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سیاست

»زن«

یا

فقدان

صالحیت

؟!

فاقد صالحیت مثل زن...
بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری1400 نزدیــک می شــویم و ایــن 
درحالــی اســت کــه قریــب بــه چهــل ســال سرنوشــت ریاســت 

جمهــوری زنــان در کشــور مــا مبهــم باقــی مانده اســت.
بــا وجــود آن کــه حــق زنــان بــرای ریاســت جمهــوری بی نیــاز از اقامــه 
دلیــل و برهــان اســت، ولــی الزم بــه ذکــر اســت کــه در ایــن مــورد بــه 

دو اصــل فقهــی جــواز و مســاوات اشــاره می شــود. 
اصل جواز مبتنی بر دو مقدمه است.

ــتند و از  ــوع نیس ــچ کاری ممن ــان ها از هی ــه انس ــن ک ــه اول، ای مقدم
هیــچ حقــی محــروم نمــی باشــند، مگــر آنکــه ممنوعیــت یــا محرومیــت 
صریحــاً در قانــون ذکــر شــده باشــد. شــأن قانونگــذار، تحدیــد اراده افراد 
و بیــان مــرز اختیــارات آنــان اســت کــه بــه وســیله امــر و نهــی مقصــود 
خــود را بیــان مــی کنــد. اســتناد بــه ایــن اصــل در صورتــی اســت کــه 
واژه »رجــال« در اصــل 115 قانــون اساســی ناظــر بــه جنســیت نباشــد.  
ــد  ــردان بتوانن ــد م ــان مانن ــه زن ــت ک ــن اس ــواز ای ــل ج ــای اص مقتض
رئیــس جمهــور شــوند و مقضــای اصــل مســاوات نیــز برابــری مــردان و 
زنــان در دســتیابی بــه ســمت هــای سیاســی و اجتماعــی اســت. نیــازی 
ــرای احــراز ســمت ریاســت جمهــوری در  ــان ب ــه بیــان صالحیــت زن ب
قانــون نیســت. بلکــه آنچــه محتــاج بیــان اســت ذکــر عــدم صالحیــت 
ــون می  باشــد کــه در ایــن خصــوص مطلبــی بیــان نشــده  ــان در قان آن

اســت.
دکتــر بهشــتی بــه عنــوان نایب      رئیــس مجلــس خبــرگان قانــون 
اساســی ئــر ایــن رابطــه می گوینــد: »بــرای خــود مــن دالیلــی کــه در 
روایــات آورده مــی شــود کــه زن نمــی توانــد زمامــدار و رییــس جمهــور 
باشــد کافــی نیســت و هیــچ وقــت هــم کافــی نبــوده اســت. از ابتــدا کــه 
در ایــن مســاله بــه صــورت بررســی اجتهــادی تحقیــق کــردم، دالیــل 
برایــم غیــر کافــی بــوده اســت« )بهشــتی، 1377: صــص35-34؛ ر.ک. 

هدایت نیــا، 1382: صــص46-49(.

به نام عدم صالحیت به کام جنسیت زدگی
ــورای  ــم، ش ــس ده ــده مجل ــی، نماین ــه سیاووش ــارات طیب ــر اظه بناب
ــع  ــور در جم ــرای حض ــده ب ــدا ش ــان کاندی ــده زن ــان در پرون نگهب
ــران،  ــت جمهوری ای ــام ریاس ــدی مق ــرای تص ــی ب ــای نهای کاندیداه
ــن  ــد و ای ــالم نمی کن ــان اع ــت آن ــی ردصالحی ــل اصل جنســیت را دلی
شــاید بــدان معنــا باشــد کــه ایــن نهــاد نیــز حاضــر بــه اعــالم رســمی 
ــای  ــرش انتقاده ــی از پذی ــر نگران ــاید به خاط ــه ش ــاله و البت ــن مس ای
ــخنگوی  ــت س ــی در قام ــز کدخدای ــش از آن نی ــت. پی ــی نیس احتمال
ــان  ــام زن ــرای ثبت ن ــود کــه هیــچ مشــکلی ب شــورای نگهبــان گفتــه ب
در انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهوری ایــران وجــود نــدارد و 
جــوی در نــوع خــود قابــل توجــه را بــه راه انداختــه بــود. امــا ســرانجام 
ــوری را  ــت جمه ــات ریاس ــن دوره از انتخاب ــف ای ــی تکلی ــد خاتم احم

نیــز روشــن کــرد و اعــالم داشــت: »تصریــح قانــون اساســی جمهــوری 
اســالمی اســت کــه کاندیداهــای ریاســت جمهوری از رجــال باشــند و 
مفهــوم رجــال هــم روشــن اســت. بنابرایــن مــا در ایــن عرصــه 
تســلیم قانــون هســتیم و قانــون هرگونــه نظــر بدهــد بــه 

ــرد.« ــم ک آن عمــل خواهی

مسئله مشارکت سیاسی زنان در قرآن
امــا  افــرادی کــه معتقــد بــه عــدم شــرعی بــودن 
ــا اشــاره صریــح قــران  ــان هســتند ب ریاســت جمهــوری زن

ــد؟ ــه میکنن ــبا چ ــه س ــداری ملک ــه زمام ب
ــان  ــرای اثبـــات حــق مشــارکت سیاســی زن ب
بــه چنــد دســته از آیــات مــی تــوان اســتناد 
جســت  کــه نخســتین مــورد از آیــات قــرآن 
کــه بیانگــر صالحیــت و شایســتگی و 
همچنیــن حــق زنــان در ســهم گیــری و 
ایفــای نقــش در زمینــه امــور سیاســی 
ــات  ــت, آی ــت اس ــدرت و حاکمی و ق
مربــوط بــه ملکــه ســبا مــی باشــد 
کــه در ســوره نمــل از آیــه 23 تــا 

44 مطــرح شــده اســت.
ــت  ــی اس ــا زن ــبا تنه ــه س ملک
کــه قــرآن از او بــه عنــوان 
حاکــم یــاد کــرده و نــه تنهــا 
مذمتــی بــر مدیریــت او ذکــر 
نکــرده بلکــه تلویحــا نــکات 
ــت.  ــمرده اس ــر ش ــرای او ب ــی را ب مثبت
ــی  ــیاری در بررس ــاالت بس ــروزه مق ام
نــگاه قــرآن بــه مدیریــت زنــان نوشــته 
ــتان  ــن داس ــه همی ــا ب ــی از آن ه ــه بخش ــده ک ش
ملکــه ســبا پرداختــه و از ایــن داســتان بــرای اثبــات 
ــتدالل  ــه اس ــان در جامع ــال زن ــور فع ــش و حض نق

ــده اســت.  ش
قــدرت  موفــق،  حاکمــان  ویژگی هــای  از  یکــی 
تحلیــل و بررســی مســائل سیاســی و حکومتــی 
ــرش  ــی و نگ ــل سیاس ــم، تحلی ــرآن کری ــت. ق اس
ــت آن را  ــگاه مثب ــا ن ــرح و ب ــس را مط ــق بلقی دقی
ــه، از جــواب  ــه، ملک ــرای نمون ــد؛ ب ــردازش می کن پ
ــد،  ــه جنگن ــل ب ــرد کــه آن هــا مای ــی ب مشــاوران پ
ــا را  ــق آن ه ــیار دقی ــل بس ــک تحلی ــا ی ــن ب بنابرای
متوجــه اشتباه-شــان نمــود و از جنــگ منصرفشــان 

ــرد. ک

اینکــه خداونــد از میــان صحنــه هــای گوناگــون زندگی ســلیمان صحنه 
ارتبــاط او بــا ملکــه ســبا را مطــرح کــرده و از ســخنان ملکــه ســبا نیــز 
ــاالی  ــمندی ب ــل و هوش ــانه عق ــه نش ــد ک ــی کن ــل م ــی را نق جمالت
اوســت و بعــد داســتان را بــدون هیــچ گونــه نقــد یــا کنایــه و تعریضــی 
ــش و  ــه نق ــرآن ب ــت ق ــگاه مثب ــر ن ــه بیانگ ــرد, هم ــی ب ــان م ــه پای ب
جایــگاه ملکــه ســبا اســت و نشــان مــی دهــد کــه زن از دیــدگاه قــرآن 
ــرار گیــرد. اگــر چنانچــه  ــد در باالتریــن موقعیــت سیاســی ق مــی توان
زن صالحیــت چنیــن کار و مســئولیتی را نمــی داشــت یــا در آییــن و 
شــریعت الهــی نمــی توانســت بــه چنــان موقعیتــی برســد, برابــر روش 
معمــول قــرآن کریــم کــه مــوارد باطــل و ناســازگار بــا دیــدگاه خــود را 
نقــد مــی کنــد, بایــد بــه صــورت صریــح یــا اشــاره بــدان مــی پرداخــت, 
ــردازش آن, همــه  ــن داســتان و نحــوه پ ــه اصــل طــرح ای حــال آن ک

نشــانه تأییــد و ســازگاری آن بــا دیــدگاه وحــی اســت.

#یادداشت_سردبیر
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ــای  ــی از وعده ه ــد: »یک ــژاد می نویس ــت احمدی ن ــوز از دول ــاب نی آفت
ــر روی آن  ــیار ب ــال ها بس ــن س ــول ای ــزاد در ط ــه احمدی ن ــی ک مهم
تاکیــد داشــته وعــده ریشــه کن کــردن بیــکاری و ایجــاد ســالیانه 2,5 
میلیــون شــغل اســت. ریشــه کن شــدن بیــکاري تــا پایــان دولــت دهــم، 
یکــي از حرف هایــي اســت کــه اجرایــي شــدن آن بــا توجــه بــه میــزان 
اشــتغال زایي صــورت گرفتــه در ایــن مــدت، بــا امــا و اگر هــاي بســیار 

همــراه اســت.« 

ــون  ــک میلی ــش از ی ــه بی ــرد ک ــالم ک ــت اع ــال 89 دول ــي در س وقت
ــیاري از  ــاد بس ــرده، انتق ــاد ک ــغلي ایج ــت ش ــزار فرص ــصد ه و شش
نماینــدگان مجلــس بلنــد شــد کــه چگونــه امــکان دارد چنیــن اقدامــي 
صــورت گرفتــه باشــد، آن هــم در حالــي کــه بررســي دیگر شــاخص هاي 
ــه مســئولین  ــی ک ــد. درحال ــد نمي کن ــري را تایی ــن ام اقتصــادي چنی
ســابق مرکــز آمــار ایــران از دخالــت مســئوالن ارشــد دولتــی در عــدم 
اعــالم نــرخ واقعــی بیــکاری خبــر می دهنــد، نماینــدگان مجلــس نیــز 
در طــول ایــن مــدت بارهــا از دولــت خواســته اند بــراي راســتي آزمایــي 
ایــن آمــار، حداقــل دولــت بــه نماینــدگان مجلــس میــزان اشــتغال زایي 
در هــر حــوزه انتخابیــه را اعــالم کنــد کــه ایــن امــر هــم اتفــاق نیفتــاد 

تــا شــک و تردیــد نســبت بــه ایــن آمــار بیشــتر شــود.
ــور  ــس جمه ــده ریی ــی نش ــای عمل ــن وعده ه ــر از ای ــی دیگ ــا یک ام
واگــذاری هــزار متــر بــاغ ویــال بــه هــر خانــوار ایرانــی بــود. 
ــي  ــوار ایران ــه هرخان ــرد ب ــالم ک ــاه 1390 اع ــژاد در 18 تیرم احمدی ن
یــک قطعــه زمیــن 1000 متــري به-صــورت رایــگان تعلــق می گیــرد 
ــان  ــراي خودش ــکوني ب ــاي مس ــوه و بن ــاغ می ــا در آن ب ــا خانواده ه ت
احــداث کننــد. وی گفتــه بــود: إن شــاءاهلل ایــن طــرح تــا پایــان ســال 
ــود.  ــرا مي ش ــي اج ــور آزمایش ــه ط ــه ب ــي 15 منطق ــاده و در 10 ال آم
امــا از زمــان اعــالم ایــن طــرح تاکنــون دیگــر ســخني از اجــراي آن بــه 

ــده اســت.  ــان نیام می

ــا نــام  احمدی نــژاد همچنیــن در آبــان مــاه 1385 از توزیــع ســهامي ب
ســهام عدالــت در میــان مــردم خبــر داد و اظهــار کــرد »در ســال هاي 
ــه  ــد و ب ــه از ثــروت کشــور بهره منــد نبودن گذشــته همــه ملــت عادالن
ــه ایجــاد شــده  ــف جامعــه فاصل ــات مختل ــل گوناگــون بیــن طبق دالی
ــت،  ــهام عدال ــاد س ــا ایج ــده داد ب ــل وع ــن دلی ــه همی ــود.« وی ب ب
ــک  ــه ی ــک برگ ــدام ی ــان، هرک ــت تکّفلش ــراد تح ــتگان و اف بازنشس
میلیــون تومانــي ســهام عدالــت دریافــت خواهندکــرد امــا ایــن طــرح 

ــه محــاق رفــت.  ــی ب نیــز پــس از مدت

از اختصــاص یــک میلیــون تومــان بــه نــوزادان در قالــب طــرح صنــدوق 
ــای  ــر از وعده ه ــی دیگ ــوان یک ــه عن ــوان ب ــز می ت ــدان نی ــه فرزن آتی
احمدی نــزاد نــام بــرد، طرحی کــه به علــت کمبــود اعتبارات نیمــه تمام 
مانــد. 3 برابــر شــدن یارانه هــا، ارزانی پس از هدفمندی، افشــای اســامی 

مفســدان 
اقتصــادی، 

کامــل  حــل 
ــکن و  ــکل مس مش

صدهــا طــرح دیگــر 
نیــز از جملــه وعــده هــای 

بــه  دولــت  نشــده  عملــی 
ــد.(( ــی آین ــاب م حس

ــدای  ــی کاندی ســال 1392 اســت، روحان
تریبــون  پشــت  جمهــوری  ریاســت 

می نشــیند و بــا تســلطی کامــل وعده هــای 
می گویــد: را  خــود 

ــن و آزادی را  ــط ام ــوم محی ــور ش ــر رئیس جمه » اگ
ــی  ــای سیاس ــه بداخالقی ه ــن ب ــم؛ همچنی ــم می کن فراه

ــم.  ــان می ده پای
ایــن دولــت حتــی بــه آن هایــی کــه هشــت ســال بــه ماهــا تهمــت 

زدنــد، مقابلــه بــه مثــل نخواهــد کــرد. 
مــن اهــل تخریــب نبــوده و هرگــز بــرای رأی از آن اســتفاده نخواهــم 

کــرد. 
ــد فاصله هــا و شــکاف ها در بیــن جناح هــا کــم  ــر و امی ــت تدبی در دول

خواهــد شــد و بــه ســمت انســجام ملــی حرکــت خواهیــم کــرد. 
ــردم  ــخگوی م ــا پاس ــه زمینه ه ــود را در هم ــد خ ــر و امی ــت تدبی دول

ــد. ــود می دان ــف خ ــزو وظای ــن را ج ــد و ای می دان
تحریم هــا را قــدم بــه قــدم کاهــش داده و در نهایــت آن هــا را خواهیــم 

  . شکست
ــاالری را  ــت شایسته س ــت گویان دول ــر و راس ــت تدبی ــکیل دول ــا تش ب
ــر  ــور ب ــه کش ــدی )ص( را ب ــالق محم ــرده و اخ ــم ک ــور حاک در کش

می گردانیــم.
درســت کرداری،  راســتگویی،  کابینــه  اعضــای  بــرای  معیــار 
روشن اندیشــی، واقع بینــی و آینده نگــری اســت کــه همــه ایــن مــوارد 

کــرد.« کلمــه درســت کردار جمــع  در  را می تــوان 
ــک از  ــدام ی ــان ک ــه نظرت ــان ســال 99 هســتیم، ب ــه در پای ــون ک اکن
مــوارد گفتــه شــده  از ســوی دو رئیــس جمهــور اجــرا و عملــی شــده 

اســت؟!
ــار دیگــر آغــاز می شــود.  ــات ریاســت جمهــوری ب ســال 1400، انتخاب
کاندیــدای ریاســت جمهــوری بــه روی صحنــه مــی رود. بلندگــوی خــود 
ــان  ــرای زن ــاااا ب ــد: م ــد می گوی ــی بلن ــا صدای ــد و ب ــم می کن را تنظی
امکاناتــی را فراهــم مــی کنیــم تــا از هر گونــه محدودیــت رهــا شــوند. 
مــا ورزشــگاه آزادی را بــا حضــور زنــان رنگــی مــی کنیــم. زنــان بایــد 
ــتاندارد  ــه اس ــی جامع ــند. زمان ــته باش ــی داش ــش فعال ــه نق در جامع
ــی  ــه سیاس ــادی و چ ــه اقتص ــه چ ــر عرص ــان در ه ــه زن ــود ک می  ش

ها؟
ی کاندیدا

ده 
 برن

گ
بر

فاطمه زهرا هراتی
کارشناسی روان شناسی
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حضــور یابنــد. بــرای اولیــن بــار در انتخابــات ریاســت جمهــوری قــدرت 
ــان  ــه جهانی ــا هم ــم داد، ت ــان خواهی ــه نش ــان را در جامع ــش زن و نق
بداننــد، اگــر قــدرت زن نبــود جامعــه ای وجــود نداشــت. مــا بــه آمریــکا 
ــش  ــا نق ــاور زیب ــور پهن ــن کش ــران، ای ــم داد زن در ای ــان خواهی نش

ــد. ــا می کن ــری را ایف ــر عنص ــدی ه کلی
مــردان  و  زنــان  را می شــکافد،  آســمان  و جیــغ  صــدای دســت 
ــرای  ــان ب ــودکان و نوجوان ــد. ک ــر می گوین ــی را از ب ــعار های انتخابات ش
ــا  ــد، و ب ــعار می دهن ــا ش ــراه آنه ــت هم ــا جمعی ــتر ب ــی بیش هماهنگ
دوست هایشــان ســر اینکــه چــه کســی رئیــس جمهــور آینــده ی کشــور 
ــا همسرانشــان از  ــس از ســخرانی ب ــان پ ــد. زن می شــود بحــث می کنن
آینــده ای روشــن صحبــت می کننــد. خیابان هــا پــر از کاغــذ و بنرهــای 
ــالف  ــارو زدن برخ ــراه ج ــش هم ــران زحمت ک ــت. رفتگ ــی اس تبلیغات
همــه ی مــردم، تنهــا بــه نــان امشب شــان فکــر می کننــد و کاغذهــای 

ــد. ــغال می ریزن ــطل آش ــی را در س تبلیغات
 بعــد از یــک شــب پــر از هیاهــو وقــت آن اســت کــه  مــردم کاندیــدای  
ــا  ــبکه از خرج ه ــر ش ــد.  ه ــال کنن ــیما دنب ــان را از صداو س منتخب ش
کــه  گزافــی  هزینه هــای  می گویــد.  کاندیدا هــا  وعده هــای  و 
ــوند. از  ــت ش ــی بضاع ــوار ب ــد خان ــاه چن ــک م ــرج ی ــتند خ می توانس
ــی  ــئولین حت ــی از مس ــه بعض ــد، از اینک ــا می گوین ــلوغی خیابان ه ش
وعــده ی واکســن رایــگان را هــم بــه مــردم داده انــد. کانال هایــی کــه بــا 
پرچــم ایــران نویــد انتخابــات 1400 را در گوشــه ی بــاال، ســمت چــپ 
مــی دهنــد. اخبــار تمــام رویدادهــا را گــزارش می کنــد و زندگی نامــه ی 
ــه   ــه صفح ــردم ب ــد. م ــت می گوی ــه درس ــط و چ ــه غل ــا را چ کاندیده
رنگــی تلویزیــون چشــم دوخته انــد و منتظــر و مشــوش بــه مناظــره ی 

ــد. ــگاه می کنن ــا ن کاندیده
ــن فکر  ــه و روش ــی نقادان ــا نگاه ــت پر و ب ــلبریتی ها، دس ــران و س کارب
مآبانــه بــه ســمت فضــای مجــازی هجــوم می برنــد و بــا شــعارهایی از 
قبیــل تــا 1404 بــا فالنــی، اینســتاگرام خــود را رونــق می بخشــند. کل 
فضــای مجــازی را بــه رنــگ کاندیــد خــود درمی آورنــد و بــا پول هایــی 

ــد. ــن می اندازن ــئولین را در روغ ــای مس ــد وعده ه ــه گرفته ان ک
و امــا زنــان ایــن بــار مثــل همیشــه حضــور فعال تــری دارنــد. 
از وعده هــای کاندیداهــا بــرای آزادی و حجــاب و... زنــان ســخن 
می گوینــد. ســفت و ســخت از حقــوق زن و بشــر حمایــت کــرده 
مســئولین  تکــراری  کذایــی  حرف هــای  روی  را  چشم هایشــان  و 
می بندنــد. حــق دارنــد، از اینکــه بــاز هــم امیــد داشــته باشــند. امیــد 
ــی  ــچ محدودیت ــدون هی ــردان ب ــان و م ــه زن ــن، ک ــده ای روش ــه آین ب

ــد. ــم بزنن ــران را رق ــده ی ای ــم آین ــار ه درکن
ــور زننــده ی وعده هــای مســئولین چشــم های همگــی را کــور کــرده  ن
ــان همگــی  ــا شــوق و شــعف دم از آزادی و حقــوق زن ــان ب ــود، آنچن ب

ــت. ــج اس ــن دور، دور الینت ــتند ای ــه نمی دانس ــد ک می زدن
ــی  ــت مل ــتن اینترن ــا، داش ــان در کابینه ه ــور زن ــگاه آزادی، حض ورزش
ــی،  ــن عموم ــه اماک ــان ب ــر زن ــی راحت ت ــگ، دسترس ــدون فیلترین ب
اســتفاده از دوچرخــه بــرای زنــان، برداشــتن ممنــوع الخروجــی زنــان و 
هــزاران هــزار وعده هــای ســر خرمنــی کــه بعــد از چنــد ســال هنــوز 
کــه هنــوز اســت اجــرا نشــده. ســال ها و انتخابــات زیــادی می گذرنــد، 
ــه  ــاره ب ــد دوب ــور بودن ــس جمه ــش رئی ــال پی ــه 4 س ــی ک کاندیدا های
ــا 4 ســال قبلــی فــرق می کنــد،  امیــد مــردم از اینکــه ایــن 4 ســال ب
ــو  ــه هیاه ــعار، از آن هم ــه ش ــر از آن هم ــد، و در آخ روی کار می آین

چیــزی بــه جــز امیــد بــه انتخابــات بعــدی و رئیــس جمهــور متفاوت تــر 
نمی مانــد. چــه زنــان و چــه مــردان همگــی عــادت کرده انــد، از 
ــد اســت.  ــش بلن ــی فقــط صدای ــو خال ــل ت ــد طب ــی کــه مانن وعده های
ــروز می شــوند  ــر از دی ــا فشــارهای گوناگــون هــر روز خمیده ت ــردم ب م
و در گــذر زمــان از یــاد می برنــد آن همــه شــور و هیاهــو را. بــه قــول 
ــی  ــال خوب ــرض اســت" و چــه مث ــادت موجــب م ــرک ع ــروف "ت مع

ــرای مســئولین و رئیــس جمهورهــای بعــدی اســت. ب
ــد. همیــن  ــد، رنــگ بودن همیــن وعده هــای محقــق نشــده، امیــد بودن
وعده هــا رای هایــی را جمــع می کردنــد کــه یــک ملــت چشــم انتظــار 
بودنــد. آزادی، حقــوق پایمــال شــده ی زنــان، کاندیداهــا را ماننــد یــک 
آهن ربــا کــرده بــود. همــه بــرای رســیدن بــه یــک چیــز بــه کاندیــدای 
ــال  ــن 4 س ــی در ای ــر چیزهای ــد و در آخ ــود رای می دادن ــوب خ محب

محقــق می شــوند کــه بیــن آ ن هــا اثــری از حقــوق زنــان نیســت.
هــر چهارســال یــک بــار، زنــان بازیچــه ی وعده هــای مســئولین 
ــه  ــد ک ــار می گذارن ــت فش ــدر تح ــر آنق ــد فن ــا را مانن ــوند. آن ه می ش
ــر  ــا شــوند و از زی ــا ره ــور شــوند، ت ــرد مجب ــه آن ف ــرای رای دادن ب ب
ایــن فشــارهای چنــد ســاله باالخــره طعــم حرکــت و شــعف را بچشــند.
ــن اســت  ــان ای ــا زن ــش م ــی نق ــوده، ول ــن ب ــوده همی ــا ب ــفانه ت متاس
ــان  ــان آینده م ــیم، خودم ــان نباش ــر منجی م ــال منتظ ــه هرچهارس ک
ــان  ــتیم و خودم ــا بایس ــن تبعیض ه ــه روی ای ــم. رو  ب ــت بگیری را دس

ــویم. ــک ش ــن راه تاری ــنگر ای روش

ــد  ــده، امی ــق نش ــای محق ــن وعده ه همی
بودنــد، رنــگ بودنــد. همیــن وعده هــا 
ــک  ــد کــه ی ــی را جمــع می کردن رای های
ملــت چشــم انتظــار بودنــد. آزادی، حقوق 
پایمــال شــده ی زنــان، کاندیداهــا را ماننــد 

ــود.  ــرده ب ــا ک ــک آهن رب ی
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خصــوص  در  کلــی   توضیحــی   _
ــد.  ــودکان کار بفرمایی ــیب پذیری ک آس
ــب  ــه موج ــودک ب ــلماً ک ــر( مس ــم دکت  )خان
ویژگی هایــی کــه دارد حســاس تر از دیگــر 
اقشــار اســت؛ از جملــه ویژگی هــای جســمانی 
ــف  ــرض ضع ــود وی در مع ــبب می ش ــه س ک
ــل  ــد کام ــه رش ــوز ب ــه هن ــرد چراک ــرار گی ق
ــیده  ــودش نرس ــت از خ ــاع و مراقب ــرای دف ب
اســت و دوران رشــد را طــی می کنــد؛ ویژگــی 
دوم حساســیت روحــی و روانــی کــودک اســت 
کــه در ایــن ســن بیــش از همــه نیاز بــه محبت 
دارد؛ کــودکان بایــد در نهــادی زندگــی کننــد 
کــه احســاس آرامــش و راحتی داشــته باشــند؛ 

اگــر کــودک والدینــی داشــته باشــد کــه هــم 
بــه ســالمت جســمانی و هــم ســالمت روحــی 
او اهمیــت بدهنــد، ایــن کــودک می توانــد 
رشــدش را بــه درســتی و کامــل طــی کنــد و 
در بزرگســالی نیــز بــرای خــود و جامعــه فــرد 

ــود. مفیــدی خواهــد ب
 مســئله ی خیلــی مهمــی کــه در دوران رشــد 
ــن اســت  ــن باشــد ای ــد مــورد توجــه والدی بای
کــه والدیــن معمــوالً نســبت بــه کــودک خــود 
احســاس مالکیــت دارنــد و فکــر می کننــد 
کــه چــون فرزنــد آنهاســت، می تواننــد و 
ــوع کنشــی را نســبت  ــر ن ــه ه ــد ک حــق دارن
ــیاری از  ــن بس ــد و بنابری ــام دهن ــه وی انج ب

ــه در  ــه روزان ــودک پدیده ایاســت ک کار ک
حــال افزایــش اســت و در ســطح جهانــی 
ــد کــه  ــی مواجــه می کن ــا کودکان ــا را ب م
به جــای بــازی و تحصیــل مجبــور بــه 
ورود زودهنــگام بــه بزرگســالی می شــوند؛ 
ــی  ــت10 ال ــد ازجمعی ــفانه 12درص متاس
ــادی  ــت اقتص ــا فعالی ــور م ــال کش 19 س
دارنــد و آمارهــا از رونــد افزایــش ســاالنه 
ــودکان کار  ــع ک ــه جم ــودک ب 3000 ک
ــود  ــودی خ ــه خ ــه ب ــد ک ــر می ده خب
نشــانگر محرومیــت ســاالنه3000 کــودک 
ــه خطــر افتــادن ســالمتی،  از تحصیــل، ب
اســتفاده ی  ســوء  احتمــال  افزایــش 
جنســی، بزهــکاری آنهــا و... اســت کــه در 
نهایــت بــه تعمیــق مســئله و ســربرآوردن 
منجــر  جدیدتــر  مشــکالت  و  ابعــاد 
می شــود. مــا در این بــاره بــا ســرکار 
تبریــزی  رســتمی  لمیــاء  خانــم 
ــی  ــزا و جرم شناس ــوزه ی ج ــدان ح حقوق
ــم داشــت؛ ایشــان از  ــی خواهی گفت وگوی
ســال 1382 تــا کنون اســتادیار دانشــکده 
حقــوق دانشــگاه شــهید بهشــتی هســتند 
و قبــل از ســال 1382 نیــز دو ســال 
مدیرگــروه حقــوق دانشــگاه امــام صــادق 
ــز  ــی مرک ــر فرهنگ ــد و در دفت )ع( بوده ان
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــای مجل پژوهش ه
ــی بســیاری داشــتند.  هــم فعالیــت اجرای

خانواده هــا  در  کــه  نابهنجــاری  رفتارهــای 
ــتفاده  ــاری و سوءاس ــود ) بدرفت ــام می ش انج
ــه اســت؛ در صورتــی کــه  ــر همیــن پای و…( ب
ــودک  ــک ک ــه مال ــد ک ــد بدانن ــا بای خانواده ه
ــه  ــه ب ــت ک ــودک نعمتی س ــه ک ــتند بلک نیس
آن هــا داده شــده و آن هــا بایســتی تمــام 
ــتی  ــه درس ــا ب ــد ت ــام دهن ــان را انج تالشش
ــی  ــرد موفق ــود و ف ــت ش ــد و تربی ــد کن رش
ــاد  ــه نه ــا ب ــه م ــدر ک باشــد؛ درنتیجــه هرچق
فرهنگ ســازی  و  دهیــم  اهمیــت  خانــواده 
ــط  ــودک را در محی ــاد و ک ــن نه ــم، در ای کنی
آرامــش و امــن آن قــرار دهیــم هــم بــه نفــع 
ــه نفــع جامعــه ای کــه  کــودک اســت و هــم ب

کــودک در آن وارد می شــود. 

_ فکــر می کنیــد دلیــل افزایــش 
بزه دیدگــی  و  بزهــکاری  میــزان 
ــر  ــه دیگ ــبت ب ــودکان کار نس در ک

کــودکان چیســت؟
ــب  ــه موج ــم ک ــی داری ــای مختلف حالت ه
می شــود کــودک بــه ســراغ کار  بــرود؛ مثــاًل 
کودکانــی کــه به هــر دلیلی بدون سرپرســت 
می شــوند )مثــال مــرگ یــا طــالق والدیــن(، 
کودکانــی کــه تک سرپرســت هســتند و 
فرزنــد احســاس می کنــد کــه بایســتی 
ــراغ کار  ــی س ــه ی زندگ ــن هزین ــرای تامی ب
ــواده ای  ــه خان ــت ک ــن اس ــا ممک ــرود، ی ب
ــه زور  ــرای تامیــن معیشــتش کــودک را ب ب
بــه دنبــال کار بفرســتد و او را ابــزاری بــرای 
ــواده قــرار بدهــد کــه  تامیــن اقتصــادی خان
چنیــن خانواده هایــی مســلماً خودشــان نیــز 
ــاًل  ــتند) مث ــی هس ــیب اجتماع ــر آس درگی
ــزاری  ــودک را اب ــه  ک ــادی ک ــن معت والدی
بــرای کار یــا خریــد مــواد مخــدر قــرار 
ــن  ــه والدی ــادری ک ــوارد ن ــا در م ــد(، ی دهن
ــرار  ــی ق ــره وری جنس ــزار به ــودکان را اب ک
ــرار  ــی ق ــا را در باندهای ــا آن ه ــد و ی می دهن
می دهنــد کــه ممکــن اســت ابــزار بهــره وری 
ــری  ــزار تکدی گ ــا اب ــد و ی ــرار گیرن جنســی ق
ــه نوعــی  ــه نظــر مــن ایــن کار ب شــوند کــه ب
ــع آن اســت؛  ــروش مناف ــا ف ــروش کــودک ی ف
ــب کار  ــه موج ــر ک ــیب های دیگ ــه آس از جمل
کــودک می شــود، فــرار کــودک از خانــه اســت 
ــت و  ــج اس ــتان ها رای ــاً در شهرس ــه خصوص ک
بــه دلیــل شــرایط نابســامان حاکــم برخانــواده 
کــودک تصمیــم بــه فــرار می گیــرد درنهایــت 
ــاش  ــن مع ــرای تامی ــی ب ــه کارهای ــور ب و مجب
ــری  ــه تکدی گ ــه اینک ــود، از جمل ــود می ش خ

ــد و…  کن
ــت  ــه اس ــل توج ــه قاب ــن نکت ــن ای  همچنی

کــه همــه ی کــودکان در ســن خاصــی تحــت 
آمــوزش و پــرورش و تحصیــل قــرار می گیرند_ 
وظایــف  از  رایــگان  تحصیــل  فراهم ســازی 
دولت هاســت_ ولــی کــودک کار و خیابــان 
ــوادآموزی و  ــل و س ــکان تحصی ــاً از ام طبیعت
ــودکان  ــه ک ــی ک ــای اجتماع ــام مهارت ه تم
ــروم  ــد، مح ــرا می گیرن ــل ف ــگام تحصی در هن
ــری  ــای دیگ ــفانه در محیط ه ــود و متاس می ش
را  مهارت هــا  ایــن  نه تنهــا  اســت  ممکــن 
و  نامناســب  مهارت هــای  بلکــه  نیا مــوزد 

آســیب زننده را فــرا بگیــرد.
همــه ی مــوارد مذکــور مسائلیســت کــه کودک 
را در معــرض کــودک کار شــدن و آســیب های 
اجتماعــی از جملــه بزهــکاری و بزه دیدگــی بــه 
میزانــی بســیار بیشــتر از دیگــر کــودکان قــرار 

می دهــد. 

_ پیامدهای کار کودکان چیست؟
ــه  ــن اســت ک ــی ممک ــل مختلف ــل و عوام  عل
ــی  ــیب های اجتماع ــرض آس ــودک را در مع ک
آســیب های  از  _منظورمــان  قرارمی دهــد 
اجتماعــی هــم بزهــکاری و بزه دیدگــی اســت 
ــودکان  ــرای ک ــه ب ــا_ چــرا ک ــم ناهنجاری ه ه
اتفــاق  بزه دیدگــی  ابتــدا  مواقــع  اکثــر  در 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــر م ــه اگ ــد و در ادام می افت
و  می شــود  بزهــکاری  بــه  منجــر  نگیــرد، 
همچنیــن رفتارهــای نابهنجــاری نیــز موجــود 
ــوب  ــکاری محس ــاًل بزه ــاید اص ــه ش ــت ک اس
ــر از  ــردی پ ــود ف ــال وج ــا درهرح ــوند، ام نش
نابهنجــار می توانــد آســیب های  رفتارهــای 
فراوانــی بــرای جامعــه داشــته باشــد کــه 
ــودک  ــد کار ک ــد پیام ــا می توان ــی این ه همگ
باشــد؛ همچنیــن بایــد بدانیــم کــه در حــوزه ی 
اســت  ممکــن  کار  کــودکان  بزه شناســی، 
ــد  ــتم و تهدی ــرب و ش ــا ض ــت ی ــورد اهان م
ــا  ــت ب ــن اس ــن ممک ــد همچنی ــرار بگیرن ق
بزه دیدگی هــای بســیار شــدیدتری مواجــه 
شــدند از جملــه اینکــه_ ایــن مــورد خصوصــاً 

نیره سادات موسوی
کارشناسی حقوق

رستمی تبریزی: با این عدم نـــــظارت بر کودکان کار 
جرم پـــــــروری می کنیم

مصاحبه با لمیاء رستمی تبریزی، استاد گــــــــــــــــروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
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بــرای دختــران و پســرانی کــه در ســنین 
ــت_  ــر اس ــیار محتمل ت ــتند، بس ــر هس پایین ت
از  جنســی  سوء اســتفاده های  و  تعرضــات 
ــت در دام  ــن اس ــا ممک ــد ی ــا رخ می ده آن ه
ــاًل  ــد و مث ــرار بگیرن ــگاری ق ــای هرزه ن بانده
تصاویــر نامناســب و برهنــه، کــه در شــأن 
هیــچ انســانی نیســت، از آن هــا منتشــر شــود 
یــا اینکــه ممکــن اســت در دام قاچاقچی هــای 
کــودک قــرار بگیرنــد_ خصوصــاً اگر سرپرســت 

ثابتــی نداشــته باشــند ایــن مــورد بســیار 
ــاق می افتد_کــه هــم خودشــان و هــم  اتف
اعضــای بدنشــان را قاچــاق می کننــد؛ 
ــاال متاســفانه کــودک  ــوارد ب ــی م در تمام
توانمنــدی خیلــی کمــی بــرای مقابلــه بــا 
ــت  ــورد حمای ــه م ــکاران دارد و اینک بزه
کســی نیــز قــرار نمی گیــرد و بایــد حتــی 
امــکان نگذاریــم کــه کــودکان مــورد بــزه 

ــد.  ــرار گیرن ق

ــری  ــه تدابی ــران چ ــذار ای _ قانون گ
بــرای جرایــم اطفــال و جرایــم علیــه 

اطفــال در نظــر گرفتــه اســت؟ 
 بــه نظــر مــن تــا قبــل از تصویــب قانــون 
حمایــت از کــودکان و نوجوانــان ســال 
1399 مــا نقــص زیــادی در تدابیــر قانونــی 
ــا  ــتیم ام ــودکان داش ــت از ک ــرای حمای ب
پــس از آن تدابیــر خوبــی اندیشــیده شــد، 
ــر اســت  ــل ذک ــم قاب ــه ه ــن نکت ــه ای البت

کــه بخشــی از ایــن تدابیــر قانونــی، معاهــدات 
قانــون  حکــم  در  کــه  اســت  بین المللــی 
ــل  ــا عم ــه آن ه ــی هســتند و بایســتی ب داخل
شــود بــه عنــوان مثــال مــاده 32 کنوانســیون 
حقــوق کــودک اعــالم می کنــد کــه "کــودکان 
نبایســتی مــورد اســتثمار اقتصــادی قــرار 
بگیرنــد و هــر کاری کــه بــرای ســالمت جســم 
یــا تربیــت و تکامــل آن هــا زیــان بخــش 
ــن  ــت همچنی ــوع اس ــان ممن ــرای آن ــت ب اس
ــوزش  ــرایط آم ــتند ش ــف  هس ــا موظ دولت ه
ــد"  )  ــم کنن ــا را فراه ــرای آن ه ــرورش ب و پ
ــیون  ــن کنوانس ــه ای ــال 1372 ب ــران در س ای

ــت(. ــته اس پیوس
ــی  ــی را بررس ــن داخل ــم قوانی ــر بخواهی  اگ
کنیــم، می توانیــم بــه مــواد 79 تــا 84 قانــون 

کار اشــاره کنیــم کــه درمــورد بــه کارگمــاردن 
ــه  ــاً ب ــاده 79 صراحت ــت و در م ــودکان اس ک
ــاله را  ــر از 15 س ــم ت ــراد ک ــاردن اف کار گم
مطلقــاً ممنــوع می کنــد و بیــان می کنــد کــه 
اگــر چنیــن عملــی صــورت بگیــرد در حکــم 
ــاده ی 176  ــق م ــت و مطاب ــودک آزاری اس ک
ــم؛  ــازات می کنی ــن را مج ــون کار متخلفی قان
ــی کــه بیــن ســن  ــه درخصــوص نوجوانان البت
تــا 18 ســال هســتند_ فقــط تحــت   15

ــان شــده  ــای خاصــی_  بی شــرایط و نظارت ه
ــوند.  ــه کار ش ــغول ب ــد مش ــه می توانن ک

مهم تــر از همــه مــوارد مذکــور قانــون حمایــت 
ــان مصــوب ســال 1399  از کــودکان و نوجوان
هســت کــه ابعــاد مختلــف را در حــوزه ی 
ــرای  ــی ب حمایــت از کــودکان و الزامــات قانون
ــر  ــواده و در دیگ ــط خان ــه توس ــودکان چ ک
ســطوح در 51 مــاده بــه صــورت کامــل در نظر 
گرفتــه و تمــام کــودکان و نوجوانــان زیــر 18 
ســال را تحــت حمایــت قــرار می دهــد. مــاده 
ــیب هایی  ــوص آس ــون در خص ــن قان 1 و 3 ای
ــل   ــه تفصی ــت ب ــودکان هس ــه ک ــه متوج ک
صحبــت می کنــد؛ ایــن قانــون ابعــاد مختلفــی 
ــرد و  ــودکان در نظــر می گی ــرای وضــع ک را ب
ــد و  ــاره می کن ــز اش ــواده نی ــت خان ــه اهمی ب

ــودکان در  ــودن ک ــه ب ــدم ک ــز معتق ــن نی م
ــواده _در صــورت امــکان_ بســیار ترجیــح  خان
دارد بــه اینکــه کــودکان حتــی در ســازمان ها 
و گروه هایــی از جملــه بهزیســتی باشــند چــرا 
کــه حتــی ایــن ســازمان ها نیــز بایــد شــرایط 

خاصــی داشــته باشــند.

 
ــیده  ــر اندیش ــی تدابی ــاظ عمل _از لح
ــودکان  ــا ک ــار ب ــرای رفت ــده ب ش
بــه  آسیب دیدگی هایشــان  و  کار 

می شــود؟  انجــام  درســتی 
ــا  ــی نهاده ــتی از تمام ــا بایس ــع م درواق
ایــن  ســامان دهی  و  پوشــش  بــرای 
ــفانه  ــا متاس ــم. ام ــتفاده کنی ــودکان اس ک
مــن شــخصاً بارهــا دیــده ام کــه در بحــث 
جمــع آوری و ســامان دهی کــودکان کار 
ســازمان های مختلــف ســعی می کننــد 
ــد؛ در  ــی کنن ــانه خال ــی ش ــه نوع ــه ب ک
ــه  ــون ب ــان در قان ــه وظایفش ــی ک صورت
هــر  و  شده اســت  مشــخص  صراحــت 
کــدام بایــد بســیار مســئولیت پذیر باشــند 
و شــانه خالــی نکننــد؛ چــرا کــه رســیدگی 
ــاد  ــک نه ــط کار ی ــودکان فق ــن ک ــه ای ب
ــب  ــه تناس ــف ب ــای مختل ــت و نهاده نیس
بایســتی مســئولیت خــود را انجــام دهنــد.

متاســفانه مســئولین فقــط در جمــع آوری 
کــودکان بــه خوبــی عمــل کرده انــد و 
آنهــا را ضربتــی جمــع آوری کــرده و در مراکــز 
دولتــی و غیر دولتــی اســکان داده انــد امــا 
ــی  ــودکان کاف ــکان ک ــع آوری اس ــرف جم ص
کــه  اســت  آنــان  ســامان دهی  و  نیســت 
اهمیــت دارد؛ چــرا کــه خــود همیــن اســکان 
بــدی  اتفاقــات  باعــث  ســاماندهی  بــدون 
می شــود؛ مثــاًل ممکــن اســت انجــام کارهــای 
ــاد  ــه یکدیگــر ی ــه ای را ب نامناســب و بزهکاران
بدهنــد یــا اینکــه کــودکان بزرگ تــر یــا 
نوجوانــان از کــودکان کوچکتــر بهره کشــی 
ــکار  ــای خالف ــه بانده ــا را ب ــا آن ه ــد و ی بکنن
معرفــی کننــد و در نتیجــه موجــب بزه دیدگــی 
و بزهــکاری آن هــا شــوند؛ در ایــن شــرایط اگــر 
ــد،  ــامان دهی نکن ــود و س ــت وارد کار نش دول
ــوند  ــکار وارد کار می ش ــای تبه ــر گروه ه دیگ

،،
،،

متاسفانه مسئولین فقط در جمع آوری 
کودکان به خوبی عمل کرده اند و آنها را 

ضربتی جمع آوری کرده و در مراکز دولتی 
و غیر دولتی اسکان داده اند اما صرف 

جمع آوری اسکان کودکان کافی نیست و 
سامان دهی آنان است که اهمیت دارد؛ چرا 

که خود همین اسکان بدون ساماندهی 
باعث اتفاقات بدی می شود

کــودکان  ایــن  می کننــد.  سوء اســتفاده  و 
ــرای  ــرایط را ب ــوند ش ــر می ش ــه بزرگ ت هرچ
می کننــد  ســخت تر  خودشــان  و  جامعــه 
بزهکاری شــان  از  می شــود  ســختی  بــه  و 
ــارت  ــا  نظ ــا ب ــت م ــرد؛ درنهای ــری ک جلوگی
ــم.  ــروری می کنی ــرم پ ــی ج ــه نوع ــردن ب نک
ــه  بایســتی در این جــا ســازمان های دولتــی  ب
ــامان دهی  ــی س ــازمان های غیردولت ــک س کم
ــد.  ــش یاب ــیب ها کاه ــا آس ــد ت ــام دهن را انج
بحــث دیگــری مطــرح اســت ایــن اســت کــه 
ــودکان  ــت از ک ــون حمای ــا 27 قان ــواد 8 ت م
و نوجوانــان  ضمانــت اجراهــای کیفــری را 
بــرای کســانی کــه  مطابــق قانــون مســئولیت 
دارنــد و متولــی هســتند ولــی بــه درســتی بــه 
ــا  ــد، دارد و آن ه ــل نمی کنن ــان  عم وظایفش

ــد. ــد ش ــازات خواهن ــون مج ــق قان مطاب

ــرای پیشــگیری  ــی را ب _چــه راهکارهای

ــودکان کار  ــی ک ــکاری و بزه دیدگ از بزه
در نظــر داریــد؟

 راهکارهــای پیشــگیری از مواجــه کــودکان بــا 
بــزه در چندیــن  ســطح  قابلیــت اجــرا شــدن 
کنشــی  "پیشــگیری های  می توانیــم  دارد؛ 
ــل  ــه  قب ــورت ک ــن ص ــیم بدی ــته باش " داش
ــودکان  ــاً ک ــودکان، خصوص ــزه در ک ــوع  ب وق
کار مــا طــوری برنامه ریــزی و بســترچینی 
داشــته باشــیم کــه  ایــن اتفــاق وقــوع نیابــد؛ 
مثــاًل وضعیــت اقتصــادی مــردم را بهتــر کنیــم 
بــرای  خانوادگــی  فرهنگ ســازی های  یــا 
ــته  ــی داش ــیب های اجتماع ــا آس ــه ب مواجه

ــات. ــت اقدام ــن دس ــیم و از ای باش
 ولــی در شــرایط کنونــی مــا می توانیــم 
بســیار از "پیشــگیری هــای وضعــی" اســتفاده 
ــویم  ــز ش ــه  متمرک ــورت ک ــن ص ــم، بدی کنی
بــر مکان هایــی کــه آســیب وجــود دارد و 
آن گونــه مشــکالت را حــل کنیــم مثــاًل ببینیم 
کــه کــودکان کار در 24 ســاعت در یــک چهــار 
راه چگونــه اعمالشــان را انجــام می دهنــد و بــا 
بررســی وضعیــت آنهــا و بــا توجــه بــه شــرایط 
ــه تــک و مــوردی  ــه صــورت تــک ب ــی ب کنون
آنهــا را مدیریــت و مشکالتشــان را حــل کنیــم 
ــع  ــه مراج ــان را ب ــل مشکالتش ــه ح ــا اینک ی

مربوطــه و موظــف بســپاریم . 
مســئله ی دیگــری کــه گمــان می کنــم بســیار 

ــا اســت چــرا  ــوزش خانواده ه اهمیــت دارد آم
ــا در  ــنتی خانواده ه ــت س ــل باف ــه دلی ــه ب ک
ایــران ممکــن اســت افــراد در ســنین پایین تــر 
ازدواج کننــد و درک درســتی از زندگــی و 
ــد  ــا بای ــند. م ــته باش ــی نداش ــط خانوادگ رواب
آن هــا را در روابــط آمــوزش دهیــم و بگوییــم 
ــده  ــا نهــادی هســتند کــه تولیدکنن کــه آن ه
و تربیت کننــده ی نســل آینــده هســتند و 
بایســتی بســیار فرهنگ ســازی شــود و بــا 
برنامــه در ایــن حــوزه عمــل شــود تــا دیگــر با 
پدیــده ی کــودک کار و درنتیجــه بزهــکاری و 

ــویم.  ــه نش ــا مواج ــی آن ه بزه دیدگ
 همچنیــن رســانه ها در آمــوزش عمومــی 
ــان،  ــودکان کار و خیاب ــه ک ــبت ب ــردم نس م
ــودکان و  ــن ک ــای کار ای ــان دادن پیامده نش
اهمیــت توجــه بــه آن هــا نقــش بســیار مهمــی 
دارنــد؛ چــرا کــه متاســفانه مــا می بینیــم کــه 
مــردم حساسیتشــان را نســبت بــه این هــا 
ــده  ــادی ش ــان ع ــد و برایش ــت داده ان از دس
ــد همــه احســاس  ــه بای ــی ک اســت؛ در صورت
ــودی و  ــرای بهب ــری ب ــئولیت و مطالبه گ مس
ــیم و  ــته باش ــا داش ــاع آنه ــامان دهی اوض س
وقتــی مــردم مطالبــه کننــد مســئوالن مجبــور 
بــه ورود جــدی بــه عرصــه ی عمــل می شــوند 

.

ــان را  ــی خودت ــه ی پایان ــخن و نکت _س

ــد. بفرمایی
بایــد در نظر داشــت، ایــن کــودکان در صورتی 
کــه ســامان دهی نشــوند هــم بــه خــود و هــم 

بــه جامعــه بســیار آســیب می زننــد .
 مــا بایــد جامعــه را یــک پیکــره بدانیــم که هر 
یــک از اجــزای ایــن جامعــه بــر وضــع دیگــران 
ــود "کار  ــن وج ــذارد، بنابری ــر می گ ــز  تاثی نی
ــر ایــن پیکــره کــه  کــودک " زخمــی اســت ب
ــد  ــه آن توجــه نشــود، گســترش می یاب اگــر ب
و عفونــت می کنــد پــس  همــه ی مــا بــه 
عنــوان شــهروند در برابــر ریشــه کــن کــردن" 

کار کــودک" مســئول هســتیم .
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شــهید محمــد حســینی بهشــتی سیاســت مدار 
و فقیــه ایرانــی و دومیــن رئیــس دیــوان عالــی 
کشــور پــس از انقــالب ایــران در ســال 1357، 
نخســتین دبیــرکل حــزب جمهوری اســالمی و 
نایــب رئیــس مجلــس خبــرگان قانون اساســی 
ــرداز  ــوان نظریه پ ــه عن ــی از وی ب ــود. گاه ب
والیــت فقیــه نــام بــرده می شــود. او از جملــه 
هــواداران تشــکیل حکومــت اســالمی در ایــران 
بــوده و نقــش بســیار مهمــی در اســتقرار 
جمهــوری اســالمی در ایــران داشته اســت. 
وی همــواره نگرشــی متفــاوت نســبت بــه 
ــه ای  ــه گون ــت ب ــته اس ــف داش ــائل مختل مس
کــه بســیاری از روحانیــون نظــرات وی را غیــر 
قابــل قبــول می دانســتند. امــا گــواه ایــن 
ــز  ــه شــهید بهشــتی نگاهــی متمای ــب ک مطل
ــه ای از  ــر جمل ــه داشــت، ذک ــه مســائل زمان ب
ایشــان اســت: »هیــچ آیــه ای در قــرآن کریــم 
ــد رئیــس  ــان نمی توانن ــد زن ــم کــه بگوی نداری

جمهــور شــوند! «

• برابری زن و مرد به مثابه انسان 
 یکــی از نظریــات مهــم شــهید بهشــتی درباره 
مقایســه حقــوق طبیعــی زن و مــرد اســت کــه 
ایشــان» افــراط و تفریــط دربــاره مقایســه بین 
می گفتنــد  و  برنمی تابیدنــد  را  مــرد  و  زن 

هرکدامشــان  و  هســتند  انســان  دو  هــر 
گرایش هــا، احساســات، خصــال و عواطــف 
ــره  ــن دو چه ــی ای ــد ول ــود را دارن ــژه خ وی
ــد  ــد انســانیت یکدیگــر را کامــل کنن می توانن
ــی و  ــد، پویای ــاالت، رش ــه کم ــیدن ب و در رس
ــی  ــد. زمان ــی بردارن ــای مهم ــت، گام ه خالقی
ــچ  ــد، هی ــی برن ــم بســر م ــا ه ــن دو ب ــه ای ک
آمــوزش و اصولــی را در اســالم نمی بینــم 
ــرد  ــر از م ــی نازل ت ــه زن ارزش و مقام ــه ب ک
ــای زیســتی  ــاوت در ویژگی ه داده باشــد و تف
فطــری  نقش هــای  برخــی  و  بیولوژیــک  و 
ــی و  ــانی، روح ــه انس ــوان جنب ــچ عن ــه هی ب
ــوان را تنــزل نمی دهــد.« آنچــه از  معنــوی بان
ایــن گفتــه در مــی یابیــم آن اســت کــه زن و 
ــی  ــوق طبیع ــه در حق ــن ک ــن ای ــرد در عی م
ویژگی هایــی  نظــر  از  امــا  هســتند  برابــر 
ــوط  ــان مرب ــودن و زن بودنش ــرد ب ــه م ــه ب ک
ــوارد  ــن م ــه ای ــد ک ــی دارن ــت تفاوت های اس
انکارناپذیــر اســت همچــون لطیــف بــودن 
ــودن مــرد. نکتــه دیگــری کــه  زن و ســخت ب
ــوان  ــه ذکــر اســت آن اســت کــه نمی ت الزم ب
ــا دیدگاهــی کــه  نظــرات شــهید بهشــتی را ب
فمینیســم دارد یکســان و برابــر دانســت چــرا 
ــری زن و مــرد در تمامــی  کــه فمینیســم براب

عرصه هــا را مدنظــر دارد. 

• زنان جامعه نگر 
ــتی  ــر بهش ــهید دکت ــاخص ش ــرات ش  از نظ
می تــوان بــه مــورد دیگــری اشــاره کــرد 
کــه در بــاب افزایــش آگاهــی زنــان در مــورد 
ــت.  ــه اس ــی جامع ــی و اجتماع ــائل سیاس مس
ــد خــوب  ــه بای ــان جامع شــهید بهشــتی:» زن
بیاموزنــد و بعــد مطالعــات سیاســی-اجتماعی 
ــد،  ــترش دهن ــد و گس ــت کنن ــود را تقوی خ
ــد،  ــی می کنن ــرایطی زندگ ــه ش ــد در چ بدانن
ــد و  ــی درک کنن ــه خوب ــه را ب ــائل جامع مس
بــه درســتی تجزیــه و تحلیــل نماینــد، دیــدگاه 
اســالم را در ایــن ابعــاد بداننــد، اســالمی کــه 
نســبت بــه تمامــی امــورات زندگــی برنامــه و 

ــوزش دارد.« آم
ــتی  ــهید بهش ــه ش ــی ک ــه مطالب ــه ب ــا توج ب

ــت  ــت را داش ــن برداش ــوان ای ــد، می ت فرمودن
کــه ایشــان بــا توجــه بــه تفکــری کــه دربــاره 
ــه  ــر اینک ــی ب ــواره وجــود داشــته مبن زن هم
زن فقــط بایــد بــه کارهــای منــزل رســیدگی 
کنــد در اینجــا بیشــتر زنــان جامعــه را مــورد 
ــا تنهــا توجــه خــود را  ــد ت ــرار دادن خطــاب ق
بــه کارهــای خانــه متمرکــز نکننــد و از جامعه 
و شــرایط اجتماعــی خــود دور نماننــد؛ بلکــه 
ــات و  ــطح اطالع ــردن س ــاال ب ــه و ب ــا مطالع ب
ــد در  ــه می توانن ــی ک ــا جای ــود ت ــی خ آگاه
داشــته  مشــارکت  اجتماعــی  فعالیت هــای 
ــر  ــه دخت ــه گفت ــه ب ــوان نمون ــه عن ــند. ب باش
شــهید بهشــتی :»ایشــان همــواره مشــوق 
نــه تنهــا فرزنــدان دختــر و پســر خــود بلکــه 
مشــوق تمامــی دختــران و زنــان جامعــه بــرای 
تحصیــل و فعالیــت در جامعــه بودنــد. تــا 
ــا تشــویق و ترغیــب وی، اولیــن  جایــی کــه ب
ســالها  آن  در  محجبــه  دختــر  دانشــجوی 
وارد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز شــد. 
ــن  ــان اولی ــت ایش ــن در دوران فعالی همچنی
ــم دارای باالتریــن تحصیــالت فقهــی وارد  خان
ــالب  ــد از انق ــه بع ــی ک ــرگان شــد. درحال خب
ــاال بــودن تعــداد بانــوان مجتهــد،  ــا وجــود ب ب
مجلــس  در  آنــان  بــرای حضــور  شــرایط 
خبــرگان فراهــم نشــده اســت.«)؟؟!!( باتوجــه 
ــتی  ــر بهش ــهید دکت ــر ش ــخنان دخت ــه س ب
ــد  ــش می آی ــوال پی ــن س ــان ای ــاره ایش درب
ــگاه و تفکــر نویــی کــه  ــا وجــود ن کــه چــرا ب
ــیاری  ــان بس ــتند و جوان ــتی داش ــهید بهش ش
ــرات  ــا تفک ــد؛ ام ــذب می کنن ــود ج ــه خ را ب
ــر  ــا بهت ــه ی ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل ــان م ایش
اســت بگوییــم مــورد کم توجهــی قــرار گرفتــه 
اســت؟؟ درحالیکــه بــا بــه کار بســتن نظریــات 
و راهکارهــای چنیــن فــردی می توانیــم خــود 
بن بســت ها  و  مجهــوالت  از  بســیاری  از  را 

ــم. برهانی

• زنان بر مسند ریاست جمهوری
در پایــان بــه تحلیــل نظــری جنجــال برانگیــز 
مبنــی  می پردازیــم  بهشــتی  شــهید  از 
براینکــه :» هیــچ آیــه ای در قــرآن کریــم 

ــود  ــته های موج ــب و نوش ــه مطال ــه ب باتوج
کــه  درمی یابیــم  بهشــتی  شــهید  دربــاره 
ــی  ــال متفاوت ــرات کام ــرات و نظ ــان تفک ایش
ــود  ــای خ ــون و هم دوره ای ه ــایر روحانی ــا س ب
ــه توجــه بســیاری از  ــه ای ک ــه گون داشــتند ب
افــراد بــه ویــژه جوانــان را بــه خود جلــب کرد. 
ــوان نشــأت  ــت نظــرات ایشــان را می ت جامعی
گرفتــه از تجربیــات فــراوان و دنیادیدگــی 
می خواهیــم  حــال  دانســت.  نیــز  ایشــان 
ــم شــهید را شــرح  ــن عال ــد از ای ــی چن نظرات

ــم: ــل کنی و تحلی

افقی نو در نگاه بهشتی
زینب محمدی

کارشناسی علوم سیاسی

ــس  ــد رئی ــان نمی توانن ــد زن ــه بگوی ــم ک نداری
از ســخنان  بخشــی  ایــن  جمهــور شــوند.« 
ــه  ــت ک ــوده اس ــرگان ب ــس خب ــان در مجل ایش

ــه  ــه ای ک ــم آی ــرآن کری ــد: »در ق بــا فرمودن
صراحــت امــکان ریاســت جمهــوری 
یــک زن را نفــی کنــد، نداریــم. دالیلــی 
ــه  ــود ک ــات آورده می ش ــه در روای ک
رئیــس  و  زمامــدار  نمی توانــد  زن 
ــل  ــن دالی ــم ای ــد، برای ــور باش جمه
کافــی نیســت هیــچ وقــت هــم 
کافــی نبــوده اســت.« یکــی از بحــث 
برانگیزتریــن صحبت هــای ایشــان 
باشــد؛  همین مــورد  می توانــد 
چــرا کــه در جامعــه ی امــروزه ی مــا 
ــن ســوال وجــود داشــته  ــواره ای هم
و دارد کــه چــرا زنــان نمی تواننــد 
ــا ریشــه  رئیــس جمهــور شــوند؟؟ آی
ــای  ــن صحبت ه ــی دارد؟؟ و… ای دین

ــد  ــدی می توان ــا ح ــتی ت ــهید بهش ش
ــا  ــد. ام ــواالت باش ــن س ــخگوی ای پاس
بــرای فهــم هرچــه بیشــتر ایــن موضــوع 
نیــاز بــه تحقیــق و بررســی بیشــتر داریم 

کــه در ایــن مقــال نمی گنجــد. امــا آنچــه 
کــه می تــوان از ایــن صحبت هــا برداشــت 
کــرد آن اســت کــه هــر مســئله ای ریشــه 
دینــی و اســالمی نــدارد و مــا بایــد دانــش 
و آگاهی هــای دینــی و سیاســی خــود را 
ــا ایجــاد هــر شــائبه ای  ــا ب ــم ت ــاال ببری ب
ــویم.  ــویش نش ــردرگمی و تش ــار س دچ

نگاهی متمایز به مسائل زنان از منظر شهید بهشتی
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ت زنانــــــ
ت مدیری

ی رسانـــــــــــه در دس
دنیا

ــر  ــان ب ــذاری زن مســاله تاثیرگ
ــا  ــغل ی ــدون ش ــان ب ــی جه ــه و حت جامع
ــل  همــراه شــغل، مســاله ای هســت کــه قاب
در  کــه  همانطــور  اســت  بحث و گفتگــو 

ــت. ــوده اس ــم ب قدی
در دنیایــی هســتیم کــه زنــان در کشــاکش 
بیــن در خانــه محصــور مانــدن و اســیر 
خانــه شــدن تحــت هــر شــرایطی یــا 
فمینیســت بــودن و ضــد تبعیــض بــودن بــه 
ــن  ــی بی ــد تعادل ــه ح ــرمی برند درحالیک س
ــان  ــده ای از زن ــه ع ــت ک ــز هس ــن دو نی ای
ــد.  ــه آن دســت پیداکرده ان ــان ب ــق جه موف
ــی )ره(،  ــام خمین ــول ام ــه ق ــه ب ــی ک زن
کــه  اســت  انسان ســاز  قــرآن  هماننــد 
بلندتریــن مرتبــه ی تربیــت و ســاختن و بــه 
ــای  ــاً کاره ــس قطع ــت، پ ــل آوردن اس عم
یــک  ســاختن  یعنــی  آن  از  کوچک تــر 
ــام  ــد انج ــز می توان ــه را نی ــان در جامع جری

ــد. بده
هــدف از ایــن مقالــه ایــن نیســت کــه درباره 
زنانــی صحبــت کنیــم کــه بیــن خانــواده و 

برقرارکرد ه انــد_  تعــادل  کار 
ــری  ــث دیگ ــل بح ــوع قاب ــود موض ــن خ ای
اســت کــه نمونه هایــش کــم نیســتند_ 
بلکــه، هــدف ایــن اســت بــه زندگــی زنانــی 
ــان رســانه ای  ــم کــه در جهــان جری بپردازی
توانســته اند  و  به وجودآورده انــد  بزرگــی 
ــرض  ــه ع ــوری ک ــند. همانط ــذار باش اثرگ
ــد انسان ســاز باشــد  ــی کــه می توان شــد، زن
می توانــد در جهــان هــم تغییــر ایجــاد 
کنــد، تغییــری مثبــت یــا متاســفانه منفــی، 
به وســیله قــدرت مثال زدنــی اش کــه شــاید 
ــند. ــره باش ــم از آن بی به ــردان ه ــی م حت

ــان  ــراغ زن ــه س ــم و ب ــام کنی ــه را تم مقدم
برویــم،  رســانه  عرصــه  در  تاثیرگــذار 
زنانــی بــا پشــتکار و کوشــش بســیار و 
بابرنامه ریــزی دقیــق و حساب شــده کــه 
از  مختلــف  عرصه هــای  در  را  خودشــان 
ــتی  ــد. به راس ــات کرده ان ــانه اثب ــه رس جمل
ــالش  ــا ت ــز ب ــی ج ــن موفقیت های ــه چنی ک
ــت  ــروردگار بدس ــف پ ــزی و لط و برنامه ری

ــد. ــد آم نخواه

1. از استادی تا مدیریت یاهو
ــی 1975 در  ــخ 30 م ــر در تاری ــا مای مریس
Wausau، ویسکانســین آمریــکا متولــد شــد. 
ــی دوســت داشــت  مریســا در دوران نوجوان
ــن  ــه همی ــود؛ ب ــاب ش ــز و اعص ــراح مغ ج
ــای  ــتان وارد کالس ه ــس از دبیرس ــل پ دلی
اســتنفورد  دانشــگاه  پزشــکی  مقدماتــی 
ــی  ــته ی تحصیالت ــد او رش ــی بع ــد. کم ش
خــود را از علــوم اعصــاب کــودکان بــه 
ــر داد.  ــن تغیی ــتم های نمادی ــته ی سیس رش
سیســتم های نمادیــن ترکیبــی اســت از 
علــوم فلســفه، روانشناســی شــناخت گرا، 
زبانشناســی و علــوم کامپیوتــر. در دوران 
دانشــجویی او فوق العــاده فعــال بــود؛ در 
جلســات مناظــره دانشــجویی حضــوری 
مــداوم داشــت و در دروس خــود به انــدازه ای 
ــگاه از او  ــتادان دانش ــه اس ــود ک ــتعد ب مس
خــود  پژوهش هــای  و  مطالعــات  بــرای 
او  مدتــی  از  پــس  می گرفتنــد.  کمــک 
ــی  ــای تکمیل ــه در کالس ه ــود ک ــی ب کس

دروس علــوم بــه دانشــجویان ضعیف تــر 
ــتان  ــرد دبیرس ــک ک ــی داد. او کم درس م
برمــودا رشــته ی علــوم کامپیوتــر را بــه 
واحدهــای درســی خــود اضافــه کنــد. پــس 
از یکــی دو ســال اول دانشــگاه، اریــک رابرتز 
سیســتم های  رشــته  گــروه  سرپرســت 
ــن، از او خواســت یکــی از درس هــای  نمادی
ــد. کالس او  ــس کن ــته را تدری ــن رش همی
به انــدازه ای از طــرف دانشــجویان مــورد 
اســتقبال قــرار گرفــت کــه دانشــگاه رســماً 
ــتان  ــول تابس ــت کالس را در ط از او خواس
ــس از اتمــام دانشــگاه،  ــه دهــد. پ هــم ادام
ازجملــه شــغل هایی کــه بــه مایــر پیشــنهاد 
ــون  ــس در دانشــگاه کارنگــی مل شــد، تدری
بــود. شــرکت مــک کینــزی هــم از او بــرای 
پســت مشــاوره دعــوت بــه همــکاری کــرده 
بــود. این هــا همــه شــغل های وسوســه 
کننــده ای بودنــد؛ امــا مریســا تصمیــم 
گرفــت به جــای آن، زندگــی حرفــه ای اش را 

ــد. ــروع کن ــی ش ــتارتاپ کوچک از اس
ایــن اســتارتاپ، چهاردهمیــن پیشــنهاد 

بــود؛  او  کاری 
شــرکت کوچکــی بــه نــام گــوگل کــه 
ــتمین  ــود و او  بیس ــده ب ــیس  ش ــازه تأس ت
کارمنــد اســتخدامی و اولیــن مهنــدس زنــی 
ــه کار  ــروع ب ــرکت ش ــن ش ــه در ای ــود ک ب
کــرد. مریســا، رهبــری تیــم رابــط کاربــری 
و ســرورهای وب را بــه عهــده گرفــت. او 
کدنویســی و نظــارت تیم هــای کوچــک 
روی  کــه  مــی داد  انجــام  را  مهندســانی 
طراحــی و توســعه ی موتــور جســتجوی 
ــه  ــن دوره او ب ــد. در ای ــوگل کار می کردن گ
ــرکت  ــات، در ش ــه جزئی ــش ب ــر دقت خاط
زبانــزد همــگان شــده بــود و همیــن باعــث 
شــد بــه ســمت مدیریــت محصــوالت ارتقــاء 
ــه مقــام  شــغلی پیــدا کنــد و کمــی بعــد ب
ــری محصــوالت تحــت وب  ــت و رهب مدیری
ــوگل  ــوی گ ــت لوگ ــه داش ــید. او وظیف رس
)مثــل  مختلــف  مناســبت های  بــرای  را 
جشــن ها،  تعطیــالت،  بزرگداشــت ها، 
رویدادهــا و روزهــای خــاص( طراحــی کنــد. 
بــا ســلیقه و اســتعداد عالــی او در طراحــی، 

فاطمه تشکری
کارشناسی روانشناسی
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ــرد  ــه  ف ــی منحصــر ب ــوگل هویت شــرکت گ
ــرد. ــدا ک پی

در ســال 2005، او بــه ســمت نایــب رئیــس 
ــات  بخــش جســتجوی محصــوالت و تجربی
کاربــران منصــوب شــد. در ایــن زمــان 
فعالیت هــای مریســا مایــر منجــر بــه تولیــد 
ایــن  بهتریــن و موفق تریــن محصــوالت 
 ،)Google Maps( شــرکت شــد: گــوگل مــپ
گــوگل ارث )Google Earth(، اســتریت ویــو 
 Google( ــزار گــوگل ــوار اب )Street View(، ن
ــوز )Google News( و  ــوگل نی Toolbar(، گ

.)Gmail( ــل جی-می
و ســرانجام، در 16 جــوالی 2012 و در ســن 
ــر به عنــوان رئیــس  37 ســالگی، مریســا مای

و مدیرعامــل شــرکت یاهــو انتخــاب شــد.
به جــز ریاســت و مدیرعاملــی یاهــو، مریســا 
مایــر در عرصه هــای دیگــری نیــز نــام 
خــود را مطــرح کــرده اســت. نــام او در 
ــوزه  ــی و م ــی مل ــوزه طراح ــره م هیئت مدی
هنرهــای مــدرن سان فرانسیســکو دیــده 
ــاوری و  ــرکت های فّن ــر در ش ــود. مای می ش
کامپیوتــر هــم ســرمایه گذاری کــرده اســت.
توســط  مایــر   ،2015 دســامبر   24 در 
به عنــوان   Richtopia بریتانیایــی  شــرکت 
ــا  ــذار دنی ــل تأثیرگ ــن مدیرعام چهاردهمی

ــد. ــاب ش انتخ
ــر  ــا مای ــه مریس ــی ک ــالت ناب ــی از جم یک
ــود  ــن اســت کــه همیشــه چیــزی ب دارد ای
ــرای آن آمــاده نبــودم. فکــر می کنــم  کــه ب
ــود.  ــی می ش ــرفت آدم ــث پیش ــن باع همی
چیــزی  عهــده ی  از  می کنیــد  فکــر 
برنمی آییــد؛ ولــی خودتــان را از آن لحظــات 
ــید. ــت می رس ــه موفقی ــد و ب ــور می دهی عب

2. بانوی اول فیس بوک
در   1969 اوت   28 در  ســندبرگ  شــریل 
واشــنگتن دی ســی به دنیــا آمــد و در دو 
ــدا  ــه فلوری ــواده ش ب ــراه خان ــالگی به هم س

ــت. ــی رف و میام
شــریل ســندبرگ در ســال 1987 بــرای 
ــاروارد  ــگاه ه ــه دانش ــالت ب ــه ی تحصی ادام
ــال 1991  ــت. او در س ــاروارد رف ــج ه و کال
مــدرک کارشناســی خــود را در رشــته ی 
اقتصــاد و جایــزه ی جــان اچ. ویلیامــز را 
ایــن رشــته  برتــر  به عنــوان دانشــجوی 

ــرد. ــت ک دریاف
او عالقــه ی شــدیدی بــه پیوســتن بــه 
جریــان فنــاوری داشــت کــه در آن ســال ها 
به عنــوان  را  خــود  جــای  به آهســتگی 

ــه  ــدا ب ــوگل در ابت ــرد. گ ــت بازمی ک صنع
درخواســت کار شــریل ســندبرگ عالقــه 
نشــان داد و او نیــز مأموریــت اصلــی گــوگل 
آزادکــردن  کــرد:»  کشــف  به خوبــی  را 
ــود در  ــات موج ــام اطالع ــه تم ــی ب دسترس

ــان.«  جه
اولیــن دیــدار مــارک زاکربــرگ، بنیان گــذار 
شــریل  بــا  فیســبوک،  مدیرعامــل  و 
ســندبرگ در پایــان ســال 2007 رخ داد. 
رســمی  به صــورت  هیــچ گاه  زاکربــرگ 
ــوک  ــرای فیس ب ــات ب ــر عملی ــال مدی به دنب
ــرای  ــریل را ب ــدار اول، ش ــا در دی ــود؛ ام نب
چنیــن موقعیتــی در شــرکتش مناســب 
ــال 2008،  ــارس س ــت در م ــد. در نهای دی
خبــر اســتخدام ســندبرگ در فیســبوک 
و تــرک گــوگل رســانه ای شــد. شــریل 
قدرتمنــد  زنــان  از  یکــی  ســندبرگ 
می شــود.  محســوب  جهــان  حال حاضــر 
ــش  ــی پی ــار بســیاری حت او شــهرت و اعتب
ــروز  ــه فیســبوک داشــت و ام از پیوســتن ب
ــرد اول  ــر و ف ــوان مدی ــد به عن ــز می توان نی
ــان کار  ــزرگ جه بســیاری از شــرکت های ب
ــی او را  ــا حت ــیاری از گمانه زنی ه ــد. بس کن
ــافت  ــر در مایکروس ــتیو بالم ــن اس جایگزی
ــریل  ــال ش ــا به هرح ــتند؛ ام ــز می دانس نی
تصمیــم گرفــت فــرد دوم در شــرکتی باشــد 
ــر اول  ــه نف ــل ب ــرای تبدی ــش ب ــه بخت ک

ــت. ــر اس ــه صف ــک ب نزدی
تمــام  بــا  چگونــه  ســندبرگ  اینکــه 
مشــغله هایش در فیســبوک، کتــاب نوشــت 
ــاد  ــرکت و بنی ــی آن ش ــای جهان و در توره
خیریــه تأســیس کــرد و در ســخنرانی ها 
ــراد  ــیاری از اف ــرای بس ــد، ب ــرکت می کن ش
ــود.  ــوب می ش ــی محس ــؤال بزرگ ــوز س هن
ســندبرگ کتــاب اولــش، یعنــی Lean In را 
ــل  ــام ن ــه ای به ن ــنده ای حرف ــک نویس به کم
ــر  ــتراحت و آخ ــای اس ــکوول در زمان ه اس
هفته هــا نوشــت. او تورهــای جهانــی کتــاب 
را نیــز در زمــان تعطیــالت برگــزار می کــرد 
و در خــالل آن هــا، بازهــم مشــغول مدیریــت 

ــود. ــای فیســبوک ب کاره
ــک  ــس  و ی ــه ی بیزین ــال 2009، مجل در س
ســندبرگ را به عنــوان یکــی از 25 فــرد 
ــرد. در  ــی ک ــای وب معرف ــذار در دنی تأثیرگ
ــت  ــم از فهرس ــه ی نه ــال 2014، او رتب س
نــگاه  از  جهــان  تأثیرگــذار  زن  یک صــد 
فوربــز را به دســت آورد و در ســال 2017 
بــه رتبــه ی چهــارم رســید. در ســال 2012، 
ــام ســندبرگ را در  ــز در ن ــم نی ــه ی تای مجل

ــان  ــذار جه ــرد تأثیرگ ــد ف ــت یک ص فهرس
ــرار داد. ق

ــد  ــندبرگ را بخوانی ــای س ــی از توصیه ه یک
ــان  ــم: خودت ــر می کن ــن فک ــه: م ــه گفت ک
باشــید، آنچــه هســتید را بــه اشــتراک 
بگذاریــد، بــه وضعیــت زندگــی افــراد دیگــر 
در زندگی شــان اهمیــت بدهیــد و اطمینــان 
ــک هم تیمــی خــوب هســتید.  ــد کــه ی یابی
نشــان دهیــد کــه در حــال کمــک بــه ســایر 
ــرای اینکــه کل  ــه فقــط ب ــراد هســتید؛ ن اف
وجــود آنهــا را بــه کار وارد کنیــد، بلکــه برای 

اینکــه بــه اهــداف گروهــی تیــم برســید.

3. مادر فعال یوتیوب 
ســال  ژوئیــه  پنجــم  در  وویچیتســکی، 
ــد  ــا آم ــی به دنی ــا و زمان 1968 در کالیفرنی
ــای  ــیلیکون ولی و غول ه ــری از س ــه خب ک

ــود. ــاوری نب ــای فن دنی
ــه  او پــس از فارغ التحصیلــی از دبیرســتان ب
ــدرک خــود را  ــت و م ــاروارد رف دانشــگاه ه
در رشــته ی تاریــخ و ادبیات در ســال 1990 
ــی در  ــس از فارغ التحصیل ــرد. پ ــت ک دریاف
رشــته ی تاریــخ و ادبیــات، نوبــت بــه تغییــر 
ــود. او  ــی ســوزان رســیده ب مســیر در زندگ
دو مــدرک کارشناســی ارشــد، یکــی در 
رشــته ی اقتصــاد از دانشــگاه کالیفرنیــا و 
ــب وکار  ــت کس ــته ی مدیری ــری در رش دیگ
ــون دانشــگاه  ــت اندرس از دانشــکده ی مدری
یوســی ال ای دریافــت کــرد. در ســال 1999 
ــرکت  ــی ش ــم بازاریاب ــن تی ــت اولی مدیری

ــت. ــر عهــده گرف گــوگل را ب
مدیریــت  عالوه بــر  وویچیتســکی 
بخش هــای بازایابــی و ویدئــوی گــوگل، 
توســعه ی  تیم هــای  در  نیــز  را  مدتــی 
 Google و   Google Images قابلیت هــای 
ــماره ی  ــد ش ــه کارمن ــد. او ک Books گذارن
ــعه ی  ــای توس ــود، در فراینده ــوگل ب 16 گ
حضــور  گــوگل  متعــدد  اپلیکیشــن های 
ــول  ــراث دار غ ــی می ــروز و به نوع ــت ام داش
می شــود. محســوب  جســت وجو  موتــور 

 2014 ســال  در  وویچیتســکی  ســوزان 
ــن  ــوب و جایگزی ــل یوتی ــوان مدیرعام به عن
ســاالر کمانگــر انتخــاب شــد. یوتیــوب 
تحــت مدیریــت وویچیتســکی بــه سرویســی 
بــا 8/1 میلیــارد دالر کاربــر ماهانــه تبدیــل 
ــروای  ــا فرمان ــادی ب ــه ی زی ــه فاصل ــد ک ش
بــازار یعنــی فیســبوک نــدارد. به عــالوه 
برخــی آمارهــا یوتیــوب را محبوب تریــن 
شــبکه ی اجتماعــی در میــان نوجوانــان 

می داننــد و می تــوان ادعــا کــرد آن هــا 
ــت  ــبوک را شکس ــا فیس ــی جبهه ه در برخ

ــد. داده ان
ــالش  ــی از ت ــه ی موفق ــکی نمون وویچیتس
ــی شــخصی و کاری  ــادل در زندگ ــرای تع ب
اســت. او بــا داشــتن پنــج فرزنــد، مدیریــت 
ــی  ــرویس های کنون ــن س ــی از بزرگ تری یک
اینترنــت را بــر عهــده دارد و می گویــد 
ــی  ــای شــخصی و کاری اش، به نوع فعالیت ه

مکمــل یکدیگــر هســتند.

ــش  ــا بخ ــه تنه ــد ک ــه خواندی ــی ک مطالب
ــان  ــق جه ــان موف ــی زن ــی از زندگ کوچک
چــه در عرصــه رســانه یــا غیــر رســانه 
ــه  ــی ک ــان موفق ــیارند زن ــت.حتی بس هس
گمنــام مانــده انــد، امــا تاثیــرات بســیاری بر 
جامعــه و جهــان داشــته اند.ایــن یادداشــت 
درصــدد ایــن نبــود کــه نشــان دهــد زنــان 
موفــق بایــد حتمــا تاثیــرات جهانــی داشــته 
ــا  ــان ه ــر زب ــر س ــان ب ــام ش ــا ن ــند ی باش
باشــد،بلکه مقصــود مــا در نهایــت ایــن 
ــه  ــی ک ــر جای ــا در ه ــان م ــه زن ــت ک اس
ــد  ــه دارن ــئولیتی ک ــر مس ــا ه ــتند و ب هس
بایــد بهتریــن خــود باشــند و ایــن در واقــع 

ــت. ــق هس ــک زن موف ــف ی تعری
ــودش  ــان خ ــد قهرم ــی توان ــی، م ــر زن ه
ــام  ــداد تم ــه تع ــم ب ــی توانی ــا م ــد و م باش
ــیم  ــته باش ــان زن داش ــان قهرم ــان جه زن
کــه در خانــواده اش،در جامعــه اش و در 
جهانــش تحــول و دگرگونــی مثبــت ایجــاد 

ــد. ــی کن م
باش،بعــد  خــودت  قهرمــان  اول  پــس 
قهرمــان خانــواده ات و ســپس قهرمــان 

جهــان... و  جامعــه 
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جلســه ی نقــد وبررســی »الیحــه ی حفــظ 
کرامــت و حمایــت از زنــان در برابــر خشــونت« 
ــروه  ــوی کارگ ــن، از س ــنبه 25 بهم در روز ش
ــز پژوهشــکده ی  ــان بســیج دانشــجویی و نی زن
ــا حضــور  ــواده دانشــگاه شــهید بهشــتی، ب خان
4 کارشــناس تشــکیل می شــود و تبلیغــات 
ــگاه،  ــجویی و دانش ــیج دانش ــوی بس الزم از س
ــه انحــاء مختلــف و از هفتــه ی قبــل صــورت  ب

ــود. ــه ب گرفت

کارشناسان جلسه:
دکتــر محمــد روشــن، رئیــس پژوهشــکده 

خانــواده دانشــگاه شــهید بهشــتی
دکار فاطمــه قاســم پور، نماینــده مــردم تهــران 
ــواده مجلــس  ــان و خان و رئیــس فراکســیون زن

شــورای اســالمی
ــم شــهناز ســجادی، حقــوق دان و دســتیار  خان

حقــوق شــهروندی معاونــت امــور زنــان و 
ــوری ــت جمه ــواده ریاس خان

ــی  ــت علم ــو هیئ ــری، عض ــرو غدی ــر ماه دکت
ــواده دانشــگاه شــهید بهشــتی  پژوهشــکده خان
ــرر  ــاعت مق ــر از س ــه زودت ــج دقیق ــه، پن جلس
ــه امتحــان  ــی ب ــق ابتدائ آغــاز می شــود. و دقای

می گــذرد. وبکم هــا  و  میکروفون هــا 
ــه علــت دیرکــرد بچه هــای کارگــروه، کمــی   ب
ــرد و از ســاعت 16.05  ــی صــورت می گی معطل

دقیقــه، جلســه رســماً آغــاز می شــود.
ــر  ــرض خی ــن ع ــری، ضم ــر غدی ــم دکت  خان
ــه  ــک گفت ــب را تبری ــاه رج ــول م ــدم، حل مق
می کننــد  مطــرح  را  ابتدایــی  مقدمــات  و 
ــئله ای  ــان، مس ــه زن ــونت علی ــئله ی خش :»مس
بــه  بین المللــی،  مجامــع  و  اســت  جهانــی 
ــد  ــن موضــوع پرداخته ان ــه ای ــف ب انحــاء مختل
ــت  ــاری نیس ــن اولین ب ــم ای ــم بگویی و می توانی

ــده...« ــه ش ــئله پرداخت ــن مس ــه ای ــه ب ک
خانــم  ایشــان،  مقدمــه ی  اتمــام  از  بعــد 
ــه  ــخاصی ک ــی از اش ــوان یک ــه عن ــجادی، ب س
ــت  ــد؛ صحب ــه بوده ان ــل الیح ــان مراح در جری

: می کننــد

قریب به ده سال سابقه!
ــد  ــم کلی ــت ده ــال 90 در دول ــه در س »الیح
ریاســت  زنــان  معاونــت  ایــده ی  و  خــورد 
جمهــوری وقــت بــود. امــا بــه عنــوان الیحــه ای 
کــه ماهیــت قضایــی داشــت، بــه اســتناد اصــل 

158، کمیســیون آن را رد کــرد.
مجــدداً  یازدهــم،  دولــت  در   92 ســال  در 
ــود  ــتور کار خ ــه را در دس ــن الیح ــت ای معاون

قــرار داد.
در ســال 94 مجــدداً مــورد بازبینــی قــرار 
ــلیم  ــاده تس ــا 92 م ــال 95، ب ــت و در س گرف

ــد... ــس ش مجل
در مراحــل بررســی، برخــی از مــواد، مخصوصــاً 
ــن  ــا و آیی ــد مجازات ه ــه بع ــوط ب ــواد مرب م
متــن حــذف می شــود.  ایــن  در  دادرســی 
مطــرح  جامعــه  در  الیحــه  ایــن  مدت هــا 
ــی  ــی و حقوق ــران فقه ــا صاحب نظ ــود ت می ش
دربــاره اش نظــر بدهنــد و النهایــه در قــوه 
ــان  ــا زم ــد ت ــکوت مان ــان مس ــه همچن قضائی
روی کار آمــدن آقــای رئیســی کــه بــا 77 مــاده 
ــت ارســال شــد. ــه دول ــوان پیشــنهاد ب ــه عن ب

همچنان در نوبت لوایح قرار گرفت.
ــا، الیحــه خــارج  ــل رومین ــا ماجــرای قت ــا ب ام
ــاه  ــت بررســی شــد و ســرانجام در دی م از نوب
بــه مجلــس رســید و اکنــون در دســت بررســی 

اســت.«
ایشــان در ادامــه، بــه ویژگی هــای ایــن الیحــه 
اشــاره کردنــد؛ از ایــن ویژگی هــا می تــوان 

ــرد از: ــام ب ن
1.فراقوه ای بودن، فراجناحی بودن

2.اقدامات پیشگیرانه، مبارزه، حمایتی
3.توجه به انواع خشونت ها و نهی آن ها

جایگزیــن  مجازات هــای  نظرگیــری  4.در 
حبــس در برخــی مــوارد

ظاهــر  بــه  رفتارهــای  5.جرم انــگاری 
ــه ی  ــا ختن ــس ی ــد خون ب ــد مانن هنجارمن

ــان زن
6.تشــدید مجــازات علیــه برخــی مرتکبــان 

ــی و... ــام مذهب ــا، مق ــدر، کارفرم ــد پ مانن
7.اقدامــات تامینــی و احتیاطــی از قبیــل اخــذ 
تعهــد، مفارقــت موقــت زوجیــن و...)در جایــی 

کــه احتمــال خطــر هســت(
بــرای  حمایتــی  صنــدوق  8.پیش بینــی 
از  مابه التفــاوت  دیــه)  تفاضــل  پرداخــت 

می شــود.( پرداخــت  بیت المــال 
و البتــه ایشــان در ادامــه عنــوان می کننــد 
کــه» ایــن نظــر هــم موقتــی اســت« و در 
ادامــه افزودنــد »بیت المــال نبایــد بــرای قاتــل 
ــد  ــت، بای ــکار درس ــرای راه ــود و ب ــه ش هزین
ــه شــود... ودر حــال  ــر مراجع ــاوی معتب ــه فت ب
حاضــر صرفــاً می تــوان بــه عنــوان ُمســّکن بــه 

ــرد...« ــگاه ک آن ن
9.جرم انگاری تمکین نامشروع

از  خشــونت دیده  زنــان  10.توانمندســازی 
بهزیســتی  طــرف 

11.الــزام مجــرم بــه پرداخــت هزینه هــای 
ــه ــت دی ــر پرداخ ــاف ب ــی، مض درمان

12.اذن خروج از کشور
...

ــم  ــا توســط خان ــن ویژگی ه ــس از احصــاء ای پ
ســجادی و پایــان صحبــات ایشــان، خانــم 
ــد  ــاره می کنن ــه ای اش ــه نکت ــری ب ــر غدی دکت
و آن بحــث "تمکیــن نا متعــارف" اســت و 
ــخیص آن  ــه تش ــوع ک ــن موض ــه ای ــاره ب اش

ــتگی دارد. ــراد بس ــه اف ــیرش ب وتفس
ــوال  ــرح س ــکان ط ــث، ام ــول بح ــام ط  در تم
بــه صــورت تایپــی وجــود دارد و دکتــر روشــن 
پاســخ پرســش ها را در همــان قالــب و بــه 
ــد.  ــه می دهن ــه حاضــران ارائ ــی ب صــورت تایپ
ــر رســیده اســت. ــه 64 نف ــدان حاضــران ب تع

افراط و تفریط، در مسیر خاکستری بودن
در ادامــه، خانــم دکتــر قاســم پور، صحبت هــای 
خــود را آغــاز می کننــد و نقطــه ی عطــف ایــن 
الیحــه را صحبت هــای رهبــری در دی مــاه 90 
ــالب،  ــر انق ــه در آن ســخنان، رهب ــد ک می دانن
بحــث زنــان را از مباحــث جــدی و شــایان 

توجــه خوانــده بودنــد.
ایشــان درضمــن، بــه برخــی خصلت هــای 
افراطــی- تفریطــی و شــکل گیری یــک جــدال 
بــزرگ اشــاره کردنــد و اینکــه یــک قــوا آنقــدر 
ــد  ــه معتق ــد ک ــزرگ می دانن ــن موضــوع را ب ای
ــی  ــع فراقوای ــک مرج ــط ی ــد توس ــت بای اس

بررســی شــود.
ایشــان در ادامــه و در نقــد بخشــی از صحبــت 
خانــم ســجادی، اشــاره کردنــد کــه بحــث 

حلیه توکلی
کارشناسی حقوق

قریب به ده سال سابقهــــــــــــــــــــ؛ 
الیحه همچنان الیحه است

جلسه نقد و بررسی الیحه حمایت و تامین امنیت بانوان در برابر 
خشونت

#گزارش
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فراقــوه ای بــودن از نظرشــان، از حیــث اهمیــت 
صحیــح اســت ولــی از حیــث اجمــاع قــوا خیــر.

همچنین افزودند:
ــه  ــود ک ــن ب ــه ای ــن الیح ــت ای ــوع مثب موض
ــوع  ــه موض ــبت ب ــران را نس ــا و کنش گ نهاده
ــوزش  ــرده و در گســترش آم ــان حســاس ک زن
ــام  ــه در نظ ــی ک ــا خالءهای ــوده. ی ــذار ب اثرگ
کیفــری در بــاب موضــوع زنــان وجــود داشــته، 
ــوع از  ــن موض ــرح ای ــا ط ــادی ب ــدود زی ــا ح ت

ــه اســت. ــن رفت بی
طرح چند چالش از سوی ایشان:

*   مفهوم خشونت باید روشن شود.
صرفــاً  نبایــد  خشــونت  بــا  مواجهــه   *

باشــد. جرم انــگاری 
در  اجتماعــی  کنشــگر  تلقــی  مســئله ی   *
ــونت  ــا از خش ــی م ــونت) تلق ــا خش ــه ب مواجه
ممکــن اســت بــا تلقــی یــک خانــم مســتقر در 
روســتایی مــرزی از مفهــوم خشــونت متفــاوت 

ــد.( باش
"تعیین مرز خشونت و ظلم

ــر  ــم در نظ ــن را ه ــد ای ــدی: بای ــئله ی بع مس
ــد  ــا در هــر شــرایط، بای ــه م ــم کــه تنبی بگیری
چگونــه باشــد) ماننــد جایــی کــه اولویــت مــا، 

ــواده اســت.( ــت خان ــظ اصال حف
...

ــه نکتــه ای اشــاره کــرده و  در ادامــه، ایشــان ب
ــود  ــارت ب ــه عب ــد ک ــده خواندن آن را نگران کنن
ــث  ــم از بح ــتگاه ها) اع ــف دس ــث وظای از بح

بودجــه کــه بســیار مهــم اســت(
و همچنیــن افزودنــد کــه بایــد از 

ــوان دســتگاه ها اســتفاده شــود. حداکثــر ت
از  خــود،  ســخنان  پایــان  در  ایشــان 
تمامــی صاحــب نظــران در ایــن عرصــه، بــرای 
ــه  ــوت ب ــه، دع ــن الیح ــاب ای ــی در ب نظرده

عمــل آوردنــد...
صحبت هــای  پایــان  در  و  میــان  ایــن  در 
اتصال شــان  ایشــان" کــه مــدت کوتاهــی 
ــوی  ــده از س ــاخته ش ــی س ــد" کلیپ ــع ش قط
ــن الیحــه پخــش  ــاره ی ای ــان درب ــروه زن کارگ

ــد. گردی
...

 تعــداد حاضــران، کمــاکان افزایــش می یابــد و 
ــر  ــای دکت ــای صحبت ه ــاعت 16:50 در اثن س
قاســم پــور، تعــداد حاضــران بــه 71 نفــر 

ــید. رس
ــه  ــری، ب ــر غدی ــم دکت ــه ی بحــث، خان در ادام
ــاب مفهــوم خشــونت و تلقی هــای  ــی در ب نکات
عمــوم از آن و طــرح ایــن ســوال کــه »مــا  تــا 
ــر  ــا اث ــن تلقی ه ــر ای ــم ب ــد می توانی ــه ح چ

ــد. ــذار باشــیم« پرداختن گ

ترازوی انتقادی، سنجش میزانی
دکتــر روشــن، صحبت هــای خــود را آغــاز 
می کننــد. و ضمــن تبریــک میــالد بــا ســعادت 
امــام محمــد باقــر)ع(، ایشــان را نمونــه ای بــارز 
ــود  ــف خ ــرات مخال ــر نظ ــاری در براب از بردب

ــتند. دانس
ــر  ــزارش دکت ــر گ ــن ب ــر روش ــه، دکت در ادام
ســجادی صّحــه گذاشــته و معتقــد بودنــد کــه 

گام بزرگــی در ایــن راســتا برداشــته شــده و از 
بابــت حــذف برخــی مــواد ایــن الیحــه نســبت 

ــد. ــراز رضایــت کردن ــه قبــل آن اب ب
ــاب  ــم پور در ب ــم قاس ــد خان ــر نق ــن ب همچنی
بودجــه اشــاره کــرده، بــر آن صحــه گذاشــتند 
و نیــز در ایــن راســتا بــه قانــون تســهیل ازدواج، 

بــه عنــوان مثــال، اشــاره کردنــد.
همچنیــن در ادامــه بــه نقــد مــواردی در الیحــه 
ــن  ــه در ای ــوادی ک ــد از م ــد و افزودن پرداختن
ــه  ــوط ب ــاده ای مرب ــدند، م ــذف ش ــه ح الیح

ــود. ــرر زن ب ــر مک تحقی
ــی  ــه قبل ــه: الیح ــد ک ــه دادن ــن ادام همچنی
وزن جنســیتی باالیــی داشــت و بیــش از حــد 
ــه اینکــه در  ــود) اشــاره ب ــرده ب ــگاری ک جرم ان
بســیاری مــوارد، فرهنگ ســازی بســیار مهمتــر 

ــت.( ــزادهی اس از س
در ادامــه و در راســتای انتقــادات خــود اضافــه 

کردنــد:
»عــدم توجــه بــه ســمن ها) و ســازمان های 
مــردم نهــاد( در ایــن الیحــه و الیحــه پیشــین، 
بــه  الیحــه  تحویــل  فــراوان،  شــوراهای 
دســتگاه های مختلــف، تغییــر نــام) طــرح ایــن 
مســئله از ســوی ایشــان کــه آیــا ایــن از لحــاظ 

ــت؟( ــوب اس ــی مطل تقنین
ــه  ــود ب ــای خ ــن صحبت ه ــن در ضم همچنی
ــه ی  ــه در مقدم ــد ک ــاره کردن ــه اش ــن نکت ای
توجیهــی، بــه پیشــگیری از جــرم اولویــت اعطــا 
ــه،  ــوه قضائی ــف ق ــه از وظای ــده؛ در حالیک نش
ــه ی  ــن پیشــگیری از جــرم اســت و جامع همی

ــب  ــی مرتک ــه کس ــت ک ــن اس ــا ای ــی م آرمان
ــود. ــل نمی ش ــرک فع ــا ت ــل ی فع

برخی مواد بیخودند!
اضافــه  ایشــان ضمــن صحبت هــای خــود 
ــواد  ــی م ــود برخ ــه وج ــی ب ــه لزوم ــد ک کردن
ماننــد ماده ی..کــه زن را تعریــف کــرده نیســت.

ویژگــی  طــرح  بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن 
ــجادی،  ــم س ــوی خان ــودن از س ــی ب فراجناح
ایــن مطلــب را عنــوان کردنــد کــه بایــد 
وقتــی جامعــه ی عقالیــی بــه ایــن الیحــه نــگاه 
می کنــد، تاییدگــر آن باشــد و اصول گــرا و 
ــدان  ــده چن ــوان تاییدکنن ــه عن ــب ب اصالح طل

ــتند. ــم نیس مه
همچنیــن درراســتای انتقــادات خــود، بــه 
تبصــره ذیــل مــاده 8 اشــاره کــرده و افزودنــد 
ــکیالت  ــدر تش ــا اینق ــه م ــی دارد ک ــه لزوم چ

ــم؟! ــه کنی اضاف
ــتی  ــهید بهش ــگاه ش ــابقه ی دانش ــا س ــتاد ب اس
ــه  ــن الیح ــه: ای ــد ک ــان کردن ــن اذع همچنی
ــد  ــا نق ــه ی م ــی وظیف ــی دارد ول ــکات خوب ن
ــوب  ــی خ ــن قانون ــود چنی ــس وج ــت. نف اس
ــم  ــالش خــود را بکنی ــد تمــام ت ــا بای اســت ام

ــود. ــع ش ــم مرتف ــی آن ه ــرادات جزئ ــا ای ت
ــری  ــر غدی ــم دکت ــای خان ــه صحبت ه ــت ب نوب
ــال  ــرای اتص ــه ب ــی ک ــا از آن جای ــد ام می رس

ایشــان مشــکلی پیــش آمــده، دکتــر روشــن 
در ایــن فاصلــه بــه یکــی دیگــر از ایــرادات 
ــود.  ــاده 56 الیحــه ب ــد و آن م اشــاره کردن

طبــق ایــن مــاده، اینکــه دوبــار شــوهر یــک زن 
ــه پرداخــت دیــه محکــوم شــود، از مصادیــق  ب
ــن  عســر و حــرج محســوب می شــود یعنــی ای
مــاده در واقــع می گویــد کــه تــا 3 بــار آســیب 
بــه زن از ایــن طریــق مســئله ای نیســت! 
ــی  ــت قاض ــی، دس ــه م1130ق.مدن ــال آنک ح
ــر  ــرای تفســیر مصــداق عســر و حــرج بازت را ب

می گذاشــت...
ــه  ــد ک ــد کردن ــدداً تاکی ــان مج ــا ایش در انته
قطعــاً در ایــن زمینــه، کارهــای خوبــی صــورت 
گرفتــه و قصــد مــا نــه ســیاه نمایــی، بلکــه نقــد 

ســازنده اســت.

خانــم دکتــر غدیــری موفــق بــه برقــراری 
ــود را  ــای خ ــده و صحبت ه ــود ش ــاط خ ارتب

ــد. ــاز کردن آغ

یک تغییر کم اما معنا دار
دکتــر  صحبت هــا،  ایــن  شــروع  از  پیــش 
روشــن، از باقــی کارشناســان هــم دعــوت 
ــر خــود را  ــکان اتصــال تصوی ــه ام ــد ک می کنن

ــاط تفســیری  ــا حاضــران، ارتب ــد ت ــرار کنن برق
ــند. ــته باش ــا داش ــه ی آن ه ــا هم ب

ــد  ــه چن ــه ســرعت، ب ــری، ب ــر غدی ــم دکت خان
ــرح  ــا ط ــه ب ــه ی الیح ــاب مقایس ــه در ب نکت
ــه حــذف برخــی  ــه و ب ــه آن پرداخت ــوط ب مرب
تعاریــف از طــرح اشــاره کردنــد) موضــوع 
کرامــت، حمایــت، زن( و افزودنــد تنهــا تعریفی 
ــت و  ــونت اس ــف خش ــده، تعری ــی مان ــه باق ک
ــه  ــده از آن ب ــذف ش ــمتی ح ــه قس ــه ب باتوج
ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه الیحــه، تعریــف 
ــر  ــه ه ــت ک ــونت را داش ــترده تری از خش گس
ــه  ــل( و چ ــرک فع ــل و ت ــم از فع ــاری) اع رفت
ــده را  ــه آین ــوط ب ــه مرب ــال، چ ــه ح ــوط ب مرب
دربرمی گرفــت؛ حــال آنکــه تعریــف جدیــد 
می خواهــد صــرف رفتــار عمــد و در واقــع بعــد 
کیفــری آن را بــه عنــوان مصداقــی از خشــونت 

ــد. ــایی کن شناس
ــد  ــه نق ــاه ب ــی کوت ــه در فرصت ــان در ادام ایش
ایــن موضــوع پرداختنــد و بــه علــت کــم 
ــی، از  ــای پایان ــار، در ثانیه ه ــت وبین ــودن وق ب
ــد و جلســه  کارشناســان مربوطــه تشــکر کردن

ــید. ــام رس ــه اتم ــاعت ب ــر س س
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جنــگ نــرم بــه هرگونــه اقــدام روانــی و 
تبلیغاتــی گفتــه می شــود کــه هــدف آن 
ــا جنــگ  ــی آن ب جامعــه اســت و تفــاوت اصل
ــری نظامــی  ســخت در وجــود نداشــتن درگی

ــت. اس
چــرا بایــد جنــگ نــرم را شناســایی و خنثــی 

کــرد؟
ــیر  ــی در مس ــن اصل ــل بنیادی ــن و اص دکتری
خودکفایــی  اســالمی،  تمــدن  حصــول 
ــم  ــم بگویی ــی می توانی فرهنگــی اســت. و زمان
کــه خودکفایــی فرهنگــی حاصــل شــده اســت 
ــط  کــه الگــوی پوشــش، ســبک زندگــی، رواب
ــه  ــک مســلمان، اســالم باشــد و ن ــت ی و تربی
ــری  ــی و تصوی ــریال های خارج ــا و س فیلم ه
ــد.  ــه می کن ــا ارائ ــن زمینه ه ــرب در ای ــه غ ک
ــن  ــا در ای ــوب تنه ــی مطل ــی فرهنگ حکمران
ــی  ــد. حکمران ــاق بیفت ــد اتف ــورت می توان ص
ــه  ــی ب ــظ حکمران ــرق دارد. لف ــت ف ــا حکوم ب
معنــای اداره جامعــه بدســت مــردم بــرای 
حــل یکســری مشــکالت اســت. )آزمــوده؛ 
از  البتــه   )9 ص   ،1398 یوســفی،  حاجــی 
آن جــا کــه تهاجــم فرهنگــی بــر همیــن مــردم 
در  نقــش  اصلی تریــن  می شــود،  حــادث 
ــده  ــه عه ــازی مشــکل ب ــایی و خنثی س شناس
همیــن مــردم و بطــور عمــده بــر عهــده زنــان 

ــت. ــواده اس ــر خان ــور و مدی ــوان مح ــه عن ب
ــوان افســران  ــه عن ــد ب ــه می توانن ــان چگون زن
جنــگ نــرم بیش تریــن تاثیــر را در حکمرانــی 

فرهنگــی مطلــوب داشــته باشــند؟
ــواده،  ــر خان ــد: دخت ــش دارن ــار نق ــان چه زن

ــادر و زن. ــر، م همس
زنــان بــه عنــوان عضــو محــوری خانــواده، اگــر 
ــی  ــند و توانای ــی آگاه باش ــر سیاس ــه از نظ ک
شناســایی تهاجــم فرهنگــی را داشــته باشــند، 
ــدان  می تواننــد ســبک زندگــی و تربیــت فرزن
را بــه گونــه ای قــرار دهنــد کــه برپایــه اصــول 
باشــد.  تمدن ســازی  و  اســالمی  بنیادیــن 
بــاال،  مهریــه  ماننــد  رســومی  ملغاکــردن 
ــا  ــارزه ب ــق مب ــی از مصادی ــاال یک ــارات ب انتظ

ــت. ــرم اس ــگ ن جن
دانشــگاه ها  اســاتید  عنــوان  بــه  زنــان 
می تواننــد مســیر آموزشــی کشــور را بــه 

ســمت مشــکل محــور بــودن و تمدن ســاز 
بــودن حرکــت بدهنــد. بــه گونــه ای کــه وقتــی 
یــک جــوان از دانشــگاه فــارغ التحصیــل 
تمــدن  در  خــود  رســالت  بــا  می شــود، 
اســالمی آشــنا باشــند و در جهــت گســترش 

علــم و فرهنــگ اســالمی بکوشــند.
ــوری،  ــئوالن کالن کش ــوان مس ــه عن ــان ب زن
ــه  ــس، چ ــد مجل ــک نماین ــش ی ــه در نق چ
یــک وزیــر و چــه حتــی یــک رئیــس جمهــور 
می بایســت در کنــار تمرکــز بــر مشــکالت 
اقتصــادی، یــک راهبــرد طوالنــی مــدت بــرای 
ــای  ــل هجمه ه ــگ در مقاب ــازی فرهن مقاوم س
زمینــه  ایــن  در  و  دهنــد  ارائــه  دشــمن 
ســرمایه گذاری کننــد. تبلیــغ ســبک زندگــی 
صحیــح اســالمی، تبییــن و مبــارزه بــا عقایــد 
ــم،  ــد فمینیس ــواده زدا مانن ــالمی و خان ضداس
نویســندگان،  روی  بــر  ســرمایه گذاری 
فیلم ســازان و هنرمنــدان بــرای تولیــد آثــاری 
ــخ  ــی و تاری ــم فرهنگ ــدرک، تهاج ــا م ــه ب ک
و اثــرات آن بــر کشــور خودمــان و دیگــر 
کشــورها ماننــد ترکیــه امــروزی را بــه نمایــش 
ــردی ای  ــای راهب ــه کاره ــذارد، و ... از جمل بگ
ــان در مقــام اجرایــی می تواننــد  اســت کــه زن

ــد. ــت گمارن ــام آن هم ــه انج ب
ــود  ــی ش ــی م ــه مثال های ــرم چ ــگ ن از جن

ــرد؟  ــه ک ارائ
را  ایــران  نــرم در  تاریخــی جنــگ  مثــال 
ــوی  ــاً پهل ــه و عمدت ــوان در دوره قاجاری می ت
ــق ایــن  ــرم در آن دوران تزری یافــت. جنــگ ن
ــرفت،  ــت از پیش ــر درس ــه تصوی ــود ک ــاور ب ب
همــان تصویــری اســت کــه غــرب ارائــه 
قاجاریــه تجددگرایانــی  می کنــد. در دوران 
ــود  ــان در خ ــای متفکرش ــی مغزه ــه گاه ک
ــا راه  ــد، تنه ــده بودن ــم درس خوان ــرب ه غ
پیشــرفت را آیینــه تمام نمــای غرب شــدن 
معرفــی می کردنــد و اعتقــاد داشــتند کــه 
ــد  ــه می توان ــور ک ــول کش ــدی تح ــه بع مرحل
مــا را بــه کشــوری پیشــرفته بــدل کنــد، 
تقلیــد ســبک غربــی بصــورت تمــام و کمــال 

ــت. اس
ــف  ــد کش ــائلی مانن ــم مس ــوی ه در دوره پهل
حجــاب، تغییــر لبــاس اصیــل ایرانــی بــه 

ــراوان  ــی، و آوردن مستشــارهای ف ســبک غرب
بــه کشــور و القــای ایــن تفکــر کــه مــا بــرای 
ــت  ــاران مدیری ــم مستش ــاز داری ــرفت نی پیش
کارهــا را بــه عهــده بگیرنــد، بــه شــکلی 
ــار خیلــی  ــرم انجــام شــد. آث عمیــق جنــگ ن
ــم  ــوز ه ــی را هن ــای فرهنگ ــن تهاجم ه از ای
کــه هنــوز اســت در جامعــه اســالمی مان 
انقــالب  از  ســال   40 حــدود  از  پــس 

عمیق تریــن  از  یکــی  می بینیــم. 
در  کــه  فرهنگــی ای  تهاجم هــای 

دوره پهلــوی و بدســت رضــا پهلــوی 
و ســپس محمدرضــا انجــام شــد، ارائــه 

تصویــری غلــط از زن الگــو بــود. تصویــری 
کــه چنیــن فــرض می کــرد کــه هــر آنچــه 

کــه مانــع از پیشــرفت زنــان اســت، 
حجــاب آنــان اســت و اگــر زنــان 
ــان  ــد زن ــر بردارن ــاب را از س آن حج
ــدن  ــرفته و متم ــان پیش ــوی جه الگ

می شــوند کــه خــب زنــان دوره 
ــا  ــه در دوره رض ــوی چ پهل

پهلــوی و چــه در دوره 
محمدرضــا در مقابــل 
ــت  ــه مقاوم ــن هجم ای

ــد. کردن
شناســایی  چــرا 
کــردن  خنثــی  و 
جنــگ نــرم اهمیــت 

رد؟ دا
ر  نطــو هما
حضــرت  کــه 
بارهــا  آقــا 
 ، نــد ه ا د مو فر

نــوع  ســه  مــا 
داریــم:  اســتقالل 
اســتقالل سیاســی، 

ــادی  ــتقالل اقتص اس
و اســتقالل فرهنگــی. 
بیانــات  توجــه  بــا 

و  پیچیده تریــن  ایشــان 
ــوع اســتقالل،  ســخت ترین ن

اســت.  فرهنگــی  اســتقالل 
ــا 42 ســال پیــش توانســتیم  م

اســتقالل سیاســی را از دشــمن کســب کنیم و 
ــی رخ  حتــی اســتقالل اقتصــادی در جنبه های
داده اســت ولــی مشــکل عمــده ای کــه جامعــه 
بــا آن روبروســت، تهاجم هــای پیچیــده و 
پنهــان فرهنگــی اســت کــه رســیدن بــه 
اســتقالل فرهنگــی را بســیار دشــوار کرده انــد. 
اگــر اســتقالل فرهنگــی و فرهنــگ بازدارنــده 
ــی جــرات  ــه دشــمن حت ) فرهنگــی ک
حملــه بــه آن را نــدارد چــون می دانــد 
تهاجمــش ســریعا شناســایی و خنثی 
ــکان  ــود، ام ــل نش ــود ( حاص می ش
پیشــروندگی کشــور بــه ســمت 
تمــدن اســالمی ممکــن 
کشــور  و  نمی شــود 
ــد. ــدا می کن ــود پی رک

ــان در تهاجــم  چــرا زن
نقشــی  فرهنگــی 
کلیــدی چــه در مــورد 
ــدن  ــع ش ــم واق تهاج
دشــمن  توســط 
ــایی  چــه در شناس
خنثی ســازی  و 
تهاجــم دارنــد؟

بــا  جنــگ 
مضمــون زنــان، 
مفهــوم  آنقــدر 
ی  ی ا د هبــر ا ر
اســت که باوجود 
نوعــی  اینکــه 
جنــگ فرهنگــی 
اســت، بــه عنوان 
ــدا در  ــاخه ج ــک ش ی
ــد غیرعامل مطرح  پدآفن
شــده و مــورد توجــه 
چــرا  می شــود.  واقــع 
ــی  ــم فرهنگ ــا تهاج ــه ب ک
بــه زنــان در جامعــه، اساســاً 
ــور  ــواده و بط ــور کل خان بط
جــزء نســل آینــده یــک کشــور 
دچــار تباهــی می شــود. در واقــع 
نفــوذ  اصلــی  راه هــای  از  یکــی 
ــک  ــان آتالنتی ــو ) پیم ــه نات مخفیان

ــم  ــا کمنیس ــه ب ــش مقابل ــه هدف ــمالی ک ش
ــا  ــوروی و ب ــی ش ــد از فروپاش ــی بع ــود ول ب
بهانــه رخــداد حادثــه 11 ســپتامبر، بــا هــدف 
ســاختگی مبــارزه بــا تروریســم در خاورمیانــه 
کشــورهای  بــه   ) شــد  بــه کار  مشــغول 
ــورهای  ــوص کش ــه خص ــعه و ب ــال توس درح
اســالمی گســترش فســاد اخالقــی و عقیدتــی 
ــالح های  ــه س ــان- ک ــن جوان ــاً دربی مخصوص
اصلــی محافظت کننــده از آرمان هــای هــر 
کشــوری هســتند - اســت )علمــداری، شــهرام 

فرهنگــی(. ناتــوی   .)1383(
ــگ  ــن جن ــه ای ــت ک ــن اس ــدی ای ــوال بع س
ــد  ــی می توان ــه زمینه های ــروزه در چ ــرم، ام ن

ــد؟ رخ ده
تــا  را  ایــن ســوال  پاســخ  فکــر می کنــم 
ــن  ــه کــردم؛ لکــن در ای ــاال ارائ حــدودی در ب
ــم  ــرض خواه ــر ع ــفاف تر و دقیق ت ــش ش بخ
نمــود. عمــده تهاجم هــای فرهنگــی بــه اصــول 
ــوری  ــالم و جمه ــه اس ــه اندیش ــت ک بنیادیس
اســالمی را ســرپا نگــه داشــته اســت: خانــواده، 
زنــان و دختــران )کــه محــور خانواده هــا 
ــه  ــی و البت ــبک زندگ ــوزش، س ــتند(، آم هس

مثال هایــی دیگــر.
چــون موضــوع بحــث مــا نیســت بطــور 
خالصــه اشــاره می کنیــم کــه جنــگ نــرم در 
آمــوزش کشــور بــه این گونــه اســت کــه علــم 
ــه  ــرار داده می شــود، اســاتید ب ــی اصــل ق غرب
ــه  ــد درحالی ک ــت می کنن ــم قناع ــان عل هم
تمــدن اســالمی نیازمنــد آموزشــی اســت 
ــه و آن  ــرب را گرفت ــم غ ــاتیدش عل ــه اس ک
را گســترش دهنــد و اســالمی کننــد. دوم 
آنکــه آمــوزش کشــور می بایســت مشــکل 
محــور باشــد و پایــان نامه هــا، رســاله ها و 
ــتای  ــوند در راس ــته می ش ــه نوش ــی ک مقاالت
ــری  ــه یکس ــند ن ــور باش ــکالت کش ــل مش ح
یــک  در  نامربــوط.  و  انتزاعــی  موضوعــات 
جملــه جنــگ نــرم در آمــوزش عبــارت اســت 
ــی و  از خــارج کــردن آمــوزش از مســیر تمدن
ــوط. ــکالت نامرب ــه مش ــردن آن ب ــغول ک مش
و  دختــران  دقیق تــر  به طــور  و  خانــواده 
ــا  ــواده هســتند ی ــک خان ــی کــه محــور ی زنان
ــاید  ــا ش ــن ی ــی از مهم تری ــود، یک ــد ب خواهن

حکمرانی یا حکومت؟: نقش زنان به عنوانـــــــــــ افسران جنگ نرم

،،

،،

دم حادث می شود، اصلی ترین نقش 
در شناسایی و خنثی سازی مشکل 
به عهده همین مردم و بطور عمده 

بر عهده زنان به عنوان محور و مدیر 
خانواده است.

سینا علمداری
کارشناسی روان شناسی
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بشــود بی اغــراق گفــت مهم تریــن هــدف 
ــمن  ــتند. دش ــمن هس ــی دش ــم فرهنگ تهاج
ــال  ــر از دشــمن صدس ــروز بســیار باهوش ت ام
نمی توانــد  کــه  می دانــد  او  اســت.  پیــش 
ــار  ــا اجب ــا ب ــاری حجــاب ی ــا برداشــتن اجب ب
حکومــت، عقایــد و دیــد زنــان را نســبت 
ــد،  ــت کن ــالمی سس ــن اس ــول بنیادی ــه اص ب
عمیق تــر  تهاجمــی  بــه  دســت  بنابرایــن 
می زنــد کــه حتــی بــه چشــم نمی آیــد و 
ــد  ــم بیای ــی ه ــم کس ــه چش ــاً ب ــر احیان اگ
ــرد  ــد. راهب ــه می زنن ــم توطئ ــگ توه ــه او ان ب
قــرن بیســت و یکــم دشــمن عبــارت اســت از 
ــا تحریــک  ــی کــه ب گســترش دادن عقیده های
احساســات و هیجانــات موجــب پذیــرش آن ها 
ــی  ــک زن ایران ــری از ی ــاًل تصوی ــود. مث می ش
ارائــه می دهــد کــه در خــارج از کشــور ده هــا 
جایــزه بــرای علــوم مختلــف برده اســت و ایــن 
ــد.  ــط می دهن ــتن او رب ــاب نداش ــه حج را ب
درحالیکــه مــا هــزاران زن دانشــمند در داخــل 
مرزهــای کشــور داریــم کــه بــا حجــاب کامــل 
ــی  ــوند. ول ــل می ش ــی نائ ــن مقامات ــه چنی ب
ــان  ــای آن ــد موفقیت ه ــعی می کن ــمن س دش
ــان  ــه بی ــد. ب ــان کن ــانه ها پنه ــد رس را از دی
می کننــد  پنهــان  را  موفقیت هــا  رهبــری 
ــه  ــه ب ــد ک ــوه می دهن ــان کوچــک جل ــا چن ی

ــد. چشــم نیای
دومیــن مثالــی کــه از راهبــرد تهاجــم فرهنگی 
ــترش  ــوان زد، گس ــم می ت ــت و یک ــرن بیس ق
عقایــدی ماننــد فمینیســم با هدف )ســاختگی 
و ظاهــری( دفــاع از حقــوق زنــان اســت. هدف 
اصلــی فمینیســم چیــزی بــه جــز ایجاد فســاد 
ــت و  ــالمی نیس ــه اس ــان جامع ــده در زن عقی
زنانــی کــه خــود عقایــد التقاطــی و غــرب زده و 
گاه ضداســالمی داشــته باشــند، مســلم اســت 
ــرورش  ــدان تمدن ســاز پ ــد فرزن کــه نمی توانن
ــر  ــان فمینیســم ب ــه بنی ــد ک ــد. دقت کنی دهن
ــاط آن  ــت و التق ــتوار اس ــتباهی اس ــل اش اص
ــمن  ــن دش ــن. لک ــت ناممک ــالم امریس ــا اس ب
ایــن مــرز را پنهــان می کنــد و طــوری جلــوه 
ــدون فمینیســم  ــا اســالم ب ــه گوی ــد ک می ده
ــان و  ــد زن ــم می گوی ــت. فمینیس ــص اس ناق
مــردان بایــد کــه از همــه نظــر برابــر باشــند. 
درحالیکــه اســالم می گویــد زن و مــرد  پیــش 
خداونــد از نظــر معنــوی و حقوقــی برابــر 
هســتند لکــن بــه هــر کــدام توانایــی خاصــی 

ــا آن توانایــی هــر یــک  داده ایــم و متناســب ب
وظایــف خاصــی هــم دارنــد. فمینیســمی 
کــه خیلــی از مــا در اطــراف خودمــان شــاید 
ــلحه  ــن اس ــیم، اصلی تری ــوده باش ــاهد آن ب ش

ــود. ــد ب ــا خواه ــر ســر خانواده ه دشــمن ب
ســومین زمینــه ای که تهاجــم فرهنگــی در آن 
رخ مــی دهــد، ســبک زندگــی اســت. دشــمن 
بــا تبلیــغ ســبک زندگــی تجمالتــی ســعی در 
ــا دارد  ــان خانواده ه ــو در اذه ــن الگ ــای ای الق
کــه ســبک زندگــی پیشــرفته می بایســت کــه 
ــی  ــبک زندگ ــه س ــد. البت ــرق باش ــر زرق وب پ
مصادیــق دیگــری نیــز دارد کــه در بحــث مــا 

نمی گنجــد.
بــه عنــوان ســخن پایانــی می توانــم بگویــم در 
ــوع  ــن موض ــان مهم تری ــران و زن ــه دخت اینک
ــب دشــمن هســتند،  تهاجــم فرهنگــی از جان
ــر ایــن  ــی اعتقــاد راســخم ب ــدارم. ول شــکی ن
ــا پــرورش بصیــرت راهبــردی در  اســت کــه ب
دختــران و زنــان می تــوان از ایــن راهبــرد 
دشــمن علیــه خــود آن هــا اســتفاده کــرد؛ آنان 
را در زمیــن بــازی خودشــان توســط زنــان بــه 
عنــوان افســران ایــن جنــگ نــرم شکســت داد.

14
00

ن 
دی

ور
فر

م/ 
نج

ه پ
امر

 ش
م/

سو
ل 

سا
ن/ 

غوا
 ار

ی
امع

جت
و ا

ی 
نگ

ره
 ف

مه
هنا

گا

14
00

ن 
دی

ور
فر

م/ 
نج

ه پ
امر

 ش
م/

سو
ل 

سا
ن/ 

غوا
 ار

ی
امع

جت
و ا

ی 
نگ

ره
 ف

مه
هنا

گا

2930



صــد زخــم چشــیدیم ولــی بــاز بتازیــم
تــا دهــر بدانــد کــه در ایــن رزم نبازیــم

را خودمــان  مقــام  ســتاندیم  بــاز  مــا 
بَِفرازیــم مــرّوت  و  دلیــری  ز  پرچــم 

ــا ــا ه ــه م ــد ب ــاز بگویی ــان  ب ــه ت ــا هم آی
در گــود سیاســت فقــط آن حادثــه ســازیم! ؟ 

خشــک است سیاســت َو بد آواز و سیاه است؟
نوازیــم امیــد  ز  ســاز  بســی  بــاز  مــا 

میدان پلیدی ســت و این جای زنان نیســت!؟
ــم؟ ــردن نفرازی ــه گ ــاز؟ ک ــود ب ــب بُ از رع

فــردا آبــادی  صــف  در  ولــی  امــروز 
بســازیم مســاوات  رنــگ  را  آتیــه  مــا 

با عقل، ســخن، رنگ َو یک چاشــنی احســاس
بنازیــم  آزاد  و  رنگــی  ای  آتیــه  بــر 

ما آتیه را رنگ مساواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بسازیمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#شعر

نیره سادات موسوی
کارشناسی حقوق
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ــا  ــط ب ــات مرتب ــن موضوع ــی تری ــی از چالش یک
ــز  ــران نی ــه در ای عرصــه سیاســت و جنســیت ک
بــه طــور همیشــگی و بــه ویــژه ســال منتهــی 
بــه انتخابــات، از انتخابــات مجلــس شــورای 
ــت  ــات ریاس ــا انتخاب ــه ت ــالمی گرفت اس
می  شــود،  صحبــت  آن  از  جمهــوری 
مبحــث زنــان و انتخابــات و شــرکت 
آن هــا بــه عنــوان کاندیــدا و نماینــده 
ــای  ــدان ه ــردم در می ــب م منتخ

ــت. ــی اس ــف سیاس مختل
نماینــدگان  انتخــاب  شــاید 
مجلــس شــورای ملــی تنهــا 
هایــی  عرصــه  از  یکــی 
می توانســت  کــه  بــود 
پســتو  ایرانــِی  زِن 
نشــین را بــرای ورود 
هــای  عرصــه  بــه 
سیاســی  مشــارکت 
اثــر  بــرای  تــالش  و 
گــذاری در تعییــن سرنوشــت 
جامعــه خویــش ترغیــب کنــد، امــا ایــن 
آرزو گمانــی بیــش نبــود، در نخســتین نظام نامــه 
ــد  ــز همانن ــان نی ــی زن ــورای مل ــس ش ــات مجل انتخاب
خــارج شــدگان از دیــن اســالم، دیوانــگان، تبعــه خارجــه، 
دزدان و قاتلیــن، گدایــان و متکدیــان و اشــخاصی کــه کمتــر 
از 20 ســال داشــتند از ایــن مشــارکت محــروم و فاقــد حــق رای 
شــناخته شــدند! طــرح اعطــای حــق رای بــه زنــان بــرای نخســتین 
ــوده آذربایجــان  ــدگان حــزب ت ــار در ســال 1322 از ســوی نماین ب
در مجلــس مطــرح شــد و بــرای اولیــن بــار در منطقــه خودمختــار 
ــده  ــس از برچی ــه پ ــد ک ــا ش ــق رای اعط ــان ح ــه زن ــان ب آذربایج
شــدن فرقــه دموکــرات آذربایجــان ایــن حــق مجــددا ســلب شــد.

ملی- مذهبیون و مشارکت سیاسی زنان
ــان از  ــان همچن ــدق، زن ــد مص ــری محم ــت وزی در دوران نخس
ــا وجــود پیشــنهاد هــای مشــاوران  ــد و ب حــق رای محــروم بودن
ــارغ  ــودن همــه شــهروندان )ف ــر ب ــر براب ــی ب ــر مصــدق مبن دکت
ــا طــرح  ــون و طــالب ب ــون اساســی، روحانی از جنســیت( در قان
مخالفــت کردنــد. بــا ایــن وجــود امــا آیــت اهلل ابوالقاســم کاشــانی 
در یــک مصاحبــه صراحتــا بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد کــه » 
شــرکت زنــان در انتخابــات منــع شــرعی نــدارد«. در دوره ی دوم 

مجلــس شــورای ملــی، مــاده چهــارم نظــام نامــه انتخابــات کــه دربــاره 
ــت  ــرار گرف ــورد بررســی ق ــود مجــددا م ــات ب ــان در انتخاب شــرکت زن
ــا مخالفــت افــرادی همچــون محمــد علــی فروغــی و ســید حســن  و ب
مــدرس رو بــه رو شــد تــا اعطــای حــق رای بــه زنــان همچنــان تــا ســال 

1341 بــه تعویــق بیافتــد.

الیحه انجمن های ایالتی و والیتی و اعطای حق رای به 
زنان

ــه  ــال 1341 ب ــر س ــی در 14 مه ــی والیت ــای ایالت ــن ه ــه انجم الیج
ــی موضــوع اصــل  ــی والیت ــت رســید، انجمــن هــای ایالت ــب دول تصوی
نــود و دوم قانــون اساســی بودنــد کــه مــاده هفــت نظــام نامــه انجمــن، 
مصوبــه مجلــس اول شــورای ملــی، چهــار گــروه را فاقــد حــق اتخــاب 
کــردن اعضــای ایــن انجمــن شــناخته بــود؛ کــه عــالوه بــر افــراد معروف 
بــه فســاد عقیــده، افــراد مجــازات شــده از نظــر قانونــی، افــراد مقصــر و 
متقلــب، زنــان نیــز نیــز از ایــن حــق محــروم شــده بودنــد. مــاده 9 ایــن 
نظــام نامــه شــرایط انتخــاب شــدن را هماننــد شــرایط انتخــاب کــردن 
دانســته بــود. انتخــاب شــوندگان و انتخــاب کننــدگان در ایــن انجمــن 
ــای  ــب ه ــه داوطل ــد ک ــوردار می بودن ــرایطی برخ ــان ش ــد از هم بای
نمایندگــی در ســایر نهــاد هایــی کــه اعضایشــان توســط مــردم انتخــاب 
می شــود، مثــال مجلــس شــورای ملــی. الیحــه انجمــن هــای ایالتــی و 
والیتــی در 14 مهــر مــاه ســال 1341 بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید 
بــا ایــن تفــاوت اساســی کــه در آن بــه جــای »طبقــه نســوان« در گــروه 
ــد کــه باالخــره  ــرار گرفتــه بودن ــی ســوادان ق هــای فاقــد حــق رای، ب
پــس از کــش و قــوس هــای بســیار و مخالفــت هــای علمــا، روحانیــان، 

بازاریــان و ســایر اصنــاف 6 مــاه بعــد انجــام گرفــت.
پــس از انقــالب اســالمی ایــران در ســال 1357 زنــان عــالوه بــر شــرکت 
در انتخابــات بــه عنــوان رای دهنــده، در عرصــه هــای مختلفــی هماننــد 
انتخابــات مجلــس شــورای اســالمی، شــورای شــهر و روســتا بــه عنــوان 
ــور در  ــون حض ــی همچ ــمت های ــد و س ــدا کردن ــور پی ــدا حض کاندی
ــای  ــای روس ــت ه ــوان معاون ــه عن ــا ب ــف دولت ه ــای مختل ــه ه کابین
ــا  ــه عهــده گرفتنــد، ام ــه و... را ب جمهــور، مشــاور، ســخنگوی وزارتخان
جــز در یــک نمونــه، آن هــم مقــام وزارت بهداشــت دولــت نهــم، منجــر 
ــی در  ــور اجرای ــت و ام ــه سیاس ــا در عرص ــر آن ه ــور جدی ت ــه حض ب
کشــور نشــد. زنــان در خوشــبینانه تریــن حالــت و آن هــم در مجلــس 
ــس  ــی مجل ــی از 290 کرس ــدی 17 کرس ــه تص ــق ب ــا موف ــم تنه ده
شــورای اســالمی شــدند کــه برابــر بــا چیــزی کمتــر از ده درصــد تعــداد 
نماینــدگان منتخــب اســتان هــای مختلــف ایــران اســت و ایــن تعــداد 
پاییــن بــدون شــک توانایــی در نظــر گرفتــن موجبــات و الزامــات قانــون 
گــذاری بــرای نیمــی از افــراد از جامعــه و در نظــز گرفتــن شــرایط آن 

هــا را ندارنــد.

فرهنگ سازمانی، مانع اصلی مدیریت زنان؟
عــالوه بــر مشــارکت زنــان در عرصــه هــای مختلــف سیاســی، زنــان در 
تصــدی پســت هــای مدیریتــی نیــز چنــدان ســهمی ندارنــد و تنهــا 26 
درصــد از زنــان بــه پســت هــای مدیریتی اشــتغال دارنــد. با وجــود اینکه 
در ســال هــای گذشــته پیشــرفت هــای متعــددی در زمینــه تحصیالت و 
مشــارکت اجتماعــی توســط زنــان صــورت گرفتــه اســت، امــا همچنــان 
از تصــدی پســت هــای مدیریتــی و عالــی رتبــه در ســازمان هــا و ادارات 
ناتــوان هســتند. براســاس گــزارش منتشــر شــده از ســوی دفتــر معاونت 
ــران زن در  ــداد مدی ــواده، تع ــان و خان ــور زن ــوری در ام ــت جمه ریاس
ســال 96، 9 هــزار و 444 نفــر )7 هــزار و 990 نفــر از آنهــا مدیــر پایــه، 
1423 نفــر مدیــر میانــی و 31 نفــر مدیــر عالــی( بــوده اســت کــه ایــن 
رقــم در ســال 97 بــه 11 هــزار و 454 نفــر )9736 نفــر از آنهــا مدیــر 
ــی ( و در  ــر عال ــا مدی ــر از آنه ــی و 48 نف ــر میان ــر مدی ــه، 1670 نف پای
ســال 98 بــه 12 هــزار و 850 نفــر )10 هــزار و 859 مدیــر پایــه،  1924 
ــد  ــر چن ــرده اســت. ه ــدا ک ــاء پی ــی( ارتق ــی و 67 مدیرعال ــر میان مدی
کــه ایــن آمــار در طــول ســالیان متمــادی رشــد داشــته اســت امــا بــه 
نظــر می رســد در مــورد تصــدی مســئولیت هــا توســط زنــان همچنــان 
عامــل جنســیت بیــش از شایســتی مــورد توجــه اســت و عامــل فرهنــگ 
ــی شــده  ــای مدیریت ــان در پســت ه ــدم حضــور زن ســازمانی باعــث ع
اســت؛ البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر می رســد کــه مــردان 
گرایــش مثبتــی نســبت بــه توانایــی هــای مدیریــت زنــان ندارنــد. زنــان 
بــه طــور معمــول در پســت هایــی از ســازمان هــا قــرار گرفتــه انــد کــه 
مجبــور بــوده انــد کار هــای تکــراری انجــام دهنــد و در تصمیــم گیــری 
هــای مهــم ســازمانی نیــز نقشــی ندارنــد. زنــان در ســازمان هــا دارای 
ــرای  ــه همیــن دلیــل تجربیــات کافــی ب مشــاغل چالشــی نیســتند و ب
رویارویــی بــا مواقــع بحرانــی و مدیریــت آن هــا را کســب نمی کننــد. مــا 
نمی توانیــم از زنــان انتظــار تصــدی ســمت هــای عالــی رتبــه سیاســی 
و اجرایــی همچــون وزارت، مدیریــت و حتــی حضــور در قامــت ریاســت 
ــی و  ــه ســیر تاریخــی مدیریت ــدون آن ک جمهــوری را داشــته باشــیم ب

اجرایــی آن هــا و همچنیــن موانــع بــر ســر آن را لحــاظ نکنیــم. 

زن سیاست مدار  نداریم!

زنان و تکیه بر مسنــــــــد سیاست و مدیریت
مروری بر وضعیت زنان ایرانی و مشارکت در عرصه های سیاسی- اجرایی

ت دسترسی به منابع اسکن کنید
جه

زینب نظری
کارشناسی ارشد پژوهشگری اجتماعی
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وقتــی 
از  صحبــت 

»رجــال  اصطــالح 
سیاســی« می شــود، بــدواً از 

ــی  ــون اساس ــل 115 قان ــواه، اص أف
ــت  ــند حاکمی ــن س ــوان اصلی تری ــه عن بــه ب

یــد گــوش می رســد( اصــل 115 ق.ا: رئیــس جمهــور  با
ــرایط  ــد ش ــه واج ــی ک ــی و سیاس ــال مذهب ــان رج زیــر باشــند از می

انتخــاب گــردد: ایرانی األصــل، تابــع ایــران، مدیــر و مدبــر، دارای 
ــوری  ــی جمه ــه مبان ــد ب ــن و معتق ــوا، مؤم ــت و تق ــابقه و امان ــن س حس

ــم  ــچ ک ــدون هی ــل ب ــن اص ــور(. ای ــمی کش ــب رس ــران و مذه ــالمی ای اس
ــات ریاســت جمهــوری تکــرار  ــون انتخاب ــادی مجــدداً در مــاده 35 قان و زی
گردیــد، بااینکــه توقــع می رفــت در مقــام قانــون عــادی، بــه تبییــن اصــل 
ــارت  ــن عب ــت ها از ای ــتحضرید، برداش ــه مس ــور ک ــردازد. همانط ــور بپ مزب
ــروز اختــالف نظــر بیــن علمــاء، فقهــا  ــوده و از ایــن رو ســبب ب مختلــف ب
ــون  ــان شــده اســت. از یک ســو تنهــا مرجــع رســمی تفســیر قان و حقوقدان
اساســی، براســاس اصــل 98، شــورای نگهبــان می باشــد و از ســوی دیگــر 
در اجــرای جــزء 5 بنــد 10 سیاســت های کلــی انتخابــات، ابالغــی از ســوی 
مقــام رهبــری، تعریــف و اعــالم معیارهــای رجــل سیاســی، مذهبــی و مدیــر 
ــه  ــرار گرفت ــان ق ــورای نگهب ــده ش ــر عه ــل 115 ب ــدرج در اص ــر من و مدب
ــت. ــده اس ــادر نش ــاره ص ــاریه ای در این ب ــون استفس ــا کن ــه ت ــت ک اس

ــه عبــارات منــدرج در  ــاً نبایــد ب ــّص قانونــی صرف از آنجــا کــه در تفســیر ن
آن توجــه نمــود بلکــه ادلــه پیرامونــی و قصــد مشــترک واضعــان آن نیــز در 
تفســیر مفــاد بایــد مــورد عنایــت قــرار گیــرد، فلــذا بهتــر اســت در وهلــه 
ــرات  ــروح مذاک ــالح را از »مش ــن اصط ــش ای ــی پیدای ــاء و مبان اول، منش

ــرد. ــت وجو ک ــی« جس ــی اساس ــی قانون ــی نهای بررس
در جلســه شــصت وچهارم بررســی نهایــی قانــون اساســی مــورخ صبــح 
1358/8/20 بــرای اولیــن بــار اصــل مزبــور بــا ایــن ســیاق طــرح  شــد: 

ــب رســمی  ــران، دارای مذه ــع ای ــد ایرانی األصــل، تاب ــور بای »رئیس جمه
ــرد و  ــران، م ــی جمهــوری اســالمی ای ــه مبان ــن ب ــروج آن، مؤم کشــور و م
دارای حســن ســابقه و امانــت و تقــوا باشــد« کــه ســرانجام تصویــب نشــد و 
بعــد از بیــان نظــرات موافــق و مخالــف، عبــارت مــرد از آن حــذف گردیــد و 
بــه رأی گذاشــته شــد و مجــدداً تصویــب نشــد. دلیــل ایــن امــر نیــز تفــاوت 
ــبب  ــه س ــود ک ــر( ب ــن)62 نف ــداد حاضری ــا تع ــداد کل آراء)68 رأی( ب تع

مخــدوش اعــالم شــدن نتیجــه رأی گیــری شده اســت.
خانــم منیــره گرجی فرد)تنهــا عضــو زن خبــرگان قانــون اساســی( در مقــام 
ــی  ــدرت اجرائ ــک ق ــار داشــتند: »منصــب ریاســت جمهوری ی ــف اظه مخال
ــذا  ــرد فل ــورت می  پذی ــری ص ــذ رهب ــا تنفی ــه ب ــت ک ــت اس ــک وکال و ی
ــا رهبــری اســت کــه فقــط تنفیــذ  اینجــا بحــث والیــت نیســت؛ والیــت ب
امــر صــورت گرفتــه، کمــا اینکــه قــدرت سیاســِی زن را اســالم نیــز امضــاء 
ــون  ــی قان ــی بررس ــس نهای ــرات مجل ــروح مذاک ــورت مش ــد«. )ص می کن

ــران، ج 3، ص 1770( ــالمی ای ــوری اس ــی جمه اساس
تصــدی  معتقدنــد:  فاتحــی  و  منتظــری  آقایــان  موافقیــن  جمــع  در 
ریاســت جمهوری، نوعــی حکومــت و والیــت اســت و نبایــد آن را از مقولــه 
ــالم  ــت و اس ــئولیت اس ــه و مس ــئلۀ وظیف ــن مس ــه ای ــت؛ بلک ــق دانس ح

نمی خواهــد 
ــار ســنگین  این ب

دوش  بــر  مســئولیت 
ــان،  ــرد )هم ــرار گی ــا ق خانم ه

و 1771(.  1768 3، ص  ج 
جســله  در  ســرانجام 

پنجم  شــصت و
مــورخ عصــر 

 1358/8/20
بــا  اصــل 115 

نمــودن  جایگزیــن 
ــارت رجــال مذهبــی  عب

ــرد  ــای م ــه ج ــی ب و سیاس
ــه شــکل حــال حاضــر  ــودن، ب ب

تصویــب شــد.
موافقین و مخالفین چه می گویند:

و  موافقــان  ادلــه  می تــوان  به طور کلــی 
مخالفــان ریاســت جمهــوری زنــان را کــه طــی 

ــار  ــی اظه ــون اساس ــب قان ــد از تصوی ــالیان بع س
داشــتند را ایــن گونــه 

ــود:  ــان نم بی
موافقــان بــا اشــاره بــه یــک دلیــل لفظــی، بــه معنــای عرفــی و اصطالحــی 
ــراد  ــزرگان و اف ــخصیت ها، ب ــوم ش ــه مفه ــر ب ــه ناظ ــال« ک ــه »رج کلم
ــت. ــاث اس ــور و ان ــم از ذک ــذا اع ــد؛ فل ــه کرده ان ــد، توج ــته می باش برجس
ایــن گــروه معتقدنــد ریاســت جمهــوری بــا اعمــال والیــت متفــاوت اســت. 
یعنــی رئیــس جمهــور یــک قــدرت اجرائــی و یــک وکالــت اســت نــه اعمــال 
والیــت. چــرا کــه درغیــر ایــن صــورت نماینــدگان مجلــس هــم بــه نوعــی 
اعمــال والیــت می کننــد پــس موجبــی بــرای نمایندگــی خانم هــا نیســت. 
و برخــی هــم خاطــر نشــان کردنــد کــه نــه در فقــه و نــه در شــرع منعــی از 
ایــن بابــت نیســت، بلکــه اختــالف در خصــوص والیــت أمــر، قضــاوت، افتــاء 

ــت. ــت خانم هاس و مرجعی
ــق  ــرا طب ــواز اســت. زی ــاوات و ج ــه اصــل مس ــتناد ب ــم اس ــر ه ــل آخ دلی
ــون  ــان قان ــت یکس ــت، از حمای ــراد مل ــه اف ــی هم ــون اساس ــل 20 قان اص
ــادی،  ــی، اقتص ــانی، سیاس ــوق انس ــه حق ــرد از هم ــد و زن و م برخوردارن
ــوق  ــن حق ــت از ای ــند و محرومی ــد می باش ــی بهره من ــی و فرهنگ اجتماع
ــری و  ــه براب ــز ب ــل 19 نی ــن اص ــی دارد. همچنی ــح قانون ــه تصری ــاز ب نی

ــاره دارد.  ــوق اش ــران از حق ــردم ای ــاوات م مس
ــوی  ــای لغ ــه معن ــان ب ــوری زن ــت جمه ــواز ریاس ــز در رد ج ــان نی مخالف
»رجــال« تمســک جســتند و بــا ایــن اســتدالل کــه اصــل بــر ایــن اســت که 
ــای  ــود معن ــر مقص ــد و اگ ــه کار رفته ان ــود ب ــی خ ــای حقیق ــات در معن لغ
مجــازی اســت بایــد قرینــه ای بــرای آن موجــود باشــد، فلــذا کلمــه رجــل 

ــام برســد. ــن مق ــه ای ــد ب ــرد دارد و زن نمی توان ــور در م ظه
بــه عقیــده ایــن گــروه ریاســت جمهــوری نوعــی اعمــال والیــت محســوب 
ــه  ــر ب ــت منحص ــیعه، والی ــه ش ــه در فق ــن ک ــه ای ــه ب ــود و باتوج می ش
مــردان اســت، لــذا زن نمی توانــد ورود کنــد. اســتناد ایشــان بــه آیــه 
34 ســوره نســاء و قیمومــت مــردان بــر زنــان اســت و از ســویی 
ــور را  ــی رئیــس جمه ــدارات حکومت ــی و اقت ــارات اجرای اختی

ــد. ــت می دانن ــت و حاکمی ــی والی نوع
دلیــل ســومی کــه مخالفــان ارئــه می کننــد ناظــر بــه 
ــش  ــام آفرین ــان در نظ ــردان و زن ــای م تفاوت ه
بــار چنیــن  معتقدنــد ســنگینی  و  اســت 
مســئولیتی بــا ظرافت هــای جســمی و 

ــت. ــازگار نیس ــان س ــی زن روح
ــه  ــی فق ــت پویای ــر ظرفی ــه ب تکی
ــات روز و  ــه اقتضائ ــا توجــه ب ب
عبــور از مســائل مقدماتــی 
بــر  تمرکــز  بــرای 

کالن  مســائل 
فــارغ از ایــن مباحــث، بــه نظــر 
ــی  ــون اساس ــرگان قان ــد خب می رس
ــر از  ــوری غی ــال منظ از آوردن واژه رج
ــه در  ــته اند، چراک ــرد( داش ــای لغوی)م معن
مراحــل اولیــه بــه صراحــت بــه مــرد بــودن اشــاره 
کردنــد ولــی در ادامــه آنچــه تصویــب شــد واژه رجــال 
بــود؛ هــر چنــد اســتعمال لفــظ مبهــم رجــال سیاســی آن 
هــم در قانــون اساســی 

ــارت  ــد عب ــی اســت، لیکــن مانن ــر اصول ــح باشــد، غی ــه می بایســت صری ک
»جــای مــردان سیاســت بنشــایند درخــت...« اســتمعال مجــازی آن مبرهــن 
اســت. از نظــر ریشــه یابی لغــوی نیــز َرُجــل) ِرجــل( را بــه: مــرد، پــا، پیــاده، 
ــت  ــان مملک ــراف و عی ــد و اش ــور را اداره می کن ــه ام ــت ک ــدان دول کارمن
ــردان در راه  ــم، م ــه در اعصــار قدی ــت ک ــن باب ــذا از ای ــد؛ فل ــی کرده ان معن
کســب معیشــت در جامعــه گام می نهادنــد چنیــن لفظــی مــورد اســتعمال 
ــا  ــه بس ــد چ ــدم بگذارن ــن راه ق ــز در ای ــان نی ــر زن ــال اگ ــت. ح ــرار گرف ق
ــزرگان  ــان نیــز صــادق باشــد. همانطورکــه بســیار از ب ــر آن عنــوان رجــل ب
ــی  ــوری را نوع ــه ریاســت جمه ــرای اینک ــی ب ــی کاف ــه فقاهت ــد، ادل گفته ان
اعمــال والیــت بدانیــم وجــود نــدارد از جملــه همــان آیــه 34 ســوره نســاء؛ 
بــا ایــن توضیــح کــه آیــه مزبــور بــه قرینــه پرداخــت نفقــه از ســوی شــوهر) 
بمــا انفقــو مــن اموالهــم(، نشــان از قیمومــت شــوهر در مقابــل همســر دارد، 
ــه  ــت ب ــا عنای ــن ب ــان و همچنی ــه زن ــردان نســبت ب ــت همــه م ــه قیموم ن
ــت  ــر نظــر والی ــوای ســه گانه را برمی شــمرد و همــه را زی ــه ق اصــل 57 ک
مطلقــه أمــر و امامــت امــت قلمــداد می کنــد و نیــز اصــل 113 کــه رئیــس 
جمهــور بــه عنــوان شــخص دوم پــس از رهبــری عالی تریــن مقــام رســمی 
کشــور می دانــد و وی را مســئول اجــرای قانــون اساســی معرفــی می کنــد، 
بیان گــر ایــن اســت کــه بیــن »والیــت أمــر و امامــت امــت« کــه منحصــر 
بــه ولــی فقیــه اســت بــا »ریاســت قــوه مجریــه و مســئولیت اجــرای قانــون 
اساســی« کــه شــأن رئیــس جمهــور اســت، تمایــز اســت، موجــب تضعیــف 
ــت.  ــده اس ــوری ش ــت جمه ــه ریاس ــت ب ــری والی ــرای تس ــی ب ــه قانون ادل
ــر وزارت،  ــاز نظی ــت های تصمیم س ــان در پس ــرش زن ــا پذی ــز ب ــراً نی اخی
معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــوری، نمایندگــی مجلــس و... ، اســتدالالت 
پیرامــون عــدم توانایــی جســمی، روحــی و فکــری را بیــش از پیــش 
ــاب  ــن همانطورکــه شــهید بهشــتی در کت خدشــه دار نمــوده اســت. بنابرای
»مبانــی نظــری قانــون اساســی« توضیــح می دهنــد: »چــون پیرامــون ایــن 
مبحــث اختــالف نظــر وجــود داشــت، قانــون اساســی ناچار بــود مطابــق رأی 
اکثریــت تنظیــم شــود تــا بــه بــن بســت کشــیده نشــود، حــال بــا توجــه بــه 
اینکــه متــن اولیــه بــه گونــه ای بــود کــه صراحتــاً زنــان را محــروم می کــرد 
تصویــب نشــد، فلــذا متــن، بــه صورتــی تنظیــم شــد کــه در آینــده زمینــه 
فقاهتــی آن گســترده تر و روشــن تر شــود و بتوانــد حمایــت دو ســوم مــردم 
ــن  ــه های نوی ــا اندیش ــد ب ــر می رس ــاِل به نظ ــی اّی ح ــت آورد«. عل را بدس
ــه عمــل آمــده،  ــن فقهــی و حقوقــی کــه طــی دهه هــای گذشــته ب دکتری
جامعــه بــه چنــان بینــش و آمادگــی  رســیده اســت کــه بتوانــد آن را هضــم 
کنــد و رویــه شــورای نگهبــان -کــه بنــا گفتــه ســخنگوی آن تــا بــه حــال 
هیــچ زنــی را بــه صــرف زن بــودن تاییــد صالحیــت نکــرده اســت- مؤیــد 
ــی  ــا اصــالح و بازنگــری چنیــن اصول همیــن نظــر می باشــد. امیــد اســت ب
از قانــون اساســی و یــا صــدور استفســاریه شــورای نگهبــان، پــرده از ابهــام 

ایــن عبــارات برداشــته شــود. 
منابع:

کتاب مبانی نظری قانون اساسی، دکتر محمدحسین بهشتی.
ــون  ــل 115 قان ــال«در اص ــای »رج ــر معن ــی ب ــی حقوق ــه تأمل مقال

ــور. ــزه دانش ــر فائ ــی، دکت اساس
ــون اساســی جمهــوری اســالمی  ــه تحلیــل حقوقــی اصــل 115 قان مقال
ــتمی،  ــی رس ــر ول ــور، دکت ــس جمه ــرایط رئی ــوص ش ــران در خص ای

ــی پور ــم موس ــر میث دکت
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ــوب  ــک چارچ ــعه ی ــه توس ــن مقال ــدف ای ه
اســت کــه شایســتگی های کلیــدی مــورد 
ــاالر را  ــع مردس ــرو در صنای ــان پیش ــاز زن نی
ــام  ــرد، ادغ ــران م ــدگاه رهب ــر دی ــد ب ــا تاکی ب

 . می کنــد

بــا وجــود دســتورالعمل های دولتــی و شــواهد 
رو بــه رشــد مبنــی بــر اینکــه وجــود زنــان در 
مدیریــت ارشــد بــه عملکــرد کلــی، در ســطح 
ــی، ســود می رســاند، شــکاف جنســیتی  جهان

در موقعیت هــای رهبــری ارشــد همچنــان بــه 
ــت.  ــده اس ــی مان ــاال باق ــی ب ــور قابل توجه ط
ــت  ــا موفقی ــان ب ــدادی از زن ــه تع باوجوداینک
ــند،  ــد می رس ــری ارش ــای رهب ــه موقعیت ه ب
ــا چالش هــای موجــود در محیــط کاری  ــا ب ام
ــن  ــا ای ــاً ب ــه مواجــه می شــوند کــه غالب مردان
ــی  ــان، رهبران ــه زن ــرد ک ــکل می گی درک ش
ــا  ــان ب ــن، زن ــر ای ــتند. عالوه ب ــوان هس کم ت
تفکــر کلیشــه ای مواجــه هســتند، زیــرا رهبری 
از مدت هــا پیــش در ارتبــاط بــا مــردان بــوده 

و بــا موفقیــت انجــام شده اســت. یــک مشــکل 
اصلــی کــه رهبــران زن بــا آن مواجه هســتند، 
ــردم از  ــی اســت کــه م ــن انتظارات تناقــض بی
زنــان دارنــد و آن چگونگــی رفتــار یــک رهبــر 
اســت. بــه طــور دقیق تــر، شایســتگی های 
کلیــدی کــه موفقیــت رهبــران مــرد را شــکل 
ــتگی های  ــا شایس ــت ب ــن اس ــد، ممک می دهن
ــابه  ــای مش ــان در موقعیت ه ــاز زن ــورد نی م

ــی نداشــته باشــند. همخوان
از  خاصــی  مجموعــۀ  مســلماً  بنابرایــن، 

چارچوب شایستگی رهبری زنان از 
دیدگاه رهبران مرد 

منتشر شده در نشریه امرالد، سال2018
نویسنده: انکه ایسر و ماریون کاهنز

مرتجم: فاطمه معروف/ کارشناسی حقوق

زن  رهبــران  نیــاز  مــورد  شایســتگی های 
ــا  فعــال در یــک صنعــت مردســاالر، نه تنهــا ب
چالش هــای رهبــری معاصــر، بلکــه بــا تعصــب 
ــه  ــه چگون ــی و اینک ــش جنســیتی اجتماع نق
ــود  ــرد خ ــاالن م ــط همس ــران زن توس رهب
ــد،  ــرار می گیرن ــرام ق ــورد احت درک شــده و م

می گیــرد.  شــکل 
بــه  نگاهــی  اســت  الزم  زمینــه،  ایــن  در 
شایســتگی های خــاص رهبــران زن بــرای 
کســب وکار  محیط هــای  در  موفقیــت 

مردســاالر داشــته باشــیم، به خصــوص بــه 
ایــن دلیــل کــه درک رهبــری موثــر در پرتــو 
محیــط کســب وکاِر درحــال توســعه در عصــر 
ــت. اول  ــر اس ــال تغیی ــریع و درح ــر س معاص
ــتگی را  ــری و شایس ــۀ رهب ــت نظری ــر اس بهت

ــم. ــه کنی مطالع
تحقیــق درمــورد رهبــری علمــی به طــور 
مــداوم درحــال توســعه اســت و از دیدگاه هــای 
ــه  اســت.  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــی م مختلف
ــیار  ــری را بس ــه رهب ــان، زمین ــه محقق اگرچ

گســترده و پیچیــده بــرای یــک تعریــف واحــد 
ــالش  ــمندان ت ــا دانش ــد، ام ــر می گیرن در نظ
ــت  ــری را از مدیری ــا اصطــالح رهب ــد ت کرده ان
ــه  ــانی ک ــن کس ــی از اولی ــد. یک ــز کنن متمای
ــران  ــود. او رهب ــی ب ــن کار را کــرد، جــان پ ای
الهــام  بــرای  بــه عنــوان کســانی کــه  را 
ــت،  ــین خالقی ــن تحس ــیدن و برانگیخت بخش
پیــروان  تغییــر  و  نــوآوری، خودشــکوفایی 
خــود بــه کار می برنــد، توصیــف می کنــد. 
ــه  ــانی ک ــوان کس ــه عن ــران ب ــه مدی درحالیک
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وظیفــه تضمیــن عملکــرد مطمئــن و کارآمــد 
دارد،  برعهــده  را  پیچیــده  ســازمان های 

ــوند.  ــی ش ــناخته م ش
شایستگی های رهبری مبتنی بر جنسیت 

در زمینــه جنســیت و رهبــری، شــواهد بــرای 
تمایــز قایــل شــدن بیــن شایســتگی رهبــری 

مردانــه و زنانــه هنــوز پیچیــده اســت. 
براســاس درک اجتماعــی - روانــی، رفتــار 
رهبــری مردانــه اغلــب بــا ویژگی هایــی ماننــد 
ــله  ــتگی سلس ــلط و شایس ــود، تس ــراز وج اب
ــط  ــوذ مرتب ــدرت و نف ــا ق ــردی ی ــی و ف مراتب
اســت. بنابرایــن، رهبــران مــرد قاطعانه تــر 
جاه طلبــی  و  پــول  براســاس  هســتند  و 
ــت شــخصی عمــل  ــه موفقی ــرای رســیدن ب ب
همدالنــه ای  درک  عالوه برایــن،  می کننــد. 
ــت دادن،  ــد اهمی ــی مانن ــر ویژگی های ــه ب ک
ــی، توانایــی  ــودن ، حساســیت هیجان جمعــی ب
ــر  ــه همــکاران جوان ت گــوش دادن و کمــک ب
تاکیــد دارد؛ بــه عنــوان یک شایســتگی رهبری 

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــول درنظ ــه، معم زنان
 ایــن تفاوت هــای درک شــده بیــن شایســتگی 
ــر روی  ــا تحقیــق ب ــه ب ــه و زنان رهبــری مردان
ــاط  ــد می شــود، ارتب ــری تایی ســبک های رهب
ــرا،  ــری وظیفه گ ــا ســبک های رهب مردانگــی ب
بــا  زنانگــی  و  دســتوری  و  اســتبدادی 
ســبک های رهبــری رابطــه ای، دموکراتیــک و 

ــود.  ــناخته می ش ــارکتی ش مش
در  شــده  ذکــر  اســتدالل های  براســاس 
ایــن مطالعــه فــرض می کنــد کــه  بــاال، 
و  دارنــد  وجــود  جنســیتی  تفاوت هــای 
ــر  ــن ام ــری، ای ــوه رهب ــت بالق ــم مزی علی رغ
بــرای  بیشــتری  چالش هــای  بــه  منجــر 
ــود.  ــاالر می ش ــع مردس ــران زن در صنای رهب
یکــی از بزرگ تریــن ایــن چالش هــا عــدم 
ــان و  ــی زن ــای اجتماع ــن نقش ه ــب بی تناس
کلیشــه های مربــوط بــه رهبــری موثــر اســت. 
ایــن نظریــه هم خوانــی نقــش منجــر بــه ایــن 
ادعــا می شــود کــه حتــی زنــان بــا صالحیــت 
رهبــری برجســته بــه عنــوان رهبــران بــا 
ــوند،  ــه می ش ــر گرفت ــر در نظ ــت کم ت صالحی
ــا  ــری ب ــای رهب ــنت، نقش ه ــق س ــرا، طب زی
ارتبــاط  در  مردانــه  رهبــری  ویژگی هــای 

ــتند. هس
در ایــن تحقیــق، شایســتگی های رهبــری 
ــوند: ) 1(  ــر تقســیم می ش ــته زی ــج دس ــه پن ب
ــتگی های  ــی؛ ) 2(  شایس ــتگی های تحلیل  شایس
و  شــخصی  )3( شایســتگی های  ارتباطــی 

حرفــه ای. )4( شایســتگی های 

ــر  ــی فرات ــه توانای ــی: ب ــتگی های تحلیل شایس
شناســایی  و  آشــکار  الگوهــای  از  رفتــن 
ــق  ــده از طری ــای پیچی ــا در موقعیت ه الگوه
زنجیره هــای  بــه  مســائل  ســاختاربندی 
علــت و معلــول اشــاره دارد. ایــن شــامل 
نســبت  هوشــیاری  ماننــد  صالحیت هایــی 
بــه فرصت هــای جدیــد، قضــاوت درســت 
و  فرآیندهــا  انتقــادی  بررســی  توانایــی  و 
شایســتگی های  اســت.  موجــود  ایده هــای 
ــداوم  ــظ رشــد م ــرای حف ــران ب ــی رهب تحلیل
ــت.  ــروری اس ــتری ض ــارات مش ــر انتظ و تغیی
عنــوان  بــه  ارتباطــی:  شایســتگی های 
ــک  ــوان ی ــه عن ــان ب ــتفاده از زب ــی اس توانای
ــات و  ــادل اطالع ــرای تب ــر ب ــزار انعطاف پذی اب
ایده هــا از طریــق ارتباطــات کالمــی، نوشــتاری 
ــران،  ــرای رهب ــوند. ب ــف می ش ــی تعری ــا بدن ی
ایــن ارتبــاط خــاص بــرای ایجــاد روابــط 
موثــر، روابــط همگــن در تیــم رهبــری و نیــاز 
بــه کســب پذیــرش و تصدیــق بــه عنــوان یــک 
رهبــر اســت . شایســتگی های موجــود در ایــن 
ــده،  ــد از: خودبیانگــری قانع کنن ــه عبارتن مقول
ــه  ــی ایجــاد شــبکه و الهــام بخشــیدن ب توانای
ــوش  ــی گ ــا توانای ــه ی ــران، درک همدالن دیگ

دادن. 
ــر  ــی رهب ــه توانای ــازمانی: ب شایســتگی های س
در هدایــت تحــوالت و تغییــرات ســازمانی 
ــود  ــتگی های موج ــاره دارد شایس ــی اش داخل
در ایــن مقولــه شــامل: توانایــی نظــارت و 
نمایندگــی، رشــد دادن دیگــران از طریــق 
ــترک و  ــدگاه مش ــک دی ــاد ی ــری، ایج مربی گ
ــرورش  ــن پ ــه و همچنی تشــویق تفکــر نوآوران

ــت. ــی اس ــی و یکپارچگ ــار اخالق رفت

شــامل  شــخصی:  شایســتگی های 
اعتمادبه نفــس،  ماننــد:  صالحیت هایــی 
خودآگاهــی و یــا انضبــاط فــردی اســت. 
تاثیــر  تنهــا  نــه  فــردی  شایســتگی های 
قابل توجهــی بــر اجــرای موثــر نقــش رهبــری 
ــه  ــه ب ــد، بلک ــاال دارن ــه ب ــن ب ــطح پایی از س
پیش نیازهــای  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان 
ورود بــه جایــگاه رهبــری در وهلــۀ اول در 

می شــوند. گرفتــه  نظــر 
وظایــف  بــا  حرفــه ای:  شایســتگی های   
انجــام  بایــد  رهبــر  یــک  کــه  ســازمانی 
دهــد، مرتبــط در نظــر گرفتــه می شــوند. 
شایســتگی های ایــن دســته شــامل: عــزم 
توانایــی  تطبیقــی،  ظرفیــت  پشــتکار،  و 
بــه  قــدرت  از  اســتفاده  و  ریســک پذیری 

شــیوه ای مثبــت بــرای پذیــرش مســئولیت یــا 
مذاکــره موثــر اســت. 

ــود  ــاره می ش ــن اش ــر، همچنی ــوی دیگ از س
تنهایــی  بــه  زنانــه  شایســتگی های  کــه 
ممکــن اســت بــرای موفقیــت در صنایــع 
امــا بی تردیــد  مردســاالر کافــی نباشــند، 
بــه  مردانــه  شایســتگی های  برخــی 
ــت  ــم اس ــردان مه ــرای م ــه ب ــدازه ک همان ان
ــتند.  ــم هس ــران زن مه ــت رهب ــرای موفقی ب
در  زنــان  می شــود  پیشــنهاد  همچنیــن 
منطقی تــری  اســتدالل های  بحث هــا 
ــاط  ــزوم از نق ــورت ل ــند و در ص ــته باش داش
ــد.  ــه بگیرن ــود فاصل ــه خ ــی زنان ــوت عاطف ق
ــرد  ــران م ــه رهب ــه نشــان داد ک ــج مطالع نتای
ــه  ــوط ب ترکیــب پیچیــده ای از رفتارهــای مرب
جنســیت را در ســطح حرفــه ای و بیــن فــردی 
ــران  ــت رهب ــرای موفقی ــدی ب ــوان کلی ــه عن ب
ــد.  ــر می گیرن ــاالر درنظ ــع مردس زن در صنای
ــت کــه معمــوالً انتظــار  ــوان نتیجــه گرف می ت
مــی رود زنــان تخصــص حرفــه ای اســتثنایی و 
ــرد  ــان م ــه همتای ــری را نســبت ب ــب باالت اغل
خــود نشــان دهنــد. عالوه برایــن، رهبــران مــرد 
اصالــت و توانایــی اتــکا بــه نقــاط قــوت زنانــه 
فــرد، ماننــد همدلــی و توانایــی گــوش دادن، را 

ــد. ــم می دانن ــان مه ــت زن ــرای موفقی ب
در ایــن قســمت مــا ســعی بــر شــناخت 
ویژگی هایــی کردیــم کــه از نظــر مــردان) 
ــد.  ــم می باش ــدن مه ــر ش ــرای رهب ــر( ب رهب
نظریــات گوناگــون اســت و همچنــان بــه 
بررســی و تحقیقــات بیشــتری در ایــن زمینــه 
ــوع  ــن موض ــاره ای ــاً درب ــت خصوص ــاز اس نی
کــه چــرا غالبــاً دولت مــردان و مدیــران را 
ــان  ــال زن ــد. درهرح ــکیل می دهن ــردان تش م
ــه  ــمندی ب ــور ارزش ــه ط ــد ب ــر می توانن رهب
ــداد  ــا تع ــرا تنه ــه چ ــن ک ــورد ای ــث در م بح
کمــی از زنــان در صنایــع مردســاالر بــه بــاالی 

ســازمان ها می رســند، کمــک کننــد.
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تاثیر شبکه 
اجتماعی 

اینترنت بر روی 
سالمت دختران و 

رضایت آنان از 
تصویر بدنشان

تاثیــر شــبکه اجتماعــی اینترنــت بــر روی 
ــر  ــان از تصوی ــت آن ــران و رضای ســالمت دخت

ــان بدنش
ــر درک  ــی ب ــانه ی جمع ــای رس ــر پیام ه تاثی
ــه  ــت ک ــی اس ــود موضوع ــر خ ــان از ظاه زن
ــه طــور گســترده  ــد دههــی گذشــته ب در چن
جامعه شناســی  و  روانشناســی  ادبیــات  در 
مــورد مطالعــه قــرار گرفته اســت. عبــارت 
کانال هــای  بــه  جمعــی  رســانه های 

ــاره  ــی اش ــا فناوری های ــی ی ــف ارتباط مختل
ــداد  ــه تع ــا ب ــا پیام ه ــق آن ه ــه از طری دارد ک
ــن  ــوند. بنابرای ــال می ش ــراد ارس ــادی از اف زی
اشــکال  از  بســیاری  جمعــی،  رســانه های 
مجــالت،  جملــه  از  اجتماعــی  ارتباطــات 
ــی  ــم و یک ــون، فیل ــو، تلویزی ــا، رادی روزنامه ه
از محبوب تریــن آن هــا در میــان نســل های 
را  اینترنــت  یعنــی[  آینــده]  و  فعلــی 
دربرمی گیــرد. در یــک جامعــه صنعتــی ماننــد 

ایاالت متحــده، بــا توجــه بــه اینکــه افــراد بــه 
ــرف  ــاعت در روز را ص ــط 11 س ــور متوس ط
دریافــت  می کننــد؛  جمعــی  رســانه های 
اجتناب ناپذیــر  پیام هــای رســانه ای اساســاً 

 . می شــود
ــی)  ــی- فرهنگ ــۀ اجتماع ــه نظری ــه ب ــا توج ب
ــل - دان،  ــل، تانت ــرگ، آلتاب ــون، هینب  تامپس
ــواع  ــن، ان ــر همســاالن و والدی 1999( ، عالوه ب
کــه  هســتند  منابعــی  رســانه ها  مختلــف 

ــورد  ــان در م ــران و زن ــا دخت ــق آن ه از طری
اســتانداردهای زیبایــی از جملــه ایده آل هایــی 
جذابیــت  کل  در  و  اندام هــا  وزن،  بــرای 
فیزیکــی الگــو می گیرنــد. بــا ایــن حــال، 
یادگیــری در مــورد اســتانداردهای زیبایــی 
لزومــاً یــک تجربــه ی مثبــت نیســت. بســیاری 
کــه  می دهــد  نشــان  تجربــی  متــون  از 
ــر،  ــورد وزن و ظاه ــانه ای در م ــای رس پیام ه
ــر  ــی ب ــرات اجتماع ــن تاثی ــان قوی تری در می

ــری  ــه الغ ــل ب ــان و تمای ــدن زن ــی ب نارضایت
قــرار می گیرنــد. بــه نظــر می رســد کــه 
ــاره ی  ــان درب ــیِ  زن ــش نگران ــت و افزای اهمی
اســتانداردهای  از  بدنی شــان  تصویــر 
ــِی  ــت و زیبای ــرای جذابی ــا ب ــِی مدل ه فرهنگ
مدل هــا،  ســوپر  می گیــرد.  نشــات  آنــان 
بــر  مشــهور  افــراد  و  ســینما  ســتاره های 
ــر رســانه های جمعــی تســلط  محتــوای تصاوی
دارنــد. آنــان زیبایــی غیرواقعــی و ایده آل هــای 
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ــه  ــر می کشــند و در نتیج ــه تصوی ــی را ب وزن
بــرای بســیاری از زنــان، تبدیــل بــه هنجــاری 

شــده اند. مطلــوب 
بــدون شــک قــرار گرفتــن مــداوم در معــرض 
زیبایــی فریبنــده، بــر افــراد فشــار مــی آورد تا 
ــان نیــز بــه  از آن پیــروی کننــد؛ درواقــع، زن
ــان  ــانه ها اذع ــوی رس ــاری از س ــن فش چنی
دارنــد. یــک بررســی جامــع نشــان داده اســت 
ــر  ــانه ها ب ــرض رس ــن در مع ــرار گرفت ــه ق ک
ــان  ــت از ظاهرش ــان و رضای ــدن زن ــر ب تصوی
همچنیــن  می گــذارد.  منفــی  تاثیــر 
ــه  ــدر ک ــت هرچق ــان داده اس ــات نش تحقیق
می شــود،  الغرتــر  زنــان  ایــده آل  بــدن 
زنــان آمریکایــی ســنگین تر می شــوند، در 
ــود  ــی و خ ــود واقع ــن خ ــکاف بی ــه ش نتیج
ــا وجــود  ــد. ب ــدا می کن ــده آل گســترش پی ای

ــخت گیرانه ،  ــتانداردهای "س اس
حتــی  و  دســت نیافتنی 
ــان بســیاری از  ــالم" همچن ناس
ــر  ــرای الغ ــالش ب ــان در ت زن
نارضایتــی  هســتند.  شــدن 
ــری  ــه الغ ــل ب ــدن و تمای از ب
بیــش از حــد مشــکِل کلیــدی 
ــم  ــرای روان و جس ــدی ب جدی
زنــان اســت. نارضایتــی از بــدن 
ــوان  ــه عن ــش ب ــا پی از مدت ه
بــرای  اصلــی  خطــر  یــک 
شــناخته  خــوردن  اختــالل 
عزت نفــس  بــا  و  شده اســت 
باالتــر  ســطوح  و  پاییــن 

افســردگی ارتبــاط دارد. 
ــت  ــت اینترن ــوب فعالی ــکال محب ــی از اش یک
در میــان زنــان و مــردان جــوان، مشــارکت در 
ســایت های شــبکه ی اجتماعــی اســت. انــواع 
مختلفــی از ســایت های اجتماعــی)  ماننــد 
فیس بــوک، اینســتاگرام، توییتــر و اســنپ 
چــت(  در دســترس هســتند و اغلــب توســط 
بــدان  ایــن  اســتفاده می شــوند.  جوانــان 
معنــی اســت کــه زنــان ممکــن اســت روزانــه 
ــاالن  ــن و س ــم س ــای ه ــرض عکس ه در مع
ــات،  ــیاری جه ــد. از بس ــرار گیرن ــش ق خوی
اجتماعــی  عوامــل  جمعــی  رســانه های 
ایده هــا،  آن هــا  طریــق  از  کــه  هســتند 
ــراد  ــه اف ــی ب ــای مختلف ــا و ارزش ه نگرش ه
در تمــام گروه هــای ســنی منتقــل می شــود. 
ارائه شــده  بی پایــاِن  اطالعــات  میــان  در 

بــه صــورت  رســانه های جمعــی  توســط 
روزانــه، پیام هــای مربــوط بــه جنســیت، 
ــده آل  تمایــالت جنســی، جذابیــت، شــکل ای
ــج  ــت وزن رای ــی و مدیری ــم غذای ــدن، رژی ب
ــن  ــر ای ــاد ب ــن منظــور، اعتق ــرای ای اســت. ب
پیام هایــی  چنیــن  اهمیــت  کــه  اســت 
چیــزی را شــکل داده و حفــظ کرده اســت 
کــه بــه آن فرهنــگ ظاهــری گفتــه می شــود 
ــت  ــرای جذابی ــی را ب ــای فرهنگ ــه ارزش ه ک
ــز  ــی را نی ــای فرهنگ ــت و هنجاره ــل اس قائ
تقویــت می کنــد. بــرای زنــان بــه طــور 
اســتانداردهایی کــه رســانه ها در  خــاص، 
مــورد وزن، شــکل و جذابیــت فیزیکــی کلــی 
قوی تریــن  عنــوان  بــه  می دهنــد،  ارائــه 
تاثیــرات اجتماعــی بــر نگرش هــا و رفتارهــای 

شــخصی در نظــر گرفتــه می شــود.

نظریه مقایسه اجتماعی فسینگر 
ــا دیگــران مســلماً جنبــه ای  مقایســه خــود ب
ــد  ــه چن ــت  ک ــان اس ــار انس ــی از رفت اساس
نظریــه  ایــن  پیــش مطــرح شــد.  دهــه 
افــراد در  توضیــح می دهــد کــه چگونــه 
درک  منظــور  بــه  اجتماعــی  مقایســه ی 
ــد،  ــا جهــان تناســب دارن ــه ب ایــن کــه چگون
ــه  ــرد ک ــا ک ــینگر ادع ــوند. فس ــر می ش درگی
تمــام انســان ها انگیــزه ای بــرای ارزیابــی 
ایــن  بــه  دارنــد، عمدتــاً  توانایی هایشــان 
دلیــل کــه شناختشــان از یــک موقعیــت 
خــاص و بــاور در مــورد توانایی شــان بــا 
یکدیگــر رفتــار آن هــا را تحت تاثیــر قــرار 

ــه  ــد ک ــرض می کن ــه ف ــن نظری ــد. ای می ده
ــا  ــری ارزش و ی ــگام اندازه گی انســان ها در هن
ــه  ــف، ب ــای مختل ــود در حوزه ه ــی خ ارزیاب
ویــژه هنگامــی کــه اســتانداردهای عینــی در 
دســترس نیســتند، مســتعد مقایســه خــود بــا 
دیگراننــد. او  توضیــح داد کــه وقتــی اختــالف 
وجــود داشــته باشــد، افــراد تمایــل بــه تغییــر 
ــور  ــه منظ ــا ب ــی از ظرفیت ه ــود در برخ خ
را خواهنــد  بــه دیگــران  نزدیــک شــدن 

ــت. داش
طــور  بــه  اجتماعــی  شــبکه   ســایت های 
اصــالح  حــال  در  شــک  بــدون  خــاص، 
میــان  در  انســانی  تعامــل  چشــم انداز 
نســل های جــوان و آینــده هســتند. مشــخص 
ــن ســایت های خــاص بیشــتر از  ــه ای شــد ک
هــر وب ســایت دیگــری مــورد اســتفاده قــرار 
 ,Tiggemann & Slater (ــد می گیرن

.)2013
 چندیــن ســال پیــش، فیــس 
پربازدیدتریــن  رتبــه  در  بــوک 
ایاالت متحــده  در  ســایت  وب 
گرفــت  پیشــی  گــوگل  از 
ســایت   .))2010  ,Dougherty

ــوک  ــس ب ــی فی ــبکه اجتماع ش
ــود در  ــاله خ ــالگرد 10 س ــا س ب
 1 از  بیــش  بــه  ژانویــه 2014 
میلیــارد کاربــر فعــال در سراســر 
 )2014 ,Facebookــید ــان رس جه
(.      تــا دســامبر 2013، حــدود 
757 میلیــون کاربــر فیــس بــوک 
بــه صــورت روزانــه از ایــن ســایت 
ــل  ــن، حداق ــر ای ــد. عــالوه ب ــد می کردن بازدی
945 میلیــون بازدیــد کننــده از برنامــه تلفــن 
ــه  ــد؛ ب ــتفاده کردن ــوک اس ــس ب ــراه فی هم
ایــن معنــی کــه ســایت اغلــب بــه راحتــی از 
طریــق دســتگاه های تلفــن همــراه راه انــدازی 
می شــود Facebook, 2014((.  باتوجــه بــه 
ــداد  ــوک، تع ــس ب ــترده از فی ــتفاده گس اس
مقایســه های  و  فــردی  بیــن  ارزیابی هــای 
ــان  ــی بی پای ــبکه های اجتماع ــود در ش موج
ــورد  ــان در م ــای زن ــه نگرانی ه ــت. گرچ اس
ــدرن  ــگ م ــرای فرهن ــاً ب ــر قطع وزن و ظاه
ــی  ــبکه های اجتماع ــا ش ــت، ام ــد نیس جدی
آنالیــن هنــوز هــم بســتر دیگــری بــرای 
ــع  ــن رو منب ــتند، از ای ــا هس ــه عکس ه ارائ
ــق آن  ــه از طری ــد ک ــه می دهن ــری ارائ دیگ

زنــان می تواننــد خــود را بــا دیگــران مقایســه 
ــایت ها،  ــن س ــترده از ای ــتفاده گس ــد. اس کنن
و بــه ویــژه رونــد بــه اشــتراک گــذاری و 
ــل  ــه طــور قاب ــد ب مشــاهده عکس هــا، می توان
بحثــی "وســواس فکــری" فرهنــگ فعلــی را بــا 
ظاهــر، جذابیــت و وزن تشــدید کنــد. تقریبــا 
ــه  ــاعت ب ــر س ــد ه ــس جدی ــون عک 10 میلی
ــذاری  ــوک بارگ ــس ب ــایت فی ــی در س تنهای
 ,Mayer-Schonberger & Cukier(می شــود
ــبکه های  ــارکت در ش ــا مش ــراه ب 2013(. هم
ــن  ــرد، و همچنی ــر ف ــغ تصوی ــی، تبلی اجتماع
قــرار گرفتــن مــداوم در معــرض محرک هــای 
می آیــد.  دســت  بــه  ظاهــر،  بــر  مبتنــی 
اجتماعــی  شــبکه   ســایت های  بنابرایــن، 
یــک راه اضافــی احتمالــی هســتند کــه زنــان 
ــی را  ــی باالی ــت خودآگاه ــن اس ــوان ممک ج
ــز  ــکان نی ــن ام ــت، ای ــد. در نهای ــه کنن تجرب
وجــود دارد کــه ســایت های شــبکه اجتماعــی 
ــادی  ــی انتق ــود ارزیاب ــه خ ــبت ب ــان را نس آن
آســیب پذیرتر کننــد و همچنیــن می توانــد 
بــه زنــان انگیــزه دهــد کــه خودشــان را تغییــر 

ــد. ــت کنن ــران مطابق ــا دیگ ــا ب ــد ت دهن
ــر  ــه ظاه ــه مقایس ــد ک ــه می گوی ــن مقال ای
ــوزه  ــه ح ــوان ب ــان ج ــان زن ــی در می فیزیک
ــت  ــترش یافته اس ــی گس ــبکه های اجتماع ش
ــی  ــد فعل ــاال و رون ــه اســتفاده ب ــا توجــه ب و ب
ــت.  ــب تر شده اس ــل مناس ــه قب ــبت ب آن، نس
ــد  ــا تاکی ــد ب ــی می توانن ــبکه های اجتماع ش
بــر محرک هــای مبتنــی بــر ظاهــر ) بــه 
ــه  ــان را ب ــال، عکس هــا( ، توجــه زن ــوان مث عن
ــی آن هــا  ــدن و همچنیــن ظاهــر کل ســمت ب
جلــب کننــد. بــا توجــه بــه افزایــش اســتفاده 
ــن و ســنگین  ــا و حضــور آنالی ــن مکان ه از ای
ــان، مطالعــات در مــورد  ــژه زن ــه وی ــان، ب جوان
اجتماعــی  رســانه های  کــه  روش هایــی 
می تواننــد بــر درک تصویــر بــدن، خلــق و خــو 
ــد،  ــر بگذارن ــا تاثی ــا آن ه ــط ب ــب مرتب و عواق
بایــد ادامــه یابــد. مقایســه ظاهــر فیزیکــی در 
ــد  ــی می توان ــبکه های اجتماع ــایت های ش س
تاثیــر عمیقــی داشــته باشــد و بایــد راه حلــی 

ــدا شــود. ــرای آن پی ب
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زن کــه یکــی از دو مخلــوق اساســی خداونــد اســت همــواره در طــول 
تاریــخ بــه شــکل های متفــاوت  متناســب بــا جغرافیــای فرهنگــی هــر 
نقطــه ای از کــرۀ خاکــی، بــا جاهلیــت مواجــه بــوده و نقــش حیاتــی 
ــری  ــت، هدایت گ ــم و تربی ــد تعلی ــی مانن ــی زندگ ــور اساس او در ام
ــز  ــرای زن ج ــد. ب ــه می ش ــده گرفت ــه نادی ــری جامع ــا رهب و چه بس
خانــه داری و رفــع نیــاز غریــزی مــردان فایــده ای متصــور نبــود، بــه او 
تنهــا بــه چشــم ابــزاری بــرای ادامــه نســل آدمیــان نگریســته می شــد، 
حقــوق اساســی او دائمــاً در معــرض تضییــع بــود و تصــور ایــن امــر 
ــا  ــال! ت ــد، مح ــی باش ــد اجتماع ــک کالب ــوی ی ــر و الگ ــه زن، رهب ک
ــان  ــوع اســالم زن ــور و طل ــا ظهــور ن اینکــه در شبهجزیرهعربســتان ب
ــتند و در  ــه گش ــور جامع ــیاری از ام ــکاندار بس ــان س ــرور زم ــه م ب
مــواردی نقــش پررنگتــری نســبت بــه مــردان در جامعــه ایفــا کردنــد.

*حضور زنان در امور حیاتی اجتماع
ــت،  ــم تنیدهاس ــر در ه ــی بش ــات اجتماع ــا حی ــت ب ــواره سیاس هم
ــه  ــن جمل ــور م ــیاری از ام ــالم در بس ــان در صدراس ــش زن ــذا نق فل
امــور سیاســی غیرقابــل انــکار اســت. حضــرت خدیجــه ســالماللهعلیها 
ــه پیامبــری  از همــان ابتــدا کــه حضــرت محمــد صــالح اهلل علیــه ب
ــاور ایشــان در مســائل گوناگــون اجتماعــی  ــار و ی مبعــوث شــدند، ی
و اقتصــادی و سیاســی بودنــد. اســالم آوردن ایشــان بــه عنــوان 
ــور  ــن نوظه ــن دی ــده ای ــرای آین ــانی را ب ــو درخش ــتین زن پرت نخس
ــلمین  ــر و مس ــان از پیامب ــی ایش ــای مال ــواره حمایته ــزد. هم رقم
ــعب  ــای ش ــژه در تنگن ــود، به وی ــن ب ــر دی ــان، فخ ــه زم ــر بره در ه
ــلمین را  ــزت مس ــود ع ــغ خ ــای بی دری ــا حمایت ه ــه ب ــب ک ابی طال
در برابــر کفــار، بیــش از پیــش پررنــگ کــرد. پرواضــح اســت کــه از 
ــت و درخشــان  ــی پرصالب ــراه، آگاه و همــدل نهال ــوی هم ــن بان چنی

ــد. ــرا بروی ــه زه همچــون فاطم

*الگوی سیاسی؛ الهه آفرینش
ــِی  ــام سیاس ــه، نظ ــوات اهلل علی ــد صل ــرت محم ــرم، حض ــر اک پیامب
جامعــۀ اســالمی را مبتنــی بــر والیــت تاســیس کردند و در طــول عمــر 
ــد  ــه طــرق مختلــف و در هــر فرصتــی تــالش نمودن شــریف خــود ب
ــد.  ــه امــت اســالمی معرفی کنن ــی مســلمین بعــد از خــود را ب ــا ول ت
ــرت  ــن، حض ــت مومنی ــی سرپرس ــرای معرف ــان ب ــای ایش تالش ه
علــی بــن ابــی طالــب، تــا لحظــات پایانــی عمرشــان ادامــه داشــت 
ــر  ــردن پیامب ــم  ک ــا مته ــوی، ب ــنت نب ــن س ــان ای ــاً مخالف و نهایت

ــلمین  ــی مس ــلیم برخ ــاق را در  دل غیرس ــذر نف ــی ب ــه هذیان گوی ب
کاشــتند و در ســقیفه آبیــاری ایــن درخــت اهریمنــی پرداختنــد در 
ــت  ــت والی ــا محوری ــۀ اســالمی ب ــه سرنوشــت جامع ــن شــرایط ک ای
ــت،  ــود. دّر خلق ــه زوال ب ــی و فراموشــی رو ب ــیاه گمراه ــاده س در ج
ــی زمــان  ــاع از ول ــرای دف حضــرت فاطمــه زهــرا ســالم اهلل علیهــا، ب
خــود و ادامــه دادن نظــام سیاســی مدنظــر پیامبــر صلــوات اهلل علیــه 
به پاخاســتند و هماننــد مادرشــان حضــرت خدیجــه کبــرا ســالم اهلل 
ــه حمایــت از حضــرت علــی علیــه الســالم  ــا تمــام وجــود ب علیهــا ب

ــد. پرداختن

*اقدامات حضرت زهرا در راه والیت
حضــرت زهــرا بــا اعتقــاد اســتوار بــه یگانگــی دیــن و سیاســت، مبارزه 
بــا غاصبــان جانشــینی پیامبــر کــه اکنــون خــود را خلیفــه مســلمین 
ــن  ــته و جنی ــروح گش ــن راه مج ــد و در ای ــاز نمودن ــد، آغ می خواندن

خــود را از دســت دادنــد و در نهایــت امــر، بــه شــهادت رســیدند.
آن حضــرت از هــر فرصتــی بــرای اعــالم موضــع سیاســی خــود کــه 
ــِقّ  ــَع الَْح ــٌیّ َم ــه » َعلِ ــد چراک ــتفاده می کردن ــود اس ــق ب ــان ح هم
ــخنرانی  ــار و س ــای انص ــان در خانه ه ــور ایش «حض ــَع َعلٍِیّ ــُقّ َم َوالَْح
ــان مدینــه  ــه زن ــان و نیــز روشــنگری های ایشــان خطــاب ب ــرای آن ب
از جملــه تالش هــای آن حضــرت اســت؛ امــا جلــوۀ پررنــگ حمایــت 
ــا  ــر ب ــۀ غدی ــد در واقع ــه خداون ــی ک ایشــان از نظــام سیاســی برحق
آیــه »اَلْیــْوَم أَکَملـْـُت لَکــْم دیَنکــْم َو أَتَْمْمــُت َعلَیُکــْم نِْعَمتــی َو َرضیــُت 
لَُکــُم اْلِْســالَم دینــاً« حجــت را بــر آنــان تمــام کــرد، در فــدک شــایان 

توجــه اســت.
ــمه های  ــوارا و چش ــای گ ــتان و آب ه ــار از نخلس ــی سرش ــدک، باغ ف
ــه  ــول اهلل ب ــط رس ــه توس ــود ک ــر ب ــح خیب ــم فت ــان ، از غنائ جوش
حضــرت فاطمــه زهــرا بخشــیده شــده بــود، امــا دولــت خلیفــه اول، 
ــازد.  ــروم س ــود مح ــرعی خ ــق ش ــرت را از ح ــا حض ــود ت ــدد ب درص
ــدند؛  ــل ش ــن عم ــه ای ــرض ب ــدیداً معت ــالم اهلل ش ــرا س ــرت زه حض
گرچه درظاهــر، اعتــراض ایشــان امــری اقتصــادی به نظرمی آیــد 
امــا در حقیقــت اعتــراض ایشــان حرکتــی سیاســی بــود، در حقیقــت 
ــه حقانیــت والیــت امــام علــی علیــه  دولــت ســقیفه باوجــود علــم ب
ــه  ــا، ب ــالم اهلل علیه ــرا س ــه زه ــرت فاطم ــت حض ــالم و صداق الس
تضییــع حقــوق دخــت پیامبــر پرداخــت و قصــد داشــت بــا ایــن کار 
ــذب  ــود ج ــمت خ ــه س ــان را ب ــرارداده و آن ــا ق ــیعیان را در تنگن ش
کننــد چراکــه فــدک یکــی از مهمتریــن منابــع درآمــد مســلمین بــه 

حســاب می آمــد. حضــرت زهــر از ایــن رهگــذر، ضمــن دفــاع 
از  والیــت بــر حــق حضــرت علــی علیــه الســالم، مســلمین را 
ــه سیاسی شــان اگاه می ســاختند و  ــخ جامع از سرنوشــت تل
هشــدار می دادند کــه» شــتر خالفــت آبســتن حــوادث تلــخ 
و ناگــواری اســت کــه در آینــده زایمــان خواهــد کــرد. در 
ــون  ــیر، خ ــای ش ــه ج ــتان او ب ــید. از پس ــار آن باش انتظ
خواهیــد دوشــید و یاوه گویــان و تبهــکاران ثمــرۀ اعمــال 
ــه پیــروزی زودگــذر خــوش  خــود را خواهنــد چشــید. ب
ــا ســازید،  ــزرگ مهی ــه ای ب ــرای فتن باشــید و خــود را ب
ــه  ــم ســتمگران خودکام ــر و ظل ــه هرج ومــرج فراگی و ب
ــان پایمــال خواهــد شــد.  ــدوار باشــید کــه حقوقت امی
وای بــر شــما کــه در آن زمــان دلهایتــان کــور، حــق 
و حقیقــت مفقــود خواهدشــد و در چــه شــرایطی بــه 

ــرد؟« ســر خواهیــد ب
ایــن بانــوی آزاده کــه در راه حمایــت قاطــع از 
ــز  ــیدند، هرگ ــهادت رس ــه ش ــوم، ب ــت معص والی
ــقیفه  ــران س ــر تزویرگ ــه در براب حاضــر نشــدند ک
و جاعــالن غدیــر، ســر تســلیم فــرود آورنــد و بــا 
ــت  ــه دخ ــم خان ــه حری ــح کنند.گرچ ــا صل آن ه
پیامبــر را را بــه آتــش کشــیدند و شــکوفه 
وجــودش، محســن )ع(، را پیــش از ســبز شــدن 
خشــکاندند، بــاز هــم حضــرت بــا تنــی مجــروح 
و دلــی شکســته و ســینه پــر از ماتــم بــه 
مبــارزه علیــه سیاســت شــیطانی اولیــا ســقیفه 
و  ایشــان  ازخودگذشــتگی های  پرداختنــد. 
تالش هــای آن حضــرت در راه حمایــت از 
والیــت کــه ســیره ی روشــن و مســلم نبــوی 
اســت، می توانــد الگــوی قاطــع سیاســی 
ــد. ــان باش ــوان آزاده جه ــی بان ــرای تمام ب

الهه خلقت، مصبـــــــــــــــــاح راه
زهرا غالمی

کارشناسی حقوق

الگو های سیاسی زنان در صدر اسالم
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ــت  ــی اس ــوم و جریان ــالمی مفه ــم اس فمنیس
ــم در  ــی فمینیس ــان غرب ــر از جری ــه متاث ک
دهه هــای اخیــر در کشــورهای اســالمی از 
به گونــه ای  ایــران رواج  یافته اســت.  جملــه 
ــان در ایــن کشــورها  کــه بیشــتر مدافعــان زن
خــود را فمنیســت مســلمان معرفــی و تــالش 
 می کننــد کــه بــا نــگاه جدیــد بــه آموزه هــای 
دینــی و ســنت های رایــج تفســیری خــاص از 

ــد. ــج نماین آن را تروی
آنچــه بیــش از هرچیــز بــرای نظریه پــردازان و 
ــز اهمیــت  طرفــداران فمینیســم اســالمی حائ
ــه و  ــر مواجه ــه در ظاه ــت ک ــن اس ــوده؛ ای ب
تقابــل جــدی بــا دیــن صــورت نپذیــرد. آنــان 
بــا تمســک جســتن بــه منابــع دینــی از جملــه 
قــرآن کریــم و احادیــث در تــالش بودنــد 
تفاســیر عرف گرایانــه و مدرنیســتی از ایــن 
ــردازان در  ــن رو نظریه پ ــد. ازای ــع ارائه دهن مناب
راســتای احقــاق حقــوق زنــان و ارائــه تفاســیر 
زنانــه و بــه دور از رویکــرد مردســاالرانه تاکیــد 
ــرآن،  ــه ق ــد ک ــان دارن ــا اذع ــد. آن ه می ورزن
حقــوق و عدالــت را بــرای همــه بشــریت اعــم 

از زن و مــرد بیان کرده اســت.
روش هــا  را  اســالمی  فمینیســم  برخــی 
ورفتارهایــی در زمینــۀ اجــرای مســاوات و 
عدالــت جنســی در قالــب ارزش هــای اســالمی 
ــا  ــوان ادع ــاید بت ــژاد(. ش ــته اند) منصورن دانس
کــرد فمینیســم اســالمی تــا حــدودی متاثــر از 
ــر دو  ــرا ه ــت. زی ــت مدرن اس ــای پس نظریه ه
ــا  ــتوارند. بدین معن ــی اس ــبیت فرهنگ ــر نس ب
ــرای مســائل خــود پاســخ  ــه ب ــر جامع ــه ه ک
بومــی دارد کــه بایــد در فضــای فرهنگــی 
ــهیدیان،1377(.  ــد )ش ــه نمای ــود آن را ارائ خ

رونــد  بــا  همــراه  فمینیســم  گرفتــن  اوج 
مدرنیزاســیون، ســوغات کشــورهای غربــی 
بــرای کشــورهای جهــان ســومی و   اســالمی 
بــود. فمنیســت های مســلمان فمینیســم را 
ــری  ــان را ام ــائل زن ــد و مس ــی نمی دانن غرب

می داننــد. جهانــی 
ــادی در کشــورهای  ــروزه فمنیســت های زی ام
ــود را  ــالش خ ــی از ت ــش مهم ــالمی، بخ اس
ــت  ــرای حاکمی ــی ب ــارزه درون دین ــرف مب ص
ــن  ــه معروف تری ــد ک ــه می کنن ــگاه زن گرایان ن
ــت  ــی(، رفع ــی) مراکش ــه مرنیس ــان فاطم آن
ــزه الحبــری) لبنــان(  حســن) پاکســتان(، عزی

ــوال الســعداوی) مصــر( هســتند. و ن

گروه بندی فمنیسم های اسالمی:
برآینــد  اســالمی  فمینیســم  به طورکلــی 

فعالیــت دو گــروه اســت:
افــرادی هســتند  ایــن گــروه،  گــروه اول: 
ــک  ــوان ی ــه عن ــالم را ب ــه اس ــه ب ــه توج ک
ــم  ــعه مفاهی ــرای توس ــردی ب ــت راهب سیاس
ــی در  ــا اصول گرای ــه ب ــرب و مقابل فرهنگــی غ
ــیاری از  ــد. بس ــالمی برگزیده ان ــورهای اس کش
زنانــی کــه در پــی پیــروزی انقــالب اســالمی 
ــا نیروهــای  ــداران ســلطنت ی ــه عنــوان طرف ب
ــد  ــس از چن ــدند، پ ــارج ش ــران خ ــپ از ای چ
ــا  ــه ب ــیدند مقابل ــه رس ــن نتیج ــه ای ــال ب س
نظــام اســالمی راه حــل سیاســی از نوعــی کــه 
ــدارد  ــود؛ ن ــان ب ــا آن زمــان مــورد توجــه آن ت
ــدت  ــی درازم ــای فرهنگ ــه فعالیت ه ــد ب و بای
ــه  ــا ب ــیاری از آن ه ــن رو بس ــت. از ای دل بس
جــای فعایــت در گروه هــای سیاســی بــه 
ایجــاد تشــکل های زنانــه و شــرکت در رشــته 

ــد. ــدام کردن ــان اق ــات زن مطالع
گــروه دوم: دســته ای از روشــنفکران مســلمان 
ــدرن  ــگ م ــا فرهن ــنایی ب ــه آش ــتند ک هس
آنــان را بــا یــک چالــش اساســی دربــارۀ 
ــت.  ــه ساخته اس ــنت مواج ــدد و س ــه تج رابط
ــدی  ــتن پیون ــل داش ــو به دلی ــان از یک س آن
عاطفــی بــا دیــن و از ســوی دیگــر بــه 
فرهنــگ  درون مایه هــای  پذیــرش  دلیــل 
ــری  ــل بش ــول عق ــوان محص ــه عن ــدرن ب م
ــگ  ــرازوی فرهن ــا ت ــن را ب ــات در دی اصالح
ــروه  ــن گ ــد. ورود ای ــروری می دانن ــدرن ض م
بــه هســته مطالعــات زنــان ادبیاتــی در دفــاع 
از زنــان را ایجــاد کــرد کــه بــا انتقــاد از 
ــی  ــتی) در فردگرای ــد فمنیس ــای تن دیدگاه ه
ــری  ــواده( براب ــه نهــاد خان ــه ب افراطــی و حمل
زن و مــرد را از اهــداف دیــن می شــمرد و 
ــی  ــا ناش ــریعت را ی ــکام ش ــا در اح نابرابری ه
از سیاســت دیــن در اصالحــات مرحلــه ای 
ــر اســالم)ص(  ــان پیامب ــه از زم می دانســت ک
ــاز و  ــا آغ ــا هــدف حــذف تدریجــی تفاوت ه ب
)متاســفانه( در نیمــه متوقــف شــد؛ یــا ناشــی 
از نــگاه مردســاالرانه حاکــم بــر فقــه اســالمی 
ــه  ــواده ک ــمردن خان ــی ش ــمرد. تاریخ می ش
الزمــۀ آن عصری شــدن احــکام خانوادگــی 
اســالم اســت، مقیدکــردن احــکام بــه »عدالــت 
عرفــی«، عــدم تاثیــر تفاوت هــای طبیعــی زن 
و مــرد در مقــررات حقوقــی و برنامه هــای 
ــده  ــرح ش ــث مط ــه مباح ــی، از جمل اجتماع
ــوزۀ  ــی ح ــورای عال ــود) ش ــان ب ــوی آن از س

علمیــه، 1382، ص27(.
فکــری  مبانــی  از  مختصــری  ادامــه  در 
فمنیســت های مســلمان را خوانــده و در انتهــا 

بــه نقــد کلــی ایــن جریــان می پردازیــم.
فمنیســت های مســلمان بــا ســنتی پنداشــتن 
خانــواده مذهبــی، انتقادهــای خــود را متوجــه 
خانــواده ســاخته و خواهــان برقــراری برابــری 
نقــش، مشــارکت مــرد در فعالیت هــای خانگــی 
و نفــی سرپرســتی مــرد در خانواده انــد. البتــه 
ــی انتقــاد می کننــد کــه  از فمنیســت های غرب
ــای اعتقــاد  ــواده را در پ ــح جامعــه و خان مصال
بــه فردگرایــی افراطــی قربانــی می کننــد 

ــهیدیان،1377(. )ش
از  دفــاع  مســلمان  فمنیســت های  نــگاه  از 
حقــوق زن از هیــچ الگــوی ثابتــی تاثیــر 
نمی پذیــرد زیــرا اعــالم مواضــع یکپارچــه 
و جهــان شــمول، بــدن تاثیــر پذیــری از 
ــد  ــی را برنمی تابن ــی و تاریخ ــرایط اجتماع ش
و در نتیجــه وجــود احــکام ثابــت را انــکار 
می کننــد. ازدیدآنــان، اعتقــاد بــه ناپایــدار 
بــودن گوهــر دیــن و اعتقــاد بــه جدایــی 
ــه  ــیدن ب ــی در رس ــئونات اجتماع ــن از ش دی
ــزوم  ــالمی الزم و مل ــم اس ــای فمنیس آرمان ه

توحیــدی،1374(. یکدیگرنــد) 
ــان  ــت بی ــه صراح ــالمی ب ــت های اس فمنیس
می کننــد کــه اعتقــاد بــه دیــن ضرورتــاً 
ــئون  ــن در ش ــودن دی ــم ب ــای حاک ــه معن ب
اجتماعــی بشــر نیســت. دیــن رابطــه خالــق و 
ــوزۀ  ــد ح ــد و نبای ــیم می کن ــوق را ترس مخل
دخالــت دیــن را بــه مســائل بــه مســائل 
قوانیــن ســرایت داد.  اجتماعــی و تنظیــم 
نبایــد تحت نظــر هیــچ دیــن و  حکومــت 
ــهروندان را از  ــد ش ــی بای ــد. حت ــی باش مذهب
دخالــت دادن گرایش هــای مذهبــی در حــوزه 
مســائل سیاســی پرهیز داد) توحیــدی،1376(.

نقدهای اصلی بر جریان عمومی 
فمنیسم های اسالمی 

ــرد  ــان رویک ــن جری ــر ای ــای وارده ب  از نقده
در  حتــی  غربــی  راهبردهــای  بــه  آنــان 
ــف  ــی از ضع ــن ناش ــه ای ــت ک ــات اس جزئی
دلیــل  همیــن  بــه  می باشــد  کارشناســی 
حتــی در بومــی کــردن راهبردهــا بــه گونــه ای 
کــه بــا فرهنــگ دنــی و ملــی متناســب باشــد، 
البتــه  نکرده انــد.  عمــل  موفــق  چنــدان 
برخــی فمنیســت های مســلمان بــه زنــان 
ــه  ــان را ب ــکالت زن ــواردی از مش ــه م فرهیخت
خوبــی دریافتــه و آن را عنــوان کردنــد. چنــان 
کــه بحــث حمایــت از زنــان بی سرپرســت 
ــان  ــی مخالف ــود. برخ ــوارد ب ــن م ــه ای از جمل
فمنیســت  پست مدرنیســتی  اندیشــه های 
اســالمی را زن بــاوری پوپولیســتی) عــوام 
طــرح  بــا  کــه  داده انــد  لقــب  فریبانــه( 
نســبی گرایی فرهنگــی از قبــول ایده هــای 
جهانــی زنــان طفــره مــی رود و در پــی تبدیــل 
ــری از  ــکل دیگ ــه ش ــاالری ب ــکلی از مردس ش
ــان را متهــم  مردســاالری اســت. همچنیــن آن
می کننــد کــه خواهــان ارتقــای حقــوق زنــان و 
ــظ  ــای تســاوی طلبانه در چارچــوب حف ایده ه

نظــام اســالمی اند) منصــور نــژاد،1381(.
ــم  ــری فمنیس ــی فک ــه مبان ــت ب ــروری اس ض
ــا  ــرایط ب ــب و ش ــی جوان ــا تمام ــالمی ب اس
دیــدی عمیــق و قابــل تامــل نگریســته شــود. 
گرایــش عمومــی طرفداران فمنیســم اســالمی 
ــه  ــت ک ــی از آن اس ــران حاک ــژه در ای ــه وی ب
بیشــتر آنــان از شــرایط اجتماعــی، اقتصــادی و 
فرهنگــی ایــران و گروه هــای متعــدد شــناخت 

درســتی ندارنــد. درســت اســت کــه فمنیســم 
ــع اســالمی  ــده در جوام ــک پدی ــوان ی ــه عن ب
کــم و بیــش ظهــور کــرده و توانســته اســت تــا 
حــدودی دیــدگاه جامعــه را نســبت به مســائل 
ــد  ــا بای ــازد، ام ــوف س ــود معط ــه خ ــان ب زن
توجــه داشــت کــه دامنــه ایــن فعالیت هــا تــا 
ــت  ــه باف ــه ب ــود ک آنجــا نتیجه بخش خواهــد ب
مذهبــی و اعتقــادی جامعــه آســیبی نرســاند.

ــفمنیـــــــــــــــســــم
فمنیسم اسالمــــی از کجا سر درآورد؟

نقد و بررسی مبانی فکری فمنیسم اسالمی

فاطمه امرالهی
کارشناسی علوم تربیتی
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ــت  ــه سیاس ــارکت زن در عرص ــور و مش حض
ــی  ــه موضوعات و فعالیت هــای سیاســی از جمل
متفــاوت  نظــرات  همــواره  کــه  اســت 
ــان  ــه همــراه دارد. زن دانشــمندان و فقهــا را ب
بیــش از نیمــی از جوامــع انســانی را تشــکیل 
تحــوالت  تاریــخ  طــول  در  و  می دهنــد 
تحــوالت  جملــه  از  انســانی،  جامعــه ی 
سیاســی، نقــش و کارکــرد کیفــی برجســته ای 
ــان  ــه مســئله مشــارکت زن داشــته اند. در ادام
ــی  ــر مبان ــی را از منظ ــای سیاس در فعالیت ه

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــی بررس دین
در ابتــدا بایــد عبــارت مشــارکت سیاســی بــه 
درســتی تبییــن کــرد. مشــارکت سیاســی 
مجموعــه ای از فعالیت هــا اســت کــه بــه 
نوعــی بــه افزایــش قــدرت یــا افزایــش شــدت 
تحــرک یــک جامعــه منجــر می شــود. موقعــی 

ــی  ــت سیاس ــه از فعالی ک
ــان  ــه می ــخن ب ــان س زن
ــی مشــارکت  ــد؛ یعن می آی
فعالیت هایــی  در  آن هــا 

ــه  ــه ب ــت ک اس
افزایــش قــدرت، 
و  ظرفیــت 
ــه  ــدت جامع ش
منجــر خواهــد 

ــد. ش
این جــا  در 

مشــارکت  دین شــناختی  اصــول  موضــوع 
دو  در  سیاســی  فعالیت هــای  در  زنــان 
ــت ســازمانی و  ــان و مدیری ــی زن عرصــه ی کل
زنــان و حاکمیــت سیاســی بررســی می شــود. 

1. زنان و مدیریت سازمانی
جملــه  از  زنــان،  مدیریــت  موضــوع 
ــه  ــر، ب ــای اخی ــه در دهه ه ــت ک موضوعاتیسـ
ــالمی، از  ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــژه بع وی
اهمیــت خاصــی برخــوردار شده اســت. درابتــدا 
ــت  ــنی از مدیری ــف روش ــت تعری ــب اس مناس
ــری  ــد به کارگی ــت، فرآین ــود. مدیری ــه ش ارائ
ــانی در  ــادی و انس ــع م ــد مناب ــر و کارآم مؤث
ــع و  ــیج مناب ــازمان دهی و بس ــزی، س برنامه ری
امکانــات، هدایــت و کنتــرل اســت کــه بــرای 
ــاس  ــازمانی و براس ــداف س ــه اه ــتیابی ب دس
نظــام ارزشــی مقبــول، صــورت 

می گیــرد.

1.1. وظایف و ویژگی های 
مدیران

ــه  ــوان ب ــری می ت ــر مدی ــف ه ــه وظای از جمل
ســازمان دهی  برنامه ریــزی،  تصمیم گیــری، 
ــاره  ــرل اش ــی و کنت و هماهنگ

کــرد. باتوجــه بــه ایــن وظایــف می تــوان 
ــوع  ــی موض ــت سیاس ــه در مدیری ــت ک دریاف
ــن  ــه در ای ــت و آن چ ــرح نیس ــیت مط جنس
ــی  ــی، دانای ــه مهــم اســت لیاقــت، توانای زمین

ــت. ــرد اس ــی ف و زیرک
بررســی  بــه  وظایــف،  بررســی  کنــار  در 
اســالمی  منابــع  در  مدیــران  ویژگی هــای 
صفــات  اصلی تریــن  از  یکــی  می پردازیــم. 
ــت  ــداری اوس ــان و امانت ــی، ایم ــر سیاس مدی
ــرط،  ــن ش ــراز ای ــلم، در اح ــور مس ــه ط و ب
ــار و  ــی بیــن زن و مــرد نیســت. دو معی تفاوت
شــرط مهــم بــرای انتخــاب مدیـــران، به ویــژه 
در امــور مربــوط بــه حکومــت، علــم و قــدرت 
اســت. ایــن دو ویژگــی، بــه تناســـب مفهــوم 
مدیریتــی،  نــوع  هــر  در  آن،  گســتره ی  و 
الزم اســت. یکــی دیگــر از صفــات مهــم 
مدیــر سیاســی عدالــت و دادگــری اســت 
ــاء از  ــت انبی ــفه ی بعث ــن فلس ــه اصلی تری ک
دیــدگاه قــرآن برپایــی عدالــت و قســط اســت.

1.2. رابطه ی وظایف و صفات 
مدیران با جنسیت

ــرایط  ــا و ش ــف، ویژگی ه ــه وظای ــه ب ــا توج ب
ــوان  ــر بت ــران، اگ ــرای مدی ــده ب ــرح ش مط
گفــت در احــراز شــرایط مدیریــت، جنســیت 
دخالــت نــدارد می تــوان چنیــــن 

ــد  ــز می توانن ــان نی ــه زن ــرد ک ــاوت کــ قض
ــه ی  ــتگی در عرص ــت و شایس ــود لیاق ــا وج ب
ــند.  ــن باش ــی نقش آفری ــای سیاس مدیریت ه
ــزی،  حــال آن کــه مقوالتــــی نظیــر برنامه ری
ــان  ــرل، ایم ــی و کنت ــازماندهی، هماهنگ ســ
و امانتــداری، دانایــی و توانایــی و عدالــت 
و دادگــری مقوالتــی اعتقــادی، اخالقــی و 
ــه  ــه زن و هــم ب ــاری هســتند کــه هــم ب رفت
مــرد توصیــه شــده اند و زن و مــرد در مقابــل 

ــد. ــی برابرن ــات اخالق ــن صف ــراز ای اح
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه یکــی از احــکام 
بدیهــی عقــل این اســــت کــه باید مشــــاغل، 
ــود و  ــپرده ش ــراد س ــه اف ــت ب ــای قابلی برمبن
بیشــتر  بــرای هــرکاری  قابلیــت هرکــس 
ــت.  ــته تر اس ــدی آن شایس ــرای تص ــد، ب باش
پیامبــر اکــرم )ص( در ایــن بــاره می فرماینــد:» 
هــر کــس از میــان مســلمانان فرمانــداری 
دیگــری  می دانــد  درحالیکــه  برگزینــد،  را 
ــرآن و  ــه ق ــت دارد و ب ــه او اولوی ــبت ب نســ
ــه خــدا و رســول او و  ــر اســت، ب ســنت آگاه ت

ــت.« ــرده اس ــت ک ــلمانان خیان ــع مس جمی
ــرورت  ــت و ض ــه اهمی ــر ب ــث ناظ ــن حدی ای
رعایــت اصــل لیاقــت و شایســتگی در انتخــاب 
همــه ی مدیــران اســت کــه در صــورت تالقــی 
بــا مــالک جنســیت، اصــل فــوق حاکــم اســت.

معمــوالً  می دهــد  نشــان  تجربــه  البتــه 
ــت  ــه جه ــان ب ــان زن ــاط جه ــتر نق در بیش
ــی  ــل مختلف ــی از دالی ــه ناش ــتضعافی ک اس
یــا  اســتحمار  اســتعمار،  اســتثمار،  نظیــر 
ضعف جســــمی و شــــئونات جنسی اســــت، 
ــت از  ــن اس ــات ممک ــی از صف ــراِز برخ در اح

ــد. ــب بمانن ــتر عق ــردان بیش م

2. زنان و حاکمیت سازمانی
حاکمیــت  در  زنــان  مشــارکت  موضــوع 
سیاســی از دیربــاز مــورد توجه اندیشــــمندان، 
روشــنفکران و فقهــا بــوده اســت. بایــد توجــه 
داشــت کــه حاکمیــت سیاســی در ایــن عصــر 
بــا قدیــم بســیار متفــاوت بــوده و حکومــت در 
گذشــــته، یــک حکومــت دیکتاتــوری فــردی 

ــه  ــا، ب ــت در روزگار م ــا حکوم ــوده اســت ام ب
ــوم  ــود محک ــم خ ــه حاک ــت ک ــه ای اس گون
ــر  ــون تبعیــت کنــد و در براب اســت کــه از قان
مؤسســــات ناظــر بــر حکومــت بایــد پاســخگو 
باشد. اگــــر در زمان گذشــــته، حکومــت زن 
یــک امــر منفــی بــــود؛ زیــرا زن نمی توانســت 
چنان کــه  را  قانــون  و  فرهنــگ  و  عدالــت 
امــا در زمــان  می بایســت، رعایــت کنــد؛ 
مــا تفــاوت دارد. زن می توانــد فرهیختــه و 
عاقل باشــــد و از مشــــورت دیگران اســتفاده 
ــون و  ــوم و فن ــا پیشــرفت عل ــروزه، ب ــد. ام کن
مهارت هــای علمــی و روشــهای حکومتــی 
نویــن، دیگــر نیــازی بــه قــدرت جســمی نبوده 
و حکومــت مســاوی با شــرکت و حضــور حاکم 
در عرصــه ی جنــگ و کشــمکش ها و شــرایط 

ســخت نیســت.

2.1. زنان و انتخاب حاکمیت
عرصــه ی  در  حضــور  زمینه هــای  از  یکــی 
حاکمیــت ، انتخــاب حاکمیــت اســت کــه 
ــت  ــد در آن درس ــرد بتوان ــس از زن و م هرک
ــرکت  ــود. شــ ــد ب ــور خواه ــد مأج ــل کن عم
زنــان در انتخابــات نظــام حاکــم، حداقــل 
ــه  ــد ب ــه بای ــت ک ــان اس ــی زن ــوق سیاس حق
آن توجــه شــــود، لیکــن متأســفانه در بیشــتر 
کشــورها تــا پایــان جنــگ جهانــی دوم آن هــا 
ــن  ــا دی ــد ام ــن حــق رأی محــروم بوده ان از ای
ــه را  ــن عرص ــرکت در ای ــالم شــ ــدس اس مق
ــرده  ــا ک ــش امض ــرن پی ــارده ق ــش از چه بی
اســت. یکــی از مظاهــر حضــور زنــان در 
انتخــاب حاکمیــت، عرصــه ی بیعــت زنــان بــا 
ــه  ــن زمین حاکــم اســالمی اســــت کــه در ای
ــرم  ــر اک ــا پیامب ــان ب ــت زن ــه بیع ــوان ب می ت
ــاره  ــم اش ــر خ ــان در غدی ــت زن )ص( و بیع
ــت  ــه بیع ــه داشــت ک ــد توج ــه بای ــرد. البت ک
بــه معنــای تصدیــق نبــوت و امامــت نیســت، 
بلکــه پذیــرش بــه عمــل بــه دســتورات حاکــم 

ــت. اس

2.2.  زنان و اصالح حاکمیت

یکــی دیگــر از زمینه هــای حضــور در عرصــه ی 
حاکمیــت، اصــالح حاکمیــت اســت. از آن جــا 
کــه وظیفــه ی احیــای امــر بــه معــروف و نهــی 
از منکــر از تکالیــف مشــــترک زن و مــرد در 
ــن  ــا بزرگ تری ــه ب ــت، مقابل ــم اس ــرآن کری ق
ــی  ــی، یعن ــات اجتماع منکــر در عرصــه ی حی
حاکمیــت ظلــم و ســــتم و دســــتگاه جــور، 
ــلمانی  ــرد مس ــر زن و م ــلم ه ــف مس از وظای
ــا حاکمــان  ــان در مصــاف ب اســت. حضــور زن
تجربــه ی  و  بــوده  جــور، همــواره مطــرح 
ــت 2500  ــا حکوم ــان ب ــارزات زن ــی مب عین
ــش  ــد نق ــران مؤی ــوی در ای ــاله ی پهلــ ســ
تأثیرگــذار ایشــان در مبــارزات سیاســی اســت. 
تــا جایی کــه امــام خمینــی)ره(، پیــروزی 
نهضــت را مرهــون شــرکت زنــان در تظاهــرات 
ــت  ــان در جه ــای ایش ــارزات و حمایت ه و مب
ســرنگونی نظــام ستم شــاهی می دانســتند.

ــه شــده در می یابیــم  ــب ارائ ــه مطال باتوجــه ب
کــه اصــل جنســیت در لحــاظ و احراز شــرایط 

مدیریــت ســازمانی و انجــام
دادن وظایــف آن دخالتــی نــدارد و زنــان نیــز 
ــتگی های الزم  ــود شایســ ــا وج ــد ب می توانن
ــول  ــازمانی قب ــای س ــه ی مدیریت ه در عرص
ــیتی  ــت جنســ ــد. اصــل عدال مســئولیت کنن
ــز  ــان نی ــی زن در عرصــه ی حاکمیــت سیاســ
جــاری اســت، و حکــم عقــل مبنــی بــر 
ــار  ــر اســاس و معی ــئولیت ها ب واگــذاری مســ
اســت و تخصیص پذیــر  توانایــی  و  دانایــی 

ــت. نیس

منابع 
ــان در  ــارکت زن ــناختی مش ــول دین ش اص
ــرد  ــا رویک ــی )ب ــعه ی سیاس ــد توس فراین
ــان،  ــد آکوچکی ــی( - احم ــی ـ روای قرآن

ــژاد ــرب ن ــه ع مرضی

مدیریت در چـــــــهارچوب سیاست

زهرا آقایی
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
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ــاِن جســور نوشــته مشــترک هیــالری کلینتــون و دختــرش  کتــاب زن
چلســی کلینتــون اســت کــه در ســال 2019 تالیــف و در ســال  
ــان جســور«   ــران منتشــر شــد. »زن ــه فارســی ترجمــه و در ای 1399 ب
ــان موفــق و  بیانگــر داســتان هایی مختصــر از نقــاط عطــف زندگــی زن

تاثیرگذار اســت کــه الهام بخــش نویســندگان بوده انــد.

  رسالت »زنان جسور«
نویســندگان بــه طــور عمیــق بــه هریــک از شــخصیت ها نپرداخته انــد. 
ــان جســور  هــدف آن هــا ایــن اســت کــه بخش هــای مهــم زندگــی زن
کــه موجــب شهرت شــان شــده را بــه خواننــدگان بنمایاننــد و آن هــا را 
بــه شــناخت بیشــتر و الگــو گرفتــن از ایــن زنــان جســور ترغیــب کننــد.

نویســندگان در توضیــح انگیــزۀ نوشــتن کتــاب می گوینــد:» اگــر 
ــان  ــه زن ــان ب ــه جه ــن اســت ک ــد، ای ــز را نشــان ده ــک چی ــخ ی تاری
ــه  جســور احتیــاج دارد. بنابرایــن در لحظــات کشــمکش کــه مســیر ب
ــد  ــم کــه مانن ــه نظــر می رســد، امیدواری ــی ب طــرز وحشــتناکی طوالن

ــد.«  ــب بگیری ــوت قل ــتان ها ، ق ــن داس ــا از ای ــود م خ

گزینش شخصیت ها
ــق  ــندگان طب ــه نویس ــت ک ــی اس ــاً زنان ــور طبع ــان جس ــور از زن منظ
سلیقه شــان مشــهور دانســته و برگزیده انــد کــه غالــب آن هــا آمریکایــی 
ــذار در  ــان تأثیرگ ــاً زن ــا سیاه پوســت( هســتند. مطمئن )سفید پوســت ی
زمان هــا و مکان هــای دیگــر بوده انــد کــه می توانســته اند در ایــن 
ــل تعلق خاطــر بیشــتر  ــه دلی ــا نویســندگان ب ــاب مطــرح شــوند ام کت
نســبت بــه ســرزمین خودشــان از آن هــا غافــل شــده اند. البتــه 
داســتان هایی دربــاره زنــان آفریقــا، آســیا و خاورمیانــه در کتــاب نقــل 
شده اســت، امــا بیشــتر آن هــا بــه نوعــی بــه ایــاالت متحــده وابســتگی 
دارنــد. در واقــع عنــوان مناســب کتــاب »گوشــه هایی از زندگــی زنــان 

شــجاع و پرتــالش تاریــخ "فرهنــگ غــرب"« اســت.

  بخشی از کتاب:
ــردان  ــت. م ــردان بوده اس ــه از آن م ــدرت همیش ــخ ق ــدای تاری »از ابت
ــن  ــا در همی ــد. ام ــته بودن ــگاه داش ــوظ ن ــود محف ــرای خ ــدرت را ب ق
ــراع  ــد، اخت ــی کرده ان ــته اند، نقاش ــه نوش ــی ک ــد زنان ــا، بوده ان دوران ه
ــه  ــد، بی آنک ــرج داده ان ــه خ ــت ب ــد، خالقی ــاف کرده ان ــد، اکتش کرده ان

گوشه هایی از زندگـــــــــــــی زنان شجاع و پرتالش تاریخ

ــه  ــا ب ــام آن ه ــه ن ــری ب ــه و اث ــر یافت ــی از آن خب ــا کس ــی قرن ه ط
ثبــت رسیده باشــد. آن هــا نقشــۀ راهــی در پیــش نداشــتند. تضمینــی 
ــی  ــه مقصــد برســند. امــا هــر زمــان کــه زن نداشــته اند کــه بتواننــد ب
ــه  ــت راه را ب ــرد در حقیق ــدا می ک ــن راه را پی ــالش در ای ــارت ت جس
ــم ســن  ــران و پســران ک ــه دخت ــا ب ــی داد. آن ه ــر نشــان م ــان دیگ زن
ــدازۀ  ــه ان ــم ب ــران ه ــای دخت ــه آرزوه ــد ک ــان می دادن ــال نش و س
ــت.  ــم اس ــمند و مه ــان ارزش ــرادران و دوستانش ــران، ب ــای پس آرزوه
ــاور  ــا آن روز کســی ب ــم ام ــادی می بینی ــردان زی ــخ، م در صفحــۀ تاری
ــخ  ــردان در تاری ــن م ــار ای ــد در کن ــم می توانن ــان ه ــه زن ــت ک نداش

ــند.  ــته باش حضــور داش
ــه  ــان قطع ــران همچن ــان و دخت ــای زن ــوق و فرصت ه ــن حق تضمی
بزرگــی از تجــارت ناتمــام قــرن بیســت ویک اســت. در حالی کــه 
مــا می دانیــم  دارد،  دادن وجــود  انجــام  بــرای  زیــادی  کارهــای 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــان زن ــر جه ــخ و در سراس ــول تاری ــه در ط ک
ــا ایجــاد کرده اســت، در  ــرای همــه م ــه پیشــرفت را ب ــی ک پیروزی های
ــتان  ــده اند. داس ــروز ش ــور پی ــای قابل تص ــدیدترین مخالفت ه ــر ش براب

ــت.« ــور« آمده اس ــان جس ــا در »زن ــروزی آن ه پی

  سبک نوشته
ــاید  ــم و ش ــه فه ــه صــورت بســیار ســاده و هم ــاب ب ــی کت ــن اصل مت
بتــوان گفــت تــا حــدودی عامیانــه نوشــته شــده کــه ایــن ســادگی بــه 
ــد در طــول مطالعــه  ــن ویژگــی می توان ــز راه یافته اســت. ای ترجمــه نی
ــته  ــای برجس ــی از نقده ــد و یک ــر برس ــه نظ ــته کننده ب ــی خس کم
نســبت بــه کتــاب بشــمار مــی رود کــه البتــه آن را بــه گزینــه مناســبی 
ــف  ــطوح مختل ــرکت کنندگانی در س ــا ش ــی ب ــات کتابخوان ــرای جلس ب

ــت. ــل کرده اس ــالت تبدی تحصی

  بخشی از مقدمه:
» کتــاب پیــش از هــر چیــز یــک مجموعــه غنــی از قصــه اســت. قصــه 
ــش و  ــالش و کوش ــا ت ــه ب ــیده ای ک ــختی کش ــار و س ــای گرفت آدم ه
فرهنگــی،  دشــواری های  بی پولــی،  عقب ماندگی هــا،  باوجــود 
ــود و  ــع خ ــه نف ــخ را ب ــده اند و تاری ــق ش ــی موف ــی و خانوادگ اجتماع

اندیشه هاشــان تغییــر داده انــد. 
ــامانی های  ــه ای از نابس ــان و ناگفت ــای پنه ــال الیه ه ــاب درعین ح کت
ــه  ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــکا را ب ــی آمری ــی و فرهنگ ــی، سیاس اجتماع

#نقد_کتاب

نقدی بر کتاب زنان جســـــــــــور، نوشته هیالری کلینتون
پریسا پور مقدم

کارشناسی حقوق
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ــه جــز شــرح فعالیت هــای فعــاالت اجتماعــی  ب
نبوده اســت.  بیــان  قابــل  مدنــی  حقــوق  و 
دلیــل  بــا  آشــنا شــدن  بــا  و  بدین ترتیــب 
فعالیت هــای مهاجــران، فعــاالت حقــوق مدنــی، 
آمریــکا، می تــوان  فرهنگــی در  و  اجتماعــی 
عمیق تــر  الیه هــای  در  را  آمریــکا  جامعــه 
اجتماعــی بهتــر و بیشــتر شــناخت. کتــاب 
تفوق طلبــی  امــا  دارد  فمینیســتی  ظاهــری 

ــت.  ــدی نیس ــه در آن ج زنان
قصه هــا  نوشــتن  اســلوب  و  نــگارش  روش 
مبتنــی بــر قصه هــای کوتــاه و جــذاب و از 
ــل  ــی اســت. شــخصیت ها ذی ــر خواندن ــن نظ ای
ــان  ــوزه فعالیتش ــق ح ــر طب ــی ب ــول مختلف فص
طبقه بنــدی شــده و معرفــی می شــوند. ایــن 
ــده  ــن خوانن ــی را در ذه ــم ایده آل ــی نظ ویژگ

ــی آورد.« ــد م پدی

  نقد راوی
ــور«،  ــان جس ــه »زن ــای وارد ب ــد ه ــی از نق یک
در  نویســندگان  نــام  بــی گاه  و  گاه  ذکــر 
کنــار شــخصیت های اصلــی و پرداختــن بــه 
دیــدگاه  و  احساســات  و  روابــط  مالقات هــا، 
سیاســی و فردِی خودشــان نســبت به آن هاســت 
ــر  ــل ب ــز کام ــت از تمرک ــوان گف ــاید بت ــه ش ک
البتــه  کاسته اســت.  بحــث  اصلــی  موضــوع 
ــن  ــنده، ای ــی نویس ــگاه سیاس ــه جای ــه ب باتوج
مســئله تــا حــدودی قابــل پیش بینی اســت.

  درباره نویسندگان:
هیــالری ُردِهــم کلینتــون، اولیــن زن در تاریــخ 
ــزب  ــک ح ــزد ی ــه نام ــت ک ــده اس ایاالت متح
سیاســی بــزرگ بــرای ریاســت جمهــوری شــده 
ــات  ــه در خدم ــه چهارده ــک ب ــت. وی نزدی اس
عمومــی بــه عنــوان بانــوی اول ایــاالت متحــده، 
نماینــدۀ نیویــورک در مجلــس ســنا، وزیــر امــور 

ــت. ــت کرده اس ــکا خدم ــۀ آمری خارج
چلســی کلینتــون از طریــق وکالــت، نویســندگی 
و کار در بنیــاد کلینتــون بــرای دختــران و زنــان 
ــتادیار  ــن اس ــت. وی همچنی ــان اس ــک قهرم ی
کمکــی در دانشــکده بهداشــت عمومــی ِمیلمــن 
در دانشــگاه کلمبیــا اســت. او بــه همــراه همســر 
زندگــی  نیویــورک  شــهر  در  فرزندانــش  و 

می کنــد.
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ــاص  ــای خ ــدام دنی ــه، هرک ــوان اهلل علی ــری رض ــهید مطه ــار ش آث
ــد. اســتاد شــهید، در همــه ی کتا ب هــای خودشــان،  خودشــان را دارن
ــی  ــا زبان ــت، ب ــفی اس ــاً فلس ــه ذات ــان ک ــاری از ایش ــتثنای آث ــه اس ب
ــر  ــورد نظ ــوع م ــد موض ــه ای توانمن ــمند و خام ــی ارزش ــیوا، و بیان ش
خــود را طــرح، ســپس بــه بررســی تفصیلــی آن پرداخته انــد. از همیــن 
ــه  ــد: »مــن ب روســت کــه حضــرت امــام رضــوان اهلل علیــه می فرمودن
ــه  ــم ک ــه می کن ــد توصی ــنفکران متعه ــه ی روش ــجویان و طبق دانش
کتاب هــای ایــن اســتاد عزیــز را  نگذارنــد بــا دسیســه های غیراســالمی 
فرامــوش شــود.« و یــا رهبــر معظــم انقــالب بــه مناســبتی فرموده انــد: 
»اگــر بنــده می خواســتم برنامــه ی حــوزه ی علمیــه ی قــم را بنویســم، 
ــای  ــه کتاب ه ــتم ک ــن می گذاش ــه را ای ــواد برنام ــی از م ــک یک بالش
آقــای شــهید مطهــری خوانــده شــود، خالصه نویســی شــود و امتحــان 
ــار  ــوا و عی داده شــود.« و بی شــک امــکان تعییــن و تاییــد ارزش، محت

آثــار ایشــان، از تــوان و ســواد نگارنــده خــارج اســت.
یکــی از آثــار گران ســنگ اســتاد شــهید، کتابــی اســت بــا عنــوان »زن 
و مســائل قضایــی و سیاســی«. کــه به طــور کلــی مطالــب و موضوعــات 
ــوان  ــا عن ــش اول ب ــت: بخ ــیم بندی شده اس ــش تقس ــار بخ آن در چه
زن و شــهادت، بخــش دوم بــه موضــوع زن، قضــاوت و افتــاء، و بخــش 
ســوم بــه بحــث زن و سیاســت؛ و هم چنیــن در بخــش آخــر بــه چنــد 

پرســش و پاســخ مشــهور پرداختــه شــده اســت.

قضاوت زنان در دست داوری!
در بخــش دوم نویســنده بــه موضــوع زن و قضــاوت 

می پــردازد کــه از مســائل مهــم و مطرحــی اســت کــه 
همــواره مــورد توجــه بــوده و هســت. اســتاد شــهید 
ــات  ــر اثب ــه اگ ــت ک ــد اس ــمت معتق ــن قس در ای

بــه  بحــث شــهادت 
آســانی انجــام شــد؛ 
قضــاوت،  در  امــا 
ــه شــیوه ی  بحــث ب

ــت و  ــری اس دیگ
ــل  ــاًل دلی ــا عم م
مســلمی بــه جــز 

اجمــاع نداریــم. البتــه برخــی از اهــل ســنت معتقدنــد کــه قضــاوت زن 
مطلقــاً جایــز اســت، مثــل محمدبن جریرطبــری؛ امــا در شــیعه اجمــاع 

شــده اســت.
ــی آورد و  ــی م ــاب مســند نراق ــه ی مســئله را از کت  ســپس شــهید ادل
ــی  ــهادت را خیل ــا و ش ــاب قض ــه ب ــی ک ــند نراق ــد:» در مس می نویس
مفصــل دارد می گویــد: »و منهــا الذکــورۀ باالجمــاع«. از جملــه شــرایط 
ــی المســالک و  ــه اجمــاع علمــا. »کمــا ف ــودن اســت ب ــرد ب قاضــی م
ــالک،  ــه مس ــور ک ــا« همان ط ــد و غیره ــق و جامع المقاص ــج الح نه
نهج الحــق و جامع المقاصــد هــم ادعــای اجمــاع کــرده اســت. »و 
استشــکل بعضهــم فــی اشــتراطه.« ولــی بعضــی از علمــای مــا اشــکال 
ــاند  ــن می رس ــد. ای ــرط باش ــودن ش ــرد ب ــه م ــن ک ــد در ای کرده ان
کــه بعضــی از علمــای شــیعه هــم هســتند کــه در ایــن کــه در بــاب 
قضــاوت، مــرد بــودن شــرط باشــد اشــکال کرده انــد. امــا خــود ایشــان 
می گویــد آن اشــکال ضعیــف اســت، چــون مــا دو حدیــث صحیــح در 

ــاب قاضــی داریــم کــه کلمــه »مــرد« را آورده اســت.« ب
ــی رجــل  ــارت اســت: »انظــروا ال ــن عب ــه ای ــث ب یکــی از آن دو حدی
ــه  ــد جعلت ــی ق ــوه بینکــم فان ــا فاجعل ــم شــیئا مــن قضایان منکــم یعل
ــود:  ــام فرم ــه ج 3، ص 2.( ام ــره الفقی ــن الیحض ــا.« )م ــم قاضی علیک
ــزی از  ــه چی ــد ک ــدا کردی ــه پی ــان ک ــردی از خودت ــد، م ــگاه کنی ن
قضایــای مــا را بدانــد، )یعنــی بدانــد کــه نظــر مــا چیســت، بــر نظریــات 
مــا اطــالع داشــته باشــد( او را در میــان خودتــان قــرار بدهیــد؛ مــن او 
را بــه عنــوان قاضــی در میــان شــما نصــب کــردم. ایــن یــک دســتور 
عمومــی اســت کــه هــر مــردی کــه بــر اخبــار و روایــات ائمــه اطــالع 
ــد.  ــب کرده ان ــاوت نص ــوان قض ــه عن ــه او را ب ــد، ائم ــته باش داش
قیــد »الــی رجــل منکــم« دارد؛ فرمــود نــگاه کنیــد بــه »مــردی« 

از شــما.
ــوا بینکــم رجــال ممــن قــد عــرف  ــن اســت: »اجعل حدیــث دیگــر ای
جعلتــه  قــد  فانــی  حرامنــا  و  حاللنــا 
قاضیــا.« )تهذیــب االحــکام ج 1، ص 
303.( در میــان خودتــان مــردی از 
ــا  ــرام م ــالل و ح ــه ح ــه ب ــانی ک کس
اطــالع دارد قــرار بدهیــد کــه مــن او 
ــث  ــن دو، حدی ــرار دادم. ای ــی ق را قاض
صحیحــی اســت کــه ســند اســت بــرای 

مطلــق قضــاوت. در واقــع ایــن دســته می گوینــد »ســند اصلــی مــا در 
بــاب قضــاوت ایــن دو حدیــث صحیــح اســت و در اینجــا کلمــه »رجل« 
دارد«. امــا آیــا ایــن دلیــل، دلیــل درســتی اســت یــا نــه؟ خــب البتــه 
واضــح اســت کــه اگــر آن اجمــاع در کار نباشــد، ایــن دلیــل روی ســبک 
درک فقهــی درســت نیســت، بــه ایــن دلیــل کــه یــک حرفی خــود فقها 
دارنــد و آن ایــن اســت کــه می گوینــد نــه ضمیــر مذکــر اختصــاص بــه 
ــر  ــر مذک ــی ضمی ــه زن دارد ول ــث اختصــاص ب ــر مؤن ــرد دارد )ضمی م
اعــم اســت( و نــه کلمــه »رجــل« در بســیاری از مــوارد اختصــاص بــه 
ــا  ــور؟ این ه ــود، چط ــر می ش ــال ذک ــوان مث ــه عن ــه ب ــرد دارد، بلک م
ــخصی از  ــاًل ش ــد. مث ــه کار می برن ــت« را ب ــاء خصوصی ــالح »الغ اصط
امــام ســؤال می کنــد کــه »رجــل شــّک بیــن الثــالث و االربــع« مــردی 
ــت؟  ــش چیس ــار، حکم ــه و چه ــن س ــت بی ــرده اس ــک ک ــاز ش در نم
ــد  ــا چــه بای ــار بگــذارد. این جــا م ــر چه ــا را ب ــد بن ــاًل می گوی ــام مث ام
بگوییــم؟ آیــا بایــد بگوییــم ایــن حکــم از مختصــات مردهاســت؟ یــا نــه، 
ــه عنــوان یــک  ــی مقصــود، رجــل ب در اینجــا »رجــل« ذکــر شــده ول
فــرد اســت و ُرجولیــت خصوصیــت نــدارد؛ آنچــه کــه خصوصیــت دارد 
شــک میــان ســه و چهــار اســت. خــود مــا هــم در تعبیــرات خودمــان 
گاهــی می گوییــم »یــک مــرد اگــر پیــدا بشــود چنیــن کاری را بکنــد«. 
مقصودمــان ایــن نیســت کــه واقعــا از جنــس رجــال باشــد؛ یعنی کســی 
کــه دارای ایــن مزیــت و خصوصیــت باشــد. پــس این جــا نمی شــود بــه 
اصطــالح »مفهــوم« گرفــت کــه در جملــه »انظــروا الــی رجــل منکــم« 
ــه  تکیــه روی رجولیــت اســت؛ یعنــی چــون همیشــه کلمــه »مــرد« ب
ــالح  ــه اصط ــود ب ــا می ش ــس در اینج ــود، پ ــر می ش ــال ذک ــوان مث عن

الغــاء خصوصیــت کــرد.

قضاوت، افتاء، روایات ضعیف!
ــت  ــی اس ــود روایت ــتناد می ش ــی اس ــه آن خیل ــه ب ــری ک ــت دیگ روای
ــی اســت  ــی مفصل ــت خیل کــه شــیخ صــدوق نقــل کــرده اســت. روای
ــا  ــن اســت. آنج ــه امیرالمؤمنی ــر ب ــای پیغمب ــوان وصیت ه ــه عن ــه ب ک
ــن  ــه.« )م ــه و الجماع ــاء جمع ــی النس ــس عل ــه »لی ــه ای دارد ک جمل
الیحضــره الفقیــه ج 4، ص 364.( بــر زن نمــاز جمعــه واجــب نیســت، 
کمــا این کــه جماعــت هــم واجــب نیســت. بعــد فرمــود: و همچنیــن بــر 
زن چــه چیزهــای دیگــری واجــب نیســت، و در آخــرش فرمودنــد: »وال 
تَولــی الَْقضــاء.« کار قضــاوت بــه زن واگــذار نمی شــود، خــب ایــن روایت 
اگــر ســندش درســت باشــد در داللتــش هیــچ بحثــی نیســت. اســتاد در 
ادامــه می گویــد کــه روی ایــن روایــت هــم مــا تحقیــق کردیــم، دیدیــم 
ــرده؛  ــل نک ــری نق ــر از شــیخ صــدوق شــخص دیگ ــت را غی ــن روای ای
ــه حــدود بلــخ و بخــارا کــرده،  شــیخ صــدوق هــم در مســافرتی کــه ب
بــه مــردی بــه نــام محمــد بــن  علــی  بــن  شــاه فقیــه مــرورودی برخــورد 
ــات او را اخــذ می کنــد.  می کنــد کــه یــک سلســله روایــت دارد و روای
ــد  ــل می کن ــه ســند خــودش را نق ــاب فقی شــیخ صــدوق در آخــر کت
و علمــا گفته انــد کــه در ایــن ســند افــراد مجهولــی هســتند، افــرادی 

ــر  ــتند. علی الظاه ــانی هس ــه کس ــا چ ــم این ه ــا نمی دانی ــاًل م ــه اص ک
از روایــات اهــل تســنن اســت، جــزء روایــات شــیعه نیســت و ایــن کــه 
در ســندش هــم افــراد مجهــول هســتند بــه همیــن علــت اســت کــه از 
روات شــیعه نبوده انــد. بنابرایــن بــه ســند ایــن روایــت نمی شــود اعتنــا 
کــرد. پــس ایــن روایــت هــم از عــداد ادلــه خــارج می شــود. ســپس بــا 
ایــن بحــث، موضــوع را ادامــه می دهنــد کــه روایــت دیگــری از حضــرت 
ــه اصطــالح  ــن در مواضــع ب ــه م ــون هســت ک ــن مضم ــه همی ــر ب باق
»ُمَعــد« آن دو هفتــه بــه دنبــال آن گشــتم ولــی پیــدا نکــردم؛ و ایــن 
ــاره  مســئله هم چنان کــه خــود ایشــان در یکــی از جلســات بحــث درب
ــن  ــه ای ــوط ب ــد مرب ــح می کنن ــاب تصری ــن کت ــت در همی زن و سیاس
ــی المــراه القضــاء.«  ــر علیه الســالم اســت:» و ال تول ــام باق ــت از ام روای
)وســائل الشــیعه، ج 20، ص 220(. اســتاد در آن جلســه دربــاره ی ایــن 
حدیــث چنیــن می گوینــد کــه: »حقیقــت ایــن اســت کــه ایــن را مــن 
هرچــه گشــتم نتوانســتم ســند آن را پیــدا کنــم و ببینــم کــه بــه ایــن 
ــذا نظــر قطعــی روی  ــه، ل ــا ن ــرد ی ــاًل اعتمــاد ک ــث می شــود کام حدی
ــود را در  ــی خ ــه نهای ــپس جمل ــنده س ــم.« نویس ــه نمی ده ــن قضی ای
ــن  ــه هرحــال ای ــه ب ــد ک ــح می کن ــد و تصری ــاب قضــاوت زن می گوی ب
مطلــب )کــه زن نمی توانــد قاضــی باشــد،( بــا اینکــه همــه ی روایــات آن 
قابــل خدشــه و مناقشــه اســت، امــا تقریبــا از نظــر فقــه اســالمی یــک 

استاد در باب جواز یا عدم جواز تقلید از 
زن در یک جمله قاطعانه می گویند که 

»عدم جواز تقلید از زن، از باب قضاء کم 
دلیل تر، بلکه بی دلیل مطلق است.«

،،

،،
نگاهی به کتاب »زن و مسائل سیاسی قضایی« شهید مطهری

سیاست و قضاوت در دست داوری

محمد حسین بهزادفر
کارشناسی حقوق
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امــری اســت کــه مــورد تســلّم شــناخته شــده اســت. ســپس بــه بحــث 
افتــاء می پردازنــد؛ و اســتاد در بــاب جــواز یــا عــدم جــواز تقلیــد از زن 
ــد از زن،  ــواز تقلی ــدم ج ــه »ع ــد ک ــه می گوین ــه قاطعان ــک جمل در ی
ــه  ــت.« و البت ــق اس ــل مطل ــه بی دلی ــر، بلک ــم دلیل ت ــاء ک ــاب قض از ب
ــان مخالفیــن قضــاوت زن  در اواخــر همیــن بحــث، یــک قــول را از زب
ــاب احساســات اســت.  ــاب قضــاوت، مســلّم ب نقــل می کننــد: این کــه ب
ــه  ــاّلدی« و ب ــل »ج ــب اســت؛ مث اصــال قاضــی شــرطش قســاوت قل
ــزوم  دار کشــیدن اســت. اجتمــاع الزم دارد افــرادی را کــه در مواقــع ل
ــد. اجتمــاع الزم دارد افــرادی را کــه در  ــه دســت بگیرن طنــاب دار را ب
موقــع لــزوم یــک نفــر را سنگســار کننــد، یــک نفــر را تیربــاران کننــد. 
حــاال ایــن کارهایــی کــه بــا عواطــف انســان ســروکار دارد و بایــد کســی 
کــه مجــری آن اســت خالــی از عاطفــه باشــد حتمــاً بایــد زن ایــن کار 
را بکنــد؟! بــاب قضــاوت بســیار احتیــاج دارد بــه اینکــه قاضــی خالــی 
ــرا همیشــه  ــر خشــم، زی ــی و هــم تأث ــر مهربان ــر باشــد، هــم تأث از تأث
موضوعــات ترحــم برانگیــز یــا عصبانی کننــده بــر قاضــی عرضــه 
می شــود. بنابرایــن، ایــن خــود قرینــه ای بــر همــان اجمــاع باشــد. امــا 
ــی  ــاط دارد. مفت ــم ارتب ــه عل ــط ب ــاء فق ــاب افت ــور؟ ب ــاء چط ــاب افت ب
ــد،  ــد، کار می کن ــر می کن ــت، دارد فک ــته اس ــودش نشس ــه خ در خان
فتــوا می دهــد، فتوایــش را در رســاله اش می نویســد، مــردم بایــد عمــل 
ــا مــردم ســروکله  ــزرگ ب ــه احتیــاج دارد بیایــد در اجتمــاع ب کننــد؛ ن
بزنــد و نــه احتیــاج دارد قســاوت قلــب داشــته باشــد؛ بایــد فهــم داشــته 

باشــد.
ــن  ــرای ای ــم ب ــی نداری ــچ دلیل ــاء به طورقطــع هی ــاب افت ــن در ب بنابرای
کــه افتــاء منحصــر بــه مــرد اســت، و زن اگــر شــرایط دیگــر را مســاوی 
بــا مــرد واجــد باشــد ماننــد مــرد می توانــد مرجــع تقلیــد باشــد و اگــر 
فــرض کنیــم در شــرایطی هســتیم کــه یــک زن پیــدا شــده اســت کــه 
ــم  ــر را ه ــرایط دیگ ــت و ش ــم هس ــادل ه ــا و ع ــت از مرده ــم اس اعل
دارد، روی ادلـّـه فقهــی بایــد بگوییــم کــه تقلیــد از آن زن جایــز و بلکــه 
ــه نظــر  واجــب اســت. همین طــور کــه می بینیــد ایــن علمــا همین گون
ــن  ــدون ای ــوند ب ــد و رد می ش ــرف را می زنن ــه ح ــو اینک ــد گ می دهن

کــه یــک »االَقــوی«ای گفتــه باشــند، ولــی مطلــب همیــن اســت.

بخش سوم: زن، سیاست و امور سیاسی 
ــنده  ــد و نویس ــا می رس ــه انته ــخی ب ــش و پاس ــا پرس ــش دوم ب بخ
ــت«  ــوان آن »زن و سیاس ــه عن ــود ک ــاب می ش ــوم کت ــش س وارد بخ
ــارج  ــا کار خ ــه آی ــد ک ــاز می کن ــا آغ ــث را از این ج ــهید بح ــت. ش اس
از خانــه، امــور اجتماعــی، و یــا کار دولتــی بــرای زن ممنــوع یــا حــرام 
ــدام  ــد هیچ ک ــات می کن ــان اثب ــود ایش ــه خ ــه در ادام ــت؟ چنانچ اس
ابــداً ممنــوع نیســت و هیــچ دلیلــی هــم بــرای ممنوعیت شــان وجــود 
نــدارد. ســپس بحــث والیــت خاصــه را مطــرح می کننــد و ایــن 
ــت دارد و  ــه والی ــه جنب ــر کاری ک ــا ه ــه آی ــد ک ــش می آی ــوال پی س
ــت سرپرســتی اســت،  ــت هــم نباشــد، چــون والی ــه دول ــوط ب ــو مرب ل
ــت  ــزی والی ــچ چی ــر هی ــد ب ــت و زن نمی توان ــوع اس ــی ممن به طورکل
ــداً مانعــی  داشــته باشــد؟ می گوینــد کــه در والیــت خاصــه قطعــاً و اب
نــدارد. والیــت خاصــه مثــاًل سرپرســتی صغــار. آیــا زن می توانــد وصــی 

یــا قیــم قــرار داده شــود، وصــی از طــرف خــود میــت و قیــم از طــرف 
حکومــت شــرعی؟ آیــا می شــود زن را وصــی یــا قیــم بــر افــراد صغــار 
ــن هــم قطعــی اســت کــه  ــرار داد؟ ای ــی ق ــر اموال ــا ب ــن و ی ــا مجانی ی
هیــچ مانعــی نــدارد. نمی شــود گفــت چــون زن اســت زن بــودن مانــع 
اســت از ایــن کــه او ولــی صغــار یــا مجانیــن یــا ولــی بــر اموالــی باشــد. 
کمــا ایــن کــه مســئله تولیــت اوقــاف هــم همیــن طــور اســت. بدیهــی 
اســت کــه آن هــم خــودش والیــت اســت؛ متولّی اوقــاف، سرپرســتی آن 
را دارد. آیــا زن شــرعاً می توانــد متولـّـی اوقــاف باشــد؟ واقــف می توانــد 
ــدارد،  ــچ اشــکالی ن ــم هی ــن ه ــه؟ ای ــا ن ــد ی ــاف بکن ــی اوق زن را متولّ
چــون سرپرســتی خــاص اســت. امــا بحــث اصلــی و مهمــی کــه پیــش 
می آیــد سرپرســتی های عمومــی و کلــی اســت. یــک قســمتی از ایــن 
بحــث، بســتگی دارد بــه مســئله فقاهــت و اجتهــاد کــه در فصــل پیــش 
ــد  ــودش مجته ــد خ ــه زن می توان ــد. در این ک ــث ش ــورد آن بح در م
ــی  ــک و بحث ــچ ش ــد هی ــر باش ــودش معتب ــرای خ ــش ب ــد و رأی باش
ــودن زن  نیســت. فقــط موضوعــی کــه مطــرح اســت مســئله ُمفتــی ب
اســت. مثــاًل فــرض کنیــم چنــد تــا مجتهــد داریــم کــه یکــی از آنهــا 
ــن زن  ــاء مســاوی هســتند و ای زن اســت، از لحــاظ ســایر شــرایط افت
ــاًل  ــران اســت، مث ــح از دیگ ــوا ارج ــات مرّجحــه فت ــی از آن جه در یک
ــا تقلیــد از ایــن زن  ــا الاقــل اورع و اتقــی از آن مردهاســت؛ آی ــم ی اعل
جایــز اســت یــا جایــز نیســت؟ بیــان کردیــم کــه انــگار کــه بســیاری 
ــی  ــن دلیل ــا کوچک تری ــا م ــد ام ــرط کرده ان ــت را ش ــا رجولی از فقه
بــر ایــن مســئله نداریــم و حتــی افــرادی مثــل آقــای حکیــم در 
ــم  ــی نداری ــچ دلیل ــا هی ــه م ــد ک ــت می گوین ــال صراح کم
بــر ایــن کــه رجولیــت الزامــًا شــرط باشــد، نــه دلیــل نقلــی 
نــه دلیــل عقلــی. آن وقــت ایــن مســئله ی دوم هــم پشــت ســر ایــن 
می آیــد: آن والیت هایــی را کــه فقهــا بــرای حاکــم شــرعی یعنــی فقیــه 
جامع الشــرایط قائــل هســتند، اگــر زن بتوانــد مفتــی واقــع شــود و فقیــه 
باشــد، بــرای زن می تواننــد قائــل باشــند یــا نــه؟ شــهید ســپس مفصــاًل 
بــه بررســی ایــن ســوال و مســائل پیرامــون آن می پــردازد و در همیــن 
ــن  ــا و هم چنی ــن عرصه ه ــان در ای ــن حضــور زن ــل موافقی بحــث، دالی
ــد و در ادامــه ی همیــن بحــث  ــل مخالفــان آن را بررســی می نمای دالی

ــد. ــم می رس ــدادن ه ــوع رای دادن و رای ن ــه موض ب

بخش نهایی: چند پرسش و پاسخ مهم
و در انتهــا، در بخــش آخــر بــه چنــد پرســش و پاســخ می پردازنــد کــه 
موضوعــات آن از ایــن قــرار اســت: تعــدد زوجــات، طــالق، سرپرســتی 
کــودکان طــالق، غیبــت شــوهر و بــه کار بــردن حیلــه در ازدواج؛ کــه 
ــدن  ــه خوان ــر کالم، شــما را ب ــه ی بیش ت ــری از اطال ــه ســبب جلوگی ب
ــا قلــم شــیوای خــود اســتاد دعــوت  ایــن مباحــث از خــود کتــاب، و ب
ــب  ــه همــه ی مطال ــه ایــن مقــال توانایــی پرداختــن ب می کنیــم کــه ن
ــن  ــوادش را. ای ــی و س ــده، توانای ــه نگارن ــت و ن ــاب را داش ــن کت ای
کتــاب را هــم، مثــل ســایر آثــار اســتاد شــهید، بایــد خوانــد و خوانــد و 
مفصــاًل در فرصت هــای گوناگــون بررســی و نقــد کــرد، کــه راه درســت 

ــت. ــارب آراس ــا و تض ــات، گفتگوه ــن مطالع ــوزی، همی علم آم
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سیـــــــنما، روایت چــــــــــاه ها و چاره هــــــــا
ــا از  ــاً حرف ه ــم، قطع ــخن بگویی ــران س ــینمای ای ــم از س ــر بخواهی  اگ
ــود.  ــد ب ــیار خواه ــتدارانش بس ــینما و دوس ــال س ــا، حس وح ــن روزه ای
ــر از امــروز باشــد، دیروزهــا و مســیرگذر  ــد مهم ت امــا آنچــه کــه می توان
بوده انــد  بســیار  راویــان  گذشــته،  ســالیان  در  گذشته هاســت.  از 
ــی  ــت برخ ــینما را از جه ــیر س ــر مس ــم. اگ ــی ک ــا از جهات و روایت ه
شــخصیت ها دنبــال کنیــم، قطعــاً بــه تفاوت هــای جذابــی در مقایســه ی 
ــینما از زن،  ــت س ــید؛ روای ــم رس ــروز خواهی ــا ام ــروز ب ــای دی روایت ه

ــرده اســت. ــال ک ــرود را دنب ــراز و ف مســیری پرف
 وقتــی بــه ســتاره های دهــه ی 80 نــگاه کنیــم، بســیاری از نگاه هــا، بــه 
ــه  ــدودی ب ــاد مح ــات و ابع ــا از جه ــه تنه ــی رود ک ــی م ــوی فیلم های س
زن پرداخته انــد: الهــه ی عشــق، زیبــای بردبــار، وفــادار، فــداکار و امثــال 
ــه  ــی ک ــد فیلم های ــم نبودن ــم ک ــان ه ــه در آن زم ــد ک ــا. هرچن این ه
ــه  ــی دود و زمان ــان م ــی زم ــا گوی ــد؛ ام ــری بپردازن ــای دیگ ــه روایت ه ب

ــپرند. ــه می س ــت زمان ــه دس ــان را ب ــل آن نیازهاش ــد و اه می چرخ
ــگاه کــرد کــه دغدغه هــا و فضــای مــردم  شــاید بشــود از ایــن جهــت ن
در آن روزهــا) کــه هرچنــد زمــان چنــدان دوری هــم نیســت(، تشــنه ی 
ــان  ــم، ستاره هایش ــم نگذری ــق ه ــد؛ از ح ــن بودن ــی این چنی روایت های
کــم نبــود. امــا اگــر کــم کــم بــه جلــو بیاییــم، ابعــاد جدیــد پررنگ تــر 
می شــوند؛ مســائل و مشــکالت اجتماعــی، تغییــر جــّو ســینما و شــرایط 

ــد. ــق می کنن ــدی را خل ــای جدی آن، روایت ه
و  می شــوند  بیشــتر  درخشــنده ها  و  میالنی هــا  و  آبیار هــا  امثــال 
و  اجتماعــی  پردازش هــا  می کنــد.  تغییــر  ســینما  سمت وســوی 
عمیق تــر می شــوند؛ گویــی قــرار اســت زن واقعــاً روایــت شــود؛ او 
ــطوره ای  ــچ اس ــم هی ــوارد ه ــی م ــد دربرخ ــد ش ــطوره خواه ــی اس گاه
ــت  ــرار اس ــت. زن ق ــوس اس ــاًل ملم ــا، کام ــت و واقعیت ه در کار نیس
قبــل از هــر چیــز، انســانی باشــد کــه غمگیــن می شــود؛ شــاد می شــود؛ 
ــد  ــیطنت می کن ــی ورزد؛ ش ــق م ــد؛ عش ــود؛ می جنگ ــمگین می ش خش
ــرار اســت  ــر می کشــند. او ق ــه تصوی و هــزاران روایــت دیگــر کــه او را ب

غم هایــش. روایت گــر  عین حــال  در  و  باشــد  فعال تــر 
ــات بســیار،  ــه از جه ــی هســتند ک ــر، روایات ــد ســال اخی ــن چن در همی
ــته اند و  ــی داش ــات اجتماع ــه موضوع ــی ک ــه فیلم های ــد؛ چ قابل توجه ان
روایــت اجتماعی تــر از زنــان؛ و چــه آن هــا کــه از ابتــدا بــا محوریــت زن 
ــا،  ــن پردازش ه ــه ای قابل توجــه در ای و مســائل او ســاخته شــده اند. نکت
ــت.  ــتری اس ــفید و خاکس ــیاه، س ــخصیت های س ــا و ش ــوع کاراکتره تن
ــا  ــه ت ــم گرفت ــرد؛ از هفت ونی ــرق س ــا ع ــه ت ــقف دودی گرفت ــر س از زی

ــر. ــای دیگ ــای نارنجــی و بســیاری فیلم ه روزه
روزهــای نارنجــی  روایــت زنــی بــود در رقابــت کاری بــا مردانــی کــه 
اصــاًل او را شایســته ی رقابــت نمی دیدنــد. یــا ایــده اصلــی کــه همزمــان 

ــرد. ــه چنــدان ســفید را پیــش می ب ــا کاراکترهایــی ن ــی ب داســتان زنان
 کمــی نزدیک تــر، فیلــم خــروج حاتمــی کیــا بــود کــه در آن از مهربانــو 
ــش، مــرد  ــم؛ در فیلمــی کــه عمــده بازیگران روایتــی جــذاب را می دیدی
ــه تصویــر کشیده شــد. در دل اعتــراض،  ــد، چهــره ی زنــی اســتوار ب بودن

ــام  ــود و درتم ــود می ش ــور خ ــر تراکت ــوار ب ــه س ــای قص ــای مرده پا به پ
طــول فیلــم، شــجاعانه پشــت عقیــده اش می ایســتد.

ــت،  ــه اس ــایان توج ــیار ش ــه بس ــاری ک ــی از آث ــان یک ــن می و در ای
انیمیشــن آخریــن داســتان بــود کــه در آن کاراکتــر زنــان و دختــران، 
بســیار زیبــا و جــذاب ســاخته و پرداختــه شــده بودنــد. شــهرزاد، فرانــک 
ــجاعتی  ــک ش ــر ی ــد و ه ــتان بودن ــت داس ــای مثب ــا کاراکتره و ماندان
ــدای  ــه ص ــود ک ــن ب ــذاب، ای ــیار ج ــه ی بس ــتند. نکت ــتودنی داش س
ــن در جــای خــود بســیار  ــود و ای اهریمــن داســتان، صــدای یــک زن ب

ــت. ــه اس ــب و محل توج جال
 می رســیم بــه امســال و فیلم هــای جشــنواره: فیلم هایــی مثــل: مامــان، 

یــدو، تی تــی و ابلــق

مامان
ــه  ــرار نیســت ب ــاگر ق ــادر! تماش ــک م ــه از ی ــع بینان ــاًل واق ــی کام روایت
تماشــای یــک اســطوره ی بی نقــص بنشــیند؛ بلکــه قــرار اســت انســانی 
را ببینــد کــه مثــل همــه ی انســان های عــادی، گاه خودخــواه می شــود، 
ــی ورزد.  ــق م ــت و عش ــان اس ــال مهرب ــی درعین ح ــود؛ ول ــی حس گاه
واقعیــت امــر ایــن اســت کــه فیلــم مامــان در جشــنواره چنــدان 
دیده نشــد ولــی نظــر منتقدیــن دربــاره اش شــایان توجــه اســت؛ از نظــر 
ــه  ــد چ ــی کرده ان ــد منف ــه نق ــا ک ــه آن ه ــان -چ ــم مام ــن فیل منتقدی
آن هــا کــه نقــد مثبــت- نقطــه ی ضعــف و قــوت فیلــم، یــک چیــز اســت، 
آن هــم کاراکتــر مامــان اســت. برخــی آن  را نقطــه ضعــف می داننــد کــه 
ــز  ــه؛ برخــی نی ــا ســایه انداخت ــر کاراکتره ــرروی دیگ ــان ب ــر مام کاراکت
پردازشــی کــه بــرای کاراکتــرش وجــود دارد را نقطــه ای مثبــت درنظــر 
می گیرنــد. در فیلــم قراراســت داســتان خانــواده در چنــد مقطــع مختلــف 
ــواده  ــن مقاطــع، مامــان حکــم ســتون خان را ببینیــم کــه در تمامــی ای
را دارد. جالــب اســت اگــر مــادر را در ایــن فیلــم، اســتعاره   ای از میهــن 
در نظــر بگیریــم. کاراکتــر »مامــان« در فیلــم، از نظــر پســرهایش، یــک 
ــا  ــافر جابه ج ــی مس ــا تاکس ــه ب ــت ک ــرو اس ــالق و غرغ ــرزن بداخ پی

ــت. ــبختی آن هاس ــع خوش ــراً مان ــد و ظاه می کن

یدو
ــتان  ــوان داس ــه نوج ــت ب ــتر قراراس ــدو بیش ــت، ی ــوم اس ــه معل آنطورک
ــتاره  ــازی س ــا ب ــم) ب ــم ه ــخصیت زن فیل ــان، ش ــا دراین می ــردازد ام بپ
پســیانی( شایســته ی توجــه اســت؛ زنــی کــه در روزهــای حصــر آبــادان، 
مقاومــت را انتخــاب می کنــد و مقاومتــش را در مانــدن تفســیر. او 
خاطــره ی مــادر شــدنش در آن خانــه را از یــاد نبــرده و نمی خواهــد از آن 
دور شــود و پســرش نیــز از ایــن تصمیــم او عصبانــی اســت. امــا در طــی 
داســتان فیلــم، قــرار اســت بــا رشــد کاراکتــر اصلــی) یــدو( همراه باشــیم 
ــاره  ــر اسطوره ســاز درب ــک اث ــرار نیســت ی ــم ق ــن فیل ــم. ای و رشــد کنی
دفــاع مقــدس باشــد بلکــه قــرار اســت راوی یــک انســان بــا دغدغه هــای 

#نقد_فیلم

حلیه توکلی
کارشناسی حقوق
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ــید.  ــد رس ــه آن خواه ــم ب ــی فیل ــه او در ط ــد و رشــدی ک ــی باش  زمین

تی تی
ــت  ــی اس ــت از زن ــت(، روای ــاز شاکردوس ــی) الن ــم از تی ت ــت فیل روای
خیال پــرداز کــه زندگــی اش را بــا اجــاره ی رحــم بــه زوج هــا می گذرانــد. 
ــائل  ــی از مس ــت اجتماع ــی اس ــم، روایت ــن فیل ــه ای ــود ک ــه می ش گفت
ــه  ــه ب ــال ک ــر، درعین ح ــای دیگ ــیاری از فیلم ه ــم بس ــان. علی رغ زن
نقــد می پــردازد؛ فضایــی آشــفته و متشــنج نخواهدســاخت. و داســتانش، 
ــی  ــع تی ت ــود. درواق ــت می ش ــو روای ــه دور از هیاه ــی آرام و ب ــا صدای ب
یــک زن کولــی اســت کــه دنیــا را بــا فرضیــات خــود تماشــا می کنــد و 
بــه دنبــال کمــک بــه بشــریت اســت و ایــن کمــک را از طریــق شــغلش 
ــر  ــانیت از نظ ــن انس ــد و ای ــان باش ــد انس ــد! او می خواه ــام می ده انج
ــم می خواهــد  ــوم، فیل ــا می شــود. از قرارمعل دیگــران در دیوانگــی او معن
بــا محوریــت تی تــی و نــگاه او بــه جهــان، یــک روایــت زیبــا و دلنشــین 
ــک  ــا ی ــا را ب ــد، م ــی می کن ــه آسیب شناس ــازد؛ درحالیک ــان بس را برایم

ــد. ــای آرام همراه کن روی

ابلق
نرگــس آبیــار) کارگــردان(در جشــنواره گفت:» ابلــق صــدای فروخورده ی 
زنــان ایــران بــود.« فیلــم ابلــق، روایــت زنانــی اســت کــه در برابــر گناهــی 
نابخشــودنی از ســوی دیگــران ســکوت می کننــد و بابــت همیــن ســکوت، 
در مظــان اتهــام قرارمی گیرنــد. زنــی کــه در موقعیــت زمانــی و مکانــی 
درســت حرفــش را نمیزنــد و قربانــی تجــاوزی ای می شــود کــه خــودش 
ــه  ــاک ب ــی ناپ ــه نگاه ــد. جــالل، کســی اســت ک ــرار می ده ــم ق را مته
تمامــی زنــان محلــه ی آن هــا دارد و ایــن ســکوت زنــان موجــب می شــود 

کــه او پــا را از حــد فراتــر بگــذارد و بــه ســراغ راحلــه بــرود.
 فیلــم از جهاتــی هــم مــورد نقــد قــرار گرفتــه؛ برخــی معتقدنــد بــا یــک 
ــدی آن را  ــم پایان بن ــی ه ــت و برخ ــراه اس ــز هم ــیاه نمایی اغراق آمی س
همــراه بــا نوعــی آشــفتگی تعبیــر می کننــد و نقدهایــی از ایــن دســت. 
ــار از ســکوت  ــت آبی ــت اســت، روای ــه بســیار دارای اهمی ــی آنچــه ک ول
زنــان در برابــر ایــن مســئله اســت و او بــا فریــاد خــود در ایــن فیلــم، از 
آن هــا می خواهــد کــه دیگــر صداهاشــان را بغــض نکننــد؛ بلکــه آن هــا 

را فریــاد بکشــند.
القصــه، هرچه کــه می گــذرد، ایــن چنیــن روایت هــای چندوجهــی، 
بیشــتر بــه چشــم می خورنــد و درســت اســت کــه در برخــی موضوعــات، 
ــتان ها،  ــن ســبک داس ــا ای ــده، ام ــارج ش ــینما از مســیر درســتش خ س
ــد آرام،  ــی هرچن ــاختن صداهای ــه س ــد ب ــرم کنن ــا را دلگ ــد م می توانن
ــرای  ــوند ب ــی ش ــت پله های ــرار اس ــه ق ــتوار؛ ک ــال اس ــن ح ــی در عی ول

ــدان دور... ــه چن فرداهــای ن
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#گزارش

ــات  ــله جلس ــه  از سلس ــن جلس ــاه، اولی ــن م ــم بهم ــت و پنج بیس
ــه  ــان، ب ــا محوریــت بررســی هویــت زن "از چشــم مــن بنگــر مــرا  ب
ــان بســیج دانشــجویی  ــروه زن ــد  کارگ همــت دانشــجویان دغدغه من
ــم حمیــده طائــب، دکتــری  دانشــگاه های مختلــف برگــزار شــد. خان
ــگاه  ــاتید دانش ــن از اس ــی و همچنی ــال فرهنگ ــان، فع ــات زن مطالع
ــای  ــش آگاهی ه ــه افزای ــا ب ــراه شــدند ت ــا هم ــا م ــدرس ب ــت م تربی
فعالیــن دانشــجویی حــوزه زن کمــک کننــد. تعــدادی از مخاطبیــن 
بــه صــورت حضــوری و تعــدادی نیــز در بســتر اســکای روم شــنوند ه ي 

ــد. گفتگــو بودن

ــاره  ــر درب ــد فک ــت: »تولی ــار داش ــان اظه ــت ایش ــدای نشس در ابت
ــر فمینیســتی  ــا تفک ــارزه ب ــا، درجهــت مب ــن م ــان در بی مســائل زن
ــط  ــده توس ــای واردش ــه هجمه ه ــم ب ــالش کردی ــا ت ــد. م ــروع ش ش
فمینســت ها پاســخ دهیــم و تولیــدات خوبــی صــورت گرفــت؛ مثــل 
ــن  ــر ورود ای ــاید اگ ــری. ش ــاب نظــام زن در اســالم شــهید مطه کت
ــائل  ــن مس ــن ای ــغول تبیی ــر مش ــا در حال حاض ــود، م ــات نب انحراف

ــم.« نبودی
ــگاه جامعه شناســی، انســان در جامعــه  ــد:» در ن ــب افزودن دکتــر طائ
ــه  ــت ک ــوان گف ــد نمی ت ــر فروی ــالف نظ ــود و برخ ــاخته می ش س
همه چیــز در او موروثــی اســت. در خانــواده هــم مثــل جامعــه 
ــی  کار  ــر توانای ــه خاط ــرد ب ــب م ــود. به این ترتی ــیم کار ش ــد تقس بای
ــد. در  ــه می کن ــش کار خان ــر ویژگی های ــه خاط ــم ب ــرون، زن ه بی
ــواده را مــرد تعییــن می کنــد و نیــروی کار  ــگاه ســنتی قــدرت خان ن
ــر  ــن خاط ــه همی ــت و ب ــرد اس ــم م ــی ه ــی و امنیت ــوای نظام و ق
ــک  ــرای ی ــد پســر و داشــتن پســران متعــدد ب ــا آوردن فرزن ــه دنی ب
ــت  ــران ارجحی ــود و پس ــوردار ب ــتری برخ ــع بیش ــواده از مناف خان
داشــتند.« دکتــر طائــب در ادامــه اشــاره کــرد:» حــدود چهــار قــرن 
ــاره  قبــل از میــالد مســیح )ع(، فالســفه نظــرات متفاوتــی در ایــن ب
ــاد می شــود،  ــاره ی ــگاه متفــاوت در ایــن ب داشــتند! از افالطــون دو ن
یکــی مبنــی براینکــه زن در خانــه و کمتــر از مــرد اســت، و دیگــری 
ــردازد.  ــت داری می پ ــی در حکوم ــرد حت ــری زن و م ــان براب ــه بی ب
البتــه برابــرِی یــاد شــده در نــگاه غربــی امــروز بــه مســائل زنــان و از 
بیــن بــردن کانــون خانــواده بســیار نزدیــک اســت. جزییــات بیشــتر 
ــر  ــده ی زن از منظ ــه ش ــه ترجم ــد در مقال ــاره را می توانی ــن ب در ای
افالطــون مطالعــه کنیــد. ارســطو نیــز معتقــد بــود در عالــم طبیعــت 

ــود  ــد می ش ــدن فرزن ــث ناقص ش ــه باع ــود دارد ک ــرارت هایی وج ش
ــه  ــر ارســطو زن ب ــود! در نظ ــر می ش ــد دخت ــن صــورت فرزن و در ای
ــود؛  ــناخته می ش ــت ش ــوان فرادس ــه عن ــرد ب ــت و م ــوان فرودس عن
چراکــه دانایــان همیشــه بــر نادانــان مســلط اند! ارســطو مــرد عقیــم 

ــت!« ــر می دانس ــان براب ــا زن را ب
وی ضمــن تاکیــد بــر درک اعضــای جوامــع فمینیســتی بیــان کــرد:» 
ــته  ــتی از آن برخواس ــر فمینیس ــه تفک ــه ای ک ــی در جامع ــگاه دین ن
اســت، برگرفتــه از باورهــای یهــود و مســیحیت اســت. کتــاب 
مقــدس حــاوی دو بخــش می باشــد؛ بخــش اول آن مشــترک میــان 
ــان  ــش انس ــش از آفرین ــن بخ ــت. در ای ــان اس ــیحیان و یهودی مس
ــت!  ــده اس ــده ش ــرد آفری ــوی م ــود: زن از پهل ــاد می ش ــور ی این ط
ــد و  ــان می دانن ــت را زن ــان از بهش ــدن انس ــت رانده ش ــن عل هم چنی

زن را شــر می پندارنــد!
ــگاه  ــتی، ن ــرات فمینیس ــکل دهنده تفک ــی ش ــداف سیاس ــارغ از اه ف
ــرای شــکل گیری ایــن  ــاد شــده بســتر مناســبی ب ســنتی و دینــی ی
ــه  ــتیزی ک ــتیزی و مردس ــتیزی و سنت س ــم آورد! دین س ــگاه فراه ن
محورهــای اصلــی ایــن تفکــر اســت، حاصــل ظلــم تاریخــی بــه زنــان 

ــه...« ــق صورت گرفت ــن طری ــه از ای اســت ک
ایــن فعــال فرهنگــی ضمــن قرائــت بخش هایــی از کتــاب مقــدس و 
تلمــود، از مخاطبیــن خواســت بــه بررســی شــرایط و درک احساســات 
ــا در جلســات بعــد بتوانیــم ابعــاد  ــد ت ــان در ایــن جوامــع بپردازن زن

دیگــر ماجــرا را همــراه یکدیگــر بررســی کننــد.

دین ستیزی، سنت ستیزی و مردستیزی 
حاصل ظلم تاریخی به زنان است

شعری طریقت منفرد
کارشناسی اقتصاد
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سهمیه جنسیـــــــــــتی حضور در حکمــــــرانی

بحــث مشــارکت سیاســی زنــان از دیربــاز میــان اندیشــمندان و فعــاالن 
ــه  ــان را روی صحن ــی دوم زن ــوده اســت. جنــگ جهان ــی مطــرح ب مدن
ــود کــه  ــردان در جنــگ باعــث شــده ب سیاســت کشــاند. مشــارکت م
ــروی انســانی مواجــه  ــود نی ــا کمب ــا، ادارات و... ب بســیاری از کارخانه ه
شــود. بــه همیــن خاطــر در کشــورهای مختلــف بــرای رفــع این مشــکل 
زنــان وارد عرصه هــای مختلــف کاری از جملــه عرصــه سیاســت شــدند.
ــی از  ــای سیاس ــان در عرصه ه ــارکت زن ــرای مش ــا ب ــن تالش ه بنابرای
ــه ســطحی نرسیده اســت  قــرن 20 شــروع شــد و هنــوز در قــرن 21 ب
ــی  ــدرت سیاس ــه ق ــردان در عرص ــادوش م ــان دوش ــم زن ــه بگویی ک

فعالیــت می کننــد.
در زمینــه مشــارکت فعــال زنــان در جامعــه، اگــر بخواهیــم بــه ســمت 
توســعه پایــدار حرکــت کنیــم، بایــد عدالــت جنســیتی را محقــق کنیــم. 
ــف  ــای مختل ــان را در عرصه ه ــد توانمندی های ش ــان بتوانن ــی زن یعن
بــه منصــه ظهــور برســانند و بــه دلیــل جنســیت از عرصه هایــی 
ــان در جوامعــی  ماننــد عرصه هــای سیاســی کنــار گذاشــته نشــوند. زن
ــا  ــم، از آن ه ــی ه ــاظ قانون ــه لح ــه ب ــد ک ــرفت کنن ــد پیش می توانن
ــه  ــت گذاری ب ــه سیاس ــان در عرص ــور زن ــرای حض ــود و ب ــت ش حمای
عنــوان یکــی از دو قشــر تشــکیل دهنده اجتمــاع انســان ها، بــه تدویــن 
قوانیــن مبتنــی بــر حقــوق بشــر کــه حــق هــر دو را ایفــا می کنــد نیــاز 
داریــم؛ البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه نیــز توجــه کــرد کــه تدویــن قوانیــن 

الزم و ضــروری بــوده امــا کافــی نیســت.
تقســیم عادالنــه قــدرت در تمامــی عرصه هــا میــان زنــان و مــردان نــه 
تنهــا ضامــن پیشــبرد دموکراســی بــوده، بلکــه حــق مســلم شــهروندی 
هــر دو جنســیت اســت. دارا بــودن ســهم برابــر بــرای تأثیرگــذاری در 

عرصــه سیاســی نیــز یکــی از حقــوق مســلم آن هاســت.
ــروزی می باشــد  ــن مســائل ام ــی از مهم تری ــان یک ــوق سیاســی زن حق
ــه  ــدارد. ب و حــق طبیعــی ای اســت کــه هیچ کــس حــق ســلب آن را ن
لحــاظ مفهومــی حقــوق سیاســی در جامعــه ای وجــود دارد کــه افــراد 
بتواننــد عقایــد سیاســی و مشــارکت های سیاســی خــود را بــدون 
هــراس بــه نمایــش بگذارنــد و آزادی افــراد در برابــر نقــض غیرموجــه 
ــان  ــی زن ــوق سیاس ــق، حق ــاظ مصادی ــه لح ــود. ب ــظ ش ــا، حف دولت ه
ــردن، آزادی  شــامل، مشــارکت سیاســی، انتخــاب شــدن و انتخــاب ک
ــی  ــای سیاس ــزاب و انجمن ه ــکیل اح ــی، تش ــان سیاس ــده و بی عقی

می شــود.

سهم زنان از قدرت سیاسی در جهان
ــه  ــل توج ــد قاب ــاهد رش ــته ش ــه گذش ــد ده ــی در چن ــه جهان جامع
ــریه  ــون، نش ــا کن ــان در عرصــه سیاســت اســت. از ســال 2004 ت زن
اقتصــادی فوربــز هــر ســاله فهرســتی از یکصــد زن قدرتمنــد 

ــی  ــادی و اجتماع ــای اقتص ــا معیاره ــه ب ــرمی کند، ک ــان را منتش جه
ــه  ــرکل1، ب ــگال م ــور آن ــار، حض ــن آم ــده و مهم تری ــدی ش رتبه بن
ــورت  ــه ص ــت ب ــن لیس ــدر ای ــان در ص ــن زن جه ــوان قدرتمندتری عن

پیاپــی از ســال2011 تــا 2019 می باشــد.
ــر  ــم، بناب ــی کنی ــا را بررس ــان در پارلمان ه ــور زن ــم حض ــر بخواهی اگ
ــد  ــان، از 15 درص ــطح جه ــا در س ــان در پارلمان ه ــا، حضــور زن آماره
در ســال 2002 بــه 19.8درصــد در ســال 2012 رســیده اســت. 
ــل توجــه حضــور  ــزان رشــد قاب ــا شــاهد می ــی آفریق کشــورهای جنوب
زنــان در پارلمــان از 13.7 درصــد بــه 19.8درصــد بوده انــد. آمارهــا در 
ــان در پارلمــان  ــن رشــد حضــور زن کشــورهای حــوزه عــرب بزرگ تری
ــه14.7 درصــد رســیده اســت.  ــه از 6.1 درصــد ب را نشــان می دهــد ک
ــدی  ــزان 30 درص ــه می ــوز ب ــا هن ــان در پارلمان ه ــور زن ــه حض اگر چ
مشــارکت و حضــور فعــال نرســیده، امــا تحقیقــات نشــان می دهــد کــه 
ــه برنامه هــای انکشــافی دولت هــا در  ــان در پارلمــان ب رشــد حضــور زن
مــواردی چــون توســعه سیاســی و اقتصــادی، برابــری جنســیتی، ارائــه 
ــودکان،  ــادران و ک ــر م ــری از مرگ و می ــتی و جلوگی ــات بهداش خدم
ــرای  ــراز رای ب ــت اح ــی و در نهای ــی و تحصیل ــات آموزش ــه خدم ارائ

ــت. ــوده اس ــده ب ــیار کمک کنن ــان بس ــای انتخاباتی ش پیروزی ه
ــذاری در  ــور و تاثیرگ ــرای حض ــان ب ــزون زن ــای روزاف ــود تالش ه باوج
عرصــه قــدرت سیاســی، امــا هنــوز زنــان در عرصــه سیاســت جهانــی 
ــم جنســیتی در  ــع شــکاف عظی ــه رف ــا ب ــد ت ــش دارن راه درازی در پی
جامعــه و سیاســت نایــل گردنــد. آخریــن آمــار اتحادیــه بین المجالــس  
ــان در  ــال زن ــور فع ــزان حض ــه می ــد ک ــان می ده ــال 2017 نش در س

ســطح جهــان هنــوز23.6 درصــد اســت.

نقش زنان از قدرت سیاسی ایران
ــای  ــس، از دوره ه ــی در مجل ــرای نمایندگ ــان ب ــور زن ــران، حض در ای
اول تــا هفتــم، 16.5 برابــر شــده اســت؛ حضــور ســه برابــری زنــان در 
ــم نســبت  ــم و یازده ــس ده ــات مجل ــدگان انتخاب ــام کنن ــان ثبت ن می
بــه دوره هــای پیــش، رخــدادی بــود کــه نشــانه ای از فراگیرتــر شــدن 

ــان داشــت. مشــارکت سیاســی زن
ــش توانمندی هایشــان،  ــد ســاله و افزای ــه رغــم تالش هــای چن ــان ب زن
ــد.  ــار دارن ــور را در اختی ــت کالن کش ــطوح مدیری ــی از س ــهم اندک س
ــی  ــی و قضای ــای سیاس ــیاری از حوزه ه ــه بس ــاًل از ورود ب ــان عم زن
ــه ســطوح  ــان ب ــل ورود زن ــدرت در مقاب ــاختار ق ــد. س محــروم مانده ان
ــد. درنتیجــه  ــت نشــان می ده ــود مقاوم ــف سیاســت ورزی، از خ مختل
ایــن محــذورات، امــروز زنــان تنهــا 5.9 درصــد از کرســی های مجلــس 

ــد. ــار دارن را در اختی
بــر اســاس گــزارش مشــترک اتحادیــه بیــن پارلمانــی و کمیتــه زنــان 

ســازمان ملــل در ســال 2017، ایــران )بــا احتســاب شــمار 17 نماینــده 
ــان 193 کشــور  ــان در پارلمــان در می ــس( از نظــر تصــدی زن در مجل
ــرار دارد. در ایــن گــزارش، از  دنیــا، در رتبــه صــد و هفتــاد و هفتــم ق
نظــر حضــور زنــان در دســتگاه اجرایــی هــم رتبــه صــد و ســی نهــم بــه 

کشــورمان تعلــق گرفتــه اســت.
ــان در  ــور زن ــط حض ــس2، متوس ــه بین المجال ــار اتحادی ــاس آم ــر اس ب
پارلمان هــای ملــی سراســر جهــان در ســال 2019، 24.3 درصــد 
ــد  ــه 19 درص ــا3  ب ــه من ــرخ در منطق ــن ن ــت. ای ــده اس ــی ش ارزیاب
ــوان یکــی از  ــه عن ــران ب ــه در ای ــن در شــرایطی  اســت ک می رســد. ای
کشــورهای منطقــه منــا ایــن رقــم فقــط 5.9 درصــد در مجلــس دهــم 

بــرآورد می شــود.
ــه  ــان در عرص ــران زن ــم در ای ــم بگویی ــار می توانی ــن آم ــر ای ــا ب بن
ــادار  ــاط معن ــچ ارتب ــده اند و هی ــه ش ــده گرفت ــاً نادی ــت تقریب سیاس
ــت  ــه سیاس ــان در عرص ــور زن ــوزش و حض ــرخ آم ــان ن ــی می و منطق
ــت مشــابهی  ــدارد. در عرصــه اقتصــادی هــم وضعی ــران وجــود ن در ای
ــر  ــادی ب ــکاف اقتص ــه ش ــت ک ــی اس ــن درحال ــم، ای ــه می کنی را تجرب

ــت. ــذار اس ــی تأثیرگ ــکاف سیاس ش

تنش های حضور زنان
ــان  ــر جه ــت، در سرتاس ــان در سیاس ــه زن ــونت علی ــای خش گزارش ه
ــیایی  ــورهای آس ــد. در کش ــان می ده ــایندی را نش ــای ناخوش آماره
صــورت  نظام مندتــر  و  فراگیرتــر  خشــونت ها  ایــن  خاورمیانــه  و 
ــاالی حکومــت کار  ــی کــه در رده هــای ب ــرور زنان می گیــرد. گــزارش ت
ــه  ــرور حنیف ــه ت ــیده اســت، از جمل ــت رس ــه ثب ــا ب ــد، باره می کردن
ــان در  ــط طالب ــان توس ــت لغم ــان در والی ــور زن ــس ام ــی، ریی صاف
ــذف  ــدف ح ــه ه ــاً ب ــه صرف ــری ک ــاد دیگ ــوارد زی ــوالی 2001 و م ج
زنــان از عرصــه سیاســت و امــور اجتماعــی صــورت گرفتــه اســت. پــس 
ــور  ــت حض ــن ممانع ــک، بیش تری ــای ایدیولوژی ــه فاکتوره ــه ب ــا توج ب
ــب جامعــه مردســاالر و ســنتی صــورت  ــر از جان ــان بیش ت سیاســی زن

ــی آن. ــان بین الملل ــام و حامی ــا نظ ــت ت ــه اس گرفت
ــوق  ــای حق ــانه ها و کمیته ه ــا توســط رس ــه باره ــواردی  ک ــه م از جمل
بشــری و حقــوق زنــان گــزارش شــده ، می تــوان بــه حمله هــای 
ــونت های  ــاوز، خش ــرور، تج ــا ت ــی ت ــال سیاس ــان فع ــر زن ــی ب فیزیک
کالمــی و روانــی، اخــاذی از زنــان سیاســی، تهدیــد بــه قتــل و آســیب 
رســاندن بــه اعضــای فامیــل یــا متوســل شــدن بــه حدیــث و شــریعت 
اســالمی بــرای در خانــه نگــه داشــتن زنــان، زدن برچســب های 

ــرد. ــاره ک ــی و". اش ــان سیاس ــه زن ــی ب اخالق

 1. صدراعظم آلمان از سال 2005
 2. ســازمان جهانــی پارلمان هــا کــه در ســال 1889 تاســیس 

ه شد
 3.خاورمیانه و شمال آفریقا

سهم زنان از قــــــــدرت سیاسی در جهان

نگار حسین پور
کارشناسی حقوق
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ر  د
ی  ســتا ا ر

علــی  حکومــت 
یــک  کــردن،  حکمرانــی 

ــی  ــا زن ــه تنه ــت ک ــوی اس ــت نب صف
چــون فاطمــه )س( قــادر بــه انجــام آن اســت.
اوســت کــه واژه بــه واژه علــی را همزمــان با او 
می دانــد و می فهمــد و ایــن جــدای از قــدرت 
ــه  ــد. فاطم ــه او داده ان ــه ب ــت ک ــی اس ماورائ
ــه در  ــود ک ــی ب ــوه سیاس ــک زن بالق )س( ی
بزنــگاه ســقیفه چنــان بالفعــل شــد کــه علــی 

ــه او محــول کــرد. نیــز عرصــه را ب
ــت  ــخن گف ــین س ــه )س( آتش ــان فاطم چن
ــگ  ــه جن ــان  ب ــتدالل را توأم و ادراک و اس
ــاِن  ــن در ج ــد و ای ــه ش ــر مدین کشــید؛ رهب
ــور  ــرم )ص( همانط ــول اک ــد. رس ــخ مان تاری
کــه اســتاد فهــم و رزم علــی )ع( بــود، اســتاد 
ــر  ــود. پیغمب ــز ب ــه )س( نی ــم و رزم فاطم فه
ــا  ــس از او والیت ه ــتند پ ــه می دانس )ص( ک
ــم  ــه )س( را ه ــد، فاطم ــد ش ــب خواه غص
ــطوره  ــه )س( اس ــد. از فاطم ــه مصــاف آورن ب
مدینــه  خانه هــای  گــوِش  در  و  ســاخت 
"فاطمــه پــاره جگــر مــن اســت" را خوانــد. تــا 
در هــر اذان نــام او در کنــار رســول حکمرانــی 
ــازه جــان  ــراِث سیاســِی حکومــِت ت کنــد. می
ــود کــه مهــر تاییــد  ــی ب گرفتــه اســالمی، زن
رســول را همیشــه و هــر جــا همــراه داشــت. 
رســول،  از  پــس  سیاســی  تنش هــای  در 
ــن  ــس گرفت ــرای پ ــی )ع( ب شمشــیر زدن عل

فت  خال
اهلل  رســول 

تهدیــد کننــده اســالم 
ــد  ــی خواه ــه کس ــا چ ــت. ام اس

ــداز  ــود از آِه جان گ ــغ خون آل ــه تی ــت ک گف
ــر اســت؟ فاطمــه ای کــه  فاطمــه )س( برنده ت
بایــد می بــود تــا نشــان دهــد مســلمانان 
چیــزی جــز ادعــای ایمــان ندارنــد و تســلیم 
بــاال و پایین هــای زمانه انــد. بایــد می بــود 
ــه انصــار و مهاجــر را  ــا شــبانه قفــل در خان ت
بزنــد کــه کیســت یــاور دختــر رســول خــدا؟ 
کیســت حامــی نــصِّ صریــح قــرآن؟ کیســت 

یــاور علــِی خانه نشــین مــن؟...
دِر ایــن خانه هــای طلســم شــده بســته مانــد 
ــاش در  ــی ف ــه )س( مذاب ــدای فاطم ــا ص ام
قلبشــان ریخــت. شــرمی کمرشــکن را در 
ــاد هــر مســلمانی کاشــت و هــر نامســلماِن  ی
جویــای حقــی را بیــدار کــرد. حتــی همــان از 

خــدا بی خبرهــا را!
ــه  ــن )ع( در صحن ــا حضــور امیرالمومنی  و ام
ــا نیســت کــه فاطمــه  ــه ایــن معن سیاســت ب
)س( کنــار بنشــیند و دغدغه هایــش را جــوری 
دیگــر رقــم بزنــد. زهــرا پابه پــای حاکــم 
را  آینــده  می شناســد،  می فهمــد،  مدینــه 

می بینــد ، 
ک  مــال

و  آدم شناســی  دارد، 
و  ارکان  و  می کنــد  جریان شناســی 

ــر چــه در  ــد. اگ ــی می دان ــه خوب ــط را ب ضواب
مقطعــی از زمــان نیــازی بــه حضــور مســتقیم 
ــا فهــم سیاســی او  ــت نیســت ام او در حکوم
از حکومــت و متعلقــات آن بــی قیــد و شــرط 
ــه وقــت خــود حضــور  ــات اســت. و ب از واجب

می طلبــد. را  او  مســتقیم 
ــوان از  ــه می ت ــه فدکی ــه خطب ــی ب ــا نگاه ب
ــت و دانســت  ــوغ سیاســی درس گرف ــن نب ای
کــه بــاغ فــدک نــه تنها یــک ارثیــه از رســول، 
رکــن اقتصــادی حکومتــی اســت، نبــود بلکــه 
ایشــان درصــدد تــدارک آن بــرای امــام جامعه 
اســت. همچنیــن طلــب کــردن فــدک مبــدأ 
ــقیفه را  ــه س ــی اســت ک ــه خلفای ــراض ب اعت
بــر تشــییع رســول ترجیــح دادنــد، بــر رســول 

ــه  وصل
ــوط  نامرب

هذیان گویــی 
ــا توانســتند  ــد و ت زدن

ــی  ــد و وح ــب کردن ــی را تخری عل
رســول را نادیــده گرفتنــد. ایــن اعتــراض 
مقــدس را فقــط فاطمــه )س( بلــد بــود و مــی 
ــه  ــان خــروج و فتن ــه بهت ــود ک توانســت. او ب
بــه دامــن پاکــش نمی چســبید و هیــچ کــس 
هــم جرئــت چنیــن جســارتی را نداشــت چــرا 
ــجاعتی  ــت. ش ــوازم آگاه اس ــام ل ــه او از تم ک
ــه دارد کــه نمی گــذارد از ســرزنش هیــچ  زنان

ســرزنش 
ی  ه ا کننــد
 . ســد ا بهر
را  حقــش  شــجاعانه 
راه  در  و  می کنــد  طلــب 

ــدا...! ــق آن را ف ــت ح حکوم
ــد،  ــول باش ــده رس ــم او نماین ــود حک ــا ب  بن
ــر  ــاره جگ ــروی رســول باشــد، پ ــروی او آب آب
ــا امــان از طمــع طماعــان و  رســول باشــد ام
کج فهمــی جاهــالن، و بــاز هــم در کوچــه ای با 
چــادر خاکــی حکومــت می کرد...آنجایــی کــه 
نماینــده وحــی بــود و بایــد قــرآن فاطمــی اش 
را می خوانــد، از پله هــای پاییــن فهــم انســانی 

به 
تبییــن 

حکومــت  مبانــی 
و  پرداخــت  علــوی 
نادانــی سیاســی و دینــی 
ــه  ــیر ب ــک شمش ــک ت ت
دســتان مدینــه را به رخشــان 
ــا بغضــی کــه در گلویــش  کشــید و ب
بــود خطبــه خوانــی کــرد، و مردانــی که 
انگشــت بــه دهــان و زنانــی کــه فهمیــده 
بودنــد الگــوی زن سیاســی ایــن چنیــن 
قــدرت خطــاب و تحلیــل امــور را دارد. او در 

تاریــخ ایــن چنیــن حکومــت کــرد.
ــه  ــر هم ــه اش را ب ــه، خان ــن هم ــس از ای او پ
ــد و  ــِق آم ــدود ح ــده ای مع ــرد، ع ــم ک تحری
ــش را از  ــه )س( رحمت ــتند و فاطم ــد داش ش
ــر  ــا ه ــه ب ــد ک ــا باش ــت ت ــهر برداش ــن ش ای
امیرالمومنیــن  غاصبــان جایــگاه  فرصتــی 

ــوند. ــوا ش رس

بانویی که با چــــــادر خاکی 
حکومت کرد...

فاطمه سادات موسوی
کارشناسی روان شناسی
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ــه  ــم ب ــه حواس ــوِل همیش ــق معم ــودم. طب ــته ب ــی نشس ــط مهمان وس
بحث هــای آقایــان و خانم هــا بــود. برخــالف قوانیــن همیشــگی 
مهمانی هــا کــه از 15 نفــر حضــار همــه یــک صــدا هــم گوینــده بودنــد 
ــود و  ــان دار ب ــر می ــک نف ــان ی ــع آقای ــار در جم ــنونده، این ب ــم ش ه
ــدون  ــم ب ــی ه ــرد باق ــف می ک ــره ای را تعری ــادی خاط ــرارت زی ــا ح ب
ــود  ــرار ب ــن ق ــتان از ای ــد. داس ــال می کردن ــرا را دنب ــی ماج پلک زدن
ــر  ــردی از خــدا بی خب ــی ف ــازمان های دولت ــن س ــی از همی ــه در یک ک
ــک  ــاال می کشــد و ی ــن بنــده خــدا را ب ــل ای ــول ناقاب ــد میلیــون پ چن
آب خنــک تگــری هــم رویــش نــوش جــان می کنــد زمانــی هــم کــه 

ــود. ــته ب ــر کار از کار گذش ــود دیگ ــوع می ش ــه موض ــان متوج ایش
بــا تعریف هــای گــرم و هیجانــی آقــای مال باختــه کم کــم توجــه 
خانم هــای حاضــر در جمــع هــم بــه موضــوع جلــب شــد. همــه گــوش 
ــه کجــا ختــم  ــا ببیننــد آخــر ایــن حکایــت ب ــد ت و چشــم شــده بودن
ــه  ــا ب ــی طــول کشــید ت ــه شــرح داســتان دقایق می شــود. خالصــه ک
اوج قصــه رســیدیم بعــد از کلــی دوندگی هــای بی پایــان اداری از ایــن 
ســازمان بــه آن ســازمان، از ایــن اتــاق بــه آن اتــاق، یکــی از مدیــران 
رده بــاال ســازمان کــه از قضــا هــم خانــم بــوده پــی بــه موضــوع می برد و 
طــی اقدامــی متبحرانــه موضــوع را حــل و فصــل می کنــد و پول هایــی 
ــردد.  ــه حســاب برمی گ ــود؛ ب ــده شــده ب ــر فاتحه یشــان خوان ــه دیگ ک

ــد: ــان می یاب ــا جملــه جادویــی از ســمت مــرد پای داســتان ب
)این مدیر با این که خانم بود اما واقعا مدیر بود!!(

کم کم صدای حاضرین نیز بلند شد که:
-واقعاً مدیر این سازمان خانم بود؟

-خدا خیرش بده!!
-چه جالب!!!

-وا! مگر می شود؟؟
-عجبب، چه فکر خوبی کرده است!

درمیــان ایــن اظهــار فضل هــای جهــت دار و بی جهــت صداهــای زنانــه 
ــاور  ــا هــم ب ــرای آن ه ــه گــوش می رســید کــه نشــان مــی داد ب ــز ب نی
ــور  ــی حض ــه مدیریت ــن در عرص ــد این چنی ــته باش ــی توانس ــه زن اینک

پیــدا کنــد، ســخت اســت.

تجربه های مشترک، نمک های روی زخم.
تمــام زنــان فعــال در اجتمــاع بی شــک بــا شــدت ضعف هــای مختلفــی 
بــا تجربــه عینــی مشــابه بــه آنچــه در داســتان بــود، مواجــه شــده اند. در 
کنــار حامیــان، عــده ای از هم جنسانشــان هنــگام رویارویــی شــگفت زده 
بــه آنــان نگریســته اند و در باورشــان دچــار تردیــد شــدند یــا بــه شــکل 
بی رحمانــه ای اعتمــاد نکــرده و در نمونه هــای خیلــی شــدیدتر در 

ــا انــواع برچســب ها طــرد شــده اند. مقابــل او ایســتاده حتــی ب

شــاید گمــان می کردیــم اولیــن گام بــرای بهبــود اوضــاع زنــان و ایجــاد 
شــرایط بــرای ورود آنــان در عرصــه سیاســت و تصمیم گیــری برداشــتن 
ــا  ــه اســت؛ ام ــا قشــرهای متعصــب جامع ــه ب ــا مقابل ــی ی ــع قانون موان
درواقــع تغییــر بــاور و نگــرش زنــان بــه خــود و هم جنسانشــان شــاید 

ــد. ــی ترین گام باش ــن و اساس اولی
ــاالرانه  ــای مردس ــات و باوره ــد ادبی ــر می رس ــه نظ ــی ب ــی گاه حت
ــای  ــد، ج ــوخ کرده باش ــردان رس ــی از م ــن بعض ــه در ذه ــش از آنک بی
خــودش را در ذهــن زنــان مســتحکم کــرده و بــه شــکل های خــودآگاه 

ــد. ــدا می کن ــروز پی ــودآگاه ب و ناخ
ــدم  ــن ع ــز ای ــرده نی ــل ک ــان تحصی ــان زن ــی می ــف حت ــع االس م

از خویش بنالیم که جان 
سخن اینجاست

خودبــاوری دیــده می شــود تــا جایــی کــه در زمینه هــای کامــاًل زنانــه، 
ــد  ــم می دانن ــاذ تصمی ــرای اتخ ــتری ب ــت بیش ــردان را دارای صالحی م
ــد  ــاه آمــدن از عقای ــه کوت ــچ دلیــل دینــی و علمــی حاضــر ب ــا هی و ب

خــود نیســتند!
نهادینــه کــردن ایــن بــاور کــه زنــان می تواننــد در زمینــۀ حکمرانــی و 
مدیریــت نیــز بــا حفــظ هویــت خــود بــا کیفیــت قابــل قبولــی حضــور 
داشــته باشــند بــه همــان میــزان کــه بــرای عــده ای از مــردان ســخت 
ــم  ــان ه ــه آن ــرا ک ــب ســخت تر اســت؛ چ ــه مرات ــان ب ــرای زن اســت ب
ــا انــواع حرف هــای القایــی جامعــه مقابلــه کننــد و هــم  بایــد روزانــه ب
ــت دار، در ذهنشــان  ــکار کاشــته شــده قدم ــردن اف ــرای ریشــه کن ک ب

دســت بــه هرســی اساســی بزننــد.
واضــح اســت کــه نمی تــوان از تمامــی اقشــار بــه یــک شــکل و 
میــزان توقــع تــالش بــرای بهبــود اوضــاع را داشــت؛ چراکــه شــرایط و 
جبرهــای زندگــی در سرتاســر کشــور بــه صورتــی واحــد حاکــم نیســت؛ 
امــا از جامعــۀ نخبــگان انتظــار مــی رود کــه بــه مســائل بــا دیــد علمــی 
و عقالیی تــری نــگاه بیندازنــد و اهتمامــی در یافتــن راه صحیــح و 

ــند. ــته باش ــه داش ــی جامع ــکار عموم ــالح اف ــی و اص جهت ده

این جهان کوهست و فعل ما ندا!
ــت و  ــه را از مدیری ــه جامع ــی ک ــه آن زنان ــت ک ــر داش ــد در نظ بای
حکمرانــی زنانــه محــروم می کننــد، ابتــدا ضربــه چنیــن دیدگاهــی بــه 
ــه تصمیمــات اتخــاد شــده  ــان وارد می شــود؛ چــرا ک ــۀ خــود آن جامع
تنهــا از مجــرای نگاهــی مردانــه عبــور کــرده و نیازهــا و خواســته های 
ــه  ــت. زمانیک ــده اس ــه ش ــده گرفت ــه در آن نادی ــراد جامع ــی از اف نیم
ــه تمــام  ــراد جامعــه آســیب ببینــد، رفتــه رفتــه آســیب ب نیمــی از اف

افــراد جامعــه ســرایت خواهدکــرد و جامعــه ای رو بــه نابــودی خواهیــم 
ــد  ــن ماجــرا می توان ــاد ای ــه ابع ــگاه دیگــری ب ــا ن داشــت. همان طــور ب
ــرد  ــن رویک ــاید ای ــد، ش ــا باش ــدان م ــد و فرزن ــل بع ــه نس ــی ب خیانت
ــول  ــرای تح ــنی ب ــترده روش ــی گس ــت و حکمران ــه مدیری ــاوت ب متف
وضــع زندگــی بشــر باشــد. باتوجــه بــه اینکــه تجربــه انــدک کشــورهای 
ــوده  ــی ب ــه موفق ــز تجرب ــت نی ــه مدیری ــه عرص ــان ب ــر از ورود زن دیگ
ــا تعــدادی  ــان ب ــق ویژگی هــای زن ــد تطاب ــد ایــن امــر هــم می توان مؤی
ــت  ــه مدیری ــان ب ــه زن ــوی ک ــه نح ــد. ب ــت باش ــم مدیری ــول عل از اص
ــه  ــارات را ب ــر اختی ــد و راحت ت ــتری می دهن ــت بیش ــارکتی اهمی مش
ــد و  ــات رش ــد و موجب ــض می کنن ــود تفوی ــارت خ ــت نظ ــراد تح اف

ــد. ــم می آورن ــا را فراه ــرورش آن ه پ
ــد،  ــی ســازمان ها را فراهــم می کن ــات رشــد و ترق آنچــه امــروزه موجب
خالقّیــت و نــوآوری اســت و نمی تــوان بــه افــراد فرمــان داد کــه خــالق 
و نــوآور باشــند؛ خالقیــت و نــوآوری بــا ســبک رهبــری کنترلــی محقــق 
ــت و  ــۀ خالقّی ــت مشــارکتی الزم ــاز و مدیری نمی شــود بلکــه فضــای ب

نــوآوری اســت. 
و  تصمیم گیــری  شــده صالحیــت  گفتــه  نــکات  تمــام  کنــار  در 
ــا گــروه  ــرای جنســیت ی حکمرانــی اولویتــی از پیــش تعییــن شــده، ب
ــد  ــرد و بای ــیاری را در برمی گی ــای بس ــه مولفه ه ــدارد؛ بلک ــی ن خاص

ــد. ــاالری باش ــته س ــاب، شایس ــای انتخ مبن
امیــد اســت هــر روز شــرایط بــرای حضــور زنــان در عرصه هــای 
ــا  ــه ب ــده بلک ــی جنگن ــه در تقابل ــز ن ــان نی ــر و زن ــری مهیات تصمیم گی

ــد. ــوار کنن ــان را هم ــی زن ــود و باق ــیر خ ــازنده مس ــی س نگاه

فاطمه نادعلیزاده
کارشناسی مدیریت دولتی
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ــالب اســالمی اســت و  ــروزی انق ــالگرد پی ــن س ــل و دومی امســال چه
ــده گرفــت، حضــور مــردم و نقــش فعــال  ــوان نادی آنچــه را کــه نمی ت
آن هــا در رونــد انقــالب اســت. چه بســا اگــر مشــارکت مــردم نبــود ایــن 
انقــالب بــه نتیجــه نمی رســید! همان گونــه کــه در ســال 42 می بینیــم 
کــه چــون مشــارکت و حمایــت مــردم نبــود نــه تنهــا انقالبــی شــکل 

نگرفــت بلکــه حضــرت امــام نیــز بــه نجــف تبعیــد  شــدند.

زنان و جریان انقالب
ــان انقــالب شــد  ــان در جری ــوان منکــر نقــش زن ــان نمی ت ــن می در ای
ــت  ــان در حرک ــر زن ــود :»اگ ــم نب ــالب ه ــد انق ــا نبودن ــر زن ه ــه اگ ک
اجتماعــی یــک ملتــی حضــور نداشــته باشــند، آن حرکــت بــه جایــی 

ــق نخواهــد شــد.«  نخواهــد رســید، موف

ــانی  ــت:» آن کس ــکل گرف ــان ش ــور زن ــا حض ــرات ب ــن تظاه همچنی
ــان، هــم در دوران مبــارزه نقــش  ــد، می داننــد کــه زن کــه ســابقه دارن
ــک  ــی آن ی ــالب - یعن ــان دوران انق ــوص در هم ــم بخص ــتند، ه داش
ــش  ــد - نق ــروع ش ــی ش ــِی عموم ــت انقالب ــه حرک ــی ک ــال و نیم س
ــر  ــه اگ ــتند؛ ک ــن داش ــر و بی جایگزی ــش مؤث ــک نق ــان ی ــتند. زن داش
نبودنــد زنــان تــوی ایــن اجتماعــات، بالشــک ایــن اجتماعــات عظیــم 
ــه در  ــر اینک ــید؛ عالوه ب ــر را نمی بخش ــم، آن اث ــرات عظی ــن تظاه و ای
بعضــی جاهــا مثــل مشــهد مــا، اصــاًل شــروع ایــن تظاهــرات، از زنــان 
شــد. یعنــی اولیــن حرکــت عمومــِی مردمــی، یــک حرکــت زنانــه بــود. 
ــه  ــود ک ــد از آن ب ــد. بع ــرار گرفتن ــم ق ــرض پلیــس ه ــورد تع ــه م البت
ــود، هــم در  ــارزات این جــور ب ــاد. هــم در مب ــه راه افت حرکتهــای مردان
ایفــای نقــش در تشــکیل نظــام، هــم در دوران بســرعت پدیــد آمــده ی 
ــت، دوران  ــگ، دوران محن ــی دوران جن ــام؛ یعن ــکیل نظ ــد از تش بع

ــت«.  ــا رحب ــم األرض بم ــت علیه ــی اذا ضاق امتحــان ســخت؛ »حّت

ــا در  ــت آن ه ــزان اهمی ــان و می ــاره حضــور زن ــی )ره( درب ــام خمین ام
می فرمایــد: جنبش هــا 

ــت  ــران رخ داده اس ــه در ای ــی ک ــای اصیل ــا در جنبش ه ــما زن ه »ش

ــو  ــران و تنباک ــخ ای ــروطیت تاری ــش مش ــل جنب از قبی
هــم دوش بــا مردهــا قیــام کردیــد و همین طــور در 
انقــالب بزرگــی کــه در زمــان مــا واقــع شــده پیــش قدم 
بوده ایــد و نقــش شــما در ایــن نهضــت از مردهــا بیشــتر 
بــوده چــون وقتــی کــه شــما بــه خیابان هــا ریختیــد و 
ــا  ــد، مرده ــر کردی ــا تظاه ــا و توپ ه ــل تانک ه در مقاب
ــالب  ــروزی انق ــس از پی ــد. پ ــر ش ــان چندبراب قدرت ش
در امــر پاک ســازی و جهــاد و ســازندگی نقــش بزرگــی 
ــده  ــرادران رنج دی ــی ب ــب دلگرم ــد و موج ــا کردی را ایف

خــود شــدید.«  

ــون  ــروزی را مره ــن پی ــام ای ــرت ام ــن حض  همچنی
تــالش و زحمــات زنــان می داننــد:

ــه از  ــل از اینک ــم قب ــوان داری ــا از بان ــروزی را م ــن پی »ای
مردهــا داشــته باشــیم. بانــوان محتــرم مــا در صــف جلــو واقــع بودنــد. 
بانــوان عزیــز مــا اســباب ایــن شــدند کــه مردهــا هم جــرأت و شــجاعت 
ــا هســتیم و همیشــه  ــون زحمــات شــما خانم ه ــا مره ــد. م ــدا کنن پی

ــه همــه و همــه ملــت و همــه شــماها می کنیــم.«  ــا ب دع

زِن مبارز
ــه حضــور در تظاهــرات و  ــان انقــالب منحصــر ب ــان در جری حضــور زن
ــارزات حضــور داشــته  ــا نمی شــود، تعــداد بســیاری در مب راهپیمایی ه
و بــه شــهادت رســیدند. بــرای نمونــه خانــم مرضیــه حدیدچــی )دبــاغ( 
از فعــاالن در عرصــه مبــارزات سیاســی اســت کــه بارها توســط ســاواک 
دســتگیر شــده اســت. و او از همراهــان امــام خمینــی و محافظ شــخصی 
ایشــان در نوفــل لوشــاتو بــود. پــس از انقــالب اســالمی نیــز بــه عنــوان 
ــه همــراه آقــای  ــده ســپاه همــدان منتصــب شــد. او همچنیــن ب فرمان
ــام  ــه ام ــت داشــتند کــه نام ــی ماموری ــای الریجان ــی و آق جــوادی آمل

خمینــی را بــه گورباچــف برســانند.

مشارکت سیاسی زنان

از  امــام  حضــرت 
زنــان  آغــاز  همــان 

در  حضــور  بــه  تشــویق  را 
کردنــد: رفرانــدوم  و  انتخابــات 

»آنچــه الزم اســت تذکــر بدهــم شــرکت 
ایــران در  زنــان مبــارز و شــجاع سراســر 
رفرانــدم اســت. زنانــی کــه در کنــار مــردان بلکــه 
ــی  ــالمی اساس ــالب اس ــروزی انق ــان در پی ــر از آن جلوت
ــه  ــرکت فعاالن ــا ش ــه ب ــند ک ــته باش ــه داش ــتند، توج داش
خــود، پیــروزی ملــت ایــران را هــر چــه بیشــتر تضمیــن کننــد.« 
 ایــن مشــارکت سیاســی منحصــر بــه حضــور در انتخابــات و رفرانــدوم 
نبــوده و نیســت. حضــرت امــام نیــز در صحیفــه نــور زنــان را تشــویق 
بــه تصمیم گیــری و فعالیــت سیاســی و اجتماعــی طبــق موازیــن 
ــی  ــور سیاس ــم:» ام ــور می خوانی ــه ن ــت؛ در صحیف ــرده اس ــالمی ک اس
ــوص  ــم مخص ــه عل ــوري ک ــت، همان ط ــه نیس ــک طبق ــوص ی مخص
ــور سیاســی  ــد در ام ــا بای ــه مرده ــه نیســت. همانطــوری ک ــک طبق ی
دخالــت کننــد و جامعــه خودشــان را حفــظ کننــد، زن" هــا هــم بایــد 
ــد در  ــت کننــد و جامعــه خــود را حفــظ نماینــد. زن هــا هــم بای دخال
ــا  فعالیت هــای اجتماعــی و سیاســی هــم دوش مردهــا باشــند، البتــه ب

حفــظ آن چیــزی کــه اســالم فرمــوده اســت.« 
آنچــه ایــن روزهــا بــرای مــا مهــم اســت ایــن اســت کــه اگــر جامعــه ای 
ــه را  ــد عرص ــان بای ــد همچن ــی برس ــرفت و تعال ــه پیش ــد ب می خواه
بــرای فعالیــت زنــان آمــاده کنــد همان گونــه کــه مقــام معظــم رهبــری 
ــک  ــد، ی ــدا بکنن ــت حضــور پی ــک حرک ــان در ی ــر زن ــد:» اگ می فرمای
ــور  ــه ط ــت ب ــرت، آن حرک ــه و از روی بصی ــدی و آگاهان ــور ج حض
ــداری  ــِم بی ــت عظی ــن حرک ــرد. در ای ــد ک ــرفت خواه ــف پیش مضاع
اســالمی، نقــش زنــان، یــک نقــش بیبدیــل اســت و بایــد ادامــه پیــدا 

کنــد.« 
ایــن حضــور عــالوه بــر اینکــه موازیــن شــرع بایــد در آن رعایــت شــده 
باشــد بایــد آگاهانــه و بابصیــرت باشــد، کــه این آگاه بــودن به مســائل و 
بصیــرت داشــتن در امــور، امــری مهــم اســت. مــا حضــوری را میخواهیم 

ــه  ک
ــد و زن در  ــه نباش منفعالن

ملعبــه  اجتماعــی  عرصــه 
دســت دیگــران نباشــد خــود 

بیاندیشــد، خــود تصمیــم بگیرد 
و خــود جریــان راه بیانــدازد و 

ــن  ــی ای ــور اینچنین ــی حض الزمه
اســت کــه شــرایط بــرای او مهیــا 

ــود و  ــانی ش ــی انس ــه او نگاه ــود و ب ش
ــاع  ــانی در اجتم ــوان انس ــه عن ــش ب حقوق

ــود. ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ب
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یک انقــــــالب »زنانه«

نقش زنان در وقوع انقالب اسالمی ایران

حکیمه امینی
کارشناسی علوم سیاسی
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مردم تو را آنگونه می بینند که 
می خواهنــــد
پس بیش از حد درگیر نظرات آنان نشو!

جهت دسرتسی به نسخه اکرتونیکی این شامره 

از نرشیه ارغوان اسکن کنید.

جهت انتقادات و پیشنهادات و کسب 

اطالعات بیشرت برای همکاری به آیدی 

زیر مراجعه بفرمایید.

@Bahar_essiii
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سال دوم، شماره سوم
پاییز 1399
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