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 گزارش پژوهشكده آمار نقل مي كند كه 77 تعريف متفاوت از عبارت »رسپرست خانوار« وجود دارد.1به نظر
 مي رسد تعريف »رسپرستي« و شاخص هاي سنجش آن تحت تأثري فضاهاي فرهنگي، زبان و گنجينه ي لغات يك
 جامعه قرار مي گريد. پس تالش براي تعريفي خنثي  براي عبارت »رسپرست خانوار« سبب شده است كه مركز
 آمار ايران در گزارش هاي  اخري خود اعالم كند: » منظور از رسپرست خانوار عضوي از خانوار است كه ساير اعضا
 او را به اين عنوان مي شناسند. الزم به ذكر است،  رسپرست خانوار عضوي از خانوار است كه معموالً مسئوليت
 تأمني متام يا بخش عمده اي از هزينه هاي خانوار يا تصميم گريي در مورد نحوه هزينه كردن درآمدهاي خانوار را
 بر عهده دارد. رسپرست خانوار لزوماً مسنرتين عضو خانوار نيست و ميتواند زن يا مرد باشد و معموالً بيشرت از

 ده سال سن دارد،  بديهي است كه در خانوار يك نفره، تنها عضو خانوار، رسپرست خانوار محسوب مي شود«.2

 با چنني توصيفي و شاخص ها نقش رسپرست خانوار، تعيني آن با ابهام هايي رو به روست، زيرا:

 1. بر اساس اين تعريف، اينكه چه كيس رسپرست خانوار است، به نحوه قضاوت اعضاي خانوار و برداشت آن ها
 منوط است در نتيجه ممكن است از خانواري به خانوار ديگر متفاوت باشد. به عنوان مثال ممكن است در يك
 خانواده عيل رغم حضور مرد در آن به دالييل چون از كارافتادگي يا بيامري مرد و... زن مسئوليت تأمني معاش

خانواده را عهده دار باشد اما سنت هاي فرهنگي حاكم همچنان مرد را رسپرست خانوار معريف منايد.

 2. ناروشن بودن عبارت »بخش عمده اي از هزينه ها« يك فرد چه ميزان از هزينه را بايد تقبل كند تا رسپرست 
خانوار تلقي گردد، اين نيز مهم است.

 3. اعضاي خانواده ممكن است معيارهاي متفاويت براي تشخيص رسپرستي و تعيني اينكه چه كيس »معموالً 

  
 1- ربيعي، فاطمه؛ صفيه مريزايي و معصومه محمدي؛ »برريس ويژگي هاي زنان رسپرست خانوار در ايران« پژوهشكدة آمار، مركز آمار ايران

و صندوق جمعيت سازمان ملل متحد ، 1390.

  2- بر گرفته از سالنامه آماري سال 1396 مركز آمار به آدرس: 
https://nnt.sci.org.ir

نقشۀ کلی از زنان رسپرست خانوار
اکرم باجالن، دانشجوی دکرتی مطالعات زنان دانشگاه ادیان و 

مذاهب قم

امره چهارم _پاییز99
صلنامه قدِم زنان_سال اول_ش

ف



مسئوليت در تأمني« يا »مسئوليت در تصميمگريی« داشته باشند و نحوه هزينه كردن درآمدها در اختيار يك فرد 
نباشد.

اين در حايل است كه افرايش تعداد زنان رسپرست خانوار در سال هاي اخري امري غريقابل انكار است. نگاهي ساده به 
داده هاي ثبتي نشان مي دهد كه تعداد و درصد اين قرش از زنان با روند افزاييش مواجه است. جدول 1 نشان مي دهد كه 
درصد خانوارهاي مرد رسپرست در مجموع رو به كاهش و درصد خانوارهاي زن رسپرست رو به افزايش بوده است. بر 
اين اساس تعداد مردان رسپرست خانوار كشور در سال 1395، بيش از21 ميليون خانوار و تعداد زنان رسپرست خانوار 
نيز بيش از 3 ميليون خانوار است. افزايش خانوارهاي داراي رسپرست مرد طي سال هاي 1385 – 1395، حدود 34/1 
درصد بوده است، در مورد تعداد خانوارهاي معمويل داراي رسپرست زن شاهد افزايش حدود 86/6 درصدي مي باشيم. 
) به عبارت ديگر طي يك دوره 10 ساله تعداد خانوارهاي معمويل داراي رسپرست زن حدود 1/9 برابر شده است(. پس 
ميتوان گفت، مشخصه ي بارز تغيريات درصد خانوارها بر حسب جنس رسپرست در طي اين سال ها، براي مردان كاهيش 

و براي زنان افزاييش بوده است.3

جدول 1. تعداد و درصد رسپرستي خانوارها بر حسب جنس رسپرست خانوار 

در سال هاي 1385-1395در كل كشور

جنس 
سرپرست

138513901395مجموع

مرد

15.711.64218.562.40921.067.737تعداد
90/587/987/3درصد

1.641.0442.548.0723.061.753تعدادزن
9/512/112/7درصد

                   مأخذ: »برريس آماري ويژگيهاي اجتامعي زنان رسپرست خانوار« ، مركز آمار و اطالعات راهربدي، وزارت 
تعاون، كار و رفاه اجتامعي، 1397: 4

 مسأله ديگر اين است كه در بيشرت اطالعات آماري و پژوهش ها غالباً اين زنان به دليل ويژگي مشرتك »رسپرست خانوار
 بودن« به صورت يك گروه همگن در نظر گرفته شده اند. در حايل كه بر اساس همني ويژگي مشرتك، دسته بندي هاي
 متفاويت از زنان رسپرست خانوار قابل ارائه است، به بيان ديگر در اين خانوارها يا مرد به صورت دائم يا موقت حضور
 ندارد و يا اينكه مرد حضور دارد اما به دليل بيامري يا بيكاري و... نقيش در امرار معاش ندارد. بر اساس همني ويژگي
 مشرتك، چهار وضعيت وجود خواهد داشت كه منجر به تفاوت در ويژگي هاي اجتامعي- اقتصادي، نيازها و وضعيت فقر

و توامنندي زنان مي گردد. پس زن رسپرست خانوار ممكن است در ييك از دسته هاي زير قرار گريد:

• داراي همرس )متأهل(: مردي در خانوار به اسم شوهر هست، ويل به داليل مختلف از جمله اعتياد، بيامري، 	
زنداين شدن مرد و...  رسپرستي به زن واگذار شده است.

• يب همرس بر اثر فوت )بيوه(: شوهر فوت كرده است.	
• يب همرس بر اثر طالق )مطلقه(: زن و شوهر به طور رسمي از هم جدا شده اند.	
• هرگز ازدواج نكرده: اين گروه بر خالف سه گروه پيشني، وارد قرارداد اجتامعي ازدواج نشده اند.4 	

3- برريس آماري ويژگي هاي اجتامعي زنان رسپرست خانوار« ، مركز آمار و اطالعات راهربدي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتامعي، 1397: 4. 

  4- ژاله شادي طلب و پريسا نخعي، نسل جديدي از زنان رسپرست خانوار، گزارش وضعيت اجتامعي زنان در ايران مجموعه مقاالت، 
تهران: نرش ين، 1394: 242.
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 بنابراين زنان رسپرست خانوار گروهي كامالً نامتجانس اند كه ظرفيت، قدرت چانه زين و موقعيت آنان با توجه
 به ويژگي هاي جمعيتي، اجتامعي، اقتصادي و سالمت بسيار متفاوت است. زمینه این نا متجانس بودن می تواند
 دالیل مختلف باشد. رسپرستی اختیاری یا اجباری، بر اثر ازدواج یا بدون ازدواج، بر اثر طالق، فوت  یا مفقود
 شدن همرس که خود می تواند از معیارهای اساسی دسته بندی زنان رسپرست خانوار تعریف شود. ترکیب اعضای
 خانوار از نظر سن، جنس، نسبت با رسپرست، دسرتسی به منابع و حامیت های خارج از خانوار )اقوام، دولت
این در  آنچه  اما  است،  زن  با رسپرست  خانوار های  نبودن  یکدست   و  نا همگنی  این  دیگر  دالیل  از  نیز   و...( 
 میان حائز اهمیت است نوع و ميزان نيازها و مشكالت اجتامعي، اقتصادي، رواين و... گروه هاي چهارگانه زنان
 رسپرست خانوار بر اساس وضعيت زناشوييست كه بر اساس ويژگي هاي ذكر شده در پژوهش های مختلف، اين
 قرش از زنان جامعه مي توانند ضمن شباهت هايي با يكديگر، تفاوت هاي جدي داشته باشند، به عنوان مثال زنان
 رسپرست خانوار بيوه با اينكه بيشرتين جمعيت از زنان رسپرست خانوار را در بردارند، اما كمرتين اعضاي خانوار
 را دارند و  بيشرت آنان در سنني ساملندي اند و يب سوادي در ميان زنان بيوه باالتر از ديگر زنان رسپرست خانوار
 است و در وضعيت اقتصادي نامطلوب تري نسبت به ساير خانوارهاي قرار داشته و ارزيايب وضعيت سالمت آنان
 نشان مي دهد كه ميزان ابتال به سكته هاي قلبي و مغزي در آنان بيشرت از ساير زير گروه هاي زنان رسپرست
 خانوار است. در نتيجه تفاوت در وضعيت جمعيتي و اجتامعي و از سوي ديگر ويژگي هاي اقتصادي و سالمت
 زنان رسپرست خانوار سياستگذاري ها و برنامه ريزي هاي متفاويت را در رابطه با هر گروه از زنان رسپرست خانوار
 مي طلبد. در ادامه تالش شده تا خالصه اي از ويژگي هاي زنان رسپرست خانوار بر اساس وضعيت زناشويي آنان

در مدل مفهومي زير گنجانده شود.

 مدل مفهومي5 از ويژگي هاي زنان رسپرست خانوار

بر اساس وضعيت زناشويي6

 5- اين مدل برگرفته از تحقيقات فردي مي باشد. 
  6- بر گرفته از پژوهش هاي: سميرا زماني و ديگران، بررسي آماري ويژگي هاي اجتماعي زنان سرپرست 

 خانوار و خودسرپرست، مركز آمار و اطالعات راهبردي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، 1397؛ طرح تقسيم كار ملي
 كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي : گزارش كارگروه زنان سرپرست خانوار جلد اول: بررسي ويژگي هاي اجتماعي،

 اقتصادي و سالمت خانوارهاي زن سرپرست بر حسب وضع زناشويي سرپرست خانوار، انتشارات سازمان بهزيستي، 1396؛
عليرضا زاهديان و ديگران، تعيين توزيع دو دهك پايين جامعه در مناطق جغرافيايي، پژوهشكده آمار 1392 و... .

امره چهارم _پاییز99
صلنامه قدِم زنان_سال اول_ش

ف



امره چهارم _پاییز99
صلنامه قدِم زنان_سال اول_ش

ف



 اين در حايل است كه حامیت از زنان رسپرست خانوار و تأمین نیازهای اساسی و تبديل آن ها به خانواده هاي
 با رسپرست مرد ازجمله مهمرتین وظایف جامعه اسالمی است و این امر در نظام جمهوری اسالمی ایران مبنای
 دینی و اعتقادی نیز دارد به همین دلیل جزء اهداف عالی نظام جمهوری اسالمی محسوب می شود. بنابراین
از این قرش خاص و خودکفا کردن آنان و خانواده های آنان در صدر  با پیروزی انقالب اسالمی، لزوم حامیت 

برنامه های نظام قرار گرفت.

  ضوابطی چون تأمین نیازهای اساسی، تحکیم روابط خانوادگی، برخورداری از تأمین اجتامعی و تأمین رشایط
 کار برای همه در اصولی از قانون اساسی7 به چشم می خورد که این رویکرد موجب طراحی قوانین در راستای

تأمین جامعه هدف )زنان رسپرست خانوار( گردیده که در ادامه به آن پرداخته می شود.

این موضوع توجه بنا به اهمیت زنان رسپرست خانوار به  از قانون اساسی قوانین و مقررات دیگری   گذشته 
کرده اند. عمده قوانین و مقررات این حوزه عبارتند از:

ـ قانون تأمین زنان و کودکان بی رسپرست مصوب 1371/8/24،

 ـ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتامعی بند »د«، »ط«، »ی« ماده )1( و بند »ب« ماده )2(، بند
»د« ماده )3(، بند »د«، »ز« و »ح« ماده )4(، مصوب 1383/2/12،

ـ قانون مدیریت خدمات کشوری بند »4« ماده )68( مصوب 1386/7/18 و... .

در آن ها  آخرين  و  داشته اند  توجه  خانوار  زنان رسپرست  به  مختلف  سال هاي  در  توسعه اي  قوانني  اضافه   به 
 برنامه ششم توسعه و ذيل ماده 80 بند »ت« ، در راستاي كنرتل و كاهش آسيب هاي اجتامعي است: »تهیه و
 اجرای کامل طرح جامع توامنندسازی زنان رسپرست خانوار طبق قوانین و مصوبات شورای اجتامعی تا پایان
 اجرای قانون برنامه توسط ریاست جمهوری )معاونت امور زنان( با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتامعی
 و سایر نهادهای ذی ربط و تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسالمی و نظارت
 بر اجرائی شدن آن«. با اين حال اگرچه در بند »ت« ماده 80 برنامه ششم توسعه بر رضورت تصويب برنامه
 جامع زنان رسپرست خانوار توسط مجلس تاكيد شده اما هيئت دولت در 1398/2/29 به پيشنهاد شامره 28795
 مورخ 1397/3/8 معاونت امور زنان و خانواده اقدام به واگذاری مسئولیت تهیه، ابالغ و نظارت بر برنامه جامع
 توامنندسازي زنان رسپرست خانوار به معاونت منوده كه بر خالف نص برنامه ششم توسعه و رضورت تصويب

 آن در مجلس است اما اين پيشنهاد در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورخ يك مرداد ماه 1399 رد شد.8

 اما به این امر توجه داشت که حامیت بيش از اندازه از زنان رسپرست خانوار مانند شمشیر دو لبه می ماند زیرا
 اگر حاکمیت بیش از حد در سياست هاي خود بر حاميت زنان رسپرست خانوار از هر جهت تأکید مناید چه بسا
 برخی از زنان در سن ازدواج نیز دیگر تشکیل خانواده ندهند و یا برای برخی از زنان دارای همرس این شبهه به
 وجود آید که می توانند به راحتی زندگی مشرتک خود را بر هم بزنند و تحت چرت حامیتی کامل حاکمیت قرار
 گیرند.  هر چند اين حرف به معني رها كردن اين قرش از زنان در جامعه نيست اما بهرت است كه دولت ها در كنار
 حاميت و توامنندسازي زنان رسپرست خانوار به پيشگريي از افزايش تعداد اين زنان در جامعه نيز بيانديشند،
 زيرا هامنگونه كه در جدول باال نيز نشان داده شد در حال حارض ما هر ساله شاهد افزایش تعداد زنان رسپرست
خانوار در جامعه به هر دلیلی هستیم و آمارها نشان می دهد که تعداد این زنان طی دوره ده ساله )1385-

  1395( نزدیک به دو برابر شده است.

 

 7- اصول: سوم، دهم و چهل و سوم و... . 
8 . https://www.icana.ir/Fa/News/455095
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ابتدا از بعد اجتامعی به مسئلۀ زنان رسپرست خانوار خواهیم پرداخت. این یک موضوع بینارشته ای است. نکتۀ 
خیلی مهمی که باید آغازگر هر بحث و هر نظری در این راستا باشد؛ شناخت کامل نسبت به مسائل آن هاست. 
اینکه قانون به این موضوع توجه منی کند؛ سیاستگذاری ها به این سمت منی رود؛ یا به نظر می رسد آنان گروه  
رهاشده ای هستند که با مشکالت خاص خود در حال کلنجارند. در صورت عدم شناخت کافی منی توان برای 

مسائل راهکار ارائه داد.

متاسفانه تعداد زنان رسپرست خانوار در دهه اخیر افزایش پیدا کرده است. همین امر باعث بروز مشکالت و 
مسائلی می شود که هم جامعه را درگیر می کند و هم رسیدگی به آن را در بعد قانون گذاری، سیاست های اجرایی 

و برنامه ریزی ها با مسائل مختلفی مواجه کند. 

آمار ها نشان می دهد که رشد فزاینده زنان رسپرست خانوار به دالیل متعددی بستگی دارد مانند مرگ همرس, 
تجرد قطعی, اعتیاد مردان, زندانی شدن مردان و... به هنگام وقوع معضالت و آسیب های اجتامعی تعداد این 
زنان افزایش پیدا می کند و آن ها مجبور هستند، عالوه بر حل مشکالتی که درگیرش هستند؛ عنوان رسپرست را 
یدک بکشند. مضاف براینکه رسپرستی یک خانوار مشکالت خاص خودش را دارد با اضافه کردن عامل جنسیت 

مشکل دو برابر می شود. 

 هنگامی  که یک فراتحلیل بر روی مطالعاتی که در مرکز مطالعات زنان در قالب های تحقیق و پایان نامه مرتبط 
این جمع بندی در چهار بخش  نتیجه  پیدا می کنیم.  بندی دست  به یک جمع  انجام می دهیم  این موضوع  با 

خالصه می شود: 

زنان روی گسل
گفتگو با ملیحه شیانی، رئیس مرکزمطالعات و تحقیقات زنان و 

دانشیار دانشکده علوم اجتامعی دانشگاه تهران
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بخش اول: اولین چیزی که درباره ی زنان رسپرست خانوار شنیده می شود، وضعیت و مشکالت اقتصادی است. 
این موضوع گاهی اوقات خودش را به شکل فقر نشان می دهد. گاهی به شکل عدم اشتغال و بیکاری منایان 
می شود و در مواردی اشتغال نامناسب این زنان است. از سوی دیگر مشکالت اقتصادی آن ها به دلیل زن بودن، 
با نابرابری و نامناسب بودن درآمدشان گره خورده است. متاسفانه چنین وضعیتی رشایط زندگی این زنان را دشوار 

کرده است. 

وقتی در گوشه و کنار، زنان رسپرست خانواری را می بینیم, آن ها به مرگ همرسانشان اشاره می کنند و از بی 
پناهی فرزندانشان و اشتغالشان، به کارهایی مثل زباله گری و امثالهم می گویند. اغلب زنان رسپرست خانوار به 
جز گروه اندکی که از ارثیۀ خانوادگی برخوردار هستند و یا شغل پردرآمدی دارند، با این قبیل مشکالت اقتصادی 

و معیشتی درگیر هستند.

یا  کم سوادی  دچار  آن ها  و  پایین هست  اغلب  زنان  این  تحصیالت  متاسفانه  است.  آموزش  بحث  دوم:  بخش 
بی سوادی هستند. نکتۀ مهم تر سواد ثانویه است. سواد ثانویه به مهارت هایی گفته می شود که به واسطۀ آن 
دانش و آموخته های علمی زنان یا مردان عمیق می شود. اطالعات و آمارها حاکی از این است که زنان به خصوص 
در مقایسه با مردان فاقد مهارت های الزم برای ادامۀ زندگی و پیدا کردن شغل مناسب و درگیر شدن با مسائل 
هستند. یعنی سواد اولیه به عنوان مراحل مختلف تحصیلی و سواد ثانویه به عنوان مهارت های الزم برای مقابله 

با زندگی فعلی این زنان؛ اغلب در سطح پایین تری نسبت به مردان قرار گرفته است. 

در واقع این آموزش هایی که از سوی بهزیستی و دیگر موسسات به این زنان می شود برخالف ادعاهای خودشان 
کمک خاصی به زندگی آنان منی کند. تنها محدود به کمک های ادواری است که در سطح بسیار حداقلی اجرا 
می شود. حتی برای گرفنت آمار زنان رسپرست خانوار سازمان آمار از دادن آمار در این  باره اکراه دارد. یک آمار 

واقعی و یک بانک اطالعاتی مناسب در این زمینه وجود ندارد که کمک های الزم را به این گروه برساند.

زنان  تعامالت  دامنۀ  تحقیقات،  بنابر  است.  جامعه  در  زنان  این  اجتامعی  و  ارتباطی  شبکه های  سوم  بخش 
رسپرست خانوار یا به عبارتی در سطح گسرتده رسمایه اجتامعی، بسیار محدود و تنگ است. در این تعامالت 
واسطه هایی برای کمک گرفنت، یادگیری مهارت ها و کسب تجربه وجود دارد که این فرصت را زنان رسپرست 

خانوار از دست می دهند. 

یک بعد دیگر این قضیه, بعد فرهنگی است. متاسفانه نوع نگاه و برداشت هایی که از این افراد در جامعه 
وجود دارد؛ گاهی اوقات منفی و با نگاه های ترحم آمیز همراه است.  بسیاری از انگ های فرهنگی در این نگاه ها 
و برداشت ها وجود دارد. هم چنین خامنی که همرسش را به هر دلیلی از دست داده است، منی تواند با هر کسی 
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رفت و آمد کند. در رفت و آمدها با نزدیکان یا با محارم خودش نیز انگار همیشه زیر یک دوربینی قرار دارد و 
خود این امر مسئله ساز است. 

 اگر این موضوع را به مسئلۀ ازدواج مجدد ربط دهیم؛ نوع دیگری از مشکالت این افراد آشکار می شود. بسیاری 
از این افراد برای رهایی از این مشکالت تن به ازدواج مجدد می دهند. ولی آن انگ اجتامعی در بسیاری از 
اوقات، مانع از این می شود که ازدواج کند. از طرف دیگر، در رشایط سخت زندگی که منی تواند زندگی اش را 
بچرخاند, ناچار به ازدواج می شود. این موضوع عالوه بر رشایط سخت اقتصادی, مشکالت روانی متعدد برای 

این افراد دارد. 

بخش چهارم در واقع مشکالت جسامنی و روانی این زنان را دربرمی گیرد. به دالیلی مانند تنگنای مالی و عدم 
انواع بیامری ها می شوند. از طرف دیگر دامئا در حال نگرانی و اسرتس برای امور  مراقبت و رسیدگی، گرفتار 
زندگی هستند. به راحتی در فرهنگ جامعه  جا افتاده است که اگر زنی به اصطالح عامیانه به هر دلیلی بیوه 
هست و سایۀ رسی باالی رسش نیست. هرکسی به خودش اجازه می دهد که با این افراد هر نوع رفتاری را 

داشته باشد. 

در سیاستگذاری ها ضمن اینکه مشکالت اقتصادی مهم هست. باید در این بخش مدیریت و برنامه ریزی کافی 
وجود داشته باشد. اینطور نباشد که این افراد هر جا می روند با یک نوع نگاه و رشایط خاص قضاوت شوند. 

در سیاستگذاری ها باید به جایی برای مشاوره های ادواری اندیشیده شود. این مشاوره ها می تواند در کاهش 
تنش های آن ها موثر باشد و کمک زیادی به حل مسائل و مشکالتشان کند. از طرف دیگر خیلی از این زنان نه 
رصفا به دلیل برخورد های غلط بلکه به دلیل نبود همرس یا پدر برای فرزندانشان, کاهش تعامالت اجتامعی, 
وجود دغدغه های زیاد، اسرتس ها و تنش ها به عنوان زمینه ابتالی آنان به عنوان بیامری ها است. واژۀ سالمت 
اجتامعی در کنار سالمت جسامنی و سالمت روانی به ابعاد اجتامعی سالمت زنان مربوط است. در تحقیقی 

نشان داده شده که سالمت اجتامعی زنان رسپرست خانوار بسیار پایین است. 

یکی از دالیلی که در عمل برای این زنان کاری انجام نشده است عدم حامیت در برآورده شدن نیازهای اولیه 
این زنان مانند درمان و مسکن است. در واقع کارتی که از طرف شهرداری و سازمان های دیگر در سنین خاصی 
دریافت می کنند، برای مشکالت آنان جوابگو نیست. یک رسی از امکاناتی که در دسرتس این زنان قرار می گیرد 
که جزو سیاست های ادواری است و به همه ی افراد تعلق منی گیرد و از طرف دیگر به درستی مدیریت منی شود. 

در تئوری های روانشناسی و جامعه شناسی تاکید می کنند، زمانی که به نیاز های اولیه پاسخ درستی داده نشود؛ 
اولیه  نیازهای  عنوان  به  و...  مسکن  درمان,  تحصیل,  نان,  که  زمانی  منی شوند.  مطرح  ثانویه  نیازهای  طبیعتا 

هستند؛ موضوعی مثل فراغت، منی تواند دغدغه باشد.

اساتید، صاحب نظران و مسئولین اجرایی باید مرزبندی ها و تعاریف را رعایت کنند. برخی از زنان انواع و اقسام 
آسیب ها را چندین بار تجربه می کنند. به عنوان مثال یک زن معتاد, غیر از اینکه اعتیاد دارند؛ با مسائل دیگری 
مانند فحشا و امثالهم روبه رو است. اما همیشه این زنان را تحت عنوان های مختلف آسیب ها قرار می دهند 

یعنی اعتیاد به عنوان آسیب اجتامعی و زن معتاد زیر مجموعۀ این آسیب قرار می گیرد. 

برنامه ریزی  و  سیاستگذاری  بخش های  علمی  محافل  در  حاکم  رویکرد  به  مرزبندی  و  درست  تعریف  عدم 
برمی گردد. به همین دلیل وقتی چیزی تعریف درستی نداشته باشد، اقداماتی که برای آن پیش بینی و برنامه ریزی 

و سیاست گذاری  می  شود؛ دارای اشکال است. 

در اینجا به موضوع جامعه پذیری باید اشاره کرد. یکی از راه های اساسی برای تغییر نگرش ها و به تبع آن رفتارها 
جامعه پذیری است. منتها جامعه پذیری ای که قبل از هرچیز، در حوزه های اصلی و ساختاری جامعه تغییر ایجاد 

کند. یعنی آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، رسانه گروهی و ... . 

تا  می برد  زمان  نسل  یک  حداقل  طبیعتا  می کشد،  اینکه چقدر طول  است.  زمان بر  امری  جامعه پذیری  منتها 
خروجی آموزش ها و انتقال تجربه ها نهادینه شود. سپس جامعه پذیری صحیح رخ دهد. یعنی ممکن است در 
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سطح آکادمیک جا افتاده باشد ولی در سطح مدارس هنوز نهادینه نشده باشد.

برای مثال رسانه ملی و صداوسیام که بیشرتین مخاطب را دارد. کودکی که در حال آموزش، تجربه کردن و 
جامعه پذیری است و بزرگساالن آن را متاشا می کنند. به عنوان منونه هنگام پخش اذان و ایات قرآن که حالت 
معنوی دارد، نشانه های به کار رفته در آن قابل توجه است. معموال متام مشاغل نشان داده می شود، که همه 
افراد در حال رفنت به سمت وضو گرفنت هستند، اما خانم در این موقعیت کار خانه می کند. در همین منونه 
کوچک زنان خانه دار به حساب نیامده اند و همین در جامعه پذیری افراد موثر است. در مقوله جامعه پذیری 
باید نگاه ساختاری، نهادی و میانی باهم اصالح شود. بنابراین چه از طریق جامعه پذیری و چه روش های دیگر 

، بایستی الگوسازی درستی از زنان رسپرست خانوار و در نگاه کلی تر زنان اتفاق بیافتد.

از طرفی به نظر می رسد؛ بسیاری از سیاست های حامیتی هم باعث می شود به زنان رسپرست خانوار چنین القا 
شود که این ها بیش از حدی که باید، نیاز به حامیت دارند. در حقیقت این سیاست ها افراد را توامنند منی کند. 
االن هم در فیلم ها و رسیال های منایش خانگی می بینیم که زن به عنوان یک عامل منفعل دیده می شود. و 

همواره نیاز به حامی دارد. بنظر می آید که بخشی از این سیاست ها به این دلیل اجرایی نشده است که زنان 
رسپرست خانوار به شکل یک موجود منفعل در نظر گرفته می شوند که بدون حامیت دولت منی تواند کاری 

انجام دهد.

موضوع زنان رسپرست خانوار در برنامه چهارم دیده شده است. اما باید جایگاهی خاص برای این افراد درنظر 
گرفته شود و بعد به سمت سیاست گذاری های درست برود. اقداماتی به شکل پراکنده در کشور وجود دارد. مثال 
سازمان بهزیستی یا کمیته امداد یک رسی کمک هایی می کند. اما در واقع این  ها نشات گرفته از یک رویکرد 

مشخص در سیاست گذاری نیست. 

سیاست گذاری ها را می توان در دو بخش  قوانین و تصمیامت کالن در نظر گرفت. در حال حارض در خصوص 
مواردی مثل ساملندان حرکت هایی انجام شده است. اما باید در موارد دیگری همچون زنان رسپرست خانوار هم 

قبل از اینکه مشکالت عمیق تر شوند، بین سیاست گذاران و قانون گذاران, هامهنگی و نگاه کالن شکل بگیرد. 

در این جهت باید، تعریف دقیقی از این زن ها وجود داشته باشد. ثانیا طبقه بندی و طیف بندی در دسرتس باشد. 
در نهایت ناظر به این طیف بندی و طبقه بندی سیاست گذاری صورت بگیرد. نوع کمک ها بر طبق برنامه تعریف 
شده باشد. البته از این مهم تر زنان باید توامنند شوند. ممکن است از طریق آموزش و دوره های توامنندی و یا از 

طریق مشاوره های درمانی به توامنندی برسند. 
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حنان زارع دانشجوی دکرتی جامعه شناسی توسعه علوم اجتامعی گفت: زن رسپرست خانوار پدیده ای است که 
در جامعه در حال شکل گیری است. از سال90 تا95 , 12 الی 13 این گروه افزایش پیدا کرده اند. تا پیش از این 
علت رسپرست شدن زنان, فوت همرس بود. در حال حارض طالق بر این علت غلبه کرده است. این موضوع ناشی 

از تغییراتی است که در زمینه ی سبک زندگی در حال وقوع است.

وی در ادامه به مشکالت این زنان اشاره داشت و گفت: نکتۀ دیگری که وجود دارد این است که فرزندان این 
زنان دچار فقر و محرومیت می شوند این رشایط در اصطالحات توسعه به تلۀ محرومیت معروف است. در واقع 
این فرزندان در چرخۀ فقر و محرومیت قرار می گیرند و هامن اتفاقی که برای مادر افتاده, برای فرزندان هم 

رخ می دهد. 

این دانشجو در ادامه افزود: اوضاع برای فرزندان آن ها تشدید می شود. از آموزش جا می مانند. مجبور هستند 
که در سطح پایین اشتغال زایی کنند و مشاغل کم درآمد داشته باشند. در سیاست گذاری، فرزندان این افراد دیده 
نشده اند. در برنامه های توسعه، زنان رسپرست خانوار به عنوان یک گیرندگان منفعلی فرض شده اند، که به 

مصاحبه با حنان زارع، دانشجوی دکرتی جامعه شناسی توسعه 
اجتامعی دانشکده علوم اجتامعی دانشگاه تهران
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صورت ادواری یک رسی سیاست ها و حامیت های مقطعی برایشان اجرا می شود. هیچ ضامنت اجرایی ندارند و 
غالبا متکرث است.

برای زنان رسپرست خانوار اظهار داشت: در واقع سازمان های مختلف  از روند سیاست گذاری  انتقاد  با  زارع 
متولی این امور هستند و همین موازی کاری های زیادی را ایجاد کرده است. در نتیجه هیچ سیاست جامعی 
اجرا منی شود. در واقع هیچ شخص یا نهادی منی تواند پروفایل مشخصی از این زنان ارائه کند. ویژگی هایی مثل 

محدودۀ سنی, حوزۀ جغرافیایی, دالیل رسپرستی این زنان در عرصۀ سیاست گذاری نامشخص است. 

وی با ارائه مثالی در خصوص ضعف اطالعاتی سیاست گذاری ادامه داد: به عنوان مثال یک رسی از پژوهش گران 
مرگ همرس  را  اول  دلیل  پژوهش گران  از  دیگر  عدۀ  یک  اما  است  اول رسپرست شدن طالق  دلیل  معتقدند 
می دانند. یعنی راجع به این موضوع هم اجامع وجود ندارد. به همین علت در تحقیقات رساغ فراتحلیل رفته شد 

تا به یک سیامی کلی در این حوزه دست پیدا شود.

زارع افزود: الزم است یک بانک اطالعاتی دربارۀ این زنان شکل بگیرد. و اگر هم سیاستی بخواهد اجرا شود باید 
در راستای توامنندی این زنان باشد. سیاست ها نباید دوره ای و مقطعی باشد و با تغییر افراد و دولت ها، تغییر 

کند. بلکه باید در جهت تکمیل یکدیگر اجرا شود.

از جامعه پذیری متحجرانه در  با بررسی مسئلۀ فرهنگ و جامعه پذیری، گفت: بخشی  ادامه  این دانشجو در 
خانواده های ایرانی، تعریف صحیحی برای زنان و دخرتان ارائه منی دهد. یعنی زن در این نگاه خود را در قالب 
نان آور یا اینکه بخواهد درآمد داشته باشد، منی بیند. هنگامی که  بنابر دالیلی رسپرست خانوار می شود، هیچ چیز 
از اقتصاد و اینکه خودش باید این مسئولیت نان آوری را داشته باشد، منی داند. او نه آموزش دیده و نه بلد است. 

زارع با انتقاد از ارزش های متحجرانه و تاثیر آن بر روی زنان افزود: زن در این نوع جامعه پذیری متحجرانه، به 
عنوان کسی که منفعل است در نظر گرفته می شود و پدر باید از او حامیت کند و درآمد داشنت زن و دخرت در 
بسیاری از خانواده های ما دیده نشده و همواره زنان  به عنوان نقش های مکمل ایفای نقش کرده اند. اینکه خود 

زن نقش اصلی را داشته باشد و کسب در آمد کند، در بسیاری از خانواده های پذیرفته شده نیست. 

وی در پایان گفت: هم چنین در برنامه ریزی ها زنان رسپرست خانوار، عامالنی منفعل در نظر گرفته می شوند. 
به آن ها نگاه فرد عامل و مستقلی که می تواند فعال باشند، وارد نیروی کار بشوند، به منابع دسرتسی داشته 

باشند، وجود ندارد. 
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این موضوع مسئله مهمی است که به صورت زیر پوستی و غیر آشکار در جامعه وجود دارد. اگر به آن توجه 
نشود گاهی فاجعه هایی را رقم  می زند که برشیت به حیرانی  کشانیده می شود. حیران ازین که چطور یک انسان  
دست به کشنت عزیزان خود می زند، در حالی که در متام طول عمر بسیاری از تالش ها و حتی جنگ ها برای 
حفظ آرامش همین عزیزان بوده است. کسانی که وجودشان به زندگی ما معنا می دهد و در واقع معنای حیات، 

همین علقه به عزیزان است.

وی با ارائه مخترصی از صورت مسئله ادامه داد: پس چطور این فجایع به دست ما رخ می دهد؟ برای بررسی 
این موضوع باید با یک نگاه آکادمیک، علمی و به دور از اغراض خاص سیاسی، حزبی و جناحی، مسئله مورد 
قتل های  قاتل در  اختالالت روانشناختی فرد  پاسخ بدهیم که نقش  این سوال  به  قرار است  گیرد.  قرار  توجه 

ناموسی چیست؟

وجدانی همت گفت: حذف کردن یکی از عزیز ترین افراد زندگی خود یک رفتار سلبی و بسیار خشن است. 
در ابتدا باید توجه کرد که اگر این اقدام در حد یک اختالل روان شناختی کاهش داده و رصفا از منظر اختالالت 
روانشناختی به آن پرداخته شود، نگاه کاهش گرایانه رخ داده است که باعث می شود نتوان موضوع را از جوانب 

و ابعاد مختلف بررسی کرد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله قتل های ناموسی دارای زوایای بسیاری است، اظهار داشت: نیاز است 
چنین موضوع مهمی از زوایا و جوانب مختلف اعم از حقوقی، اجتامعی، روانشناسی، فرهنگ پژوهی و مباحث 
مختلف دیگر مورد بررسی قرار بگیرد تا با یک نگاه جامع بتوان برای جلوگیری از این فاجعه برنامه ریزی شود. 
بنابراین نگاه به این رفتارها نیازمند یک دید جامع و به دور از تک بعدی نگری است. اما به فراخور دانش و توان 
هرکس باید به تحلیل و تبیین موضوع بپردازد. در جهت این گزاره، من هم در این بحث از نگاه روانشناسانه 

تیشه به ریشۀ ناموس
مصاحبه با دکرت مهدی وجدانی همت، مدرس گروه مشاوره در 
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی
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به موضوع نگاه خواهم کرد.

انسان  است.  مهم  موضوع  یک  ناموسی  قتل های  بروز  در  روانشناسی  اختالالت  نقش  قطعا  داد:  ادامه  وی 
این ها باهم  از کنش های منطقی، احساسی، عاطفی، شناختی و رفتاری را در خود دارد که همۀ  مجموعه ای 
منجر می شود که انسان دست به یک اقدام بزند. یعنی همۀ رفتارهای انسان، من جمله خودکشی و دگرکشی یا 

قتل های ناموسی متاثر از این کنش ها است.

نشان  اقدام  این  واقع  در  و گفت:  تلقی کرد  نابهنجار  رفتارهای  در زمره  را  ناموسی  قتل های  وجدانی همت، 
می دهد نگرش، شناخت، احساس و رفتار رس زده از فرد، متناسب با هنجار جامعه نیست و از آن فاصله دارد. 

پس قطعا یک اختالل روانشناختی است. احتامل ابتالی فرد قاتل به چند اختالل وجود دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به اختالالت روانشناختی که باعث این قتل ها می شود، اظهار داشت: ممکن است 
فرد اختالل پارانویا داشته باشد. یعنی انسان هایی که همیشه تصور آسیب از ناحیه دیگران را دارند. از جانب 
دیگران احساس امینت منی کنند و همیشه نگرانند از طرف دیگران )که ممکن است بستگان آن ها یا دیگر افراد 

جامعه باشد( مورد تهدید قراربگیرند.

وی به اختالل دیگری اشاره داشت و گفت: اختالل دیگر اختالالت هذیانی است. افرادی که دچار سو مرصف مواد 
هستند. روان گردان یا محرک زا استفاده می کنند. یکی از مشخصه های مواد مخدر صنعتی توهم  و هذیان هایی 
است که فرد دچار آن می شود. آنچه دیگران منی ببینند و وجود ندارد را می بینند، آنچه دیگران منی شنوند و وجود 
ندارد را می شنوند و باور دارند. در این اختالل سیستم عصبی و حسی فرد دچار اختالالتی می شود که فرد دیگر 

منی تواند مطابق سبک زندگی سامل زندگی کند. 

وجدانی همت از اختالل سادیسم نیز در ادامه اختالالت نام  برد و در توضیح آن اظهار داشت: انسان هایی که 
از آزار و شکنجه دیگران لذت عاطفی می برند و ازین طریق آرامش کسب میکنند.

این استاد دانشگاه در ادامه به بسرتهایی که موجب ظهور این اختالل ها می شود اشاره کرد و گفت: قطعا فردی 
که این رفتارهای غیرمتعارف را بروز می دهد اختالل روانشناختی دارد. اما نکتۀ مهم تر بسرتهایی است که این 
اختالالت را پیش می آورد. قطعا باید از ایجاد این زمینه ها جلوگیری شود. براساس نگاهی در روانشناسی؛ بسیاری 
از رفتارهایی که انسان انجام می دهد جزء ذات انسان نیست، این رفتار کسب و آموخته شده است. اختالالت هم 

به اصطالح فلسفی بر انسان عارض شده است و جزء هویت انسان نیست.

وی در ادامه مبحث زمینه ایجاد اختالالت افزود: انسان از رس ناچاری به این رفتارها دست منی زند. درست است، 
وقتی این رفتار رخ می دهد ممکن است انسان به رفتار، خودآگاهی نداشته باشد. اما این رفتار به انسان وارد 

شده است و از ذات او نیست. قتل و خودکشی جزء ذات انسان نیست. بلکه انسان این رفتار را آموخته است. 

وجدانی همت به قابل آموزش و اصالح بودن این رفتارها اشاره داشت و گفت: اگر رفتار قابل تغییر نباشد، پس 
روانشناسی چه کارکردی خواهد داشت؟ اما مسئله این است که انسان چه میزان تغییر می کند؟ و برای این تغییر 

چه مولفه هایی الزم است؟ 

برای  دانست  باید  هرچیز  از  قبل  داشت:  اظهار  اختالالت  این  از  پیشگیرانه  نگاه  بر  تاکید  با  وجدانی همت 
جلوگیری از این رفتار چه باید کرد؟ ابتدا باید زمینه های ایجاد آن شناخته شود. چه اتفاقی موجب می شود، این 

اختالل در انسان به وجود آید. بنابراین امکان پیش گیری از این فاجعه وجود دارد. 

نابهنجار در یک پیوستار قرار  نابهنجار را دارای طیف خواند و گفت: رفتارهای  استاد دانشگاه رفتارهای  این 
می گیرند. تنبلی، بی کاری، لذت نربدن از زندگی، احساس شادی نداشنت و... می تواند رشوع این پیوستار و انتهای 
آن خودکشی، دگرکشی و یا قتل های ناموسی باشد. البته ابتدای این طیف که درجۀ خفیف رفتارهای نامتعادل و 

نابهنجار را در برمی گیرد به دلیل فراوانی در جامعه، در سطح پایین و کم قابل پذیرش است. 

وی سطح باالی این نابهنجاری ها را خطرناک دانست و در ادامه برای بررسی زمینه های آن به سال های اول زندگی 
تاکید کرد و گفت: سال های کودکی تاثیرگذار در وجود اختالالت بزرگسالی است. زیرا در این سال ها هویت فرد 
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در حال شکل گیری و انگاره های هویت درحال تثبیت شدن است. 

وجدانی همت در ادامه افزود: سال های نوجوانی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. فرد در پی کشف هویت، 
انگاره های شخصیتی و پاسخ دادن به سوال »من کیستم؟« است. انگاره های هویت وقتی شکل می گیرد که بتوان 

هویت فردی و هویت جمعی را تعریف کرد. هویت فردی پاسخی است که فرد در مورد خود ارائه می دهد.

این استاد دانشگاه ابعاد جسامنی، صفات و ویژگی های شخصیتی هر فرد را هویت فردی خواند و در ادامه به 
تعریف هویت جمعی پرداخت و گفت: هویت جمعی و اجتامعی؛ به معنای عضویت فرد در مجموعه های 

مختلف است. مثال عضویت در یک خانواده، کالس، مدرسه، طایفه، محله، شهر و ملیت است.

وی با توضیح بیشرت درباره هویت جمعی ادامه داد: در انگارۀ جمعی، انسان خود را در مقایسه با دیگران و با 
توجه به نسبتی که با دیگر افراد دارد، تعریف می کند. دایرۀ این تعریف کم کم گسرتده تر می شود. از عضو یک 
خانواده بودن به عضویت دریک جامعه می رسد. بنابراین موضوع مهم این است که هویت فردی و اجتامعی 
فرد که از کودکی تا جوانی درحال شکل گیری است چگونه تعریف شود. ممکن است زمانی انگارۀ هویت، قدرت 
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جنسیت برتر را در ذهن فرد شکل داده باشد.

این استاد دانشگاه با نگاه انتقادی نسبت به انگاره برتری جنسیتی، اظهار داشت: در این انگاره ها، برای منونه 
در ذهن فرد نوعی این گزاره که پرس بودن یعنی از جنس مخالف برتر بودن، شکل می گیرد. به دلیل پرس بودن 
می تواند برای جنسیت مقابل و جنسیتی که مادون و پایین تر است، تصمیم گرفت.گاهی این انگاره ها در افکار 

متحجرانه شکل می گیرد. این باورها بسیار آسیب زا و زمینه ساز اختالالت مختلف است.

البته این به معنای  ادامه به مسئولیت متقابل بین اعضای خانواده تاکید داشت و گفت:  وجدانی همت در 
نفی مسئولیت بین اعضای خانواده نیست. هم چنین باید تاکید کرد که باید احساس محافظت و یک پارچگی در 
خانواده وجود داشته باشد. اما باید دقت داشت که این احساس مراقبت به معنای مالکیت نیست. اما این گزاره 
به معنای نفی یکپارچگی و عدم محافظت اعضای خانواده از یکدیگر نیست. بلکه حتام باید این حس مراقبت 

از دیگر اعضای خانواده وجود داشته باشد. 

وی افزود: اعضای خانواده باید حواسشان به یکدیگر باشد. برای انسجام خانواده هر یک از اعضا؛ مادر پدر 
خواهر و برادر نقش مشخصی دارند. این توازن در نقش ها، خانواده را به یک پارچگی و انسجام می رساند. اما 

هرجا این حس مراقبت و حفاظت تبدیل به حس مالکیت شد و دیگران مثل برده و شیء تحت مالکیت فرض 
شوند، امکان رفتارهای نابهجار وجود دارد.

این استاد دانشگاه با اشاره به مفاهیم دینی به توضیح بیشرت مراقبت و مسئولیت در خانواده پرداخت و اظهار 
داشت:  در مفاهیم دینی هم آورده شده است که تنها مالک انسان خدا است. در عین حال انسان ها در قبال هم 
مسئولیت دارند و باید مراقب هم باشند. در خانواده توازن نقش، به تناسب ظرفیت ها و توانایی افراد وجود دارد 
ولی هیچ کس مالک دیگری نیست! بلکه ارزش هر شخص به تناسب انسانیت، درجه تقوا و تقرب او به خداوند 

است. در روانشناسی نیز هرشخص به تناسب انسانیت، قابل احرتام و ارزشمند است.

وجدانی همت در ادامه به ویژگی های فرهنگی اشاره داشت و گفت: البته انگاره های هویتی در جوامع مختلف 
نیز متفاوت است. در برخی جوامع به هویت های فردی و در برخی دیگر به هویت های جمعی توجه بیشرتی 
می شود. در تاریخ، سنت و گذشته برشیت همیشه اینطور تصور شده که زن رسمایه اجتامعی خانواده است. نه 
خود زن بلکه حیا عفت و پاکدامنی او بسرتی است که تربیت در آن رخ می دهد و رسمایه ی ارزشمند خانواده 

است. البته این به معنی نفی نقش مرد در ترببت و رشد نیست.  

این استاد دانشگاه با تاکید بر نقش ارزشمند زنان در خانواده گفت: پاکدامنی، حیا و پاکی زن، بسرت تربیت 
و رشد خانواده است که بسیار ارزشمند تلقی می شود. این موضوع باید منجر به توجه بیشرت به زن و حقوق 
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آن در خانواده شود. در نتیجه این توجه، ارزش نقش و جایگاه زن فی نفسه در خانواده باال می رود. اما گاهی 
اوقات افراد دچار کج اندیشی می شوند؛ به این معنا که اگر مرد احساس کند چیزی به این رسمایه خدشه وارد 

کرده است، زن باید از خانواده حذف شود.

وی افزود: حیا و پاک دامنی زن، برای تربیت خانواده، رشد انسان ها و حیات خانواده اعتبار و رسمایه است. 
اما نباید منجر به این نگاه شود که  اگر خانواده از این جنبه احساس خطر داشت،  زن را از خانواده حذف 
کند. بنابراین یکی از موضوعات وارده این کج فهمی است که برای حفظ اعتبار و رفع خطر از خانواده باید آن 

جنسیت حذف بشود.

وجدانی همت با بررسی وجه دیگر یک رفتار نابه هنجار، اظهار داشت: مسئله بعدی که باید به آن دقت کرد 
این است که هیچ رفتاری یک باره و آنی نیست. بلکه یک دوره ای را طی می کند تا اتفاق بیافتد. یعنی ابتدا فرد 
با موضوعی مواجه می شود که با آموخته ها و شنیده های خود مطابقت و سازگاری ندارد. در این زمان فرد دچار 

عدم  تعادل شناختی می شود. 

این استاد دانشگاه ادامه داد: این عدم تعادل شناختی در فرد احساس بدی را به وجود می آورد. احساس خطر 
می کند و دنبال راهکارها می گردد. پس زمانی که جرقۀ یک رفتار در ذهن و روان انسان زده می شود تا دست به 
اقدام درمورد آن رفتار بزند یک فرایند را طی می کند.. به طور مثال وقتی فرد در مورد یک عضو خانواده احساس 
خطر کند که این عضو آبروی خانواده را می برد یا به حیثیت خانوادگی لطمه می زند و هویت جمعی شان را 
خدشه دار کرده است، به رفتارهای مختلف فکر می کند و فرایندی را طی چند ساعت، چند روز و یا چند ماه یا 

حتی بیشرت طی می کند. در مورد خودکشی هم همین اتفاق می افتد و به صورت فرایندی رخ می دهد.
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وی در ادامه به پیشنهاداتی درباره، جلوگیری از این اتفاقات و قتل ها پرداخت و گفت: یکی از اقدامات این است 
که به مولفه های اولیه ی یک اختالل در افراد به عنوان زنگ خطر و هشدار نگاه شود. این افراد در  مدارس، 
خانواده و جامعه حضور دارند. برخی از این مولفه ها عبارت اند از؛ زمانی که انسان ها حوصله یکدیگر را ندارند 
خیلی منی خندند، تفریح منی کنند و در کل از کنار هم بودن لذت منی برند یعنی عواملی فرد را از حالت تعادل 

شناختی و عاطفی دور می کند. همین مسئله کم کم زمینه های اختالل را ایجاد می کند.

بعد از این ها  فرد به این فکر می کند که کاش اصال به دنیا منی آمد. چه زندگی بدی دارد و چه خوب می شد اگر 
به این دنیا منی آمد و... که ممکن است در آینده منجر به بروز رفتار خودکشی شود و یا افکاری همچون اینکه 

»وقتی کسی جنس خرابی دارد دیگر باید دور انداخت«، در او نهادینه شود.

وجدانی همت به تفکرات خطرناکی که در انسان ها باعث اعامل نابه هنجار می شود اشاره کرد و اظهار داشت: 
»آدم ها قابل تغییر نیستند و اگه کسی اعامل اشتباه دارد دیگر منی شود کاری کرد باید حذف شود«. وقتی فرد 
به این نگرش رسید باید زنگ خطرها به صدا در بیاید. در مدارس، مشاوران، در خانواده، اعضا و افراد مختلف 

در محل کار، تحصیل و...  باید همه به این عوامل اولیه توجه کنند.

وی در ادامه به ارتباط موثر بین افراد اشاره داشت و آن را یکی از عوامل موثر در شناخت اختالالت دانست و 
گفت: در روز چند دقیقه با دوستان، فرزندان و والدینامن صحبت می کنیم؟ صحبت های دوستانه و نه کاری. 
همۀ این ها کمک می کند، اعاملی که در آینده منجر به بروز رفتارهای نابهنجار می شوند، شناسایی شوند و بتوان 

از آن ها جلوگیری کرد.

 این استاد دانشگاه با تاکید بر پیشگیری از بروز اینگونه اتفاقات افزود: بنابراین در کنار مجازات های قانونی 
باید، اقدامات زیادی برای پیشگیری انجام داد تا فرد به مرحلۀ بروز رفتار نرسد. چون وقتی رفتار بروز کند، وارد 
مسائل حقوقی و مجازات می شود. رفتار از حیطه روانشناسی خارج می شود و مجالی برای برگشت نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: پس باید مبنا را بر پیشگیری قرار داد. وقتی این قتل ها به وقوع پیوست چون مسائلی مثل 
مجازات، تنبیه، مسائل حقوقی و بعد روانی جامعه از فرد جلوتر قرار می گیرد دیگر امکان درمان اختالل برای 
فرد نیست. اما آسیب های ناشی از این اتفاق برای خانواده مقتول اثرات مخرب روانشناختی دارد. باید به این 
خانواده ها توجه کرد و آن ها را مورد باز پروری قرار داد تا با مسئله کنار بیایند. در نتیجه در مسیر اصالح روند 

زندگی قرار بگیرند.

وجدانی همت در پایان، با تاکید بر بازشناسی و بازتعریف سنت ها گفت: در کنار این قتل ها گاها زمینه های 
غیر اجتامعی برای مجازات ایجاد می شود. مثال افراد خودشان برای هم مجازات در نظر می گیرند و قانون را 
پس گیرندۀ حقوق خود منی دانند. این موضوع باید مورد توجه باشد تا به قتل های رسیالی منجر نشود. در نهایت 
می توان گفت؛ با اصالح سبک زندگی و سنت ها؛ نه به معنای حذف آن ها بلکه بازشناسی و باز تعریف مفاهیم، 
آسیب زا  و  مخرب  اتفاقات  از  می توان  می شود  نابهنجار  رفتارهای  به  منجر  که  فرهنگ ها  خرده  در  خصوصا 

پیشگیری کرد.
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مطرح  زیادی  بحث های  تاکنون  ناموسی  قتل های  و  پدرش  دست  به  رومینا  کشته شدن  موضوع  خصوص  در 
شده است. در قانون فعلی مجازات اسالمی مصوب سال 92، ماده 301 پدر چنانچه مرتکب قتل شود، محکوم به 
قصاص منی شود، اما طبق مواد دیگر می توان پدر را در خصوص جرم ارتکابی عالوه بر دیه به مجازات تعزیری 
بین 3 تا 10 سال محکوم کرد. در این خصوص، از منظر فقه برخی بحث هایی کرده اند و اعتقاد دارند که این از 
احکام اولیه است. به همین دلیل اجامع فقها در آن وجود دارد. بنابراین منی شود از حکم ثانویه استفاده کرد و 

پدر یا پدربزرگ  قصاص منی شوند.

البته بعضی می گویند می توان از ماده 152 همین قانون استفاده کرد. در مادۀ 152 بحث تادیب والدین مطرح 
شده است. با توجه به این ماده، می توان این موضوع را مطرح کرد که اگر والدین در تادیب از حد متعارف تجاوز 
کنند و از طرفی هم با تصمیم و سبق سابقه بخواهند دست به اقدامی بزنند، حکم به قصاص می توان داد. البته 
این بحثی فقهی است که محل  آن اینجا نیست. اما آنچه در حال حارض در قانون وجود دارد، این است که پدر 

قصاص منی شود و فقط به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

اما یک رسی از بحث های متفرقه دیگری نیز هست که بعضی از علام مثل صاحب رشایع، محقق حلی یا شهید 
اول در خصوص این موضوع اظهار داشتند. براساس نظر آنان، پدر اگر فرزندش را  به قصد و عمد، کشت، می توان 
کفاره را هم برایش در نظر گرفت. در قانون فعلی ما رصفا تعزیر بین 3 تا10 سال  و دیه وجود دارد. البته کم و 
زیاد بودن این مدت نیز محل بحث است. اما باید در نظر داشت که 10 سال هم مدت کمی نیست. اما می توان 
در خصوص این مورد یا موارد مشابه در قانون مصوب شود که در زمان اجرای حکم، تخفیقات مقرر درقانون 

تبـِر تحجـر
وضعیت سنجی فقهی و حقوقی قتل های ناموسی
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شامل مرتکبین این جرائم نشود.

 ضمن آنکه می توان از مجازات های دیگری که با عنوان مجازات تکمیلی در قانون آمده ، استفاده کرد و مرتکب 
را عالوه بر مجازات های مقرر، طبق ماده 23 قانون مجازات اسالمی، محکوم منود. مجازات تکمیلی چیست؟ 
طبق قانون، دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص مجازات تعزیری، محکوم شده باشد، با رعایت رشایط 
ذیل در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد. مجازات تکمیلی مثل چه؟ 
مثال اقامت اجباری در جایی و یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی و یا یکرسی از رشایطی که در ماده 23 ذکر 

شده است. می توان از آن ها استفاده کرد. البته این ها بستگی به رشایط جرم  متهم دارد.  

بر اساس آنچه در اخبار آمده به پدر رومینا ظاهرا حدود 9 سال حکم داده اند. قصاص و تغییر حکم، نیازمند 
تغییر و تصویب قانون است. در حال حارض منی توان توقع داشت برخالف قانون، رای صادر شود. در خصوص 
افزایش تعزیر شاید بتوان بحث کرد؛ مثالً در گذشته این قانون وجود داشت که اگر در خصوص قصاص، اولیا دم 
گذشت می کردند، متهم آزاد می شد. اما بعدها از باب حکومتی وجلوگیری تجری مرتکب در جامعه، مجازاتی 
به  دم  اولیای  رضایت  درصورت  شود،  عمد  قتل  مرتکب  کسی  اگر  مجازات  این  براساس  شد.  مقرر  و  تعیین 
آزادی اش، در جامعه حضور پیدا کند، ممکن است جامعه را به اخالل بکشاند. به همین علت، به جهت صیانت 

از آرامش جامعه باید مجازات شود و بین 3 تا 10 سال در زندان برود.

در مسئله قتل های ناموسی باید به این نیز توجه کرد که در جامعه، بیشرت جنبه اجتامعی و احساسی وجود دارد 
و بحث ها قانونی نیست. اگر هم ایراد قانونی وجود داشته باشد باید اوال در مجلس تصویب شود، و از طرف 
دیگر این یک بحث فقهی و قانونی است و به دور از مسائل احساسی  نیازمند بحث علمی توسط اگاهان به 

مبانی فقه وقانون است.

برای مثال در خصوص خیلی از موارد، از جمله دیه زن و مرد، در قانون یک رسی تغییراتی طبق فتوای آقای 
خامنه ای، اعامل شده است. بنابراین هامنطور که گفته شد در جهت رفع موانع، باید عاملانه برخورد کرد و از 

مواجهه سطحی امتناع داشت.  

در موضوع مذکور، احساسات جامعه جریحه دار شده است. قتل یک دخرت به عواطف و احساسات جامعه خدشه 
وارد کرده است. اما باید توجه داشت در جامعه مرتقی، قانون فصل الخطاب است. باید در نظر داشت رصفا 

مجازات منی تواند مشکل گشا باشد. 

بررسی رشایط وقوع جرم و یا ارتکاب اعامل هنجارشکن در جامعه، باید مورد توجه قرار بگیرد. ظاهرا به این 
مسائل بی توجهی شده است. و اال حبس یا اعدام،  منی توانند پیشگیری  کند. در این راستا باید آموزش محوری 
دخرتامنان،  مادرامنان،  پدرامنان،  است.  آموزش   نیازمند  مستمر  طور  به  و  حال  همه  در  جامعه،  شود.  نهادینه 
پرسامنان، همه و همه نیازمند آموزش هستند. متاسفانه دانشگاه، مدرسه، ارگان و یا نهاد مشخصی عهده دار 

این امر خطیر نیست.

در این خصوص تنها به داشنت برنامه ای در صداوسیام اکتفا شده است. در فضای مجازی  نیز معموال مطالبی به 
صورت نادرست اراِیه می شود. درصورت ارائه مطالب درست نیز برای نیاز فعلی کافی نیست. بنابراین از چنین 

جامعه ای انتظار اصالح عمل فقط از طریق مجازات منی توان داشت.
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براساس تعریف دفرت کاهش آسیب های اجتامعی، زنان رسپرست خانوار، زنانی هستند که بدون حضور منظم 
یا حامیت یک مرد بزرگسال، رسپرستی خانواده را بر عهده دارند. رسپرست خانواده بـه کسی اطالق می شود 
که مسئولیت اداره اقتصادی خانواده را به دوش دارد و تصمیم گیری های عمده و حیاتی بـه عهده اوست. زنان 
رسپرست خانوار به عنوان قرش آسیب پذير جامعه در معرض انواع آسيب های اجتامعی و اقتصادی قرار دارند. 

اين زنان به علت تعدد نقش هايی که بر عهدۀ آن هاست، فشارهای زيادی را تجربه می کنند.

به دلیل همین آسیب پذیری، در بعد بین املللی و داخلی برای حامیت از زنان رسپرست خانوار، اسنادی تدوین 
شده است. برای مثال ماده 6 کنوانسـیون رفع تبعیض علیـه زنان، بر جلوگیری از اسـتثامر زنان تأکید می کند. 
مـاده 3 اعالم می دارد، انجام اقدامات مناسب برای تضمین توسعه و پیرشفت زنان در همه زمینه هـا و بهره مندی 
آن ها از حقوق برش صـورت پذیرد. مـاده 52 اعالمیه جهانی حقوق بشـر ترصیح می کند هر انسانی سـزاوار 
یک زندگی بـا اسـتانداردهای قابل قبول برای تأمین سالمتی و رفاه خـود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، 

رسپرستاِن بی رسپرست
وضعیت سنجی حقوقی زنان رسپرست خانوار

.سینا محمدی، کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه
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پوشـاک، مسکن، مراقبت های پزشـکی و خدمات اجتامعی رضوری اسـت. 

در حیطۀ قانون گذاری داخلی هم در مجلس شورای اسالمی حامیت از زنان رسپرست خانوار از سال 62 مطرح 
با تشكيل نخستني مجلس شوراي اسالمي، قانون تامني زنان و كودكان يب رسپرست، آبان 1362به   . شده است 
تصويب رسيد و سپس روند قانون گذاري در اين زمينه طي سال هاي 1371، 1374، 1383 و 1387 ادامه يافت. 
در این روند، وظايف و حدود كاري سازمان هاي حاميتگر مثل، وزارت رفاه، بهزيستي و كميته امداد مشخص شد. 

از جمله طبق قانون جامع رفاه و تامني اجتامعي كه در سال 83 به تصويب رسيد، مشخص شد دولت به عنوان 
متولی رفاه اجتامعی وظیفه دارد برنامه ریزي و سیاست گذاری را در حوزه های رفاهی، حامیتی و بیمه ای برای 

رفاه عموم انجام دهد. هم چنین بهزیستی و کمیته امداد نيز همکاری های الزم را در این زمینه داشته باشند.

به  مکلف  را  دولت  که  قانونی  مواد  نیستند  کم  متولی،  دستگاه های  بودن  معین  با  که  گفت  باید  بنابراين   
كودكان  و  زنان  تامني  قانون  از  می توان  مثال  به طور  کرده است.  خانوار  رسپرست  زنان  حوزه  در  برنامه ریزی 
و  توانبخيش  پوشش  افزايش  قانون  استيجاري،  واحدهاي مسكوين  عرضه  و  احداث  تشويق  قانون  يب رسپرست، 
حاميتي معلوالن و زنان رسپرست خانوار توسط سازمان بهزيستي كشور، آيني نامه اجرايي قانون تامني زنان و 
اقدامی، نسبت بدان ها  تاکنون گزارش  اما  برد.  نام  بيمه زنان خانه دار رسپرست خانوار  كودكان يب رسپرست و 

وجود نداشته است. 

این مسئله احتامال حکایت از عدم اجرای آن ها می کند.یا اینکه این موضوع از اولویت دستگاه های متولی خارج 
شده و همین موجب نگرانی است. باید گفت که دستگاه های متولی نه تنها در منت قانون بلکه بنابر برنامه 

مکلف به تصمیم سازی در این حوزه هستند.

هم چنین در برنامه های توسعه ای از برنامه اول تا ششم موضوع حامیت از زنان رسپرست خانوار دیده شده است. 
زنان  از  حاميت  براي  حاميتي  خاص  بيمه  تامني  به رصاحت  توسعه  چهارم  برنامه   69 ماده  در  مثال  طور  به 
به همكاري  دولت موظف  توسعه  پنجم  230برنامه  ماده  در  پيش بيني شده است. هم چنین  خانوار  رسپرست 
با سازمان ها و دستگاه هاي ذيربط توسعه و سامان دهي امور اقتصادي معيشتي با اولويت ساماندهي مشاغل 

خانگي براي زنان رسپرست خانوار و زنان بدرسپرست، تامني اجتامعي و.... شده است. 

اما در برنامه ششم توسعه در موارد متعددی به موضوع زنان رسپرست خانوار اشاره شده است. در ماده دوم 
برنامه، موضوع اشتغال و تامین منابع مالی زنان رسپرست خانوار در اولویت قرار گرفته  و در ماده 80 برنامه نیز 

به موضوع کنرتل آسیب های اجتامعی به زنان رسپرست خانوار توجه شده است.

از زنان رسپرست خانوار برای  بنابراین به نظر منی رسد که خأل قانونی و برنامه ای برای کنرتل رشد و حامیت   
مامنعت از ورود آن ها به چرخه آسیب های اجتامعی وجود داشته باشد. بلکه موازي كاري نهادها، هدف سازي 
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كوتاه مدت، غلبه نگرش حاميتي و تلقي ساختاري از فقر است كه موجب شده تا نگاه درستی برای برون رفت 
از وضعیت فعلی وجود نداشته باشد. 

اشکال جدی در این است که با وجود گذشت چند سال از رواج و افزایش پدیده زنان رسپرست خانوار هنوز 
و متام  ندارد  آمار درستی وجود  اجرا نشده است. حتی  زنان رسپرست خانوار  براي  كامل  و  يک طرح جامع 
انجام شده به صورت مقطعي بوده است. در برخی اظهار نظر های مسئولین تعداد زنان رسپرست  خدمات 
خانوار و بی رسپرست تا حدود 4ملیون نفر تخمین زده شده که رو به فزونی است. بدیهی است که این جمعیت 

قابل توجه در معرض مشکالت و آسیب های بسیاری هستند.

 امید است رضورت قانونگذاری های مبتنی بر مصالح و مفاسد امروز، عقل جمعی، آمار ها و آسیب شناسی دقیق 
و راهکارهای عملی و تخصصی در این حوزه بیش از پیش احساس شود. شایان ذکر است الیحۀ توامنند سازی 

زنان رسپرست خانوار که در شهریورماه امسال در کمیسیون بودجه رد شد تا همچنان این خأل باقی مباند.

هم چنین نیاز به چاره اندیشی و بازنگری فقهی در حیطۀ حقوق زنان به طور خاص، زنان رسپرست خانوار دیده 
می شود برای مثال؛ در خصوص مسئلۀ حضانت که انجام وظایف مربوط به آن به نحو احسن طبیعتا دغدغۀ 
خود مادران رسپرست خانوار هم هست، بعضا چالش ها و موانعی به وجود می آورد. یکی از این چالش ها، 
تعارضاتی است که با نقش جد پدری مطرح می شود. باید گفت با توجه به ساختار اجتامعی و شکل نهاد 
خانواده در زمان کنونی، در جغرافیای ایران، عقل و عرف ایجاب می کند که در نبود پدر، برای حضانت فرزند، 
مادر در اولویت باشد و اگر توان ایفای این نقش را داشت مصلحت فرزند هم حکم می کند که مادر حضانت 

را به عهده بگیرد و حضانت جد پدری استثنا شود. 

البته نقش جد پدری، والیت و حضانت او در ساختار قبیله/عشیره/خاندانی و خانواده های پرجمعیت، منطقی، 
موثر و موافق مصلحت بوده است. کام اینکه اگر در مناطقی همچنان این نظم اجتامعی برقرار است، عرف هم 

متامیل به هامن ایفای نقش جدی و حداکرثی جد پدری  است.

 اما ساختار اجتامعی در غالب مناطق ایران و خصوصا مناطق شهری کارایی نقش حضانت و مصلحت فرزند 
را عقال و عرفا بیشرت در حضانت مادر محقق می شود. البته در حیطۀ قانونگذاری هم بیش از پیش به اصل 
مصلحت توجه شده است. برای مثال می توان به مواد 41 و 45 قانون حامیت خانواده مصوب 1391 اشاره کرد. 
در مسائل اقتصادی و تصدی گری های اجتامعی و اشتغال زنان هم نیاز است تا به سیرۀ عقال و مصلحت سنجی 

نظرداشت. تا از موانع و مشکالت پیش روی قرش آسیب پذیر زنان رسپرست خانوار کاسته شود. 
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تخریب این منازل دالیل متعددی دارد. مهاجرت ها، قانون کاربری اراضی و شهرداری ها از جمله این علل است. 
متاسفانه آلونک نشینی و به تعبیری حاشیه نشینی مسئله و چالش بزرگی در مدیریت شهری است. طبق فرضیه 

واقعی انقالب اسالمی باید با این مسائل درست برخورد شود. اطراف خود تهران نیز این پدیده وجود دارد.

رفیعی در ادامه از تجربه عینی سفر خود به بندرعباس گفت: من خودم از این مناطق بازدید کردم. با ساکنین 
این مناطق مفصال صحبت کردم و خانه هایشان را دیدم. یک درد مشرتک در میان آن ها وجود دارد. این درد 
مشرتک مهاجرت های بی رویه است. طبق آماری که ما گرفتیم متوجه شدیم که اطراف تهران بالغ بر 90 درصد 

افراد درگیر مهاجرت بی رویه هستند.

وی در ادامه با توضیح بیشرت مهاجرت بی رویه، ترصیح کرد: برخی از شهرهای خودشان به تهران مهاجرت کردند. 
درصد قابل توجهی نیز اتباع هستند که به صورت غیرقانونی جمع شدند. برای حل این مسئله باید به ریشه و 
علل مهاجرت بازگشت. بحث مهاجرت همواره وجود دارد و جالب اینکه نرخ مهاجرت از برخی شهرها در 35 

سال گذشته تقریبا ثابت است. 

این مناینده مجلس در ادامه گفت: درکل آمارها فزاینده و صعودی است یعنی اینکه از برخی شهرها همواره 
نرخ مهاجرت وجود دارد. این شهرها با وجود داشنت منابع طبیعی خوب؛ بیشرتین مهاجرت را خصوصا به تهران 
می کنند. این نشان می دهد که سیاست گذاری درستی برای بهره مندی از این منابع طبیعی و بومی سازی صنایع 

در این شهرها صورت نگرفته است. 

با اشاره به مسئله ماده 100 اظهار داشت: ماده100 مردم را در سکونت های شهری و اطراف شهرها  رفیعی 
دچار چالش جدی کرده است. یک بروکراسی پیچیده ای را ایجاد می کند. بارها این قضیه مورد اشاره و بررسی 
قرار گرفته است. حتی آیت الله رئیسی نیز خودشان ورود کردند و بحث احیای حقوق عامه در کمیسیون ماده 

100شهرداری ها را پیگیری کردند. به نظرم باید این قانون مورد بازنگری و اصالح قرار بگیرد.

اینکه زن  بر  کنند. مبنی  اضافه  قانون  این  به  باید، تبرصه  ای  تکرار نشود  این موارد  اینکه  برای  اما  افزود:  وی 
رسپرست خانواری که از لحاظ مالی توانایی ندارد، به  استانداری, کمیتۀ امداد, نهادهای حامیتی و... معرفی شود. 

سپس مسکن آن زن رسپرست خانوار تامین شود. بعد ماده 100 را اجرایی کنند.

سوختگان حاشیه
.مصاحبه با سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و عضو 

فراکسیون زنان مجلس شورای اسالمی

امره چهارم _پاییز99
صلنامه قدِم زنان_سال اول_ش

ف



مناینده مردم تهران با اشاره به ضعف ها و خال های موجود در سیاست گذاری، گفت: اگر تصمیامت در کشور 
براساس، اصل آمایش رسزمینی استوار باشد، چنین اتفاقاتی نخواهد افتاد. اتفاقی که برای کشور هزینه زاست 

و کرامت افراد جامعه زیر سوال می رود. 

وی با اشاره به تبعیض در اجرای قانون در برخورد با طبقات مختلف جامعه، اظهار داشت: نهادهای حامیتی 
باید  رصدهای میدانی خودشان را متکی به تصمیامت در اتاق ها و پشت میز ندانند. رصدهای میدانی باید 
وجود داشته باشد. هم چنین به آمار دقیقی نیاز است تا بتوان سیاست گذاری درستی انجام شود. در کشور 

نهادهای حامیتی کم نیست. هم چنین بودجه  در اختیار است. تنها باید ساماندهی درستی انجام داد.  

رفیعی در ادامه با تاکید بر بحث زنان رسپرست خانوار و لزوم حامیت از آنان ترصیح کرد: در این موضوع 
نیاز است تا قانون دامئی حامیت از زنان رسپرست خانوار تدوین و تثبیت شود. البته مهم تر از نوشنت قانون، 
اجرای آن است. به شدت عالقمندم و پیگیری می کنم که قانونی تصویب و آیین نامه های اجرایی هم الساعه 

و تقریبا هم زمان با قانون پیشنهاد شود.

بیافتد تا ضامنت اجرایی قانون در کشور وجود داشته باشد. فکر می کنم مسئلۀ  باید  اتفاق  این  افزود:  وی 
توامنندسازی زنان رسپرست خانوار با محور و تاکید بر درآمدزایی آن ها باید یکی از اولویت های مهم باشد. 

اینها نه در شعار بلکه در عمل باید اتفاق بیافتد و این هامهنگی قوای و دستگاه های مختلف را می طلبد. 

این مناینده مجلس در پایان با تاکید بر ضامنت و اهمیت اجرایی شدن قانون گفت: به عنوان مثال از تصویب 
قانون تسهیل ازدواج 15 سال می گذرد. اما هنوز آیین نامه های اجرایی آن ابالغ نشده است. این اتفاق خوبی 
نیست. با اینکه محتوای قانون, محتوای خیلی فاخری است اما وقتی اجرایی نشود دردی را از جامعه دوا 
این  متاسفانه سیاست زدگی که طی  و  از هرگونه شعارگرایی  فارغ  زنان رسپرست خانوار  در بحث  منی کند. 
سال ها با آن مواجه بوده ایم، باید یک اقدام موثر و عملیاتی که ساماندهی و نظارت مناسبی داشته باشد، 

اجرایی شود.
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قرن ها پیش ارسطو با تعریف انسان به »حیوان ناطق« بر سخن گفنت به مثابه تجلی تفکر و وجود انسانی تاکید 
کرد. در این معنا، سخن گفنت به واسطه »زبان« نقشی اساسی در انسان بودن ما به عنوان موجودات ناطق ایفا 
می کند. این اهمیت آنجا آشکار می شود که ارسطو عدم »زبان« برای حیوانات را حاکی از عدم نطق می داند. 
با این همه و فارغ از طرح تامل برانگیز ارسطو، انسان چرا سخن می گوید؟ سخن ارسطو از قوه است: انسان 
ذاتا می تواند سخن بگوید زیرا واجد زبان است اما چیست که باعث می شود انسان این قوه را بالفعل مناید؟ به 

عبارتی انسان »می تواند« سخن بگوید اما چرا »باید« سخن بگوید؟ لزوم تبدیل این امکان به فعلیت چیست؟

هر انسان به طور شهودی می داند که »هست« اما الزم می داند این »هستی« را ابراز کند. ابراز هستی در قالب 
»کار« صورت می گیرد. »کار« در این معنا هرگونه ابراز هستی است فلذا حوزه اش از اعامل جسامنی فراتر می رود 

و »گفنت«، »نوشنت« و... را نیز شامل می شود. 

»زبان« که نوشنت و گفنت و صدالبته خواندن و شنیدن را ممکن می سازد نقش مهمی در ابراز هستی ما ایفا 
می کند. این پیوند تاجایی است که هر »کار«، گویی »گفنت« چیزی است. هرچند عملی جسامنی باشد. اینجاست 

که بدن نیز واجد »زبان« می شود )به ترکیب »زبان بدن« دقت شود(.

 به این صورت می توان به پرسش »چرا سخن می گوییم؟« چنین پاسخی داد: ما سخن می گوییم تا نشان بدهیم که 
»هستیم«! اگر کسی هیچ »کار« نکند در واقع هستی خود را برای دیگران ابراز منی کند و به این صورت هرچند 
»هست« اما برای دیگران »نیست«! در این صورت تحمیل سکوت نوعی قتل است! )چنین طرحی از سکوت نباید 
با توصیه های عرفانی و سلوکی خلط شود زیرا اوال سکوت عارف خودخواسته و اختیاری است و ثانیا سکوت در 

نزد عارف قدمی به سوی فقر و فناست و بیش از آنکه ناقض عرض بنده باشد موید آن است(. 

سخن گفنت به مثابۀ بودن
و

امیرحسین کاشانی نیا، کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
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همین نکته است که بحث »آزادی بیان« را پیش می کشد و بنیانش را مستحکم می کند زیرا نفی »بیان« شخص 
درواقع نفی موجودیت او نیز هست. زیرا بیان چیزی جز بروز هستی شخص نیست!)البته آنچه در حال حارض 
به عنون آزادی بیان شناخته می شود، همچون بسیاری از مسائل دیگر به ابتذال و انحراف کشیده شده است؛ 

تفسیر مطلق از آزادی بیان نقض ماهیت خود آزادی خواهد بود!(

از این جهت زنان اگر »کار« نکنند گویی اساسا »نیستند«! نکته بسیار مهم آن است که »کار« در اینجا به اشتغال 
داللت ندارد بلکه هامنطور که گفتیم ناظر به هرگونه ابراز هستی است. به عبارتی منظور »حضور« زنان است؛ 
»نیست بودن« شخص منفعل از آن جهت است که در جهان دیگر انسان ها »حضور« ندارد و در واقع »کار« 

متضمن همین »حضور« است. 

وقتی از لزوم »کار« زنان سخن می گوییم لزوما به معنی اشتغال نیست. بلکه به معنای آن است که زنانگی زن 
در جامعه »حارض« باشد. این حضور نیز به معنای آن نیست که زنان لزوما آشکارا در میدان جامعه فعالیت کنند 

)در واقع این قبیل تصورات نفهمیدن اصل مساله و تقلیل آن به حضور فیزیکی است(.

 بلکه منظور آن است که اوال زنان واجد »زبان« )به مثابه مصداق مهمی از »کار«( شوند. ثانیا این »زبان« را 
به »سخن« آورند و ثالثا جامعه به این سخن، »گوش« فرادهد. چه بسا در جامعه ای زنان در متامی عرصه های 

اجتامعی حضور فعال داشته باشند اما »زبان« نداشته باشند و »سخن« نگویند! 

با این حال سخن نگارنده به هیچ وجه منافاتی با اشتغال زنان ندارد بلکه می خواهد این نکته را گوشزد کند که 
»حضور«، رصفا با »اشتغال« محقق منی شود و حتی ممکن است اشتغال زنان با ایجاد توهم حضور در جامعه 

حجابی شود که ما را بیش از پیش از مساله اصلی غافل می کند!

اهمیت سخن گفنت زنان وقتی بیش تر خود را نشان می دهد که واقف شویم حقیقت و هستی به واسطه هر 
سخن بخشی از خود را آشکار می کند. زبان زنان حجابی از حجب حقیقت را می افکند. حجابی که زبان مردان 
نه تنها نسبت به آن غافل است بلکه حتی توانایی التفات به آن را ندارد! از همین رو سخن گفنت زنان نه فقط 

منفعت خودشان بلکه منفعت انسان را محقق می کند.

  تا به این جا دریافتیم سخن گفنت در نظر ارسطو نشان نطق است و وجه ممیز انسان از دیگر موجودات. سوالی 
طرح کردیم: انسان »می تواند« سخن بگوید اما چرا »باید« سخن بگوید؟ چنین پاسخ دادیم که انسان الزم می داند 

وجود خود از طریق »کار« ابراز کند. 

»کار« در اینجا در معنای عرفی نیست بلکه هرگونه ابراز هستی است. در این بیان »سخن گفنت« از مصادیق مهم 
و بارز »کار« است. چنانکه گویی با آن به اتحاد می رسد. به عبارتی ما با هر »کار« می خواهیم چیزی »بگوییم«، 

به این صورت همه چیز واجد زبان است حتی بدن!

 سپس با مدد از همین تلقی نشان دادیم که چگونه تحمیل سکوت به علت نفی سخن و کار به نوعی کشنت 
شخص است. از اینجا لزوم کار کردن زنان را نتیجه گرفتیم و گوشزد کردیم در اینجا منظور اشتغال زنان نیست 
بلکه منظور »حضور« زنان است. این حضور محقق منی شود مگر با زبان مند شدن زنان، سخن گفنت با آن زبان و 

گوش دادن جامعه به آن سخن.

 در آخر اشاره کردیم که زبان زنانه بخشی از هستی را برای ما مکشوف می کند که در حالت عادی مکتوم است! 
)دومین بنیان آزادی بیان همین مکشوف شدن حقیقت در زبان است، اولین بنیان، »بیان« به مثابه ابراز هستی 
بود که در منت به آن اشاره کردیم(. در یادداشت بعدی این سخن را بسط خواهم داد که چگونه سکوت و حذف 

زنان می تواند بخشی از حقیقت را به دار بیاویزد! 
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به مربوط  قوانین  در  تغییراتی  برادرش،  توسط  پاکستانی،  معروف  مدل  بلوچ  قندیل  قتل  از   بعد 
اصالحات این   از  بخشی  که  نیست  ذهن  از  دور  خیلی   اما   داد.  رخ  درپاکستان  ناموسی    قتل 
به منجر  بلوچ،  قتل  از  پیش  چندماه  که  مستندی  بدانیم.  رودخانه  در  دخرتی  مستند  از  متاثر   را 
گرفت. جای  رسانه  فضای  در  خوبی  به  و  شد  چنائی  عبید  رشمین  برای  اسکار  دومین     دریافت 

آن با مردی که عمویش مخالف  ازدواج  دلیل  به  راوی حکایت دخرتی است که  این مستند،   عبید چنائی در 
 بوده است، مورد دشمنی خانواده قرار می گیرد و توسط پدر و عمویش مورد اصابت گلوله واقع می شود. اما
و  در او دستگیر می شوند  پدر و عموی  زنده می ماند.  این دخرت  و  به گونۀ دیگری رقم می خورد   رسنوشت 
 پشت  میله های زندان اینگونه صحبت می کنند: اگر به عقب  برگردیم، دوباره او را خواهیم کشت! او آبروی
 ما را ریخته است  و ما  با کشنت او در جامعه به رشافت معروف شده ایم. حتی اگر مبیریم هم دوباره اینکار
سفیدان ریش  با  به صحبت  پرونده  باسواد  وکیل  مستند،  در  این رصاحت  چیست؟  علت  کرد!   خواهیم   را 
به غیرت و رشافت معروف شده است. چنائی قاتل،  نیز موافق هستند که  آنان  قاتل می پردازد.   محل زندگی 
 به خوبی در این بخش اهمیت فرهنگ سازی را نشان می دهد. مفهومی که به ذهن متبادر می کند این است
روبه رو پایان چنین حوادثی  با  باز  اصالح شوند،  قوانین هم  اگر  فرهنگی، حتی  با چنین  در جامعه هایی   که 
پدر می داند و را موافق عمل  نیز خود  او  قربانی صحبت می شود.  با خواهر  بود. حتی در بخشی   نخواهیم 
برخورد از  ترس وی  از  ناشی  او،  این صحبت  زیاد  احتامل  به  البته  بزرگی می شامرد.   را خاطی   خواهر خود 

دخرتی در رودخانه
یادداشتی دربارۀ مستند دخرتی در رودخانه

نازنین فرامرزی، کارشناسی حقوق دانشگاه تهران
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 مردان خانواده بوده است.چنانچه پدر اعالم می کند که دیگر بعد از این حادثه، دخرتان دیگرم هرگز اقدام به
به نوعی ضامنت اجرا است. نیاز  ناموسی، احساس  از علل قتل های   چنین کارهایی نخواهند کرد. یعنی یکی 
مهم نکته  کند.  جلوگیری  شنیع  اتفاقات  از  و  کند  تضمین  را  خانواده  آبروی  و  عفت  حفظ  بتواند  که   چیزی 
 در این بخش این است که به هر حال پدر،  نیاز به یک ضامنت اجرا برای خواسته های منطقی خود )نه هر
نهادهای به  آن  از  بود؟ قطعا بخشی  به عهدۀ چه کسی خواهد  این ضامنت  تامین  دارد. وظیفۀ   خواسته ای( 
 فرهنگ سازی در جامعه بازخواهد گشت. در واقع بستگی به این دارد که این نهادها، چگونه تعریف درستی
با رفتار غلط، فراهم کنند. ارائه دهند و بسرت را برای رفتار درست و مقابلۀ منطقی    از مفهوم عفاف و آبرو 

مستند از  بخش هایی  منی کند.  غافل  قوانین  اصالح   رضورت  از  را  چنائی  فرهنگ سازی،  اهمیت   اما 
دارد. اختصاص  ناموسی  قتل های  باب  در  قانونی  خالءهای  به  راجع  پرونده  وکیل   صحبت های    به 
از قاتلین  بخشش  عدم  صورت  در  منی تواند  که  جهت  آن  از  حقوقی،  نظام  ضعف  به  وکیل   اشارات 
است. اهمیت  حائز  بسیار  جرم  این  اجتامعی  بعد  به  او  توجه  هستند.  دقیق  بسیار  کند،   دفاع   دخرت 
می داند. امر  این  تکرار  از  جلوگیری  را،  خود  گذشت  عدم  علل  از  یکی  هم  دخرت  خود  که     چنانچه 

مجبور قتل،  به  قاتلین  دوبارۀ  اقدام  و  خانواده  دو  بین  بیشرت   نزاع  از  جلوگیری  برای  دخرت  این  هرحال   به  
آن که بخشش  بیان می کند  پلیس  توجه هستند.  رابطه جالب  این  در  پلیس   به گذشت می شود. صحبت های 
هیچ که  چرا  کنند.  ناموسی  قتل های  به  اقدام  بیشرتی  افراد  که  می شود  باعث  و  بوده  اجبار  روی  از   دخرت 
 هزینه ای برای آنان نخواهد داشت و این کابوسی برای پلیس است که باز هم شاهد چنین جنایاتی خواهد بود.

پدر، اجازۀ  بدون  خانه  از  دخرت  خروج  که  می شود  اشاره  موضوع  این  به  قاتل  صحبت های  از  بخشی   در 
از دیگری  جای  در  اما  کند.  برخوردی  چنین  فرزندش  با  که  داشته است  حق  او  و  نیست  اسالم  دستور   طبق 
نداده اند پدر  یک  به  اجازه ای  چنین  اسالم هرگز  تعالیم  که  گفته می شود  موضوع،  به همین  اشاره  با   مستند 
دین از  درست  تفسیر  وجود  رضورت  بخش  این  در  است.  شخص  خود  غلط  درک  از  ناشی  برداشت،  این   و 
قانون مجریان  و  قانون گذاران  که  زمانی  تا  است.  توجه  مورد  جامعه  سطح  به  تفسیر،  آن  آموزش  سپس   و 
بیاندیشند. آن  برای  منطقی  راه حل های  منی توانند  داشته باشند،  موضوع  این  از  اشتباهی  تفسیر   نیز 

 به طور خالصه، باید گفت که در این مستند، به خوبی به برخی از ریشه ها و علل قتل های ناموسی اشاره شده است.
 باید در نظر داشت که اصالح این وضعیت، هم از دریچۀ قانون و هم از دریچۀ فرهنگ گذر می کند. این دو بر
 هم اثرگذار هستند و پرداخنت به بخشی نباید ما را از بخش دیگر غافل کند. چنانچه می بینیم که با وجود تغییر
  و اصالح قوانین در پاکستان، متاسفانه باز هم شاهد آمار بسیار باالیی از قتل های ناموسی در این کشور هستیم.
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اوریانا فاالچی یکی از مشهورترین زنان نویسنده و روزنامه نگار , نویسنده ی کتاب های معروف مصاحبه با تاریخ، 
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد و جنس ضعیف است. در اینجا به بررسی کتاب "جنس ضعیف" او می پردازیم. 

روزی مدیر روزنامه ای که فاالچی در آن مشغول فعالیت بود؛ از او خواست به کشورهای رشقی سفر کند تا 
گزارشی از زنان آن رسزمین ها به دست بیاورد. در ابتدا فاالچی به اهمیت چنین گزارشی با دیده ی تردید نگاه 
می کرد. اما پس از چندی سفر خود را با این دغدغه که مشکل زنان "زن بودن است" آغاز می کند. سفر او, سفری 
به رسزمین های رشقی پاکستان, هندوستان, مالزی, چین و ژاپن است و در آخرهم سفر خود را در آمریکا به 

پایان می رساند.

فاالچی که خود متولد فلورانس ایتالیا بود؛ با آداب و رسوم و عقاید غربی آشنایی کامل داشت. به همین دلیل 
دیدگاه ایده آل او درباره زنان, به زنان اروپایی و آمریکایی محدود منی شود. بلکه به نظر می رسد با وجود ضعف 
ها و کاستی هایی که متوجه  زنان در دیدگاه رشقی است؛ او سبک زندگی زنان رشقی را بادوام تر و آرام تر از زنان 

غربی تصور می کند.

گزارش زنان در جنس ضعیف از زنان پاکستانی رشوع  و به رشایط زنان آمریکایی ختم می شود. در پاکستان برای 
زنان هویت مستقلی فارغ از همرسانشان قائل نیستند. هم چنین غایتی جز ازدواج برای آنان در نظر منی گیرند. 
فاالچی در پاکستان شاهد مراسم ازدواج دخرتی است که برای اولین بار همرس خود را می بیند. او متوجه می شود 
به معنای واقعی کلمه  او چنین جامعه ای  به نظر  ندارد.  این فرهنگ جایی  با عشق و عاطفه در  ازدواج  که 

مردساالر است. در این کشور, کمرت قانونی را می توان یافت که به زنان توجه شده باشد. 

از خدایان  تاریخ پر فراز و نشیبی را گذرانده است. رسزمینی پر  او سپس به هند سفر می کند. رسزمینی که 
و  روشنفکر  زنان  با  آنجا  در  فاالچی  شد.  متولد  دیگر  بار  گاندی  جنبش  با  که  گوناگون، رسزمینی  مذاهب  و 

جنس ضعیف
معرفی و نقد کتاب جنس ضعیف

وطکیمیا محمدزاده، کارشناسی علوم سیاسی دانشگاه تهران
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فرهیخته ای آشنا می شود. آن ها زنان هندی را پروانه های آهنی توصیف می کنند که برای این پروانه های آهنی 
لباس ساری, منادی از پرچم هند است.

 کنار گذاشنت این لباس را خیانت بزرگی به کشور خود قلمداد می کنند. زنان هندی پس از گاندی رشد بسیاری 
کردند. در این راستا، حضور و فعالیت آن ها در اجتامع تغییراتی کرد. اما هنوز هم می توان فرهنگ های غلط 

ضد زنانه را در هند پیدا کرد. 

در کتاب جمله ای از گاندی نقل می شود. گاندی می گوید: "هیچ انقالبی را منی شود عظیم تلقی کرد مگر آن که 
زنان یک کشور و نحوه  زندگی شان را دگرگون کند. بدون زنان هیچ انقالبی پیروز منی شود. شاید زنان ازلحاظ 
جسمی ضعیف تر از مردان باشند اما از لحاظ روحی نیرویی صد برابر مردان دارند. اگر می توانستم ارتش آزادی 

هند را از زنان تشکیل دهم، بدون شک قبل از یک سال به پیروزی می رسیدم."

سفر بعدی او کشور مالزی است. در آنجا او به دنبال تنها قبیله های مادرساالر جنوب رشقی آسیا می گردد. زنان 
در تفکر آن ها وظیفه ی تامین زندگی مردان را برعهده دارند. در این فرهنگ غالبا زنان به خواستگاری مردان 
می روند و زنان هستند که کارهای کشاورزی و سخت را انجام می دهند. فامیلی زنان به فرزندانشان می رسد و 
زنان صاحب رسمایه و زمین هستند. این زنان در پاسخ فاالچی که می پرسد: "همرسان شام کجا هستند؟"، با خنده 
می گویند آنها پیش مادرانشان هستند. فاالچی باز هم سبک زندگی این زنان را سبک زندگی ایده آل زنان منی داند.

چین, مقصد بعدی فاالچی و عکاس همراهش بود. رسزمینی که کمرت مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفته و همین 
امر باعث شده هویت چینی تغییرات کمرتی را تجربه کند. فاالچی در چین با هان سوین نویسنده ی کتاب "عشق 

چیز باشکوهی است" دیدار می کند.

 هان سوین درباره ی فرهنگ های ضد زنانه در چین صحبت می کند. وی اشاره می کند: فرهنگ غلطی مانند باند 
پیچی کردن پای دخرتان تا بزرگسالی برای کوچک ماندن پای زنان, هنوز وجود دارد. از طرف دیگر زنان چینی 

در حال جنگیدن با دوگانه ی سنت و مدرنیته هستند. 

ژاپن آخرین کشور رشقی است که گزارش فاالچی درباره ی زنان رشقی را تکمیل می کند.در این گزارش, او زنان 
ژاپنی را همچون زنان چینی درگیر فرهنگ سنتی و مدرن می بیند. در حال حارض در این کشور بخشی از زنان 
ژاپنی همچنان کیمونو می پوشند و به سنت های دیرینه ژاپنی پایبند هستند. اما درگیرودار سنتی یا مدرن بودن 
زنان بسیاری به فرهنگ مدرن رو آورده اند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم و حضور آمریکا, شاهد تغییرات زیادی 
بوده است. تغییراتی که به گفته ی فاالچی زن ژاپنی را از سادگی و نجابت به زنی فاقد متانت تبدیل کرده است. 

به نظر می رسد این تغییر آرامش چندانی را برای این زنان و جامعه ی ژاپن به ارمغان نیاورده است.

فاالچی و عکاس همراه او به غرب سفر می کنند. ابتدا آنها از پنجاهمین ایالت آمریکا, هاوایی رشوع و بعد سفر 
خود را با نیویورک متام می کنند. فاالچی در بازدید از هاوایی به دنبال زنان اصیلی بود که پیش از ورود خارجیان 

امره چهارم _پاییز99
صلنامه قدِم زنان_سال اول_ش

ف



در این دیار زندگی می کردند. زنان هاوایی پیش از ورود خارجیان زندگی شان با صلح و صمیمیت همراه بود.

 ولی بعد از ورود خارجیان, صرب و تحمل در زندگی آنها رخت بست و سبک زندگی زنان در آنجا تغییراتی کرد. 
یکی از زنان هاوایی در پاسخ به یکی از سواالت فاالچی می گوید: "پیرشفت متدن تنها چیزی که به ما داده حق 

طالقه! چرا ازش استفاده نکنیم؟".

 روایت او از نیویورک هم ابتدا با تعریف و متجید هایی درباره  جایگاه زن در آنجا است. جایگاهی که بنابر 
نظر فاالچی آرزوی هر زنی در رسارس دنیاست. از سوی دیگر طبق آماری که در کتاب گفته شده است، مردان 

آمریکایی به طور میانگین کمرت از زنان آمریکایی عمر می  کنند.

 "زن در آمریکا یک مرده که قدرتش از مردای دیگه بیشرته. می تونه رای بده اما مجبور نیست رسباز بشه و 
بجنگه. انتظار داره که مرد تو آسانسور کالهش رو به احرتام اون برداره و موقع دست دادن با مرد دست کشش 

رو از دستش در منیاره." او زنان آمریکایی را بدین شکل تعریف می کند.

 اما پس از این تعریف, به این نتیجه می رسد که زنان آمریکایی هم همچون زنان رشقی به نوعی با تعریف 
اشتباهی که از زن بودنشان دارند، منی توانند خوشبختی واقعی را درک کنند. به همین دلیل پس از مدتی دچار 
افرسدگی می شوند. زنانی که آنها را آزادترین زنان جهان می دانند؛ مردان واقعی در آمریکا هستند و به بهانه ی 

این که از مردها عقب منانند از عاطفه و احساس تهی می شوند.

کتاب جنس ضعیف, گزارشی از وضعیت زنان جهان است. اوریانا فاالچی با گفت و گو با زنان رشقی و غربی در 
پی دستیابی به زن ایده آل و چرایی این نکته که چرا زنان به جایگاه ایده آل خود نرسیدند، بود. او در انتهای 
کتاب مخاطب را به این نتیجه می رساند که هیچ یک از زنان نتوانستند راه درست خوشبختی را در زندگی شان 

بیابند.

 او هیچ فرقی بین زنان آمریکایی یا زنان سنتی چینی منی داند. به نظر او اکرث زنان در باتالق اشتباه و بی خربی 
دست و پنجه می زنند. این زنان نتوانستند آنطور که شاید و باید خود را بشناسند و از زندگی لذت بربند. خواندن 
کتاب جنس ضعیف با وجود اینکه نتیجه گیری قابل اتکا و دقیقی ندارد؛ از این جهت که به طور جامع تجربیات 

کشورها را در حوزه ی زنان بررسی می کند، قابل اهمیت است. 
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در  زنان  دارد. حضور  وجود  متفاوتی  دیدگاه های  زنان  ورزش  موضوع  در 
مسابقات حرفه ای محل بحث است. عده ای با حضور زنان در این عرصه ها 
در  حضور  مثبت  مصادیق  از  را  حضور  این  نیز  دیگر  عده ای  مخالف اند. 
اجتامع تلقی می کنند. هم چنین در جهت ارتقای هر چه بیشرت بانوان در 

این حوزه ها تالش کرده اند و از هیچ حامیتی چشم پوشی منی کنند. 

به طور کلی ورزش در سطح فردی، امری الزم و رضوری برای سالمتی تلقی 
می شود. اما همین که در سطح حرفه ای مطرح می شود، نگاه های متفاوتی 
را به خود جلب می کند. این درحالی است که ورزش در سطح حرفه ای و 
جهانی، راهی برای موفقیت انسان است. با این حال هامنطور که گفته شد، 
بروز  امر »جنسیت« در جامعه وجود دارد، موجب  به  نگاهی که نسبت 

حساسیت، در برخی از فعالیت های ورزشی زنان می شود. 

زنان، با وجود  فشارهای اجتامعی که در خصوص ورزش قهرمانی شان وجود 
دارد، توانسته اند بر این موضوع غلبه کنند. بنابراین در چهارچوب قوانین 
و عرف های موجود جامعه، عمل کرده  و دست به کنش سازی موثر در این 
عرصه زدند. یکی از مولفه های فشاراجتامعی، خال حامیت جامعه، از ورزش 
بانوان است که در موضوع حامیان مالی ورزشی منود پیدا می کند. یکی از 

علل  نبود حامی مالی، عدم پوشش مناسب خربی، از ورزش بانوان است.

که  تکواندو،  مربیان  از  یکی  با  داشیم  کوتاهی  گفتگوی  راستا  همین  در 
رزمی همراه  رشتۀ  این  در  اجتامع،  در  موجود  باورهای  وجود  با  توانسته 
با تجربۀ مادری فعالیت کند. ایشان با معرفی خود، در خصوص چگونگی 

ورودش به این ورزش گفت: 

من سمیه دهباشی، مربی و داور رشتۀ تکواندو هستم. از سال 1383 به 
دلیل عالقه زیاد به ورزش رزمی با وجود محدودیت ها، در این رشته فعالیت 
خود را آغاز کردم. محدودیتی که در اینجا می گویم، از منظر عرف اجتامعی 
است. در آن زمان حضور بانوان در ورزش رزمی رایج نبود. از سوی والدین 

به دخرتان اجازه ثبت نام در این رشته داده منی شد. 

این مربی ورزشی در ادامه گفت: با این حال رشوع کردم و بعد از سه سال، 
به دلیل موفقیت های قهرمانانی چون؛ هادی ساعی، یوسف کرمی و بهزاد 
خداداد در مسابقات املپیک و جهانی، انگیزه بیشرتی به دست آوردم. در 

نبـرد زن
تل

بررسی وضعیت زنان 

ورزشکارایرانی
مصاحبه با سمیه دهباشی، مربی تکواندو
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راستای تالش هایم، توانستم مقام ها و عناوین مختلف استانی و کشوری بدست آورم. هم چنین به عنوان مربی 
در رده های سنی مختلف، موفق به کسب عنوان شدم. در حال حارض در بخش پومسه به عنوان بازیکن، فعالیت 

دارم. 

وی در خصوص اوضاع کنونی رشتۀ تکواندو از  منظر عرف عمومی جامعه، ادامه داد: در چند سال اخیر به دلیل 
پخش مسابقات بانوان از صداوسیام، برخوردها مناسب است و استقبال خوبی می شود. به طوری که مشتاقانه 
در مورد چگونگی فعالیت یک خانم در رشته رزمی سوال پرسیده می شود. ثبت نام در این رشته، بیشرت شده و 
نسبت به گذشته، با نگاه تعدیل شده تری روبه رو هستیم. البته که هم چنان یک رسی نگاه ها و مشکالتی نسبت 

به این موضوع، پا برجاست.

این مربی، دربارۀ مسائل و مشکالتی که در ورزش رزمی تکواندو، وجود دارد، گفت: یک رسی مشکالت جزئی 
وجود دارد که در تجربۀ زیستۀ خودم با آن روبه رو بودم. آن هم این است که، با اینکه پوشش تکواندو کامل 
است اما متاسفانه اجازه ورود آقایان به داخل سالن داده منی شود. به خصوص در رده سنی پایین)خردساالن( که 

نیاز حضور خانواده ها از سوی بچه ها بیشرت احساس می شود.

وی با توضیح بیشرت در این خصوص گفت: یا اینکه اجازه مترین دخرتان رده سنی پایین با پرسان رده سنی پایین 
فراهم نیست. به دلیل چابکی باالتر پرسان، در این نوع مترین ها، دخرتان برای مسابقات تهاجمی تر می شوند. 

این نیاز از سوی برخی مربیان، دیده می شود.

این مربی ورزشی در ادامه به مسئله مالی اشاره داشت و ترصیح کرد: اما شاید مهم ترین مسئله، ضعف حامیت 
مالی در بخش  ورزش بانوان است. در رشتۀ تکواندو نیز با آنکه توانسته ایم، مدال برنز املپیک را در سال های 

اخیر، به دست آوریم، هم چنان این مسئله وجود دارد. 

دهباشی، به عنوان یک مربی ورزش رزمی، که طعم شیرین مادر بودن را نیز چشیده است، در خصوص تجربۀ 
مادری در کنار فعالیت در عرصۀ ورزشی، گفت: فعالیت در ورزش و مدیریت خانواده، به  رشط داشنت برنامه 
و مشخص شدن هدف خیلی خوب پیش می رود. یعنی در اینجا برنامه ریزی و نظم، مهم ترین نقش را برای من 
ایفا کرد. اگر بخواهم واقعیت را بگویم، با داشنت فرزند کوچک، سختی کارم بیشرت شد اما از آنجایی که من 
هیچ وقت تسلیم رشایط زندگی منی شوم، با پشتکار و تالش بیشرت سعی کردم این دو را در کنار هم حفظ کنم.

این مربی ورزشی، در پایان به تاثیر محیط آرام و حامیت گرایانه در خانواده تاکید داشت و گفت: ناگفته مناند 
که نقش حامیت گرایانۀ همرسم و تقسیم کار مشرتک مان در محیط خانه بسیار موثر بود. همرسم در این رشایط 
من را حامیت کرد. من با این حامیت، در محیط آرام خانه، توانستم برنامه ریزی کنم و به فعالیتم، مثل گذشته، 

در عرصۀ ورزشی بپردازم. هم چنین از تجربۀ شیرین مادری، لذت بربم.
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زِن رسپرست خانوار، زِن تنهایی است که مسئولیت زندگی با او است و قطعاً این مسئولیت به ویژه زمانی که 
فرزندی هم در میان باشد، کار ساده ای نیست. 

چه فوِت همرس اتفاق بیفتد یا ترِک همرس، در هر حال، این آغاِز دردناِک یک مسیر تازه، برای زنی است که 
تصمیم می گیرد برای فرزند خود به تنهایی، هم مادر و هم پدر باشد. زنی که خود، احتامالً دردهایی دارد و 
الزم است چرخ اقتصاد خانواده را هم بگرداند. او نیاز به انرژی برای ساماندهی اوضاع آشفته ای دارد، که تازه 

در آغاِز مسیر آن است و راهی طوالنی را باید بپیامید. 

فشاِر این مسئولیت و مدیریت امور خانه و فرزندپروری، هنگامی بیشرت می شود که جامعه، نه تنها حامیتی از 
او نداشته باشد، بلکه با نگرش ها و قضاوت های ناسامل و رفتارهای آسیب زننده، ادامۀ مسیر را برای زِن تنها، 
دشوارتر سازد. عدم حامیت قوانین حامیتی برای نگهداری از فرزند، معموالً این زنان را بر رس دو راهی قرار می 

دهد:

 1. ادامۀ این مسیر با مشکالت فراوان برای نگهداری از فرزند، که عشق مادرانۀ آنها را طلب می کند؛

 2. ازدواج مجدد و سپردن فرزند به پدر یا خانواده پدری ؛ 

در بیشرت موارد، زنان به دلیل ترس های زیاد و عدم حامیت های مالی و قانونی، علیرغم میل باطنی خود، تصمیم 
دوم را برمی گزینند. همین راه نیز ممکن است در آینده، با توجه به شکنندگی آن ها در تجربۀ اول، منجر به 

چالش های جدی در زندگی شود. 

جوامع پیرشفته بر این نکته واقف هستند که اساس یک جامعۀ قوی و هوشمند را، مادران قوی آن جامعه می 

من یک مادِر رسپرست خانوار هستم!
و

درد دل های یک مادر رسپرسِت خانوار
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سازند. پس رسمایه گذاری روی مادران، به ویژه مادران آسیب پذیر؛ که شامل زناِن تنها و رسپرست خانوار می 
شود، به جامعه کمک می کند. تا در راستای این حامیت، فرزندانشان در آینده، به افراد موثر جامعه تبدیل 

 شوند.  

به طور کلی آسیب هایی که متوجه زنان رسپرست خانوار است و الزم است برای آن ها، متهیداتی اندیشیده شود، 
به چند دسته تقسیم می شوند: 

امکانات مالی در حد یک زندگی سامل 	.  برای معیشت خانه و فرزند،  آسیب های مالی: دغدغه هایی 
پرداخت  شامل  زمینه،  این  در  حامیتی  قوانین  که  است  مهم  این  بر  عالوه  تغذیه.  تفریح،  شامل  
حقوق به شیوه ای متفاوت و عادالنه با ایجاد بسرتی برای تسهیالت مختلف در حوزه های گوناگون 

اندیشیده شود. 
آسیب ارتباطات: زنان رسپرست خانوار نیاز به حامیت های جدی در مورد محیط کار و آسیب های 	. 

احتاملی از خشونت های جنسی و روانی مربوطه دارند. برخی از این زنان به دلیل ماهیت زندگی خود 
و عدم حامیت الزم از سمت مراجع ذی صالح، معموالً در برخی از محیط های کار مورد خشونت های 
جنسی، خاموش می مانند. آموزش این زنان در مورد نوع مواجهه با این قبیل موارد و توامنند سازی آنان 

و جرات ورزی دادن به آن ها، از اقداماتی است که می تواند از این نوع خشونت جلوگیری می کند. 
آسیب های فرزندپروری: کودکاِن زناِن تنها، به حامیت های جدی نیاز دارند. این زنان )و صد البته متام 	. 

مادران(  نیاز به آموزش مهارت های فرزندپروری همراه با حامیت گروه های حامی دارند. کودکاِن زناِن 
تنها در سنین مختلف، در معرض فشار ناشی از شیوه زندگی و فشارهای وارده بر مادر، قرار می گیرند. 
آموزش مادر برای فرزندپروری در سنین مختلف و ایجاد گروه های حامیت کننده از اینگونه مادران به 

همراه فرزندانشان، به آنها کمک می کند تا بتوانند روابط ساملی با فرزندان خود برقرار کنند.
آسیب های بهداشتی درمانی: امکانات بهداشت و درمان معموالً برای زنان رسپرست خانوار ممکن 	. 

این زنان و  با اختصاص تسهیالت بهداشتی درمانی برای  این زنان،  از  است پرهزینه باشند. حامیت 
فرزندان آنان، کمک می کند تا در طول زندگی، آسیب کمرتی از نظر جسمی به این زنان وارد شود.  

موارد خاص: گاهی می بینیم یک زن رسپرست خانوار، دچار آسیب دیگری هم هست. در این موارد، 5. 
شکنندگی دو برابر می شود و الزم است اقدامات ویژه تری برای این زنان انجام شود. برای مثال زنانی 
که دچار بیامری های خاص یا مزمن هستند یا خود زن رسپرست خانوار دچار سوءمرصف مواد شده 
است. این موارد، نیاز به مداخله های جدی دارند. چرا که فرزندان در این موقعیت ها، ممکن است 
صدمۀ بیشرتی ببینند، یا زنان به دلیل بیامری های مزمن، امکان کار کمرتی دارند و به دلیل هزینه های 

درمانی، فقر مالی بیشرتی را تجربه می کنند. 

در پایان گفنت این نکته خالی از لطف نیست که اگر به عنوان زنی تنها،  بتوانی خود را با استفاده از آگاهی، 
اطالعات و کسب مهارت های مختلف در زمینه های خودشناسی و فرزندپروری، قدرمتند کنی؛ باز هم این نگرانی 
وجود دارد که  بعد از سال ها تالش برای یک زندگی آرام، دچار تنش هایی که ناشی از عدم حامیت های اجتامعی 
است، شوی. اما در همۀ این احوال، از خویشنت خویش، قدردان باش!  از زنی که توانسته است از این فضا عبور 

کرده و ارزش خود را به شیوه ای قابل تحسین حفظ منوده است.  

من فرح عباسی، کارشناس پرستاری و کارمند انجمن رصع ایران هستم. مسئولیت من پذیرش بیامران و روابط 
بین امللل است. سال ها در الگوی »ارتباط بدون خشونت« آموزش دیده ام، ترجمه کرده ام و در حال حارض 

تسهیل گر این نوع ارتباط هستم. 

من مادری تنها هستم که دخرتی 16 ساله دارم. از او برای انتخاب تنها زندگی کردنم، پوزش می خواهم؛ چرا که 
فشارهای این تصمیم، قطعاً بر او هم تاثیر گذاشته است. من بیامری رصع دارم و قطعاً این بیامری در چگونگی 
شکل دادن به زندگی من، بی تاثیر نبوده است. آرزويم رشد و توانمندی زنان و دختران سرزمينم است. به اميد 

آن روز! 
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