جنســیتی کــه هــدف اصلــی مــاده  مردان

101 اســت، در برخــی زمینه هــا محقــق نشــده اســت.

سند توانمند سازی بانوان و اجرا در دانشگاه ها 

بسته نبودن راه زنان برای ریاست جمهوری
در روز شــنبه دهــم آبــان مــاه، معصومــه ابتــکار در رابطــه 

بــا زمینــه هــای حضــور زنــان در اداره کشــور اظهار داشــت: 

ــون از  ــیر قان ــد، تفس ــی گوی ــه م ــون چ ــیر قان ــه تفس اینک

اول روشــن بــوده و چیــز جدیــدی 

ــان می خواســتند  ــر آقای نیســت. اگ

موقعیــت  از  نگرانــی  دلیــل  بــه 

ــر آن  ــات دیگ ــا تبع ــان و ی خودش

ــون  ــه قان ــد، ربطــی ب ــکار کنن را ان

ــی  ــون اساس ــرات قان ــدارد. مذاک ن

هســت؛ کلمــه »رجــال« را بــرای 

ــی  ــد. حت ــن انتخــاب کــرده ان همی

مرحــوم شــهید آیــت اللــه بهشــتی، 

و  طالقانــی  اللــه  آیــت  مرحــوم 

خانــم منیــر گرجــی ایــن کالم را 

ــد  ــرده ان ــاب ک ــن انتخ ــرای همی ب

کــه در یــک آینــده ای ایــن راه 

بســته نباشــد. بــا ایــن ذهنیــت 

اساســی  قانــون  فــرض،  پیــش  و 

ــرم  ــورای مح ــده و ش ــب ش تصوی

ــون  ــع قان ــا تاب ــم طبع ــان ه نگهب

اساســی اســت. رشع مقــدس هــم 

هیــچ محدودیــت و ممنوعیتــی قائــل نشــده اســت. بنابــر 

ایــن مــن فکــر مــی کنــم از نظــر رشعــی کــم و بیــش همــه 

ــت  ــت. نهای ــن اس ــم روش ــی ه ــت، قانون ــن اس ــز روش چی

بحــث قرآنــی اســت کــه اگــر مســأله خیلــی بــد بــود قــرآن 

کریــم مثــال خوبــی از ملکــه ســبا منــی زد. یکــی از عاقالنــه 

تریــن حکمــت هــای مربــوط بــه حکمرانــی خــوب جملــه 

معــروف ملکــه ســبا اســت کــه می گویــد وقتــی اشــغالگران 

وارد قریــه ای مــی شــوند آنجــا فســاد مــی کننــد و آدم های 

عزیــز را ذلیــل مــی کننــد و آدم هــای ذلیــل را بــر رس کار 

ــه  ــگ و تعــرض ب ــن نتیجــه اشــغالگری، جن ــد. ای ــی آورن م

ــد  ــکرش بخواهن ــه لش ــد از اینک ــع ش ــت. مان ــورها اس کش

جنــگ راه بیاندازنــد. یعنــی تســلیم حقیقــت شــد و قــرآن 

کریــم از ملکــه ســبا بــه عنــوان یــک فرمانــروای موفــق و بــا 

ــد. ــاد مــی کن ــر ی تدبی

ــم  ــرآن کری ــی در ق ــن مثال ــرای چــه چنی ــم ب فکــر کــرده ای

ــه  ــد ب ــی خواه ــا م ــد؟ آی می آی

مطلــب برتــری اشــاره کنــد؟ بــه 

نظــر مــن بــرای کســانی کــه 

جویــای حقیقــت هســتند اینهــا 

مطالــب مهمــی اســت. باألخــره 

بیســت  قــرن  در  داریــم  مــا 

و یکــم زندگــی مــی کنیــم و 

ظرفیــت  از  کامــل  اســتفاده 

نفــی  جامعــه  آحــاد  همــه 

ــده ای  ــزی نیســت. چــون ع چی

تــا چنیــن مســأله ای مطــرح مــی 

شــود مــی گوینــد نفــی خانــواده 

اصــال  اســت.  آوری  فرزنــد  و 

بلکــه  نیســت.  چنیــن چیــزی 

شــاید برعکــس باشــد. یعنــی 

ــد  ــاس کنن ــا احس ــم ه ــر خان اگ

ــاز  ــا ب ــرای آنه ــن فضــا هــم ب ای

ــا نیســت، انتخــاب طبیعــی  ــرای آنه ــت ب اســت و محدودی

خودشــان ایــن اســت کــه حتــام خانــواده و فرزندانشــان را 

فرامــوش نکننــد و اولویــت قــرار بدهنــد.

خر



ارغوان،سالدوم،شمارهسوم

بــودن یــا نبــودن، در جایگاهــی کــه بایــد یــا نبایــد... مســئله 

ایــن اســت!

 دیدگاهــی کــه برخــی  گــامن بــر ایــن دارنــد کــه امــروزه و با 

مدرنیــزه شــدن بســیاری از ابعــاد زندگــی بــر از بیــن رفتــه، 

تبعیــض هــای جنســیتی اســت. عــده ای گــامن می کننــد کــه 

رصف کار کــردن بانــوان، نشــان دهنــده رفــع تبعیــض بیــن 

زن و مــرد در حیطــه اشــتغال اســت و همینکــه زن اجــازه 

دارد بیــرون از منــزل مشــغول کاری شــود کفایــت می کنــد.

ــر  ــا ه ــه ی ــت، موسس ــک رشک ــر ی ــام از مدی ــا ش ــی ب وقت

می شــود،  دیگــری صحبــت  بــزرگ  نســبتا  ی  مجموعــه 

اولیــن تصویــر شــام از او، مــردی اســت بــا لبــاس رســمی و 

احتــامال حالــت جــدی چهــره اش! اینکــه مدیــر یــک رشکــت 

ــت! ــح اس ــد ترصی ــی نیازمن ــد برخ ــد، از دی زن باش

امــا وقتــی چرایــش را می پرســیم، پاســخ قانع کننــده ای 

توانایــی  زن،  کــه  می شــود  ایــن  از  ســخن  منی شــنویم؛ 

تحمــل ســنگینی بــار اینگونــه مســائل را نــدارد و قــس علــی 

هــذا!

مســئله ایــن اســت کــه تصویــری کــه همــواره بــه مــا ارائــه 

شــده را بــاور کــرده و گــامن می کنیــم خــالف آن هــم ذیــل 

ــان، ایــن موضــوع  اســتثنائات قــرار می گیــرد. بســیاری از زن

ــدی  ــا ح ــا ت ــه ای آن ه ــت حرف ــه پیرف ــد ک ــاور کرده ان را ب

کافیســت و اصــال نیــازی نیســت کــه بــرای بیشــر شــدنش 

آن تــالش کننــد. حرفــم از محدودیت هــای ذهنــی انســان ها 

اســت و نــه توهیــن بــه شــغل و منصبــی خــاص؛ چــه بانوانی 

ــارض  ــذار ح ــی و تاثیر گ ــق، راض ــود، موف ــغل  خ ــه در ش ک

شــده اند، در هــر موقعیتــی؛ امــا روی ســخنم بــا آنانــی 

اســت کــه گــامن می کننــد یــک زن منی توانــد سیاســت 

ــره ای  ــد چه ــا منی توان ــد ی ــی باش ــر الیق ــد، مدی ــدار باش م

ــتثنایی  ــاص و اس ــوارد خ ــر در م ــود مگ ــان ش ــر در جه موث

ــه!(. ــه ای مردان ــا روحی )آن هــم ب

ــی  ــود زن، ویژگی های ــی، در وج ــن تصورات ــم همچی علیرغ

اســت کــه خصوصــا در دنیــای امــروز بــرای شــغل هایی 

چــون  مدیریــت، کارآمد تــر اســت.

ــای  ــی ویژگی  ه ــم بعض ــه می خواهی ــت ک ــن اس ــخن ای  س

زن و مــرد را در مدیریــت مقایســه کنیــم؛ از دیــده انصــاف 

ــدال... و اعت

ــوری  ــرل مح ــی و کن ــر فردگرای ــی ب ــردان مبتن ــت م  مدیری

اســت )رصف نظــر از ویژگــی هــای فــردی آنــان(؛ و زنــان از 

انعطــاف پذیــری خاصــی برخوردارنــد کــه باعــث مــی شــود 

ــر ظاهــر شــوند. از  در پســت هــای کارشناســی اثربخــش ت

ــق،  ــه مطل ــت و ن ــبی اس ــت، نس ــروزه مدیری ــه ام ــا ک آنج

داشــن ایــن ویژگــی در مدیریــت، آن را کارآمدتــر می ســازد.

ــوس در  ــخ – ون ــه مری ــی مؤسس ــر آموزش ــورل )مدی ــرا ب دب

ــوال  ــران زن معم ــد: مدی ــن رابطــه می گوی ــورک(، در ای نیوی

ــان  ــردن. زن ــه ب ــا ب ــد ت ــاخن دارن ــه س ــری ب ــتیاق بیش اش

ــی و حصــول توافــق هســتند  ــه دســت یاب ــل ب معمــوال مای

و مایلنــد تــا عقایــد و نظریــات دیگــران را نیــز بشــنوند، و 

ــی  ــد اگــر از دیگــران راهنامی ــان فکــر می کنن بالعکــس آقای

ــه از  ــف ک ــر ضعی ــک ره ــوان ی ــه عن ــا ب ــد، آن ه بخواهن

داشــن پاســخ هــای مناســب بــی بهــره اســت شــناخته مــی 

شــوند.

زنــان، هامنگونــه کــه می تواننــد در خانــه مدیــر الیقــی 

ــردن  ــی ک ــه و راض ــراد خان ــام اف ــی درک مت ــند و توانای باش

آنهــا را دارنــد، در مدیریــت شغلی شــان هــم می تواننــد 

بــرای کارمندانشــان انگیــزه ی کافــی را ایجــاد کــرده، از 

راهکار هــای مناســب جهــت رضایــت آن هــا بهــره گیرنــد و 

ــند. ــا باش ــز دلســوز آن ه نی

آن هــا جامعــه را متشــکل از افــراد مختلــف بــا عقایــد 

ــر  ــن تفاوت هــا، موفق ت ــرش ای ــد و در پذی ــاوت می بینن متف

از مــردان عمــل می کننــد.

ــی نگــر؛ تقســیم قــدرت  ــد و مــردان، کل ــی نگرن ــان، جزئ زن

بــرای یــک مدیــر زن، راحت تــر اســت تــا یــک مدیــر مــرد؛ 

ــه  ــد و درج ــت می دهن ــب اهمی ــله مرات ــه سلس ــردان ب م

ــرای آن هــا بســیار مهــم اســت. ب

ــر متوجــه می شــوند و  ــران زن، وجــود مشــکل را زود ت مدی

در ارتبــاط  بــا کارمنــدان و ایجــاد انگیــزه بــرای آنــان بســیار 

موفــق هســتند.

امــا نــگاه جامعــه هــامن اســت کــه بــر شــکاف ایــن تبعیــض 

نــا موجــه افــزوده اســت، ایــن نــگاه کــه اگــر زنــی در مقامی 

اشــتباه کــرد، آن جایــگاه، دیگــر مناســب هیــچ زنــی نیســت؛ 

حــال آنکــه جهــان، پــر اســت از اشــتباهات مردانــه... 

ــدای کلیشــه  ــم، شایســتگی را ف ــد انصــاف بنگری ــر از دی اگ

منی کنیــم. حرفــم نادیــده انگاشــن تفاوت ها_آن هــم در 

جایــی کــه بایــد_ نیســت؛که اتفاقــا اگــر بــا عینــک منطــق، 

بــه آن هــا بنگریــم، پلــی می شــوند بــرای رســیدن بــه دنیایــی 

زیبــا تر؛دنیایــی کــه انســان ها، هــر یــک در جایــی درســت 

ــت. ــاخته اس ــری س ــان زیبا ت ــان، جه ــتند و بودن هایش هس

حلیه توکلی/ کارشناسی حقوقمرد، زن، تقدم بال دلیل!
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کارآفرینی یعنی نوآوری، تعهد و ریسک پذیری .

نرخ کارآفرینی زنان در جهان، به شکل قابل توجهی رو به رشد 

است.

براساس آمار مرکز جهانی کارآفرینی )GEM( از 

میان دو میلیارد و 400 میلیون نفر نیروی کار 

در جهان ، مردان 50 درصد بیشر از زنان در 

زمینه کارآفرینی مشغول هستند.

براساس مطالعاتی درباره 60 کشور  

جهان، یافته ها حاکی از آن است 

که در بسیاری از کشورهای درحال 

 توسعه، نرخ کارآفرینی زنان بیش از 

کشور های  توسعه یافته  است.

ایران در تازه ترین گزارش "مسر کارد" درباره وضعیت 

کارآفرینی زنان، با یک پله سقوط رتبه 54 از 58 را 

کسب کرده است.

واژه کارآفرینی حدود 6 قرن پیش به 

مکاتب اقتصادی راه یافت. 

سهم زنان از کارآفرینی در جهان، از 

3درصد در کشورهایی مانند ایتالیا، 

اردن و آملان تا 3۷درصد در سنگال 

در نوسان است.

چند گام
زنان کارآفرینبا

11
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سهم زنان در کارآفرینی جهان، در سال 201۶ 

و 201۷ رشد قابل مالحظه ای داشته است که 

این آمار می تواند یک نقطه قوت در فرایند 

حضور زنان در جامعه اقتصادی دنیا باشد.

در سال 2012 میالدی تقریبا 12 درصد از 

بنیانگذاران بنگاه های اقتصادی مبتنی بر 

کارآفرینی در جهان، زنان بودند و  این 

میزان در سال 2015 میالدی به 18 درصد 

افزایش یافته است.

زنان در سال های اخیر نقش موثری در توسعه 

اقتصادی کشورشان ایفا کرده اند. فعالیت های 

اقتصادی زنان 25 تا 35 درصد کل فعالیت های 

جهان را تشکیل می دهد.

متمرکز شدن فعالیت کارافرینان 

زن در بخش خدماتی، از نکات 

بحث برانگیز اقتصاد کشورهای 

جهان است.

هر چند نرخ مشارکت اقتصادی زنان 

در ایران نسبت به حدود ۷0 سال 

پیش دو برابر شده، اما زنان همچنان 

سهم بسیار کمی در اقتصاد و بازار 

کار ایران دارند.
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بــه  بــدون توجــه  اقتصــادی کشــور  اهــداف  بــه  نیــل 

ــد  ــعه و رش ــکل گیری توس ــر ش ــر ب ــای موث ــراد و گروه ه اف

ــه طــور خــاص شناســایی و توجــه  ــر اســت. ب ــکان ناپذی ام

و سیاســت گذاری روی گروه هــای کمــر شــناخته شــده و 

موثــر بــر اقتصــاد ملــی اهمیتــی ویــژه دارد. زنــان روســتایی 

و عشــایر از جملــه گروه هایــی هســتند کــه علــی رغــم اثــر 

زیــاد در حــوزه اقتصــاد، هــم  از نظــر کیفــی و هــم کمــی 

ــزان و  ــت برنامه ری ــورد غفل ــادی، م ــگ اقتص ــی فرهن و حت

دســت اندر کاران مســائل توســعه قــرار گرفته انــد. بــر اســاس 

ــور  ــه ام ــود ک ــه می ش ــوالً گفت ــی معم ــیم کار کل ــک تقس ی

ــه  ــه ب ــان و فعالیت هــای بیــرون از خان منــزل بــه عهــده زن

عهــده مــردان اســت، ولــی ایــن رویــه در نواحــی روســتایی 

اعتبــار زیــادی نــدارد؛ زیــرا زنــان روســتایی و عشــایر عــالوه 

بــر انجــام فعالیت هــای خانــه داری، فعالیت هــای مزرعــه و 

ــد و در بســیاری از مــوارد،  ــز انجــام می دهن دامــداری را نی

نقــش ســنگین تر و تعــدد وظایــف بیشــری نســبت بــه 

مــردان دارنــد. وظایــف زنــان و دخــران عشــایر و روســتایی 

از ســنین پاییــن رشوع شــده و بــا افزایــش ســن بیشــر 

می شــود. در ســنین بزرگســالی زن روســتایی و عشــایر 

کامــال بــه فعالیــت تولیــدی مشــغول بــوده و ایــن تــا ســنین 

ســالخوردگی ادامــه دارد. ایــن امــر نشــان از کارایــی و بــاال 

بــودن نیــروی کار زنــان روســتایی و عشــایر در کنــار انجــام 

ــه داری و انجــام وظایــف مــادری  امــور عــادی منــزل و خان

ــه  ــتایی را ب ــان روس ــهم زن ــا س ــاره ای از پژوهش ه ــت. پ اس

عنــوان نیــروی کار کشــاورزی در ایــران، در مجمــوع 40 

درصــد بــرآورد کــرده اســت کــه از ایــن مقــدار، 70 درصــد 

ــد ســبزی و صیفــی،  ــه تولی ــج، 90 درصــد ب ــه زراعــت برن ب

50 درصــد بــه زراعــت پنبــه و دانه هــای روغنــی، و 30 

درصــد بــه محصــوالت باغــی اختصــاص دارد. همچنیــن 

ســهم زنــان را در پــرورش کــرم ابریشــم 90 درصــد، در تولیــد 

ــروری و  ــای دام پ ــد و در فعالیت ه ــتی 75 درص ــع دس صنای

قالی بافــی، بــه ترتیــب، بیــش از 50 درصــد و 90 درصــد 

بــرآورد کرده انــد. در کشــور مــا آمــار و اطالعــات گوناگــون، 

حکایــت از ایــن دارد کــه بیش تــر زنــان روســتایی بــه گونــه  

متــام وقــت و یــا نیمــه وقــت بــه انــواع فعالیت هــای 

تولیــدی اشــتغال دارنــد. زنــان عشــایر هم چنیــن 50 درصــد 

تولیــدات عشــایر کــه بیشــر در حــوزه  ی دامــداری اســت را 

بــه خــود اختصــاص می دهنــد. ایــن آمــار نشــان از اهمیــت 

ویــژه  فعالیــت اقتصــادی بانــوان عشــایر و روســتایی دارد. 

امــا نکتــه ی ثانــی قابــل توجــه، هامهنگــی زمینــه ای کار زنان 

ــت.  ــی اس ــاد مقاومت ــداف اقتص ــا اه ــتایی ب ــایر و روس عش

ــدد  ــا انجــام فعالیت هــای متع ــتا ب ــان در عشــیره و روس زن

ــی  ــث پویای ــروی کار باع ــی از نی ــوان نیم ــه عن ــادی ب اقتص

اقتصــاد قبیلــه و روســتا شــده و بــا فرآوری هــای خــاص روی 

محصــوالت باعــث تعــدد تولیــدات روســتایی و عشــایری و 

ــری از خــام فروشــی محصــوالت کشــاورزی و دامــی  جلوگی

ــی  ــدای از آن، هم گام ــوند. ج ــزوده می ش ــاد ارزش اف و ایج

ایشــان در کار و پیشــه خانوادگــی باعــث تربیــت نســل آتــی 

ــه  ــین ب ــل پیش ــئولیت های نس ــن مس ــده گرف ــه عه ــرای ب ب

طــور کارآمــد می شــود. یکــی از مهم تريــن فعاليت هــای 

ــت  ــتی اس ــع دس ــه صناي ــتغال در زمين ــتايی اش ــان روس زن

ــان  ــتغالی زن ــی در خود اش ــت باالی ــع اهمي ــن صناي ــه اي ک

ــه  ــادی، كار در زمين ــر اقتص ــه از نظ ــد. گرچ ــتايی دارن روس

صنايــع دســتی نيــاز بــه رسمايــه گــذاری چندانــی نداشــته و 

هــر خانــواده روســتايی بــا هــر ميــزان رسمايــه ای می توانــد 

ــود  ــه وج ــه ب ــا توج ــا ب ــد؛ ام ــغول باش ــه مش ــن زمين در اي

ــن  ــه ای ــودن زمین ــرنی ب ــب و ه ــی مناس ــای بین امللل بازار ه

ــت،  ــرف دول ــه از ط ــب چ ــذاری مناس ــا, رسمایه گ فعالیت ه

چــه تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی می توانــد زمینــه ی 

ــان عشــایر  ــع محصــول دســت زن ــا صنای شــکل گیری و ارتق

و روســتایی و گســرش بخشــی از صــادرات غیــر نفتــی کــه 

ــی اســت را فراهــم ســازد. از شــاخصه های اقتصــاد مقاومت

 در کنــار ایــن، خود اشــتغالی زنــان روســتایی از طريــق 

گســرش و توســعه صنايــع دســتی در روســتا ها می توانــد تــا 

حــد زيــادی نقــش زنــان را ارتقــا داده و رشايــط مناســب تری 

را از لحــاظ اجتامعــی و اقتصــادی بــرای آنــان فراهــم منایــد 

و ایــن یعنــی بــازی بــرد بــرد! چــرا کــه بــا توجــه بــه وجــود 

زمینه هــای فرهنگــی، تعــدادی از نیرو هــای بالقــوه بــا 

یافتــه  شــدن  بالفعــل  فرصــت  مناســب،  رسمایه گــذاری 

ــکل  ــتا ش ــایر و روس ــان عش ــود زن ــط خ ــی توس و کارآفرین

نقش زنان عشایر و روستا در رشد اقتصادی کشور

هم به دار، هم به بار...
فاطمه اجل لوئیان/ کارشناسی ارشد اقتصاد نظری
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ــی، دوســتی  ــن هم نشــینی طوالن ــار ای خواهــد گرفــت. در کن

فرهنگــی ایــن زنــان بــا طبیعــت ســبب شــده تولیــدات ایشــان 

شــاخص توســعه پایــدار و حفاظــت از محیــط زیســت بــرای 

نســل هــای آتــی را نیــز دارا باشــد.

ــان  ــراوان در زن ــای ف ــود ظرفیت ه ــم وج ــی رغ ــفانه عل متاس

عشــایر و روســتا، هــم چنــان شــاهد محرومیــت هــای گســرده 

و هامنطــور کــه در ابتــدای کالم رفــت، تغافــل سیاســت گذاران 

ــوزش  ــل آم ــی املث ــم. ف ــوده ای ــا ب ــن ظرفیت ه ــه ای ــبت ب نس

ــا  ــوز ب ــه هن ــایر ک ــان عش ــت زن ــده و بهداش ــران کوچن دخ

نواقــص بســیار مواجــه اســت، عــدم دسرســی بــه منبــع مالــی 

حامیتــی جهــت گســرش تولیــدات روســتا و عشــایر) کــه البتــه 

دربــاره عشــایر ایــن نابرابــری جدی تــر اســت.(، حامیت هــای 

مدیــران از تولیــدات بومــی جهــت فــروش داخلــی و صــادرات، 

رسمایــه گــذاری و برندســازی و تبلیغــات، عــدم ثبــت دانــش 

بومــی زنــان عشــایر و روســتا در تولیــدات خــاص و بســیاری 

ــایر  ــتا و عش ــان روس ــدات زن ــکالت تولی ــوز از مش ــر هن دیگ

بــودن و عــدم  پنهــان  بــه نظــر می رســد  اســت. گرچــه 

وجــود پرداخــت بــه ازای کار بخــش زیــادی از فعالیــت زنــان 

ــت  ــدن ظرفی ــده ش ــگ دی ــبب کمرن ــتا، س ــایر و روس در عش

ــوده  ــف ب ــن بخــش توســط دولت هــای مختل ــدات در ای تولی

اســت، امــا در پــی جــدی شــدن لــزوم اتــکا بــه ظرفیــت داخلی 

و عیــان شــدن بی مثــر بــودن توقــع معجــزه از بیــرون مرز هــا 

و همچنیــن مشــکالت فــروش نفــت و مضیقــه درآمــد نفتــی 

در کشــور، اهمیــت توجــه بــه ظرفیــت هــای ارزشــمند بومــی 

ــا توجــه بــه فرهنــگ و قومیــت، بــه نحــوی  در هــر اســتان ب

نقشــه ی اقتصــاد بومــی ایــران را رنگیــن کــرده اســت و بیــش 

از پیــش مهــم جلــوه می کنــد و نقــش زنــان در ابعــاد مختلــف 

آن انــکار ناپذیــر اســت. لــذا شایســته اســت مدیــران, تصمیــم 

گیــران و رسمایــه گــذاران دولتــی و خصوصــی توجــه بیشــری 

ــان عشــایر و روســتاها نشــان داده  ــت اقتصــادی زن ــه ظرفی ب

و در جهــت رفــع محرومیــت هــا و توســعه رشایــط افزایــش 

تولیــدات ثانویــه زنــان در عشــیره و روســتا بــا نگــرش منطقــی 

بــه فرهنــگ بومــی هــر منطقــه بکوشــند.
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امــور  مشــاور 

خانــوادۀ  و  زنــان 

ی  ر ســت جمهو یا ر

حــال  می گویــد:»در 

ســه  از  بیــش  حــارض 

رسپرســت  زن  میلیــون 

ــوار در رسارس کشــور  خان

وجــود دارد و آمارهــای 

نشــان  به دســت آمده 

 10 طــی  کــه  می دهــد 

تعــداد  گذشــته،  ســال 

دارای  خانواده هــای 

نســبت  زن،  رسپرســت 

درصــد   58 مــردان  بــه 

ــت.« ــته اس ــش داش افزای

موضــوع  امــا  و 

ــد از  ــدا بای ــت؟ ابت چیس

ــه  ــه کلم ــن س ــای ای معن

رسدربیاوریــم. در میــان 

ــه از  ــدد ک ــف متع تعاری

ــوار  ــت خان ــان رسپرس زن

ــران  ــار ای ــز آم ــف را مرک ــن تعری ــود، جامع تری ــه می ش گفت

ــوار  ــت خان ــان رسپرس ــی، زن ــه زنان ــد: »ب ــه می گوی دارد ک

گفتــه می شــود کــه بــدون حضــور منظــم و یــا حامیــت یــک 

ــد  ــده می گیرن ــر عه ــوار را ب ــرد بزرگســال، رسپرســتی خان م

ــده و  ــای عم ــادی و تصمیم گیری ه ــئولیت ادارۀ اقتص و مس

حیاتــی خانــوار را بــر عهــده دارنــد.« از نظــر کمیتــۀ امــداد 

ــی  ــامل زنان ــط ش ــوار فق ــان رسپرســت خان و بهزیســتی، زن

کــه شوهرشــان فــوت کــرده یــا طــالق گرفته انــد، منی شــود؛ 

ــده،  ــی ش ــار از کارافتادگ ــان دچ ــه همرسش ــی ک ــه زنان بلک

ــد،  ــدت دارن ــدان طوالنی م ــم زن ــه همرسشــان حک ــی ک زنان

ــده  ــزام ش ــازی اع ــت رسب ــه خدم ــان ب ــه همرسش ــی ک زنان

ــوار و  ــان رسپرســت خان ــز شــامل تعریــف زن اســت و ... نی

ــی  ــه از یک ــه البت ــوند ک ــت مســتمری می ش مشــمول دریاف

از ایــن دو ســازمان حامیتــی می تواننــد خدمــات مســتمری 

ــد. ــت مناین دریاف

مهم تریــن ســواالتی کــه بعــد از فهمیــدن ایــن تعریــف بــه 

وجــود می آیــد، ایــن اســت کــه: 

1- زنــان رسپرســت خانــوار تحــت پوشــش چــه ســازمان هایی 

ــه آن هــا رســیدگی  ــدازه ی کافــی ب ــه ان ــا ب ــد و آی ــرار دارن ق

ــر؟ ــا خی می شــود ی

ایــن زنــان معمــوالً تحــت نظــارت کمیتــۀ امــداد امــام 

خمینــی)ره( و ســازمان بهزیســتی کشــور هســتند و بنــا بــر 

آمــار ارائه شــده، ســازمان بهزیســتی حــدود 250 هــزار نفــر 

ــداد  ــۀ ام ــرار داده و کمیت ــان را تحــت پوشــش ق ــن زن از ای

ــر را تحــت پوشــش دارد. عــالوه  ــون نف هــم حــدود 2 میلی

ــا کمــک ایــن ســازمان ها،  بــر پرداخــت مســتمری، دولــت ب

ــعی  ــد و س ــه می کن ــا را بیم ــراد، آن ه ــایی اف ــس از شناس پ

دارد بعــد از مهارت آمــوزی، آن هــا را تشــویق بــه راه انــدازی 

ــن مشــاغل  ــق ای ــا از طری ــد ت مشــاغل خانگــی کوچــک کن

هــم کســب درآمــد داشــته باشــند و هــم مهــارت آموختــه را 

ارتقــا یــا آمــوزش دهنــد.

2- ایــن زنــان مجبــور بــه رسپرســتی خانــوار خــود شــده اند 

ــد؟ ــا انتخــاب کرده ان ی

بــا توجــه بــه مشــکالت متعــددی کــه بعــد از ازدواج و 

وجــود  بــه  مختلــف  حیطه هــای  در  خانــواده  تشــکیل 

ــاد،   ــه زی ــم و چ ــه ک ــواردی، چ ــواده در م ــد، زن خان می آی

بایــد مشــکالت به دوش کشــیده را حل و فصــل کنــد. پــس 

می تــوان هــم انتخــاب و هــم اجبــار را بــرای زنــان از 

جهــات مختلــف بررســی کــرد. بعضــی از زنــان هســتند کــه 

ــا  ــواده ی ــدر خان ــاد همــرس، زندانی شــدن پ ــه خاطــر اعتی ب

ــود شــوهر  ــه خاطــر نب ــی طــالق، ب ــا حت فــوت همــرس و ی

ــده  ــه عه ــود را ب ــدان خ ــتی فرزن ــتند رسپرس ــور هس مجب

گیرنــد و بــا درآمــد کمــی کــه دارنــد، زندگــی را بچرخاننــد و 

ــا تحــت  خــود را بــه ســازمان های ذی ربــط معرفــی کننــد ت

ــود  ــادر خ ــدر و م ــت پ ــن اس ــد. ممک ــرار بگیرن ــش ق پوش

همــرس و زن، یــا فــوت شــده باشــند یــا نخواهنــد مســئولیت 

ــس از  ــاق پ ــن اتف ــر ای ــوالً اگ ــد. اص ــول کنن ــدان را قب فرزن

گذشــت ســال ها بــرای زن بیفتــد، منی توانــد فرزنــدان خــود 

را رهــا کنــد، پــس مجبــور اســت بــرای نگهــداری و تربیــت 

آن هــا رسپرســتی را قبــول کنــد. در جامعــه ای ماننــد ایــران، 

مشــکالتی کــه بــرای زن در خــالل ایــن مســئولیت پذیری بــه 

وجــود می آیــد، کــم نیســت و هنجارهــای فــراوان اجتامعــی 

ــد از  ــر اســت بع ــن به ــد؛ بنابرای ــه زن آســیب وارد می کن ب

ــد. ــه ســازمان مراجعــه کن رسپرســتی ب

ــه  ــد. اینک ــاب می زن ــه انتخ ــت ب ــوارد زن دس ــی م در برخ

ــه  ــدان را ب ــا فرزن ــرد ی ــده بگی ــر عه ــتی را ب ــود رسپرس خ

خانــواده ای دیگــر از خویشــاوندان واگــذار کنــد و یــا حتــی 

تــا پیــش از 18 ســالگی آن هــا را بــه ســازمان های بهزیســتی 

بفرســتد. در این گونــه مــوارد، زن یــا بــه دلیــل بی پولــی 

یــا بــه خاطــر ازدواج 

بــه  تصمیــم  مجــدد، 

انتخــاب ایــن گزینه هــا 

مــی گیــرد. در مــواردی 

دیــده می شــود زن بــه 

خاطــر شــدت عالقــه 

مســئولیت پذیری  و 

فرزنــدان  قبــال  در 

بــر  را  رسپرســتی 

عهــده می گیــرد و بــا 

پــول کافــی کــه دارد، 

می گیــرد  تصمیــم 

مطابــق  را  زندگــی 

میــل خــود بچرخانــد و 

ــر،  ــرای امنیــت بیش ت ب

خــود را بــه ســازمان ها 

معرفــی کنــد.

ــه  ــه مــواردی ک از جمل

توجــه  آن  بــه  بایــد 

یــک  ایجــاد  شــود، 

زمینــۀ خوب و ســازنده 

تحــت نظــر ســازمان ها، در رابطــه بــا اشــتغال زنــان اســت؛ 

می تــوان از طریــق یــک بســر مناســب و ایجــاد ارتبــاط بــا 

ــی،  ــد خیاط ــای الزم مانن ــه، آموزش ه ــاجد و رسای محل مس

ــی و هــرنی و علمــی  ــواع فعالیت هــای فن ــوزی و ان قرآن آم

را بــه زنــان یــاد داد تــا بتواننــد بــا کارآفرینــی در خانه هــای 

بیاورنــد.  در  را  ســاالنه  حتــی  و  ماهانــه  خــرج  خــود، 

این گونــه فعالیت هــا و ارتقــا و توســعۀ آن هــا توســط زنــان، 

می شــود: باعــث 

1-روحیــۀ خــود را در مواجهــه بــا مشــکالت از دســت 

ــا تــالش بــه خواســته های خــود برســند  ندهنــد و بتواننــد ب

ــد. ــل دهن ــه تحوی ــه جامع ــده داری را ب ــدان آین و فرزن

2-نــرخ بیــکاری زنــان کم تــر می شــود و جامعــه رو بــه 

ــی رود. ــت م پیرف

بــه  خــود  مهارت هــای  آمــوزش  بــا  می تواننــد  3-زنــان 

دیگــران، عــالوه بــر کســب درآمــد، ســطح آموزشــی کشــور 

ــد. ــا دهن را ارتق

4-اگــر همــرس در بســر بیــامری اســت یــا بــه زنــدان افتــاده 

ــن  ــار ای ــل ب ــداز خــود حداق ــا پس ان ــد ب اســت، زن می توان

مشــکالت را کــم کنــد.

ــه  ــع ب ــر مواق ــده، در بیش ت ــخنان گفته ش ــه س ــه ب ــا توج ب

ــس  ــی و ح ــره در زندگ ــات غیر منتظ ــر رخ دادن اتفاق خاط

می تــوان  خانــواده،  بــه  نســبت  زن  مســئولیت پذیری 

گفــت 80 درصــد از زنــان رسزمینــم مجبــور بــه قبول کــردن 

رسپرســتی خانــوار هســتند تــا بتواننــد مشــکالت را کاهــش 

ــد. ــود برگردانن ــی خ ــه زندگ ــش را ب داده و آرام

زنان سرپرست خانوار، اجبار یا انتخاب؟
فاطمه زهرا هراتی/ کارشناسی روانشناسی
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میدان سیاست، زنان دوشادوش مردان
حکیمه امینی/ کارشناسی علوم سیاسی

16
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،،

 قوۀ مجریه

در دوران ریاســت جمهــوری آقــای رفســنجانی، دفــر امــور 

ــاد ریاســت جمهوری ایجــاد شــد. ــوان در نه بان

در دوران ریاســت جمهــوری آقــای خامتــی، مرکــز مشــارکت 

زنــان بــا هــدف ایجــاد تشــکیالتی هدفمنــد، بــرای رســیدگی 

بــه مســائل مربــوط بــه زنــان در رسارس کشــور ایجــاد 

ــر  ــود. دیگ ــجاعی ب ــرا ش ــم زه ــا خان ــت آن ب ــد و ریاس ش

زن حــارض در کابینــه، خانــم ابتــکار بــه عنــوان معــاون 

ــس ســازمان محیط زیســت انتخــاب  ریاســت جمهوری و رئی

شــد.

احمدی نــژاد، ســه زن  آقــای  ریاســت جمهوری  در دوران 

بــه عنــوان وزیــر )وزارت آمــوزش و پــرورش، وزارت رفــاه و 

وزارت بهداشــت( بــه مجلــس معرفــی شــدند کــه تنهــا خانــم 

ــس  ــامد مجل ــت رای اعت ــتجردی توانس ــد دس ــه وحی مرضی

شــورای اســالمی را کســب کنــد.

  دیگر زنان حارض در دولت آقای احمدی نژاد:

خانم مجتهد زاده، رئیس مرکز زنان

خانم فاطمه بداغی؛ مشاور حقوقی رئیس جمهور 

خانم سلطانخواه؛ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

خانم مینو کیانی؛ معاون ارزی بانک مرکزی

خانم اردکانی؛ رئیس سازمان میراث فرهنگی 

خانــم  روحانــی،  آقــای  جمهــوری  ریاســت  دوران  در 

ــار  ــت در کن ــازمان محیط زیس ــس س ــوان رئی ــه عن ــکار ب ابت

باشــد. مــی  رئیس جمهــور 

در وزارت امــور خارجــه، آقــای ظریــف تصمیــم گرفــت ســه 

پســت کلیــدی را در اختیــار ســه زن قــرار دهــد؛ ســخنگویی 

واگــذاری  و  ژنــو  در  ایــران  منایندگــی  خارجــه،  وزارت 

مســئولیت یکــی از ســفارتخانه های ایــران در خــارج از 

ــور. کش

در عرصــۀ ایــن فّعالیت هــا، اســالم حــدودی را معیّــن کــرده 

اســت کــه ایــن حــدود، مربــوط بــه زن و اجــازه داشــن او 

بــرای فّعالیــت نیســت؛ مربــوط بــه اختــالط زن و مــرد اســت 

کــه اســالم روی ایــن مســئله حّساســیت دارد. اســالم معتقــد 

اســت کــه مــرد و زن بایــد یــک مرزبنــدی میــان خودشــان 

در همــه جــا -در خیابــان، در اداره، در تجارتخانــه- داشــته 

باشــند. میــان زن و مــرد مســلامن، حجــاب و مــرزی معیّــن 

شــده اســت. اختــالط و امتــزاج زن و مــرد، مثــل اختــالط و 

امتــزاج مــردان بــا هــم و زنــان بــا هــم نیســت. ایــن را بایــد 

رعایــت کننــد؛ هــم مــرد بایــد رعایــت کنــد و هــم زن بایــد 

رعایــت کنــد. 

قوۀ مقننه

 در دورۀ یازدهــم مجلــس بــا حضــور 17 زن در پارملــان، 

ــته  ــه ادوار گذش ــبت ب ــدگان زن را نس ــار مناین ــرین آم بیش

ــتیم. ــاهد هس ش

مشــاغل سیاســی منحــرص بــه این هــا نیســت و تعــدادی از 

زنــان در شــوراهای شــهر و روســتا نیــز مشــغول بــه فعالیــت 

. هستند

در جمهــوری  زنــان  اجتامعــی  فعالیت هــای  بــه  توجــه 

اســالمی، هــم در ســخنان مقــام معظــم رهــری بــه عنــوان 

ــی  ــت های کل ــده سیاس ــن کنن ــت و تعیی ــخص اول مملک ش

نظــام، منایــان اســت و هــم در قوانیــن پیشــبینی هــای الزم 

ــای  ــۀ فّعالیت ه ــۀ دوم، عرص ــت؛ »عرص ــه اس ــورت گرفت ص

اجتامعــی اســت؛ اعــم از فّعالیــت اقتصــادی، فّعالیــت 

ــت  ــاص، فعالی ــای خ ــه معن ــی ب ــت اجتامع ــی، فّعالی سیاس

علمــی، درس خوانــدن، درس گفــن، تــالش کــردن در راه 

خــدا، مجاهــدت کــردن و همــۀ میدان هــای زندگــی در 

صحــن جامعــه. در این جــا هــم میــان مــرد و زن در اجــازه ی 

ــی  ــچ تفاوت ــا، هی ــه ی میدان ه ــّوع در هم ــای متن فّعالیت ه

ــد  ــرد میتوان ــد م ــی بگوی ــر کس ــت. اگ ــالم نیس ــر اس از نظ

ــد،  ــد درس بگوی ــرد می توان ــد؛ م ــد، زن منی توان درس بخوان

زن منی توانــد؛ مــرد می توانــد فعالیــت اقتصــادی انجــام 

دهــد، زن منی توانــد؛ مــرد می توانــد فّعالیــت سیاســی کنــد، 

ــالف  ــر خ ــرده و ب ــان نک ــالم را بی ــق اس ــد، منط زن منی توان

ســخن اســالم حــرف زده اســت. از نظــر اســالم، در همــۀ ایــن 

ــای  ــری و فّعالیت ه ــۀ ب ــه جامع ــوط ب ــای مرب فّعالیت ه

همســان  و  مشــرک  اجــازۀ  دارای  مــرد  و  زن  زندگــی، 

ــان  ــاب زن ــه ب ــت ک ــا هس ــی از کاره ــه بعض ــتند. البت هس

نیســت؛ چــون بــا ترکیــب جســامنی آن هــا تطبیــق منی کنــد. 

ــت؛  ــردان نیس ــاب م ــه ب ــت ک ــم هس ــا ه ــی از کاره بعض

ــد.  ــق منی کن ــا تطبی ــا وضــع اخالقــی و جســمی آنه چــون ب

ــد در  ــه زن می توان ــدارد ک ــن ن ــه ای ــن موضــوع ربطــی ب ای

)نگاهی بر اشتغال سیاسی زنان در ایران(
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ــه. تقســیم کار،  ــا ن ــدان فّعالیت هــای اجتامعــی باشــد ی می

ــن  ــای اقتضــای ای ــات و شــوق و زمینه ه ــر حســب امکان ب

کار اســت. اگــر زن بخواهــد شــوق داشــته باشــد، میتوانــد 

فّعالیت هــای گوناگــون اجتامعــی و آنچــه کــه مربــوط بــه 

ــه اســت، انجــام دهــد... جامع

البتــه در عرصــۀ ایــن فّعالیت هــا، اســالم حــدودی را معیّــن 

ــازه  ــه زن و اج ــوط ب ــدود، مرب ــن ح ــه ای ــت ک ــرده اس ک

ــه اختــالط زن  ــرای فّعالیــت نیســت؛ مربــوط ب داشــن او ب

و مــرد اســت کــه اســالم روی ایــن مســئله حّساســیت دارد. 

ــدی  ــک مرزبن ــد ی ــرد و زن بای ــه م ــد اســت ک اســالم معتق

میــان خودشــان در همــه جــا -در خیابــان، در اداره، در 

تجارتخانــه- داشــته باشــند. میــان زن و مــرد مســلامن، 

حجــاب و مــرزی معیّــن شــده اســت. اختالط و امتــزاج زن و 

مــرد، مثــل اختــالط و امتــزاج مــردان بــا هــم و زنــان بــا هــم 

نیســت. ایــن را بایــد رعایــت کننــد؛ هــم مــرد بایــد رعایــت 

ــیِت  ــن حّساس ــر ای ــد. اگ ــت کن ــد رعای ــم زن بای ــد و ه کن

اســالم نســبت بــه روابــط و نــوع اختــالط مــرد و زن رعایــت 

ــۀ  ــد در عرص ــردان می توانن ــه م ــی ک ــۀ کار های ــود، هم ش

اجتامعــی انجــام دهنــد، زنــان هــم -اگــر قــدرت جســامنی 

ــام  ــند- می تواننــد انج ــش را داشــته باش ــوق و فرصت و ش

دهنــد. پــس، در عرصــۀ دوم -کــه عرصــۀ فّعالیت هــای 

اجتامعــی و سیاســی و علمــی و فّعالیت هــای گوناگــون 

ــرِد مســلامن حــق دارد آنچــه  ــل م اســت- زِن مســلامن مث

ــاس  ــه احس ــی را ک ــت، آن خألی ــان اس ــای زم ــه اقتض را ک

میکنــد، آن وظیفــه ای را کــه بــر دوش خــود حــس میکنــد، 

ــک  ــت پزش ــل اس ــالً مای ــری مث ــه دخ ــد. چنانچ ــام ده انج

شــود، یــا فعالیــت اقتصــادی کنــد، یــا در رشــته های علمــی 

ــای  ــا در کاره ــد، ی ــس کن ــگاه تدری ــا در دانش ــد، ی کار کن

سیاســی وارد شــود، یــا روزنامه نــگار شــود، بــرای او میدانهــا 

بــاز اســت. بــه رشط رعایــت عّفــت و عفــاف و عــدم 

ــدان  ــۀ اســالمی می ــرد، در جامع ــزاج زن و م ــالط و امت اخت

ــا، همــۀ  ــن معن ــر ای ــاز اســت. شــاهد ب ــرد ب ــرای زن و م ب

ــود دارد و  ــا وج ــن زمینه ه ــه در ای ــت ک ــالمی اس ــار اس آث

ــه طــور  ــرد را ب ــه زن و م ــف اســالمی اســت ک همــۀ تکالی

یکســان، از مســئولیت اجتامعــی برخــوردار میکنــد. این کــه 

ــَح و ال یَهتَــمَّ ِباُمــوِر املُســلِمیَن فَلَیــَس  میفرمایــد: »مــن اَصبَ

ــه  ــد ب ــم بای ــان ه ــت؛ زن ــردان نیس ــوص م ــلٍِم«، مخص مِبُس

امــور مســلامنان و جامعــۀ اســالمی و امــور جهــان اســالم و 

همــۀ مســائلی کــه در دنیــا می گــذرد، احســاس مســئولیت 

کننــد و اهتــامم مناینــد؛ چــون وظیفــۀ اســالمی اســت.«)1(

بــا توجــه بــه ســخنان مقــام معظــم رهــری، زنــان بایــد در 

ســه عرصــۀ فــردی، اجتامعــی و خانوادگــی وظایــف خــود را 

بشناســند و بایــد رشایــط به گونــه ای باشــد کــه بــه حضــور 

زنــان در ایــن ســه عرصــه لطمــه ای وارد نیایــد.

ــط  ــاد رشای ــات، ایج ــن فرمایش ــه در ای ــل توج ــب قاب مطل

امــن و ســامل بــرای حضــور زنــان در عرصــۀ اجتامعــی اســت 

ــا. ــن حوزه ه ــه ای ــان ب ــری از ورود زن ــه جلوگی و ن

ــئولیت های  ــرش مس ــان، پذی ــات ایش ــه فرمایش ــه ب ــا توج ب

بایــد  نیــز  زنــان  و  اســت  اســالمی  وظیفــۀ  اجتامعــی 

کنشــگری در ایــن حوزه هــا داشــته باشــند، چــه در داخــل، 

ــل. ــن املل ــائل بی ــالم و مس ــان اس ــه در جه چ

ــی رشط  ــاغل اجتامع ــور در مش ــگری و حض ــن کنش ــا ای ام

ــده  ــرل ش ــردان کن ــان و م ــط زن ــه رواب ــی دارد، اینک مهم

ــن مســئله  ــه ای ــد ب ــت حجــاب اســالمی میتوان باشــد، رعای

کمــک کنــد امــا کافــی نیســت، بایــد بــه عفــاف نیــز توجــه 

کــرد و بهــر اســت زنــان هنــگام ورود بــه جامعــه، چــه بــه 

ــه صــورت غیرشــاغل، مهارت هــای  صــورت شــاغل و چــه ب

اجتامعــی الزم را کســب کــرده تــا ســالمت اجتامعــی را بــه 

مخاطــره نیندازنــد و محیــط امــن و ســاملی را بــرای خــود و 

دیگــران بــه وجــود آورنــد.

ــه  ــز ب ــی نی ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــۀ ش ــق مصوب طب

ــی  ــان در عرصه های ــرای اشــتغال زن ایجــاد تســهیالت الزم ب

ــت: ــده اس ــاره ش ــتند، اش ــدی هس ــه دارای توامنن ک

 " بــا توجــه بــه نقــش زنــان در پیرفــت اجتامعــی و توســعۀ 

اقتصــادی بــه عنــوان نیمــی از جمعیــت، باید تســهیالت الزم 

بــرای اشــتغال آنــان از ســوی  دســتگاه های اجرایــی فراهــم 

ــت صــورت  ــد و برنامه ریزی هــای مناســب حســب اولوی آی

ــز  ــات فوق العــاده ای نی ــن و امکان ــه عــالوه قوانی ــرد و ب گی

ــای  ــاز در ردیف ه ــع نی ــد رف ــا  رسح ــان ت ــتغال زن ــرای اش ب

ــوص  ــود و در خص ــه ش ــر گرفت ــاغل در نظ ــف و ب مش ال

ــدون  ــند ب ــادر باش ــردان ق ــد م ــز مانن ــان نی ــف ج، زن ردی

تبعیــض شــغل مطلــوب خــود را بــه دســت آورنــد.")2(

اینکــه زنــان نیمــی از جامعــه هســتند و موتــور کشــور 

ــل  ــد، غیرقاب ــه درســتی حرکــت منی کن ــان ب ــاری آن ــدون ی ب

ــز  ــن نی ــی نظــام و قوانی ــکار اســت، در سیاســت های کل ان

ــور  ــی به ط ــت کنون ــا وضعی ــت؛ ام ــده اس ــر ش ــن ام ــه ای ب

کامــل نشــان دهندۀ اجــرای ایــن سیاســت ها نیســت و 

ــای  ــوب، بایســتی تالش ه ــت مطل ــه وضعی ــیدن ب ــرای رس ب

ــرد. بســیاری ک

1. سخرنانی در اجتامع زنان خوزستان 75/12/20

2. سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسالمی ایران

) مصــوب دویســت و هشــتاد و هشــتمین جلســه مــورخ 71.5.20 

شــورای عالــی انقــالب فرهنگــی(
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ــای شــغلی  ــه فرصت ه ــه ب ــم ک ــعی داری ــه س ــن مقال در ای

اقتصــاد مقاومتــی بــرای زنــان، نقــش آنــان در ایــن اقتصــاد 

و تاثیــرات رفتــاری شــاغل بــودن زنــان بــر خانــواده در ایــن 

اقتصــاد را مــورد بررســی قــرار دهیــم.

ــان،  ــران، زن ــروزی انقــالب شــکوهمند اســالمی ای بعــد از پی

هــم بــه عنــوان نیروهــای کاری 

هــم  و  تخصصــی  و  فنــی 

بــه عنــوان نیروهــای عالــی 

همــه  در  کــرده،  تحصیــل 

کشــور  مختلــف  حوزه هــای 

ــه پزشــکی، مهندســی،  از جمل

حتــی  و  انســانی،  علــوم 

عرصــه هــای عالــی هــرنی، 

در  و  شــدند  کار  بــازار  وارد 

حــال حــارض، هــر روزه بــر 

زنــان در  راهــردی  اهمیــت 

عرصه هــای مختلــف حکومــت 

اشــتغال  می شــود.  افــزوده 

زنــان در بســیاری از مســائل 

لشــکری  حتــی  و  کشــوری 

باعــث ارتقــای کارآمــدی در 

نظــام شــده اســت؛ امــا یکی از 

نگرانی هــای اشــتغال زنــان در 

جامعــه امــروزی، بحــث قــوام و اســتواری بنیــان خانواده هــا 

و نقــش کلیــدی زنــان در تربیــت نســل آینــده اســت.

مقاومتــی  اقتصــاد  عملیاتــی  و  واقعــی  راه انــدازی  بــا 

ــت  ــاِن بیس ــه زن ــرای هم ــور(، ب ــاالر و خانواده مح )مردم س

تعریــف  شــغل  به خودی خــود،  کشــور  خانــوار  میلیــون 

می شــود کــه تعــداد زیــادی از ایــن مشــاغل بــه راحتــی در 

منــزل و بــه صــورت دورکاری قابــل اجراســت و مــواردی هــم 

کــه نیازمنــد حضــور زنــان در محــل کار می باشــد، بــا تعــداد 

ســاعات بســیار کم تــر قابــل اجراســت. بنابرایــن، بنیــان 

خانــواده و هــدف اساســی آن کــه هامنــا تربیــت نســل 

ــه راحتــی  ــدازی اقتصــاد مقاومتــی ب ــا راه ان آینــده اســت، ب

ــل اجــرا مــی باشــد. قاب

اقتصــاد در کل دنیــا ســه نــوع اســت: اقتصــاد رسمایه ســاالر، 

اقتصــاد دولت ســاالر، و اقتصــاد مردم ســاالر. در اقتصــاد 

و  اســت  رسمایــه  تســبیح  نــخ  و  اســاس  رسمایه ســاالر، 

بهــره )ربــا(، مبنــای ایــن اقتصــاد می باشــد کــه مثــال 

ــارز آن، اقتصــاد در حــال فروپاشــی آمریکاســت. اقتصــاد  ب

دولت ســاالر کــه مبتنــی بــر دولــت بــوده و نوعــی اقتصــاد 

دســتوری اســت، در کشــورهای کمونیســتی هامننــد شــوروی 

ســابق وجــود داشــته اســت. امــا اقتصــاد مــورد تاییــد اســالم، 

اقتصــاد مردم ســاالر می باشــد. یعنــی اقتصــادی کــه نــخ 

تســبیح آن اخــوت و بــرادری اســالمی اســت. در ایــن نــوع 

اقتصــاد، مــردم نقــش اصلــی را در مدیریــت توزیــع، تولیــد 

و مــرصف بــازی می کننــد. اقتصــاد مقاومتــی کــه مبانــی آن 

از ســال 1386 در بیانــات امــام خامنــه ای )مــد ظلــه العالــی( 

مطــرح شــده اســت، براســاس همیــن اقتصــاد مردم ســاالر و 

اســالمی می باشــد.

بــرای راه انــدازی اقتصــاد مردم ســاالر، ابتــدا بایــد مجموعــه 

ــرصف  ــوی م ــوند و الگ ــازمان دهی ش ــور س ــای کش خانواره

ــاً  آنهــا اســتخراج گــردد. مدیریــت الگــوی مــرصف در تقریب

ــی  ــان م ــده زن ــر عه ــاً ب ــی، تحقیق ــوار ایران ــون خان 20 میلی

مــرصف  الگــوی  مدیریــت  مــادران،  به عبارتــی  باشــد. 

در همــه جوامــع را بــر عهــده دارنــد. بنابرایــن، بــرای 

ایجــاد اقتصــاد مردم ســاالر، یــک دولــت اســالمی بایــد 

ــا  برنامه ریــزی خــود را مبتنــی بــر خانــواده و زنــان منایــد ت

ــد. ــن کن ــود را تضمی ــت خ ــد موفقی بتوان

الگــوی اقتصــادی مردم ســاالر و خانواده محــور، براســاس 

الگــوی اقتصــاد اســالمی، ابتــدا مدیریــت توزیــع را به دســت 

می گیــرد؛ یعنــی توزیــع کاالهــای مرصفــی خانوارهــا براســاس 

ــع کــه  ــا. بعــد از مدیریــت توزی ــزان مــرصف آنه ــوع و می ن

ــه  ــت ب ــد، نوب ــا می باش ــتغال در خانواره ــل اش ــود عام خ

مدیریــت تولیــد در صنایــع تبدیلــی می رســد. بطــور مثــال، 

مدیریــت توزیــع می توانــد در مــورد توزیــع رب گوجــه 

فرنگــی بــرای مــرصف خانوارهــا باشــد و مدیریــت تولیــد در 

صنایــع تبدیلــی، کارخانــه هــای تبدیــل گوجــه بــه رب گوجــه 

فرنگــی باشــد. بنابرایــن مدیریــت توزیــع و مدیریــت تولیــد 

در صنایــع تبدیلــی، اولویــت اصلــی در اقتصــاد مردم ســاالر 

و خانواده محــور اســت کــه می توانــد بــه مدیریــت مــرصف 

ــر  ــا منج ــتغال در خانواده ه ــت اش ــه مدیری ــن ب و همچنی

شــود. در مجموعــه ایــن فرآیندهــای اقتصــادی، همــه مــردم 

و همــه خانوارهــا ســهام دار فعالیتهــای توزیعــی و تولیــدی 

خواهنــد شــد و زنــان در همــه ایــن فعالیت هــا نقــش 

محــوری دارنــد.

ــند و  ــته باش ــی داش ــدار و مطمئن ــتغال پای ــان اش ــی زن وقت

ــع و  ــرصف، توزی ــوی م ــت الگ ــتغال مدیری ــا اش ــان ب همزم

ــه  ــامد ب ــا اعت ــند، قطع ــته باش ــده داش ــز برعه ــد را نی تولی

ــی و  ــردی، خانوادگ ــی ف ــرای زندگ ــا ب ــزه آن ه ــس و انگی نف

اجتامعــی بیش تــر شــده و همــه ایــن موج هــای مثبــت بــه 

ــده  ــل ش ــا منتق ــک از خانواده ه ــر ی ــدان ه ــردان و فرزن م

ــن و  ــیار روش ــا بس ــه م ــده جامع ــود آین ــی ش ــث م و باع

پرامیــد باشــد. جامعــه پرامیــد، خــود اثــری چنــد برابــر بــر 

ــا توجــه  ــه ب ــت و توســعه کشــور خواهــد داشــت ک پیرف

ــا  ــت، مطمئن ــه عدال ــر پای ــی ب ــاد مقاومت ــای اقتص ــه مبن ب

باعــث پیرفــت عادالنــه در جامعــه خواهــد شــد.تحقیقات 

زیــادی در زمینــه زنــان شــاغل در کشــورهای مختلــف جهــان 

انجــام شــده اســت کــه بیشــر آن هــا تاثیــر اشــتغال زن بــر 

خانــواده را مخــرب دانســته اند. 

داده انــد  نشــان  تحقیقــات 

بــه  نســبت  خانــه دار  زنــان 

نقش هــای  شــاغل،  زنــان 

و  )همــرسی  خانوادگــی 

ایفــا  بهــر  را  مــادری( 

می کننــد؛ امــا زنــان شــاغل 

خانــه دار  زنــان  بــه  نســبت 

ــری  ــس باالت ــه نف ــامد ب از اعت

ــری، 1389(  ــد. )کوث برخوردارن

از طرفــی اگــر بخواهیــم یــک 

بررســی براســاس روانشناســی 

تحولــی انجــام دهیــم، بــه ایــن 

مهــم برمی خوریــم کــه عمــده 

تربیــت فرزنــدان، مخصوصــا 

در چنــد ســال ابتدایــی زندگــی 

ــودک  ــتگی ک ــام دلبس ــه نظ ک

شــکل می گیــرد، بــر عهــده 

مــادر اســت؛ امــا اگــر همیــن مــادران از اعتــامد بــه نفــس 

و اقتــدار برخــوردار نباشــند، الگــوی مناســب رفتــاری بــرای 

ــن  ــی ای ــاد مقاومت ــود. در اقتص ــد ب ــود نخواهن ــودک خ ک

مشــکل حــل می شــود؛ یعنــی برخــی زنــان می تواننــد 

نیمــی  حداقــل  یــا  باشــند  شــاغل  دورکاری  به صــورت 

ــان  ــی زن ــد و باق ــه را دورکاری کنن ــود در هفت ــان خ از زم

ــد پزشــکی  ــت دورکاری مانن ــد قابلی ــه دارای مشــاغل فاق ک

هســتند، زمــان مشــخص و کم تــری )نســبت بــه مــردان( را 

در محــل کار بگذراننــد. 

اگــر اقتصــاد مقاومتــی بــه شــکل واقعــی خــود اجــرا شــود، 

نــه آســیب بــه بنیــان خانواده هــا را خواهیــم داشــت و 

ــان را. یکــی  ــدار زن ــه نفــس و اقت ــامد ب ــه اعت ــه آســیب ب ن

ــا  ــر خانواده ه ــی ب ــاری اقتصــاد مقاومت ــج رفت ــر از نتای دیگ

ایــن خواهــد بــود کــه در نتیجــه اعتــامد بــه نفــس و اقتــدار 

زنــان در خانــواده، ســاختتار قــدرت نیــز بــه شــکل دوســویه 

ــه  ــواده ب ــت گذاری های خان ــد و سیاس ــد ش ــی خواه اجرای

ــد.  ــد ش ــام خواه ــرد و زن انج ــط م ــراکی توس ــورت اش ص

ــر منفــی کــه اقتصــاد رسمایه ســاالری  ــن کــه آن تاثی همچنی

را  بــودن  شــاغل  زن  از  هــم  کــه   – می گــذارد  زن  بــر 

ــی  ــه داری را – ، خنث ــودن و خان ــادر ب می خواهــد و هــم م

ــژه اقتصــاد  ــه شــکل وی ــان ب ــر اشــتغال زن می شــود و دیگ

مقاومتــی تاثیــر ســوء بــر ســالمت زنــان نخواهــد داشــت و 

ــود  ــی ایــن خواهــد ب ــی اقتصــاد مقاومت ــاری نهای ــر رفت تاثی

ــا حضــور محــدودش در  ــه – و ی ــا حضــور زن در خان ــه ب ک

محــل کار – مشــکل کاهــش تعــداد فرزنــدان کــه در نتیجــه 

الگــوی اشــتباه و غربــِی شــاغل شــدن زنــان رخ داده، از بیــن 

مــی رود.

اما و اگرهای خانه و اشتغال
نگاهی به خانواده و اشتغال زنان در اقتصاد مقاومتی

سینا علمداری/ کارشناسی روانشناسی 
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ارغوان،سالدوم،شمارهسوم

آه،چه بی بها شدم!
مغازه موبایل فروشی)ساعت 21:30( :

پــرسی جــوان بــا اســتایلی نــه چنــدان مناســب وارد مغــازه مــی شــود، بــه ســمت 

پیشــخوان مــی رود و بــا لبخنــدی بســیار گشــاده خطــاب بــه دخــر خانــم  حارض 

در مغــازه مــی گویــد: ســالم خامنی،آقــا ســامان نیســت؟

دخــر صورتــش را بــاال مــی آورد و تــازه متوجــه صــورت غــرق در آرایــش او مــی 

شــوم: ســالم نــه. بــرای کاری رفتنــد. بفرماییــد بنشــینید تــا بیایند؛البتــه مــا یــک 

ربــع پیــش بایــد مــی رفتیــم ] بــا چشــم بــه مــن اشــاره مــی کنــد و ادامــه مــی 

دهــد: [ اگــر ایــن آقــا ارصار بــه تعمیــر موبایلــش نداشــت .

پــرس رسی تــکان مــی  دهــد : مــی فهمــم ، مــن هــم بیزینــس مــن هســتم و درک 

مــی کنــم . البتــه ســاعات کاری مــا تــا هشــت  شــب اســت.

چشامن دخر می درخشد:مشغول چکاری هستید؟

پرسبــا لبخنــدی کــج پاســخ مــی دهــد: مــن بوتیــک دارم و طــراح اســتایل هــای 

نــاب!

بــار دیگــر رس تــا پایــش را برانــداز مــی کنــم، چــه زمانــی ایــن وضــع نامناســب 

اســتایل نــاب نــام گرفــت و ایــن کار شــد بیزینــس، بــه یــاد منــی آورم.

ــده  ــدر رسد ش ــوا چق ــد: ه ــی کن ــاره م ــکارم را پ ــته ی اف ــرس رش ــدای پ ــاز ص ب

ــان. ــراه قلی ــه هم ــی چســبد ب ــوان چــای م ــک لی ــه ی اســت . آی ک

واضــح منــی بینــم کــه آیــا ایــن جملــه را بــا چشــمکی بــه پایــان رســاند یــا بــه 

خنــده ای قهقــه آمیــز اکتفــا کــرد.

دخــر در پاســخ مــی گویــد: اگــر مــن هــم زودتــر ســاعات کارم بــه پایــان رســیده 

بــود حتــام بــه کافــه ..... مــی رفتــم.

پــرس در حالــی کــه دســتش را روی شــانه دخــر گذاشــته مــی گویــد : مــرگ مــن؟ 

از خودمــان هســتی پس...راســتی نامت چیســت؟

ــمت او  ــه س ــرس  ب ــه پ ــت ک ــم هس ــا در ذهن ــدارم ام ــاد ن ــه ی ــر را ب ــام دخ ن

دســت دوســتی دراز کــرد و گفــت : مــن را امیــر صــدا کــن و بعــد رفــت پشــت 

پیشــخوان: ازکــی اینجــا کار مــی کنــی؟ مــن زیــاد اینجــا مــی آیــم امــا تــا جایــی 

کــه بــه یــاد دارم ، فروشــنده ســامان ، پــرسی بیســت و پنــج ، شــش ســاله بــود 

کــه منــی دانــم او را دیــده ای یــا نــه ! امــا نــه قیافــه داشــت و نــه زبــان .

ــود ، ســامان گفــت عــذر او را خواســته  ــع گفــت: نامــش ســبحان ب دخــر رسی

چــون مشــری هــا را مــی پرانــد. روزی کــه بــرای اســتخدام آمــدم ســامان گفــت 

بایــد اینگونــه لبــاس بپوشــم.] در حالــی کــه روی صندلــی نشســته بــود ، چرخــی 

زد.[  حتــی از فریــامه ، دوســتم را مــی گویــم ، اتفاقــا در هــامن کافــه هــم کار 

مــی کنــد، پرســیدم کــه چــه بگویــم و کــی لبخنــد برنــم ، چــه زمانــی اخــم کنــم 

تــا مشــری بفهمــد مــن جــدی هســتم و….ایــن یــک هفتــه ای کــه اینجــا بــودم 

ســامان راضــی بــود.

ــه  ــت ک ــه اس ــک هفت ــس ی ــد . پ ــی باش ــم راض ــد ه ــواب گفت:بای ــر در ج امی

ــغولی. ــا مش اینج

هــامن لحظــه مــردی دیگــر وارد مغــازه شــد .رو بــه امیــر گفــت : موبایلــی در 

رنــج قیمــت پنج_شــش تومــان مــی خواهــم . ممکــن اســت معرفــی کنیــد؟

ــه دخــر  ــا چشــم ب ــرای خــودش چــای مــی ریخــت ب ــر کــه حــاال داشــت ب امی

اشــاره کــرد . دخــر کــه حــاال ایســتاده بــود ، لبــاس هــای زننــده اش خودمنایــی 

مــی کــرد. بــه زمیــن چشــم دوختــم .

دخر گفت : خیلی  خوش امدید . فرمودید تا چه قیمتی؟

ــود گفــت  ــی حــزن آل ــا صدای ــار دخــر ب ــرد. اینب ــرار ک ــرد خواســته اش را تک م

ــج قیمــت ، کاری کــه مناســب شــام آقــای محــرم و  ــن رن چقــدر حیــف! در ای

ــد؟ ــه کنی ــم بیشــر هزین ــک و نی ــد ی ــم. مــی توانی شــیک باشــد، نداری

  بــه طــرف قفســه رفــت و در حالــی کــه یــک گوشــی بــه دســت داشــت ، بــه 

ســمت مــرد آمــد و  گفت:ایــن کار محــر اســت، ببینیــد خــودم هــم دارم . بعــد 

بــا لبخنــدی گفــت هرچنــد مــن مثــل شــام چنیــن ســاعت گــران قیمتــی نــدارم 

امــا بایــد بگویــم از ایــن مــدل گوشــی، هــم رنــگ بــا ســاعت شــام را دارم و کــه 

ســت جذابــی مــی شــود، راســتی شــام مهنــدس هســتید؟

مرد جوان که معذب شده بود گفت البته...

دخــر اجــازه نــداد مــرد بقیــه حرفــش را بگویــد :خیلــی هــم عالــی ! پــس همیــن 

را برداریــد . اجــازه بدهیــد االن متــام ویژگــی هایــش را برایتــان مــی گویــم

تلفــن مغــازه زنــگ زد و دخــر بــا گفــن چنــد لحظــه لطفــا، آن را جــواب 

داد:ســالم مامــان . چــرا بــه مغــازه زنــگ زدی؟

.....................

مادر من ، مشری داریم.

....................

بچه که خواب است .پس مشکل چیست؟

........................

تــو نگــران بچــه ی مــن نباش،خــودم میدانــم چــه بــرای او خــوب اســت و چــه 

چیــز بــد.

.............................

مشری دارم . نیم ساعت دیگر می آیم. و تلفن را قطع کرد.

هــامن لحظــه صاحــب مغــازه کــه حــاال مــی دانســتم ســامان نــام دارد آمد:بــه 

بــه داداش امیــر . از کــی اینجــا هســتی؟

بعد به سمت من آمد:جناب این خدمت شام . 

زیــر لــب تشــکری کــردم و از مغــازه خــارج شــدم.آه از مــادران رسزمینــم و آه از 

آینــده ای کــه  فرزنــدان ایــن مــادران  خواهنــد ســاخت...

**********************

چنیــن مکاملــات و برخــورد هایــی بــرای مــا غریــب نیســت، بــار هــا  در 

فروشــگاه هــای بــزرگ ، هایپــر مارکــت هــا ، بوتیــک هــا ، مغــازه هــای فــروش 

ــم.  ــوده ای ــای ب ــه ه ــن صحن ــن چنی ــاهد ای ــی و... ، ش ــوازم خانگ ــاس و ل اجن

مکاملــات کامــال  غیــررضوری امــا جــذاب و دوســتانه کــه متاســفانه ، نقــش یــک 

طــرف مکاملــه را بانویــی کــه عــالوه بــر زیبایــی خــدادادی، بــوم نقاشــی لــوازم 

آرایشــی شــده و لبــاس هایــی نامناســب در عیــن حــال چشــم فریــب بــر تــن 

ــد.  ــا مــی کن دارد،  ایف

ــذی را  ــا ، کاغ ــتوران ه ــا و رس ــاپ ه ــی ش ــار کاف ــور از کن ــگام عب ــا هن ــار ه ب

دیدیــم کــه نوشــته شــده: بــه یــک ســالن دار خانــم بــا حقــوق و مزایــای عالــی 

نیــاز مندیــم.

حتــی در تبلیغــات تلوزیونــی شــاهد تبلیــغ یکــرسی اجنــاس کــه ذاتــا مربــوط بــه 

خانــم هــا نیســتند ماننــد کــف پــوش اتومبیــل)!( بــوده ایــم.

شــاید در مواجــه بــا یکــی از مــوارد فــوق، بــا بــی توجهــی رد شــویم امــا وقتــی 

متــام ایــن مــوارد را کنــار هــم مــی چینیــم ، بــه یــک نتیجــه مــی رســیم؛ نتیجــه 

ای کــه بــا کنــار هــم گذاشــن تکــه هــای پــازل واصــل مــی شــود: سواســتفاده 

زهرا غالمی/ کارشناسی حقوق

19



ارغوان،سالدوم،شمارهسوم

از زنــان.

ایــن سواســتفاده در قالــب هــای فراوانــی عــرض انــدام مــی کنــد کــه بــارز تریــن 

آن، جلــب مشــری و افزایــش میــزان فــروش اســت.

گیرایــی جنــس زن در کنــار زیبایــی و دل فریــب بــودن، جزئــی از ذات اوســت. 

قطعــا توانایــی زبــان بــازی دخــری جــوان  بــا لبخنــدی غــرق در ماتیــک  بســیار 

بیشــر از جنــس مــرد اســت کــه ذاتــا  ســخت  آفریــده شــده اســت. 

امــا بــا بیــان ایــن واقعیــت هــا ، عــده ای رس بــه اعــراض بلنــد مــی کننــد کــه 

مــا بــرای دل خودمــان مــی رویــم؛ زن کــه نبایــد در خانــه مبانــد و بپوســد. مــن 

موجــودی اجتامعــی هســتم و نیــاز بــه حضــور در اجتــامع دارم.

در پاســخ ایــن دوســتان، رجــوع بــه یکــی از ســخرنانی هــای رهــری در اســفند 

1363 توصیــه مــی گــردد. ایشــان در ایــن ســخرنانی مــی فرماینــد: "یکــی از 

چیزهایــی کــه در دنیــا در بــاور فرهنــگ هــای غربــی یــک چیــز مســلمی 

ــه  ــارج از خان ــغلی در خ ــه ش ــه زن، چنانچ ــت  ک ــن اس ــت، ای ــده اس ش

نداشــته باشــد، از زنیتــش کــم اســت. نــان دراوردن مطلقــا جــزو وظایــف 

زن نیســت، ))شــغل(( غیــر از)) فعالیــت اجتامعــی(( اســت. 

نــان درآوردن از یــک کار در بــازار و اداره و خیابــان، غیر از 

ایــن اســت کــه انســان یــک کار را بــه عنــوان یــک حرکــت 

اجتامعــی، یــک کار الزم و یــک فریضــه انجــام دهــد. ایــن 

محــرم اســت و بیــن زن و مــرد مشــرک. تایــپ و کارمنــدی 

و فروشــندگی ، فعالیــت اجتامعــی نیســت . 

ایشــان در جــای دیگــر مــی فرماینــد: شــغل اصلــی و اولیــه 

زن، زن خانــه بــودن اســت. ایــن تحقیــر نیســت، ایــن 

احــرام بــه زن اســت. ایــن تجلیــل زن اســت. زن خانــه را 

اداره مــی کنــد و او بیشــر احــرام پیــدا مــی کنــد. مــرد هم 

پادویــی اش را مــی کنــد. وقتــی هــم پــای مســوولیت هــای 

اجتامعــی رســید، پــای مبــارزه رســید، پــای سیاســت رســید، 

هــر دو بایــد حــارض بشــوند...اما از ایــن محیــط اجتامعــی 

و فعالیــت هــای سیاســی و ایــن هــا کــه گذشــتیم، بــه رساغ 

خانــه کــه رفتیــم آنجــا ســوگلی خانــه، زن اســت و پــادوی 

خانــه مــرد.

ــی  ــای واقع ــه معن ــی ب ــوارد اجتامع ــه در م ــم ک ــی بینی م

کلمــه و همچنیــن مــوارد سیاســی، حضــور زن یــک تکلیــف 

قلمــداد شــده اســت. یعنــی حضــور زن بــه عنــوان معلمــی 

ــان  ایــن مــرز  کــه کار آمــوزش و پــرورش کــودکان و جوان

ــف اســت. حضــور  ــک تکلی ــده دار اســت؛ ی ــوم را عه و ب

پزشــک مامــای زن کــه از رضوریــات جامعــه اســت، یــک 

فریضــه اســت. حضــور بانــوان مشــغول در مشــاوره و 

ــم  ــوز ه ــان و دلس ــم زب ــه ه ــر اینک ــروط ب ــت م وکال

جنــس خــود باشــند و آگاهانــه و عاقالنــه ،مانــع از گسســن 

نهــاد خانــواده شــوند و ایــن پیونــد آســامنی را حفــظ 

ــان  ــب، حضــور زن ــن ترتی ــه همی ــد، رضوری اســت و ب کنن

بــه هنــگام مســوولیت هــای اجتامعــی ایــن چنینــی، الزم 

ــد  ــرا زن بای ــس چ ــدارد. پ ــود ن ــی وج ــچ منع ــت و هی اس

ــه  ــامع، از ظرافــت هــای زنان ــه ی حضــور در اجت ــه بهان ب

اش مایــه بگــذارد و بــر وجــود و هســتی خــود چــوب 

حــراج بزنــد؟ چــرا بایــد طعمــه ای باشــد بــرای رســیدن بــه 

اهــداف پســت دنیــوی و در ایــن رهگــذر، از احــرام و تجلیــل بگــذرد و بــر 

لــذت هایــی چــون مــادر بــودن چشــم فــرو ببنــدد؟

ــی )ره(  ــام خمین ــالب، ام ــذار انق ــان گ ــخن بنی ــه س ــوع ب ــان ، رج در پای

ــت  ــودن و تربی ــادر ب ــامل، م ــا در ع ــت: ارشف کار ه ــف نیس ــی از لط خال

ــع  ــه مناف ــودن نیســت. هم ــت مادرب ــه رشاف ــچ شــغلی ب اوالد اســت. هی

کشــور مــا از دامــن شــام مــادر هــا تامیــن مــی شــود. شــام هــا هســتید 

کــه مــی توانیــد مملکــت را نجــات بدهیــد بــا تربیــت اوالد. ایــن خیانــت 

بزرگــی اســت کــه بــه ملــت مــا کردنــد، کــه مــادر هــا را منــرصف کردنــد 

از بچــه داری. در صورتــی کــه از دامــن همیــن مــادر هــا، مالــک اشــرها 

پیــدا مــی شــود.

20



ارغوان،سالدوم،شمارهسوم

_لطفــا در رابطــه بــا پیشــینۀ خون¬بــس در ایــران، اطالعاتی 

را در اختیارمــان بگذارید.

ــای  ــه معن ــه از فصــل ب ــه ک ــا اصطالحــاً فصلی خون بــس و ی

حــل و فصل کــردن ریشــه گرفتــه، درواقــع بــه معنــای 

حــل و فصــل کــردن مســئله ای بیــن دو طایفــه توســط بــه 

کــه آن مســئلۀ مــورد   ، اســت  ازدواج درآوردن دخــری 

بحــث معمــوالً قتــل و یــا جرمــی از بــاب جنایــت اســت کــه 

جنبــۀ کیفــری دارد؛ تفاوتــی نــدارد کــه قتــل عمــد باشــد یــا 

غیرعمــد؛ حتــی ممکــن اســت تصادفــات رانندگــی موجــب 

مســئله باشــد. درواقــع بــرای جلوگیــری از شــکایت های 

انتقــام، خانــوادۀ  انگیــزۀ  بــا  پیاپــی و قتل هــای دیگــر 

ــری از  ــول، دخ ــوادۀ مقت ــت خان ــب رضای ــرای کس ــل ب قات

خانــوادۀ قاتــل -حــاال می توانــد خواهــر قاتــل باشــد و یــا از 

بســتگان درجه یــک ماننــد دخرعمــو یــا دخــر عمــه و...- را 

به عنــوان عــروس، بــه مــردی از خانــوادۀ مقتــول می دهنــد؛ 

ــرس  ــا پ ــرادر ی ــدر، ب ــد پ ــوان، می توان ــا ج ــر ی ــرِد پی ــن م ای

مقتــول و... باشــد؛ در هــر صــورت آن هــا دخــری را بــدون 

ــردی از  ــه ازدواج م ــد، ب ــته باش ــی داش ــی رضایت ــه حت اینک

ــد.  ــول درمــی آورن ــوادۀ مقت خان

_هدف از اجرای سنت خون بس چیست؟ 

طبــق تحقیقــات مــن از عشــایر، آنــان بــر ایــن عقیــده 

ــن  ــی از ای ــد فرزندان ــس تول ــدف از خون ب ــه ه ــتند ک هس

ازدواج اجبــاری اســت؛ کــه بــرای هــر دو طایفــه عزیــز 

ــب  ــا، موج ــان خانواده ه ــی می ــد خون ــن پیون ــتند و ای هس

ــود . ــه میش ــن دو طایف ــازش بی س

دلیــل اینکــه فصلیــه را دخــر انتخــاب کردنــد، رصفــا بــرای 

ــد مســئله اســت. ــۀ ازدواج و زاد و ول جنب

ــابه آن  ــا مش ــس ی ــنت خون ب ــم س ــورها ه ــر کش _ در دیگ

ــود دارد؟  وج

ــان  ــن جری ــاً همی ــل، عین ــز برخــی قبای ــراق نی در کشــور ع

خون بــس را دارنــد؛ همچنیــن در لرســتان بیــن عشــایر 

ــا در حــال حــارض منســوخ  ــوده اســت، ام ــن رســمی ب چنی

ــرک  ــایر ت ــان عش ــز می ــه نی ــن درترکی ــت. همچنی ــده اس ش

ایــن رســم وجــود دارد. ممکــن اســت در دیگــر کشــور هــای 

همســایه هــم ایــن رســم بــوده باشــد و حــاال منســوخ شــده 

باشــد، کــام اینکــه در خوزســتان هــم جریــان خون بــس بــه 

ــاد و  ــاق افت ــتان اتف ــراً در خوزس ــه اخی ــورد ک ــک م ــز ی ج

مــن بســیار از وقوعــش جــا خــوردم، خیلــی کمرنــگ شــده 

ــس  ــت خون ب ــایر جه ــوی عش ــی از س ــت اقدام و سال هاس

صــورت منی گیــرد و درواقــع ایــن رســم بــه نوعــی منســوخ 

شــده اســت. 

_چــرا دادگســری شــوش درخواســت ثبــت ایــن اثــر فاخــر 

ــد؟  رو داده ان

ــن را  ــۀ م ــه مصاحب ــن دادگســری شــوش ک یکــی از معاونی

ــا مــن صحبــت کــرد و بــه ایشــان گفتــم کــه  دیــده بــود، ب

ــود و  ــو ش ــد مح ــم و بای ــب می دانی ــان را عی ــن جری ــا ای م

ــود دارد  ــم وج ــی ه ــالء قانون ــه خ ــن زمین ــن در ای همچنی

کــه رضوری اســت رفــع شــود تــا خون بــس و همچنیــن 

ــد:  ــده گفتن ــرود. ایشــان در جــواب بن ــن ب ــز از بی ــوه نی نه

» مــا می خواهیــم آن قســمِت مرتبــط بــا حــل و فصــل 

اختالفــات فی مابیــن را ثبــت کنیــم.« و مــن هــم ایــن 

ــه  ــن دو طایف ــی بی ــه وقت ــرا ک ــم؛ چ ــد میکن ــش را تایی بخ

ــزرگ از هــر  ــه )شــیخ ب ــزرگان دو قبیل ــد، ب اختالفــی می افت

ــالف را حــل و  ــد آن اخت ــد و ســعی می کنن ــه( مــی آین قبیل

فصــل کننــد. ایــن حــل و فصــل ریشــۀ کهنــی دارد و ســابق 

ــه دادگاه مراجعــه منی کردنــد  ــر ایــن، عشــایر خوزســتان ب ب

ــه  ــر چ ــد؛ ه ــل می کردن ــل و فص ــود ح ــن خ ــا را بی و قضای

کــه بــود، اختالفــات، حتــی اختالفــات ملکــی و در مــواردی 

موضوعاتــی مثــل رسقــت و تصــادف را هــم بیــن خودشــان 

ــد. در ایــن مواقــع حتــی اگــر دیــه الزم بــود،  حــل می کردن

ــنت  ــردن س ــل ک ــل و فص ــن ح ــد. ای ــان می پرداختن خودش

ــتاد  ــک س ــابقا ی ــه س ــام اینک ــت، ک ــندیده ای اس ــیار پس بس

عشــایر هــم وجــود داشــت کــه برخــی اختالفــات را حــل و 

فصــل می کــرد و االن هــم نهــادی کــه فکــر میکنــم شــورای 

عشــایر اســت، جــای ایــن ســتاد را گرفتــه. ایــن ســنت را از 

رشع گرفتــه شــده اســت و مطابــق رشیعــت اســالم، اهالــی 

اختالفاتشــان را حــل می کننــد. 

مــن در جــواب ایشــان تاکیــد کــردم کــه خون بــس در حــال 

حــارض منســوخ شــده اســت، و ایشــان در جــواب گفتنــد:» 

ایــن حــل اختــالف ســنت بســیار خوبــی اســت، چــرا شــام 

-خصوصــاً خانــم هــا - بیــن همــۀ این هــا خون بــس را 

ــان  برجســته می کنیــد؟! « و چیــزی نگذشــته بــود کــه جری

خون بس، این بار جنون بس!
نیره سادات موسوی/ کارشناسی حقوق
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ــفیدی  ــه س ــان ک ــود، آقاج ــه ب ــر انداخت ــواد رسش را زی ف

چشــامنش حــاال از رگ هــای خشــم قرمــز شــده بــود و 

گفت:))بــا  می کــرد،  خودمنایــی  چروک شــده اش  مشــت 

شــیخ قاســم حــرف زدم؛ گفتــه انــد یــا قصــاص، یــا... 

-چشــامنش را بــه مــن دوخــت- یــا ســمیره(( فــواد رسش را 

بــاال آورد، نیم نگاهــی بــه آقاجــان کــرد و نگاهــی بــه مــن ، 

و مــن بــا رسدرگم تریــن ســمیرۀ درونــم بــه او خیــره شــدم، 

ــر منی آمــد؛ مــادر همیشــه  ــری هــم از دســتم ب کار دیگ

ــم  ــرگ ه ــان از م ــا ج ــرف آق ــرف زدن روی ح ــت ح می گف

بدتــر اســت و حــاال زنــده مانــدن فــواد هــم بــه مــن 

ــه نگون بخــت  ــه، ب ــه ن ــن ک ــه م ــه ب بســتگی داشــت، البت

شــدنم، بــه درس نخواندنــم، بــه اینکــه یــک عمــر بــا نــگاه 

ــان  ــل عزیزش ــون قات ــرا هم خ ــه م ــم ک ــی کن ــانی زندگ کس

از دســتم برمنی آمــد، در 11 ســالگی  می داننــد… کاری 

ــدم… ــه ش فصلی

خون بــس؛ ســنت منحوســی کــه گــامن می کردیــم منســوخ 

ــان را  ــاِن زن ــت و روح و ج ــده اس ــان زن ــا همچن ــده، ام ش

ــوان،  ــامره از ارغ ــن ش ــد؛ در ای ــود می کن ــد و ناب می خراش

ــزاری، دومیــن  ــوال ن ــم ن ــا رسکار خان ــم ب ــه ای داری مصاحب

ــوب  ــون وکال منص ــت کان ــه ریاس ــران ب ــه در ای ــی ک بانوی

را  وکالتشــان  پروانــۀ   58 ســال  در  ایشــان  شده اســت، 

دریافــت کــرده و تــا ســال 1398 رئیــس کانــون وکالی 

ــد.  ــتان بودن خوزس

،،

،،

خــون بــس و یــا اصطــالح فصلیــه کــه از فصــل بــه معنــای 

حــل وفصــل کــردن ریشــه گرفتــه درواقــع بــرای جلوگیــری 

ــرای انتقــام،  از شــکایت هــای پیاپــی و قتــل هــای دیگــر ب

ــواده ی  ــت خان ــه منظــور کســب رضای ــل ب ــواده ی قات خان

مقتــول  دخــری از خانــواده ی قاتــل - حــاال میتوانــد دخــر 

یــا خواهــر قاتــل باشــد و یــا از بســتگان درجــه یــک ماننــد 

ــوان  ــه عن ــد- را ب ــل باش ــه و... قات ــر عم ــا دخ ــو ی دخرعم

عــروس بــه مــردی از خانــواده ی مقتــول میدهنــد کــه ایــن 

ــول  ــدر مقت ــا جــوان، پ ــر باشــد ی ــد پی ــی توان ــال م ــرد مث م

ــول و... در هــر صــورت انهــا  ــا پــرس مقت ــرادر ی ــا ب باشــد ی

ــه  ــد ب ــته باش ــی داش ــی رضایت ــه حت ــدون اینک ــری را ب دخ

ــد. ــول در می آورن ــواده  مقت ــردی از خان ازدواج م

مصاحبه
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آن دخــر 11 ســاله بــه عنــوان فصلیــۀ یــک اختــالف، اتفــاق 

افتــاد. 

_بلــه درســت می فرماییــد، قطعــاً حل و فصــل اختالفــات 

ســنت پســندیده ای اســت، امــا ایــن پســندیدگی در صورتــی 

اســت کــه بــه شــخص و یــا بخشــی از جامعــه آســیبی زده 

نشــود. چــرا خــود دادگســری و قضــات بــه ایــن امــر ورود 

منی کننــد؟ 

درواقــع یکــی از دالیــل آن خــالء قانونــی اســت؛ چــرا که اذن 

ازدواج دخــر تــا زمانــی کــه پــدر زنــده باشــد، بــا پــدرش و 

در صــورت عــدم حیــات وی، اذن بــا 

پــدر بزرگــش اســت و اگــر پدربزرگ 

ــر  ــود، دخ ــات نب ــد حی ــم در قی ه

اجــازه  و  بــرود  دادگاه  بــه  بایــد 

ــات  ــرد؛ وقتــی پــدر در قیــد حی بگی

چهــل  اگــر  حتــی  دخــر  اســت، 

ســاله هــم باشــد، همچنــان والیــت 

ــت.  ــر پابرجاس ــدر در ازدواج دخ پ

ایــن  بــا وجــود  دادگاه  اینجــا  در 

ــد؟  ــه ورود کن ــی، چگون خــالء قانون

در صورتــی کــه وقتــی دخــر بــه 

ســن قانونــی می رســد و خــودش 

چــه  دهــد،  تشــخیص  می توانــد 

ــت؟ ــدر هس ــت پ ــه رضای ــی ب الزام

 ولــی درنهایــت مــا بــاز هــم قانونــی 

مقــررات  از  رصاحتــاً  کــه  داریــم 

رشع گرفتــه شــده اســت و ترصیــح 

میکنــد اگــر دونفــر بخواهنــد ازدواج کننــد، حتــامً بایــد 

ــد  ــا مانن ــت ی ــر کراه ــند و اگ ــته باش ــت داش ــن رضای طرفی

ــول در  ــوادۀ مقت ــت خان ــرای رضای ــراری ب ــس، اضط خون ب

ازدواج باشــد، ایــن ازدواج رشعــاً و قانونــاً باطــل اســت؛ ولــی 

ــد؟!   ــون عمــل کن ــن قان ــه ای کیســت کــه ب

ــوده،  ــرار ب ــار و اضط ــه ازدواج از روی اجب ــی ک _ در صورت

ــی هــم دارد؟  ــت اجرای ــا ضامن ــد، آی ــری کنن ــر پیگی اگ

بلــه، بلــه قطعــاً ضامنــت اجــرا نیــز دارد و در صــورت 

پیگیــری، می تــوان ایــن ازدواج اجبــاری را ابطــال کــرد. البتــه 

ــد  ــال کن ــرا را دنب ــد ماج ــی بای ــه کس ــت ک ــن اس ــه ای قضی

ــه دادگاه  ــالً اگــر یــک دخــر 15 ســاله ب ــر باشــد. مث و پیگی

ــد و مــن  ــه ازدواج کردن ــور ب ــرا مجب ــه م ــد ک ــد و بگوی بیای

کراهــت دارم، دادگاه بــدون دلیــل منی توانــد قبــول کنــد؛ امــا 

اگــر بگویــد مــن به عنــوان فصلیــه بــه ازدواج کســی درآورده 

ــرد؛  ــاً دادگاه می پذی ــد، طبع ــم بگوی ــش را ه ــدم و دالیل ش

ــش  ــوردی پی ــن م ــدم چنی ــا به حــال ندی ــن ت ــل م ــا حداق ام

ــرود و خواســتار ابطــال  ــه دادگاه ب ــل ب ــا دالی ــد و زن ب بیای

ــن  ــه چنی ــرأت اینک ــایر ج ــری در عش ــفانه دخ ــود. متاس ش

ــارض  ــال ح ــبختانه در ح ــه خوش ــدارد. البت ــد، ن کاری را بکن

عشــایر فرزنــدان و دخرانشــان را آنقــدر تحصیل کــرده و 

ــن مــوردی بســیار کــم  ــه چنی ــد ک ــرورش دادن روشــن فکر پ

ــل شــدم، اصــالً  ــن وکی ــی خــوِد م ــالً وقت ــد. مث ــش می آی پی

ــدا را شــکر در  ــاال، خ ــا ح ــود؛ ام ــهر نب ــی در ش ــل زن وکی

ــت  ــر وکال ــوی دف ــد، تابل ــان می آیی ــه خیاب ــا ب ــتان ت خوزس

زنــان بســیاری را می بینیــد کــه اغلــب هــم عــرب و وابســته 

ــالت و  ــی تحصی ــاً وقت ــتند. طبع ــتان هس ــایر خوزس ــه عش ب

ــش  ــواردی دیگــر پی ــن م ــرود، چنی ــاال ب ــگ عمومــی ب فرهن

ــوز  ــفانه هن ــا متاس ــود، ام ــوخ می ش ــالً منس ــد و اص منی آی

ــادر در گوشــۀ روســتاها  ــد بســیار ن ــواردی، هرچن ــن م چنی

پیــش می آیــد. 

_بــا توجــه بــه اینکــه خودتــان هــم در خوزســتان ســکونت 

ــس  ــون ب ــرای خ ــن ماج ــل ای ــر ح ــادی پیگی ــا نه ــد، آی داری

ــر شــده اســت؟  اخی

راســتش در همیــن جریــان اخیــر کــه دخر یــازده ســاله ای را 

بــه عنــوان فصلیــه داده بودنــد، دادســتان شوشــر وقتــی از 

طریــق فضــای مجــازی مطلــع شــدند، بــا مــن متــاس گرفتنــد 

تــا اگــر اطالعاتــی دارم، در اختیارشــان بگــذارم و مــن از ایــن 

پیگیــری بســیار خوشــحال شــدم؛ چــرا کــه بــا ایــن وجــود کــه 

مــا خــالء قانونــی در ایــن حــوزه داریــم، امــا اینکــه شــکایت 

شــده و دادســتان پیگیــر شــدند، بســیار خــوب اســت. حــاال 

بایــد پیگیــری کنــم و ببینــم جریــان بــه کجــا رســیده اســت، 

چــرا کــه متــاس بــرای هفتــه ی قبــل بــوده و هنــوز از ادامــۀ 

پیگیریشــان مطلــع نیســتم، ولــی اگــر قانــون در ایــن مــورد 

ورود کنــد، فکــر می کنــم مشــکل حــل شــود؛ چــرا کــه 

عشــایر خوزســتان، خصوصــاً عشــایر عــرب بــه قانــون احــرام 

می گذارنــد.

امــا نهادهــای دیگــر اگــر هــم پیگیــر شــده و اقدامــی کــرده 

باشــند، مــن اطالعــی نــدارم. درواقــع اگــر اقدامــی صــورت 

ــن  ــه مــن چنی ــی داشــته باشــد ک ــد بازتاب ــه باشــد، بای گرفت

چیــزی ندیــدم. 

_خانــم نــزاری، امــکان دارد مطالبــی دربــاره نهــوه و تجربــۀ 

حقوقــی خودتــان در ایــن بــاره نیــز در اختیارمــان بگذاریــد؟

ــت  ــق اولوی ــی برح ــت مبن ــمی اس ــوه رس ــع نه ــه، درواق بل

پــرس عمــو بــر دخــر عمــو بــرای ازدواج؛ مثــالً همیــن 

ــرده ای  ــوان و تحصیل ک ــم ج ــر خان ــش، دخ ــه پی ــک هفت ی

بــه مــن مراجعــه کردنــد و گفتنــد برایشــان خواســتگار 

ــد،  ــت دادن ــم رضای ــواده اش ه ــده و خان ــی آم ــیار خوب بس

ــه  ــن ب ــر ت ــد اگ ــرده و گفته ان ــد ک ــش تهدی ــا پرسعموهای ام

ــتگارت  ــم رس خواس ــو و ه ــم رس ت ــی، ه ــن ازدواج بده ای

ــم، در  ــه از شــام شــکایت میکن ــه ک ــم. دخــر گفت را می بری

ــکایت  ــی، ش ــه می خواه ــا ک ــر ج ــرو ه ــد ب ــواب گفته ان ج

کــن . مــن در پاســخ بــه ایــن دخرخانــم، هــم بــه کمیســیون 

زنــان در خوزســتان معرفــی اش کــردم و هــم توصیــه کــردم، 

نــزد دادســتان رفتــه و ایــن مــورد را برایــش منعکــس کنــد 

ــه مــن قبــال مــوردی  ــر خواهــد داشــت ؛ البت کــه قطعــاً تاثی

ــرده  ــد هــم ک ــرس را عق ــه دخــر و پ ــن داشــتم ک ــد ای مانن

و  بــود  تحصیل کــرده ای  پزشــک  پــرس  اتفاقــاً  و  بودنــد 

ــت  ــفانه در نهای ــا متاس ــود، ام ــرده ب ــم تحصیل ک ــر ه دخ

ــت  ــرسم را دوس ــت هم ــد. می گف ــالق دادن ــت ط درخواس

برنــد و  را  کنیــم، رسم  ازدواج  اگــر  امــا می ترســم  دارم، 

اینطــور شــد کــه طــالق گرفتنــد. ایــن ســنت هــم کمرنــگ 

شــده امــا متاســفانه هنــوز اتفــاق میفتــد و در ایــن ماجــرا 

ــم.  ــی داری ــا خــالء قانون ــاره م هــم دوب

ــد کــه دو خــالء وجــود دارد، یکــی فرهنگــی  _شــام فرمودی

ــد  ــا مــرور زمــان بای ــی. خــالء فرهنگــی کــه ب و یکــی قانون

حــل شــود، ولــی در مــورد خــالء قانونــی مــا چــه مطالبــه ای 

ــیم؟  ــته باش ــم داش می توانی

ــت  ــۀ کرام ــام  الیح ــه ن ــه ای ب الیح

صیانــت زنــان در مجلــس وجــود 

ــد  ــده و گفتن ــم مان ــی عقی دارد، ول

الیحــه،  ایــن  بررســی  بــرای  کــه 

ــوند.  ــوت بش ــد دع ــال بای ــان فع زن

اســاتید  از  مــا رفتیــم و بســیاری 

دانشــگاه و قضــات زنــان هــم آمدند 

و ایــرادات الیحــه را کــه زیــاد هــم 

ــم و  ــرف کردی ــتیم و برط ــود، نوش ب

بــه مســئول دادگســری آنجــا دادیم؛ 

ولــی هنــوز هــم عقیــم مانــده و 

ــر آن  ــت. اگ ــوم نیس ــه اش معل نتیج

ایــرادات را برطــرف کننــد، بــرای 

ــع  ــن رف ــان و همچنی ــت از زن حامی

خشــونت از زنــان، از جملــه مســئلۀ 

ــۀ  ــیار الیح ــه، بس ــس و فصلی خون ب

خوبــی اســت و مــن به عنــوان یــک زن حقــوق دان، مرصانــه 

خواســتار تصویــب ایــن الیحــه، پــس از رفــع نواقصــش 

ــتم.  هس

_در پایــان گفت و گــو، اگــر پیشــنهادی در جهــت پیشــگیری 

از احیــای چنیــن ســنت هایی و حــل آنهــا داریــد، لطفــاً 

بــرای مــا بیــان کنیــد.

ــذار  ــیار تاثیرگ ــه بس ــن حیط ــانه ها در ای ــن رس ــر م ــه  نظ ب

ــم  ــیار مه ــوص بس ــن خص ــا در ای ــۀ آن ه ــتند و وظیف هس

ای  رســانه  بررســی  و  ورود  می تواننــد  رســانه ها  اســت؛ 

چشــمگیری داشــته باشــند و خصوصــا ورود بــه ماجــرا، 

نبایــد فقــط در مطبوعــات باشــد، بلکــه بایــد در صدا و ســیام 

ــاط  ــن نق ــون در دورتری ــه اکن ــرا ک ــرد؛ چ ــورت بگی ــم ص ه

کشــور مــا هــم بــه صدا و ســیام دسرســی دارنــد و مخاطــب 

ــت  ــانه اس ــف رس ــه وظای ــن از جمل ــتند و همچنی آن هس

ــن مســائل را  ــح ای ــاالن اجتامعــی، قب ــا دعــوت از فع ــه ب ک

تبییــن و تریــح کــرده و جلســات مکــرری در صــدا و ســیام 

دربــاره ی ایــن مســائل بگــذارد. بــه یــاد دارم کــه 10 ســال 

ــس و  ــوه و خون ب ــح مســائلی چــون نه ــاره ی قب ــش درب پی

قتل هــای ناموســی بــا یکــی از روحانیــان مــورد اعتــامدم در 

بخــش عربــی صدا و ســیامی همیــن اســتان بســیار صحبــت 

ــر بــود. مــن تاثیــرش را بــه چشــم  کــردم و واقعــاً هــم موث

ــه  ــد ک ــه دارن ــم وظیف ــون ه ــن روحانی ــدم، همچنی می دی

دربــارۀ ایــن مســائل ســخن بگوینــد و مــردم را آگاه کننــد؛ 

وهمچنیــن متامــی مــا زنــان، چــه فعــال اجتامعــی باشــیم و 

چــه نــه، بایــد ســعی کنیــم از چنیــن ســنت هــای منحوســی 

ــم.  ــش دهی ــرده و آگاهــی را افزای ــری ک جلوگی
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نــگاه نگرانــش بــه مردمی ســت کــه در گوشی هایشــان 

ــد.  ــش دور رسش می چرخن ــا و آدم های ــده اند. دنی ــرق ش غ

زنی ســت رنگ پریــده و آشــفته در اعــامق روحــش کــه 

می تــوان آن را از متــام خطــوط صورتــش خوانــد! آشــفته و 

پــر از فریادهــای خامــوش... پروانــه ای کــه در امــواج رشارت 

ــان می دهــد. و پروانــه ایــن قصــه، مناینــده  ــت ج و تهم

کــوران  نوعــی در  بــه  یــک  کــه هــر  پروانه هایی ســت 

ــت. ــان شکسته اس ــر و بالش ــگ زده، پ ــک زن ــای کوچ مغزه

ــکاری خــود، بال هــای  ــی و خالف ــه رســم الت حــاال هاشــم ب

را  پروانــه  همــرسش، 

ــل  ــه قت ــد و صحن می چین

و  می زنــد  رقــم  را  او 

فریاد هایــش  میــان  در 

»مــن  می گویــد 

ــک  ــم ی ــتم ببین منی توانس

شــهر لخــت زن مــن را 

ایــن،  و  دیده اســت« 

بــود  ایــن  بــرای  همــه 

فیلمــی  ناخواســته  کــه 

در  پروانــه«  »شــنای  از 

پخــش  مجــازی  فضــای 

بــود. شــده 

فیلمــی  پروانــه؛  شــنای 

مردانــه

از  پروانــه  شــنای  فیلــم 

ــن  ــه اولی ــد کارت، ک محم

را  داســتانی اش  فیلــم 

ــک  ــای ی ــاره بحران ه درب

ــه  ــم مردان ــک فیل ــت، ی ــهر ساخته اس ــوب ش ــان در جن انس

از گنــده الت هــای جنــوب شــهر، بــا رســوم و قوانیــن 

انتقام گیــری و قــدرت خودشــان اســت. امــا در کنــار آن یــک 

ــت،  ــاره شده اس ــه آن اش ــت ب ــا ظراف ــه ب ــی ک ــئله فرع مس

ــی  ــان در پ ــی شــدن زن داســتان قتل هــای ناموســی و قربان

خودخواهی هــای مردانــه اســت؛ رفتــاری کــه شــاید از 

از واژه هــا را  کج فهمی هــا ناشــی می شــود و برداشــت 

نیــز بــه غلــط تغییــر می دهــد. در شــنای پروانــه، یــک زن 

قربانــی انتقام گیری هــای گنــده الت هــا می شــود و در متــام 

طــول فیلــم روحــی زنانــه و جریانــی از غیــرت جاریســت. 

بیننــده هیــچ گاه بالیــی کــه پروانــه دچــارش شــد را فرامــوش 

ــت. ــم اس ــه فیل ــروی محرک ــا نی ــا انته ــه ت ــد و پروان منی کن

حجت، در جست و جوی یک معام 

موقیعت هــای  و  پی در پــی  گره هــای  بــا  پروانــه  شــنای 

متنــوع و متعــددش منی گــذارد فیلــم از نفــس بیفتــد. 

ریتــم و رضباهنگــش تــا انتهــا حفــظ می شــود و هــر نقطــه 

ــر فیلــم نگــه  عطــف، مخاطــب را بــه صورتــی خــاص درگی

ــور  ــم حادثه مح ــک فیل ــت ی ــی مثب ــن ویژگ ــی دارد و ای م

اســت.

حجــت، برادر شــوهر پروانــه، کســی  کــه بهــر اســت از 

ــه  ــت آرام ک ــیم. فردی س ــراه باش ــا او هم ــم ب ــدای فیل ابت

نگــه  دور  بــرادرش  خالفــکاری  فضاهــای  از  را  خــودش 

داشته اســت. حجــت در پــی پیــدا کــردن حقیقــت ایــن 

ماجــرا کــه چــه کســی بــا زندگــی پروانــه بــازی کرده اســت و 

بــرای نجــات بــرادرش از اعــدام، قــدم در راهــی می گــذارد 

کــه بــا خشــونت گــره خــورده اســت و بیننــده پــا بــه پــای او 

جلــو رفتــه و مقــرصان را شناســایی می کنــد. امــا هــر قــدم 

ــای  ــخصیت ها، الیه ه ــک از ش ــر ی ــم، ه ــو می روی ــه جل ک

را  نگرش هــا  و  می کننــد  بــاز  را  داســتان  از  جدید تــری 

ــا حــدودی عــوض می کننــد و  ــه شــخص مقــرص ت نســبت ب

ــر و  ــای فک ــا دنی ــراه ب ــب هم ــدت، مخاط ــن م ــام ای در مت

ذهــن حجــت، صحنه گردانــی او را متاشــا می کنــد.

یکــی از نقــاط عطــف داســتان، جاییســت کــه حجــت 

متوجــه می شــود پشــت متــام ایــن قضایــا دوســت بــرادرش، 

مصیــب قــرار دارد. و در راه بــه دام انداخــن او خــودش هم 

ــتان ســمت و ســویی  ــا داس ــود. ام ــار خشــونت می ش گرفت

ــی  ــای پنهان ــا رازه ــی زود ب ــرد و حجــت خیل ــد می گی جدی

رو بــه رو می شــود کــه تصــورش را از بــرادرش بــه هــم 

می ریــزد. او بــرادرش را فــردی کثیــف و سواســتفاده گر 

ــر  ــه پیش ت ــام از کاری ک ــه همــرسش در راه انتق ــد ک می یاب

او بــا مصیــب کــرده، مــورد سواســتفاده قــرار گرفتــه اســت؛ 

ــی  ــاب مردان ــی تسویه حس ــه قربان ــه پروان ــد ک و در می یاب

شده اســت کــه بــرای انتقام گیــری از یکدیگــر، زنــان را 

بازیچــه می کننــد.

یک قهرمان از دل جنوب شهر

 حجــت در فرآینــد رســیدن بــه حقایــق تنهــا و تنهاتــر 

می شــود؛ چــرا کــه از مســائلی خــر دارد کــه منی توانــد 

ــه  ــد ب ــار آن هــا را بای ــان بگــذارد و ب ــچ کــس در می ــا هی ب

ــه  ــود ک ــی ب ــک آدم معمول ــد. او ی ــه دوش بکش ــی ب تنهای

ــوب  ــه یکــی از هــامن آدم هــای الت جن ــل ب در حــال تبدی

شــهر بــود امــا بــه یکبــاره بــا اراده و اختیــار خــود ترجیــح 

داد تــا بازگــردد و خانــواده را ســامان دهــد. او هیــچ گاه از 

هیــچ یــک از حقایقــی کــه کشــف کــرده بــود، حرفــی بــه 

میــان نیــاورد. چــرا کــه بــا دانســن حقایــق دربــاره هاشــم، 

خانــواده دیگــر رس پــا منی شــد. او از جــان بــرادرش در راه 

ــی  ــه پایان ــا نقط ــت ت ــی گذش ــف خانوادگ ــرت و عواط غی

ــا! ــده التی ه ــر گن ــد ب باش

ــه  ــال منصفان ــی نشــان می دهــد فیلمســاز، کام ــن پایان چنی

دســت بــه خلــق قهرمانــی از دل خــود مــردم پاییــن شــهر 

پایبنــد  رشافــت  و  اخــالق  بــه  کــه  قهرمانــی  می زنــد، 

معاملــه منی کنــد. را  آن  و  می مانــد 

خشونت در خدمت نفی آن

ســیاه منایی  از  دور  بــه  فیلــم  ایــن  معتقدنــد  منتقــدان 

می کنــد  روایــت  را  داســتانش  اجتامعــی،  معضــالت  در 

را  ضد  قهرمان هایــش  و  قهرمان هــا  شــخصیت ها،  و 

و  کارت  محمــد  تاییــد  مــورد  نکتــه،  ایــن  و  می ســازد 

فیلمنامــه  نویســندگان 

آنــان  هســت.  نیــز 

می گوینــد بــه خودمــان 

اجــازه منی دهیــم وقتــی 

واقعیت هــای  دربــاره 

صحبــت  نابهنجــار 

ــش  ــا را بی ــم، آن ه می کنی

ــا  ــم ی ــوه دهی ــد جل از ح

را  فضــا  آن  خوبی هــای 

می دانســتیم  و  نبینیــم. 

کــه شــنای پروانــه خــالف 

جهــت ســینامی اجتامعــی 

اســت. اخیــر  ســال های 

محمــد کارت بــه پشــتوانه 

ســابقه مستندســازی اش، 

پاییــن  از  جامعــی  درک 

ایــن  مناســبات  و  شــهر 

دســت از آدم هــا دارد. بــه 

همیــن دلیــل روایــت او 

ــس  ــه از پ در شــنای پروان

همیــن آگاهــی و شــناخت اســت و همیــن نکتــه، فیلــم را 

ــه در  ــود اینک ــا وج ــم ب ــن فیل ــت. ای ــرده اس ــر ک باور پذیرت

بســر فضــای خشــونت آمیــز ســاخته شده اســت، امــا نفــرت 

بیــدار می کنــد. همچنیــن  را در مخاطــب  از خشــونت 

نــارص هاشــم زاده، منتقــد ســینام، دربــاره ایــن فیلــم چنیــن 

می گویــد :» مــن در ایــن فیلــم خانــواده دیــدم. یــک پــدر 

ــی از  ــه چــه غیرت ــواده ک ــان خان ــادر و زن ــک م ــد، ی آبرومن

خــود نشــان دادنــد. ایــن فیلــم بــا اینکــه زنانــه نیســت، امــا 

خانــواده در آن وجــود دارد.« کــه ایــن خــود مهــر تاییــدی 

ــه  ــل ک ــن قبی ــی از ای ــالف فیلم های ــه برخ ــر اینک ــت ب اس

در آن تصویــری منفــی از خانــواده بــه تصویــر کشــیده 

ــه  ــواده نیســتیم. ب ــه خان ــاً علی می شــود. در اینجــا مجموع

صــورت کلــی متــام اندازه هــا و مناســبات در ایــن فیلــم 

ــث  ــه باع ــی دارد ک ــم رسانجام ــت و فیل ــده اس ــت ش رعای

ــود. ــب منی ش ــرای مخاط ــب ب ــازی نامناس الگوس

پایان گنده التی!
)نقدی بر فیلم شنای پروانه(
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ــا  ــت؛ ام ــده اس ــه ش ــادی ارائ ــف زی ــونت تعاری ــرای خش ب

ــن باشــد: خشــونت  ــرای آن، ای ــن تعریــف ب شــاید کامل تری

ــا عصبانیــت و اذیــت و آزار جســمی  ــاری توامــان ب ــه رفت ب

ــا هــر عمــل مــادی  ــا روحــی افــراد اطــالق مــی شــود ی و ی

و معنــوی کــه باعــث آزار رســاندن بــه طــرف مقابــل شــود، 

ــرد. ــرار می گی ــونت ق ــوان خش ــت عن تح

امــا وقتــی صحبــت از خشــونت علیــه زنــان می شــود، 

تعریــف خشــونت عبــارت اســت از:

هــر عملــی کــه مبنــای جنســی داشــته باشــد و باعــث 

آســیب جســامنی، جنســی، روانــی و یــا رنــج و محنــت زنــان 

شــود.

ــی  ــف اعــامل م ــه گونه هــای مختل ــان ب ــه زن خشــونت علی

فرهنگــی،  روانــی،  فیزیکــی،  خشــونت های  امــا  شــود؛ 

اجتامعــی و اقتصــادی عمده تریــن دســته های خشــونت 

ــد. ــی باش ــان م ــه زن علی

ــث  ــم در مباح ــائل مه ــی از مس ــواره یک ــان هم ــوق زن حق

حقــوق بــر بــوده اســت. حساســیت مســئلۀ حقــوق زنــان 

ناشــی از ایــن واقعیــت اســت کــه در بســیاری از جوامــع ، 

زنــان از عمده تریــن گروه هــای آســیب پذیر اجتامعی انــد 

ــته  ــرار داش ــد ق ــرض تهدی ــواره در مع ــان هم ــوق آن و حق

اســت.

ــان در بســیاری از  ــن مســائل حــاد حقــوق زن یکــی از همی

جوامــع، به ویــژه در کشــورهای جهــان ســوم، خشــونت 

ــان اســت. ــه زن علی

عنــوان  خشــونت  بــرای  می تــوان  کــه  مثال هایــی  از 

ــه  ــی ب ــدم دسرس ــل و ع ــان از تحصی ــت زن ــرد، محرومی ک

ــتمزد  ــی، دس ــغلی کاف ــت ش ــود امنی ــدم وج ــوزی، ع کارآم

ــاره  ــابه اش ــاً در کاری مش ــردان و گاه ــبت م ــه نس ــر ب کم ت

ــار  ــن شــوهر مجــوز رشعــی و ســنتی در اختی کــرد. همچنی

ــع اشــتغال همــرس  ــا اســتفاده از آن، مان ــد ب دارد و می توان

ــد، چــون  ــه دارن ــان حــق مهری ــا وجــود اینکــه زن شــود و ب

ــی  ــوق مال ــن حق ــب همی ــت، اغل ــردان اس ــق م ــالق ح ط

را در ازای گرفــن طــالق می بخشــند و دســت خالی رهــا 

  .... و  می شــوند 

خشــونت علیــه زنــان در پاکســتان بعــد از تجــاوز وحشــیانه 

بــه یــک زن در مقابــل چشــم فرزنــدان خردســالش بــه 

ــل شــد. ــن کشــور تبدی ــورِد بحــث در ای موضــوع م

در ایــن کشــور عــالوه بــر تصویــب قوانینــی علیــه خشــونت 

ــون، یــک شــامره  ــن قان ــذ شــدن ای ــا ناف ــرار شــد ب ــان، ق زن

ــا خشــونت مواجــه  ــان ب تلفــن اعــالم شــود کــه هــر گاه زن

بــه کمــک  بــا آن شــامره  بــا متــاس گرفــن  می شــوند، 

ــد. ــدا کنن ــی پی دسرس

ــورد  ــرد همــرسش را م ــک م ــر ی ــون، اگ ــن قان ــر اســاس ای ب

ــامره  ــا آن ش ــد ب ــد، آن زن می توان ــرار ده ــتم ق رضب و ش

کــه 24 ســاعته فعــال اســت، متــاس بگیــرد و از پلیــس کمــک 

بخواهــد.

پنجــاب  ایالــت  در  تــا  شــد  آن  بــر  تصمیــم  همچنیــن 

ــان ایجــاد  ــه زن ــز کمک رســانی و مشــاوره ب پاکســتان، مراک

ــم  ــان فراه ــرای زن ــی را ب ــی ابتدای ــات صلح ــا خدم ــود ت ش

ــا مشــکالت اقتصــادی،  ــه ب ــی ک ــه زنان ــن ب ــرده و همچنی ک

خشــونت های خانوادگــی و یــا آزار و اذیــت جنســی و لفظــی 

ــی  ــه زن ــی ک ــد و در صورت ــاوره بده ــتند، مش ــه رو هس رو ب

ــون  ــر اســاس قان ــه رو باشــد، ب ــاد  شــده رو ب ــا مشــکالت ی ب

جدیــد، پلیــس و مراکــز کمک رســانی و مشــاوره می تواننــد 

ــد. ــه کنن ــده و مداخل ــۀ آن زن وارد ش ــه خان ب

حتــی در مــواردی پلیــس ایــن اختیــار را دارد کــه مــردی را 

کــه مرتکــب خشــونت علیــه همــرس و فرزنــدش می شــود را 

از خانــه بیــرون کنــد. 

مســئلۀ حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه عــده ای خــود را در 

قوانیــن قدیمــی و ســنتی محصــور کــرده و بــا ایــن تغییــرات 

ــد. ــت می ورزن مخالف

محمــد خــان شــیرانی، رئیــس شــورای ایدئولــوژی پاکســتان، 

کــه در مســائل اســالمی حکومــت بــه پارملــان پاکســتان 

ــان از  ــوق زن ــت: حق ــته اس ــان داش ــد، بی ــورت می ده مش

قبــل بــر اســاس رشیعــت اســالمی محفــوظ بــوده و نیــاز بــه 

تغییــر در آن نیســت. او در رادیــو آزادی گفتــه اســت: »ایــن 

ــالش دارد  ــا ت ــه گوی ــد ک ــاد می کن ــه ای را ایج ــون نظری قان

برخــی از مســائل اســالمی را از اذهــان مــردم بیــرون کنــد. 

عیــب دومــش ایــن اســت کــه بــه زنــان اجــازه می دهــد تــا 

از خانه هایشــان بیــرون برونــد و عیــب ســومش ایــن اســت 

ــد  ــی توانن ــا م ــردان را داده و آن ه ــدار م ــان اقت ــه زن ــه ب ک

هــر کاری بخواهنــد، در خانــه انجــام دهنــد. ایــن ســه عیــب 

ایــن قانــون اســت.«

ــی و  ــالم گرایی افراط ــی اس ــوان نوع ــاده می ت ــی س ــا نگاه ب

بــاور بــه پایین تــر بــودن جایــگاه زنــان نســبت بــه مــردان را 

در ایــن ســخنان دریافــت.

بــا ایــن حســاب، اینکــه پاکســتان ششــمین کشــور خطرنــاک 

ــت و از  ــار نیس ــت، دور  از انتظ ــان اس ــان در جه ــرای زن ب

خشونت علیه زنان، در افق جهان سوم
سپیده رضایی/ جامعه شناسی

24

)رشحی بر خشونت علیه زنان و اعراضات علیه زن کشی، در کشورهای جهان سوم(



ارغوان،سالدوم،شمارهسوم

ــز  ــض و نی ــع اقتصــادی، تبعی ــه مناب ــان ب نظــر دسرســی آن

ــای  ــی از رفتاره ــرات ناش ــرض خط ــان در مع ــن زن قرار گرف

هــای  قتــل  شــمول  )بــه  ســنتی  و  مذهبــی  فرهنگــی، 

ــان در  ــرای زن ــاک ب ــن کشــور بســیار خطرن ناموســی( دومی

ــت. ــده اس ــمرده ش ــان ش رسارس جه

امــا در همســایگی پاکســتان، کشــوری کــه بــه عنــوان 

شــده،  شــناخته  زنــان  بــرای  کشــور خطرنــاک  دومیــن 

اســت. افغانســتان 

کارشناســان ایــن نظرســنجی می گوینــد پــس از گذشــت 

چندیــن ســال از شکســت طالبــان، زنــان در ایــن کشــور بــا 

ــان افغــان از ســه  ــه رو هســتند. زن مشــکالت هولناکــی رو ب

ــی،  ــونت های جنس ــتند: خش ــر هس ــرض خط ــه در مع ناحی

دسرســی بــه خدمــات بهداشــتی و دسرســی بــه منابــع 

ــادی. اقتص

بــر  حقــوق  مســتقل  کمیســیون  گــزارش  اســاس  بــر 

افغانســتان، در هفــت مــاه نخســت ســال 98، 2762 رویــداد 

ــه آزار  ــوط ب ــورد آن مرب ــه 123 م ــده ک ــت ش ــونت ثب خش

جنســی، 485 مــورد خشــونت اقتصــادی و 14 رویــداد نیــز 

ــت. ــی اس ــی و زبان ــونت روان ــه خش ــوط ب مرب

آمارهــا نشــان دهنده وضعیــت ناگــوار خشــونت علیــه زنــان 

در ایــن کشــور و ناشــی از ضعــف حاکمیــت قانــون و فســاد 

در دســتگاه عدلــی و قضایــی و محدودیــت دسرســی زنــان 

ــت از  ــی، معافی ــن ناامن ــر ای ــالوه ب ــت اســت و ع ــه عدال ب

مجــازات و ســنت هــای زن ســتیز قبائــل افغانســتان نیــز در 

وقــوع خشــونت علیــه زنــان نقــش دارنــد.

ــواد  ــراد بی س ــان اف ــان در می ــه زن ــونت علی ــن خش همچنی

ــه وجــود  ــد ک ــاق می افت ــر اتف ــاد بیش ت ــا کم ســواد و معت ی

ایــن متغیر هــا بدلیــل توســعه نیافته بــودن ایــن کشــور 

می باشــد.

ــراد و گروه هــای مســلح  ــزد اف ــی ن وجــود اســلحه غیر قانون

قربانیــان خشــونت  از  الزم  عــدم حامیــت  غیر مســئول، 

علیــه زنــان، نگــرش منفــی نســبت بــه زنــان در ســنت های 

مرد ســاالر جامعــه، کتــامن وقایــع جنســی و قتــل ناموســی 

خشــونت  عادی شــدن  ســنتی،  حساســیت های  به دلیــل 

علیــه زنــان و الگوهــای ســنتی ازدواج در جامعــه افغانســتان 

از دیگــر دالیــل خشــونت اســت.

منفعت طلبانــه  و  محدودشــده  ذهن هــای  ایــن  حاصــل 

ــه  ــتند ک ــی هس ــد، قربانیان ــران ندارن ــه دیگ ــی ب ــه توجه ک

ــد! ــی کنن ــری زندگ ــکل دیگ ــه ش ــد ب می ش

دخــری اظهــار داشــته اســت بــر خــالف میــل وی و بــا ارصار 

پــدر، در ســن 14 ســالگی تــن بــه ازدواج اجبــاری بــا مــردی 

ــه دخــری از  ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب ــاله داده اســت، تنه 25 س

ــل  ــال تحم ــس از 4 س ــود. وی پ ــا ش ــروس آن ه ــواده ع خان

رضب و شــتم از ســوی همــرسش، بــه خانــه بــرادرش رفتــه و 

هــم از طــرف پــدر خــود و هــم همــرس خــود مــورد تهدیــد 

اســت کــه بایــد بــه خانــه بازگــردد!

یــا در منونــه چشــمگیر دیگــری، دخــر کارگــر معــدن 

زغال ســنگ بــه نــام شمســیه علــی زاده در افغانســتان رتبــه 

ــه تحســین  ــک کنکــور شــد و قصــد دارد پزشــک شــود ک ی

ــت. ــارج برانگیخ ــل و خ بســیاری را در داخ

ــل  ــع تحصی ــت مان ــد سیاس ــازه منی ده ــت اج ــه اس او گفت

ــم  ــا منیخواه ــم ام ــان می ترس ــت طالب ــد: »از بازگش او باش

امیــدم را از دســت بدهــم؛ زیــرا رویاهایــم از ترســم بســیار 

بزرگ تــر اســت.«

عــدم  در صــورت  ایــن خشــونت  نتیجــۀ  و  چشــم انداز 

اصــالح، اول در اذهــان محــدود برخــی، دوم در ســنت و 

رســوم و آییــن، ســوم در تشــکیالت بزرگ تــر یعنــی حکومــت 

ــود ! ــد ب ــز خواه ــک و غم انگی ــیار تاری ــون بس و قان

اینبار چه کردند بزرگان ده ما؟

 به به چه کتابیست، چه زیبا و چه خوانا!

آموزش این زندگی و سبک تعالی

وقت است که باشد سخن جملگی ما

حاال چه لزومیست که درسی تو بخوانی؟

 وقتی که توانی بشوی همرس واال

تعلیم دفاع از حق و از زندگی خود

هرگز نبود ارجح و در مشق شب ما

الزام نداری که شجاعت بنامیی

کافیست که باشی تو فقط همرس زیبا

باکیت نباشد ز فراز و کم دنیا

 زیرا که بباشد به رست سایه ز باال!

هر صفحه بگوییم تو در خانه نشینی

علم و هرن و ساز، چه کار آیدت آنجا؟

این بود بزرگی بزرگان ده ما!

آموزش وابستگی و ترس به زن ها؟

فکر است بکردید برای وطن ما؟ 

یا اینکه زنان سهم ندارند ز اینجا؟ 

نیره سادات موسوی/ کارشناسی حقوق
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ــه مــی شــود دســت  ــاره ات گفت ــی کــه درب ــاور کــردن دروغ های از ب

بــردار

تا تبدیل به هامن کسی شوی که واقعاً هستی.

کتــاب خــودت بــاش دخــر، اولیــن کتــاب انگیزشــی ریچــل هالیــس 

ــی در  ــاه متوال ــت م ــدت هف ــه م ــد و ب ــر ش ــال 2018 منت در س

ایــن  قــرار داشــت . همچنیــن  پرفروش تریــن کتاب هــا  فهرســت 

ــازون  ــایت آم ــای س ــن کتاب ه ــوب تری ــگاه دوم محب ــاب در جای کت

در ســال 2018 قــرار دارد.

شــاید بــا خــود فکــر کنیــد »ایــن کتــاب هــم ماننــد بقیــه کتاب هــای 

ــاش،  موفقیــت اســت، هــامن کلیشــه هــای تکــراری مثبت اندیــش ب

قــوی بــاش، تــو می توانــی و ...« امــا خواهــر مــن اشــتباه نکــن ایــن 

هــامن حــرف حســابی اســت کــه نیــاز داری!!!

ریچــل در هــر فصــل از ایــن کتــاب بــا دروغــی متفــاوت کــه زمانــی 

آن را بــاور کــرده بــود گالویــز می شــود، مثال هــای معتــری از 

زندگــی خــودش کــه نشــان دهنــده ایــن دروغ هــا اســت می زنــد، و 

ســپس روش هایــی را کــه بــرای شکســت ایــن دروغهــا اســتفاده کــرده 

کتــاب اســت بــا شــام در میــان می گــذارد.  ایــن  منی خواهــد  او 

ایــن زندگــی شــام را تغییــر دهــد؛  خواهــد  مــی  او 

کتــاب را بخوانیــد، احســاس 

جســارت  و  توامننــدی 

نتیجــه  در  و  کنیــد 

زندگــی خــود را تغییــر 

بــاش  "خــودت  دهیــد. 

دخــر" یــک مکاملــۀ رصیــح 

بــدون رودربایســتی اســت کــه 

پرتتــان میکنــد در مســیر دســتیابی 

بــه رویاهایــی کــه مــدت هــا پیــش رهــا 

ــد! ــرده بودی ک

"ایــن یــک نامــۀ رسگشــادۀ طوالنــی بــرای کتابــم 

اســت ایــن هــامن لحظــه ای اســت کــه مــی خواهــم 

ــم  ــاب مشــخص کن ــن کت ــم را از نوشــن ای در آن اهداف

و اگــر از قبــل تصمیــم خــود را بــرای خواندنــش گرفته ایــد؛ 

اینجــا بــه شــام می گویــم بایــد انتظــار چــه مطالبــی را داشــته 

باشــید: ایــن کتــاب دربــارۀ بســیاری از دروغ هــای دردنــاک و یــک 

حقیقــت مهــم اســت... .  "

خودت باش دختر!

فکر اینجاش رو نکرده بودم!
رو به راه کردن اوضاع

وقتی زندگی تان در حال فروپاشی است

نکــرده  رو  اینجــاش  فکــر  کتــاب 

بــودم، ســومین و جدیدتریــن 

اثــر انگیزشــی ریچــل هالیــس، 

منتــر  تألیــف و  در ســال 2020 

ــام او را در  ــار ن شــد و بــرای ســومین ب

فهرســت پرفــروش تریــن نویســنده های 

ــرد. ــاال ب ــز ب ــورک تایم نیوی

ایــن کتــاب بــرای طرفــداران ریچــل هالیــس 

اســت و هرکســی کــه نیــاز بــه کمــی کمــک در 

مواجهــه بــا لحظــات ســخت زندگــی دارد !!

تــرس، انــدوه، شکســت و خیانــت؛ او کــه در قرنطینــۀ 

ــه  ــت و پنج ــالق دس ــواده و ط ــران در خان ــا بح ــی ب کرونای

ــوخ طبعی و  ــا ش ــد و ب ــام را می فهم ــال ش ــد کام ــرم میکن ن

صداقــت مخصــوص خــودش بــه خواننــدگان خــود مــی 

آمــوزد چطــور لحظــات ســخت زندگــی را غنیمــت شــامرند، 

از آنهــا بیاموزنــد و تجربــه کســب کننــد. در موقعیــت هــای 

ــت  ــزان و از دس ــرگ عزی ــالق، م ــد ط ــی مانن ــخت زندگ س

دادن شــغل کــه نا امیــدی و بالتکلیفــی حکم فرمــا اســت 

ــه  ــاً ب ــد واقع ــن می آی ــر ممک ــر غی ــه نظ ــاع ب ــر اوض و تغیی

ــه  ــا ب ــد ی ــد و بیاموزی ــد کنی ــه رش ــان بســتگی دارد ک خودت

ــد! ــه میزنن ــه شــام رضب ــد کــه فقــط ب ــی عــادت کنی کارهای

"مــن رشوع بــه نوشــن ایــن کتــاب کــردم زیــرا چندیــن بــار از 

بحــران و غــم جــان ســامل بــه دربــرده بــودم و ایــامن داشــتم 

ــت  ــاید در پش ــه ش ــن دارم ک ــرای گف ــی ب ــرف های ــه ح ک

ــد.  ــک کن ــران کم ــه دیگ ــوار ب ــای دش ــان ه ــن زم رس گذاش

اولیــن پیشــنویس را مثــل یــک رشپــا )کوهنــوردان راهگشــا 

ــه  ــاور داشــتم ک ــه ب ــی ک ــی(  نوشــتم درحال ــامی تبت و راهن

میتوانــم بــه شــام کمــک کنــم تــا قلــه ی انــدوه را فتــح کنیــد. 

ــن  ــم. م ــدوه مي بين ــان ان ــودم را در مي ــاره خ ــا اآلن دوب ام

ــه نشــان مي دهــد  ــه بقي ديگــر رشپايــي پيــرو كــه راه را ب

نيســتم. در حــال حــارض تنهــا رهنــوردی هســتم كــه پاكشــان 

ــت  ــاب قابلي ــن كت ــي اي ــت. يعن ــده اس ــراه ش ــام هم ــا ش ب

ــه هــم ظاهــر و هــم باطــن  ــن را دارد ك ــرد اي ــه ف منحرصب

ــد... ." ــج را در آن واحــد مجســم کن رن

درباره ی نویسنده :
ریچل هالیس 37 ساله نویسنده، وبالگ نویس و بنیانگذار رشکت شیک مدیا )Chic Media( است. او یکی از محبوب ترین سخرنانان انگیزشی، میزبان یکی از برترین 

پادکست های امروزی و مادر چهار فرزند است. ریچل با صداقت سانسور نشده و وفاداری بی شائبه، برند سبک زندگی و رشکت رسانه ای خود را بنا نهاد. او یک مربی 

رشد فردی است یعنی بعد از خواندن کتاب هایش خوانندگان جوگیر منی شوند جوری که از شدت هیجاِن همۀ کارهایی که قرار است انجام دهند، اشک در چشامنشان 

حلقه بزند، بلکه با گرفن راهکارهای عملی برای انجام اهداف خود، کتابش را زمین می گذارند. او بعد از ترجمه و نر کتابش به فارسی خطاب به متام خوانندگان 

ایرانی اش پست کرد:

خوش آمدید خواهران خانواده، ما خیلی خوشحالیم که شام اینجا هستید!!!
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