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از  که  است  ماهنامه ای  اندیشه«،  »دیده بان  الکترونیکی  نشریه 
سال 1399 آغاز به کار کرده و در تالش است تا برونداد تقابل های 
اندیشه ای در فضای مجازی را به صورت تحلیلی بازتاب دهد. 
»ژورنالیسم اندیشه« در واقع با بسط فضای مجازی تحوالت مهمی 
بنیادی،  مفاهیم  عملیاتی سازی  در  خوبی  ظرفیت  و  کرده  پیدا 
تغییر باورها و افکار ذهن جمعی دارد.  از همین رو ضرورت توجه 
در  موجود  اندیشه ای  محتواهای  به  مضاعف  تحلیلی-انتقادی 

فضای رسانه ای را مبرهن می سازد.
کیدات مقام معظم رهبری )حفظه اهلل(  »دیده بان اندیشه« مبتنی بر تأ
نخبگان  گاه سازی  آ و  تبیین  را  خود  رسالت  تبیین،  جهاد  برای 
جامعه از جریان تحریف در حوزه اندیشه می داند؛ بر همین اساس 
با ارائه خطوط محوری جریان های مختلف فکری در حل و توضیح 
مسائل انضمامی، به نقد منصفانه و عالمانه پروژه های روشنفکرانه 

و خوانش های ناصواب می پردازد.
این نشریه با انجام رصد هوشمندانه و هدفمند از فضای مجازی، 
و  حوزوی  اندیشمندان  مختلف  نظریات  و  ایده ها  از  گزارشی 
دانشگاهی در مورد موضوعات پایه ای و اقتضائی ارائه داده و تحلیل 
خود را مبتنی بر محورهای گزارش، بیان می دارد. ارائه جریان شناسی 
کالن طیف های مختلف اندیشه ای به منظور تبیین تقابل های 
که تولیدکنندگان این  مبنایی و بنایی آنها، هدف دیگری است 

نشریه دنبال می کنند.
تولیدات  از  است  گزارشی  اندیشه،  دیده بان  از  شماره  هر  ع 

َ
َمطل

دل  از  که  کشور  علمی  و  رسانه ای  فضای  در  موجود  اندیشه ای 
می گردد.  استخراج  پژوهش،  نیاز  مورد  محورهای  مهمترین  آن، 
گزارش نفیًا و اثباتًا مورد تایید یا رد  که مطالب این  بدیهی است 
کدام از این محورها، موضوع  تولیدکنندگان نشریه نمی باشد. هر 
مقاله ای ویژه برای تکمیل بخش دوم نشریه یعنی بخش »تحلیل« 
خواهد بود؛ در نهایت نیز اگر راهکارهای نظری و اجرایی نسبت 
به  مقاالت  نویسندگان  توسط  باشد،  داشته  وجود  محورها  آن  به 

مخاطبین عرضه خواهد شد.
این نشریه محفلی برای تبادل اندیشه هاست و بدین منظور از همه 
اساتید، نخبگان و مخاطبین خود دعوت می کند تا با ارائه مباحث 
کنند و با ایراد  کمک  و دیدگاه های خود به غنای مطالب نشریه 
انتقادات و پیشنهادات خود در باب موضوعات مطرح شده در 

شماره های مختلف، بر ارتقای فضای اندیشه ای نشریه بیفزایند.

رسانه  شناخت پژوهان  موسسه 
تحلیل  و  رصد  زمینه  در  فعال 
فضای  اندیشه ای  محتواهای 
مجازی و توسعه علوم شناختی و 

سواد رسانه.
www.shenakht.net
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15 1. حجاب 

15 الف( نسبت حجاب و عفاف 

16 ب( حجاب در ادیان 

17 ج( تحول حجاب در تاریخ  

18 د( قانون شدن حجاب 

21 ه( غیرت 

21 2. جنسیت 

21 الف( عدالت جنسیتی 

26 ب( نگاه جنسیتی به دانش 

27 ج( فمینیست و تفکیک جنسیت 

28 3. هویت زنانه 

28 الف( نقد تعریف غلط هویت زنانه 

28 ب( خواستگاه شکل گیری هویت زنانه 

30 ج( تبیین ابعاد سلبی هویت زنانه 

30 د(تحول هویت زنان ایرانی  

30 4. حضور اجتامعی زنان 

31 الف( تاریخ کنشگری اجتامعی زنان ایرانی 

31 ب( عامل رشد کنشگری اجتامعی زنان معارص 

33 ج( دیدگاه اسالم درباره حضور اجتامعی زنان 

35 د( موانع کنشگری اجتامعی زنان  

36 ه( آسیب شناسی کنشگری اجتامعی زنان 

54 1. مادری و تدبیر منزل 

54 الف( اهمیت مادری و تدبیر منزل 

55 ب( تاریخچه مادری و تدبیر منزل 

55 ج( نظریات فلسفی در باب مادری و تدبیر منزل 

56 د( نظر فمینیسم  در باب مادری و تدبیر منزل  

60 ه( نظر اسالم در باب مادری و تدبیر منزل 

63 و( نظر اندیشمندان مسلامن درباره مادری  

64 2. غیرت مندی و ناموس 

64 الف( واژه شناسی 

65 ب( غیرت در اسالم 

65 ج( غیرت نسبت به خانواده 

66 د( غیرت در جامعه ایرانی 

67 3. رابطه با اغیار 

68 الف( قوانین اسالمی ارتباط با مردان  

70 ب( ارتباط آزاد مردان و زنان  

بخش اول

گزارش رصد

بخش دوم؛ تحلیل

 فصل اول

حذف مسائل تاریخی زنان
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74 1. حق حیات 

74 الف( جایگاه حق حیات 

74 ب( حیات زنان در طول تاریخ 

75 ج( نظر اسالم در باب حیات زنان 

76 د( حقوق برش و حیات زنان 

76 2. مسائل حوزه هویت 

76 الف( شاخه فردی 

76 اول: جنسیت 

82 دوم: تحصیل  

86 ب( شاخه اجتامعی 

86 اول: شغل و کار 

93 دوم: مشارکت سیاسی 

96 سه: تفکیک زنان رشقی و غربی 

97 3. مسائل حوزه فراغت 

97 الف( تاریخچه فراغت زنان ایرانی 

98 ب( فراغت های معارص زنان ایرانی 

98 یک: ورزش 

99 دو: ادبیات و رسانه 

102 1. حجاب 

102 الف( تاریخچه حجاب 

104 ب( ساحت توجه به مساله حجاب 

104 ج( وضعیت معارص مساله حجاب 

104 2. خشونت 

104 الف( چیستی خشونت 

ب( تاریخچه خشونت علیه زنان                                                     105       

107 ج( مبارزه ادیان با خشونت علیه زنان  

109 د( نقد دیدگاه فمینیسم درباره خشونت علیه زنان 

110 3. خانواده  

110 الف( مراحل تحول خانواده در ایران 

112 ب( جایگاه خانواده در غرب 

113 ج( زنان و استقالل از خانواده 

114 4. دینداری 

114 الف( فمینیسم اسالمی  

116 ب( فقاهت زن محور 

117 ج( نقد و ارزیابی فمینیسم اسالمی 

119 د( دیدگاه فقهای مسلامن درباره زنان 

بخش دوم؛ تحلیل

فصل دوم

برساخت مسائل جدید برای زنان

بخش دوم؛ تحلیل

فصل سوم

تغییر ساحت توجه به مسائل زنان
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سالگرد»استادفکر«

عالمه محمدتقی مصباح یزدی از فالسفه و اندیشمندان بزرگ جامعه اسالمی و شیعی،  در 
تاریخ 12 دی سال 1399 شمسی چشم از جهان فروبست. ایشان یکی از فعال ترین افراد در 
زمینه تولید آثار علمی و پژوهشی در عرصه های مختلف علوم انسانی و دینی و همچنین 
، وظیفه هدایت اندیشه ای  پرورش شاگردان حوزوی و دانشگاهی بودند که هرکدام امروز

جمعی را در اقصی نقاط کشور برعهده دارند. 
عناوین  با  زیادی  نشست های  و  همایش ها  بزرگ،  عالم  این  ارتحال  سالروز  دومین  در 
کشور برگزار شده و اندیشه و تالش ایشان برای اسالمی سازی علوم  مختلف در سراسر 
انسانی، مورد تقدیر قرار گرفت. در تهران نیز ستاد بزرگداشت ارتحال ایشان، همایشی را 
که  « در تاریخ دهم دی ماه در سال اجالس سران ترتیب داده  تحت عنوان »استاد فکر
علما، فضالء، اندیشمندان خارجی، شخصیت های لشکری و کشوری در آن حضور به هم 
، پرفسور لگن هاوزن، سیدحسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل  رساندند. سخنرانی رئیس جمهور
لبنان)تصویری( و آیت اهلل محمود رجبی)مدیر موسسه امام خمینی( از برنامه های این 
همایش بوده است. در این مراسم همچنین از 8 کتاب جدید عالمه مصباح یزدی)ره( با 

حضور رئیس جمهور رونمایی شد.
پیش از این نیز خانواده آیت اهلل مصباح با رهبر معظم انقالب دیدار و گفتگو کردند. ایشان 

در این دیدار جمالتی را در وصف شخصیت عالمه بیان نمودند:
، خلقّیات و  »علم فراوان، فکر خوب و نوآور، بیان رسا و واضح، انگیزه  تمام نشدنی و بی نظیر
رفتارهای شایسته و برجسته، سلوک و معرفت و توّجه معنوی و مانند اینها؛ اینها در آقای مصباح 
جمع بود. کتاب هایی که ایشان نوشته اند، چه کتاب های علمی، چه آنچه مربوط به اخالقّیات 
و معنوّیات و برای استفاده ی عموم و مانند اینها است، اینها را نباید گذاشت تعطیل بشود. 
نگذاریم این آثار کهنگی پیدا کند. خب حاال بعضی از کتاب ها، کتاب های علمی است، 
مثًال فرض کنید فلسفه؛ خب حفظش به این است که در حوزه در جاهایی که مقتضی است 
تدریس بشود؛ اّما برخی از آثار مکتوب ایشان آثاری است که باید در ذهن ها جایگزین بشود؛ 

بحث علم و فن و مانند اینها نیست؛ فکر است؛ باید در ذهن مخاطب بنشیند.«
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سالگردامیرکبیر

مهمترینرویدادهایجهاناندیشه/دی1401
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»کربالیی  فرزند  خان  محمدتقی   میرزا 
ک«  قربان« متولد یکی از محله های »ارا
کتابت  شغل  به  جوانی  از  که  او  بود. 
اوایل  داشت، در  شهرت  بزرگان  برای 
سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به مقام 
به دامادی خاندان  و  صدارت اعظمی 

سلطنت رسید. 
شئون  در  وی  زمان  در  مهمی  تحوالت 
نظامی   فرهنگی،  اقتصادی،  سیاسی، 
تاسیس  خورد؛  رقم  کشور  اجتماعی  و 
مظاهر  با  مقابله  »دارالفنون«،  مدرسه 
خرافی، بنای ساختمان امام زاده زید تهران 
بر  قرآی  آیات  چاپ  از  چاپخانه ها  منع   ،
کاغذهای باطله، ممنوعیت می گساری، 
مبارزه با جریان بابیت و قتل محمدعلی 
مالیات  عایدات  به  سامان دادن  باب، 
کشاورزی و تاسیس مدرسه نظامی در  و 

تهران، بخشی از این اقدامات است. 
از  برخی  موقعیت  امیرکبیر  اصالحات 
سفارتخانه ها و درباریان را متزلزل کرد. آن ها 
ناصرالدین شاه را تحت تأثیر قرار دادند و 
با این استدالل که امیر قصد توطئه علیه 
شاه را دارد، وی را به عزل امیرکبیر ترغیب 

کرده و او را به کاشان تبعید کردند. 
در نهایت نیز با دستور شاه، وی را در 18 
رساندند.  قتل  به  فین  حمام  در  دی ماه 
امام  حرم  در  هم اکنون  امیرکبیر  پیکر 

ع( مدفون است. حسین)
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انتصابدبیرشورایعالیانقالبهفتهسالمتروان

پیشنهاد  به  امسال  دی ماه  در 
فرهنگی  انقالب  شورای عالی  اعضای 
انقالب،    معظم  رهبر  موافقت  و 
،حجت االسالم والمسلمین  رئیس جمهور
دکتر عبدالحسین خسروپناه را به عنوان 
فرهنگی  انقالب  شورای عالی  دبیر 

منصوب کرد.
عبدالحسین خسروپناه زاده 1345 شمسی 
بر  عالوه  که  است  دزفول  شهرستان  در 
اجتهاد دروس حوزوی، مقاطع تحصیلی 
دانشگاهی را نیز تا دکتری پیش رفته است. 
ایشان بعد از فراغت از شرکت در جنگ 
تحمیلی، به مدت دوازده سال در درس 
خارج استادانی همچون آیات عظام وحید 
خراسانی، فاضل لنکرانی، جعفر سبحانی 

و ناصر مکارم شیرازی حاضر شدند. 
دانشگاه،   و  حوزه  در  تدریس  کنار  در 
تاکنون،   1374 سال  از  خسروپناه  استاد 
در کنگره ها و همایش های علمی داخلی 
و بین المللی شرکت کرده و در کشورهای 
، چین،  عربستان، انگلستان،  امارات، قطر
روسیه، ترکیه، گرجستان، لبنان،  سوئیس، 
سوئد، اندونزی، قزاقستان، ایتالیا و واتیکان، 

سخنرانی های متعدد داشته اند.
به  می توان  ایشان  مدیریتی  سوابق  از 
جانشینی مرکز مطالعات و پژوهش های 
فرهنگی حوزه علمیه قم،  سرپرستی معاونت 
پژوهشی حوزه علمیه قم و ریاست موسسه 

پژوهشی حکمت و فلسفه ایران اشاره کرد.

سالمت روان تا دهه های اخیر به عنوان دانشی مستقل قلمداد نشده و زیر مجموعه ای 
از فلسفه به شمار می آمد. می توان شروع فعالیت مراکز علمی در حوزه بهداشت روان را به 
سال 1930 میالدی ربط داد. در همایشی که در واشنگتن با حضور پنجاه کشور برگزار شد، 
مباحث مهمی همچون مشکالت روانی در کشورها، تاسیس مراکز کودکان دارای اختالل 
… مطرح گردید که خود موضوعات بسیار بنیادی و مهمی در راستای  عقب ماندگی ذهنی و

بهداشت روان در سطح جهان بود. 
سالمت روان به معنای بهزیستی شناختی، رفتاری و عاطفی می باشد. بهزیستی به معنای 
با  بتواند  خویش  توانایی های  شناسایی  با  فرد  یعنی  است؛  مطلوب  شرایط  در  زیستن 
مشکالت به نحوه موثری کنار آید، با خانواده و دوستان خویش ارتباط مفید و تاثیرگذار بر 
قرار کند و نقش اجتماعی اش را به خوبی ایفا کند. به طور کلی سالمت روان یعنی فرد توانایی 
لذت بردن از زندگی را داشته و تعادل بین فعالیت های زندگی و تالش برای دستیابی به 

تاب آوری روانشناختی ایجاد کند. 
سال 1320  تا  می باشد:  تاریخی  دوره  چهار  شامل  ایران  در  روان  بهداشت  تحوالت  روند 
وضعیت بهداشت روان بسیار نامساعد بود و کلیت بهداشت روان در چندین دارالمجانین 
… خالصه می شد. اواخر دهه 1320 تا  در شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان، شیراز و
1350 اداره بهداشت روانی تاسیس شد و روانپزشکی به عنوان زیر شاخه علوم پزشکی آغاز 

به فعالیت کرد. 
و  گرفته  روان شکل  زیادی در حوزه سالمت  برنامه های پژوهشی  انقالب اسالمی  از  پس 
روان پزشکی تهران شکل گرفت؛ این مساله روز به روز توسعه پیدا کرد و امروز در تمام مراکز 

خدمات جامع سالمت، کارشناسانی به مساله بررسی سالمت روان مراجعین می پردازند. 
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مباحثهدربابحقیقتومصلحت

ی  مجاز فضای  در  گسترده ای  بازتاب  که  امسال  دی ماه  مهم  یدادهای  رو از  یکی 
و  ملکیان  مصطفی  آقایان  یعنی  روشنفکری  جریان  افراد  از  تن  دو  مباحثه  داشت،  

یدآبادی بود.  احمد ز
در این مباحثه آقای زیدآبادی با تاکید بر اهمیت هویت ملی که برساخته از تاریخ، جغرافیا،  
فرهنگ و زبان ماست،  اینگونه بیان می کند که نباید در اعتراضات و نقدها،  لطمه ای به 

کشور و ساختارها و مرزهای آن وارد شود. 
در نقطه مقابل آقای ملکیان با تکرار این بحث که امیدی به اصالح وضعیت موجود ایران 
ندارد، هویت ملی را امری بیهوده دانسته و تفکر روشنفکری را از تعصب روی مرزهای 
جغرافیایی مبرا می داند. ایشان همچنین معتقدند که به دلیل عدم وجود سویه اخالقی و 
عقالنی در ساختار سیاسی حاکم بر ایران،  همواره حقیقت فدای مصلحت شده و همین 

مساله موجب شکل گیری اعتراضات می گردد. 
گروهی از تحلیلگران با نقد ادعاهای آقای ملکیان، انحصار اخالق در قانون گرایی کانتی و 
تفسیر عقالنیت به سودمندی و کارآمدی را از مهمترین مشکالت دیدگاه ایشان می دانند. 
همچنین تعریفی که جریان روشنفکری از حقیقت به طور کلی ارائه می دهد، مورد انتقاد 

شدید اندیشمندان مختلف است.
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تحلیلماهیتاعتراضات

مدرسه مطالعات هویت  باشگاه اندیشه 
عنوان  با  را  نشستی  امسال   دی ماه  در 
»حضور و غیاب دین در رویدادهای 1401« 

تشکیل داد. 
حسن محدثی از جامعه شناسان سکوالر 
کشور در این نشست با الهام گیری از مقاله 
»چشم اندازهای  عنوان  با  خود  جدید 
اجتماعی  خیزش های  درباره  نظری 
در  دین  ساحت  محاق رفتن  از  ایران«، 
آن  جایگاه  تضعیف  و  کنونی  جنبش 
گذشته  در  اثربخش  عنصری  عنوان  به 
تاریخی ایران یاد کرده و اینگونه استدالل 
نقش  فعال بودن  عدم  دلیل  به  که  کرد 
زندگی  زن  جنبش  در  دین  و  روحانیت 
آزادی، این جنبش خواهد توانست تا دو 
بافتار  در  را  عمیقی  توسعه  آینده،   سال 

فرهنگی و سیاسی ایران ایجاد کند. 
بازتاب  محدثی  آقای  صحبت  این 
گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشته 
و نقدهای زیادی را روانه ایشان ساخت.  
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که تحلیل 
محدثی دقیق نبوده و وقایع اخیر توانایی 

ایجاد تحول اجتماعی را ندارد. 
جنبش  طرفداران  از  ی  بسیار همچنین 
به  نقدهایی  واردساختن  با  نیز  اخیر 
حرکت  اینکه  به  نسبت  ایشان ،  کالم 
شود،  تلقی  ضددینی  حرکتی  آنها، 

انتقاد کردند. 
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مناظرهدربابگشتارشاد

 

در دی ماه امسال مناظره ای در موسسه سرچشمه و در قالب برنامه حسینیه ارشاد با عنوان 
« بین دو تن از اساتید دانشگاه یعنی آقایان حسین سوزنچی و  »گشت ارشاد؛  آری یا خیر

میالد دخانچی برگزار شد. 
میالد دخانچی در این مناظره با تاکید بر اینکه 
اوال معنای ِاستیت)state(  در ایران به درستی 
حکمرانی  سنتی  مدل  ثانیا  و  نشده  فهم 
فرهنگی در جوامع امروزی جواب نمی دهد، 
مدیریت  که  پرداخت  مساله  این  بیان  به 
گاهی  خودآ و  اختیار  عنصر  دو  با  استیت، 
گره خورده و تمام برنامه های آن  افراد جامعه 
نیز باید در راستای رشد این دو باشند؛  از این 
گشت ارشاد با هر دو  رو به نظر ایشان پدیده 
گاهی افراد در تضاد بوده  مولفه اختیار و خودآ
و نمی تواند تحوالت فرهنگی صحیحی را در 

جامعه امروزی پیاده کند. 
در نقطه مقابل این دیدگاه، حسین سوزنچی با 
نقد این نکته که در ساختار حکمرانی استیت، 
هیچ قانون فرهنگی وجود نداشته و همه چیز 
اینگونه  است،  شده  واگذار  مردم  اختیار  به 
توضیح داد که مخالفت با برخوردهای کیفری 
معنای  به  حجاب،  مثل  فرهنگی  مسائل  با 
نظر  به  نیست.  آنها  مورد  در  بی قانونی  رواج 
ایشان علیرغم مخالفت با مدل فعلی گشت 
ارشاد،  در مدل استیت، قوانین مدنی زیادی 
برای مسائل فرهنگی تعبیه شده که می توان با 
الگوگیری از آنها، مساله حجاب را در جامعه 
ایرانی برطرف ساخت. به بیان دیگر از نظر آقای 
سوزنچی حتی با فرض پیاده سازی مدل حکمرانی استیت در جامعه ایرانی نیز باز می توان از 

وضع قوانین مدنی برای حجاب دفاع کرده و آن را منشا تحوالت عظیم به شمار آورد. 

ارزیابی»نحوهوجودفرهنگ«
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و  کتاب »چیستی  بررسی  و  نقد  نشست 
سیدیداهلل  تالیف  فرهنگ«  وجود  نحوه 
تمدن  پژوهشکده  همت  به  یزدان پناه 
سالن  در  دیگر  مراکز  و  توحیدی 
اجتماعات دانشگاه باقرالعلوم برگزار شد. 
آقای یزدان پناه  نحوه وجود شعوری ارادی 
کتاب  را به عنوان نقطه عظیمت  انسان 
و  شعور  این  اینکه  بیان  با  و  کرد  معرفی 
دارد،   عهده  بر  را  معناسازی  وظیفه  اراده 
مهمترین مظهر معنا را کنشگری انسان در 
بطن جامعه دانست. از نظر ایشان وقتی 
انسان در موقعیت تعامل قرار می گیرد، آنجا 
به فشردگی معنایی یا ساختاری می رسد 

که همان فرهنگ را می سازد.
اینکه  به  اشاره  با  رشاد  آقای  ادامه  در 
فشردگی معنا شرط فرهنگ شدگی نه خود 
در  خورده فرهنگ ها  از  بحث  لزوم  بر  آن، 

اینگونه پژوهش ها سخن گفت. 
به  مولف  توجه  عدم  نیز  پارسانیا  آقای 
در  معانی  کنار  در  انسانی  انگیزه های 
فرهنگ را مورد نقد قرار داده و بر این مساله 
تاکید کردند که در فلسفه اسالمی مباحث 
زیادی برای تکمیل فرآیند فرهنگ شناسی 
وجود دارد که در اثر حاضر مورد غفلت واقع 
شده اند. ایشان همچنین به این مساله اشاره 
کردند که گرچه تعبیر مزاج و امتزاج می تواند 
اما  کند،  کمک  فرهنگ  مسئله  حل  در 
سطوح معانی با همه دعواها و درگیری هایی 
هم دارند که گاهی به سطح فرهنگ عمومی 

نمی رسد یا تبدیل به فرهنگ نمی شود. 
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سرمقاله

زنان و دختران از جمله گروه هایی هستند 
که نه اقلیت بلکه نیمی از جمعیت جامعه 
می دهند.  اختصاص  خود  به  را  انسانی 
این گروه در طول تاریخ فراز و نشیب های 
زیادی را به چشم دیده و همواره در تحوالت 
عظیم، به صورت مستقیم یا  غیرمستقیم 

سهیم بوده  است. 
پیدایش  و  صنعتی  زندگی  ظهور  با 
جنبه های جدید در زندگی بشریت، زنان 
نیز با مسائل و موضوعات جدیدی روبرو 
شده و نسبت به آنها دغدغه مند گشتند؛ 
این مساله محدود به جوامع غربی نمانده 
از  جهان  کشورهای  تمام  سرعت  به  و 
جمله ایران را در برگرفت.  از سوی دیگر با 
، توجه  کشور وقوع انقالب اسالمی در این 
حاکمیت و فرهنگ عمومی به گروه نسوان 
سراغ  به  را  تحلیلگران  و  شده  مضاعف 

بررسی مسائل مربوط به آنان فرستاد. 
جنبه های  مورد  در  زیادی  مسائل  امروزه 
که  دارد  وجود  زنان  زیست  مختلف 
خود  به  را  نظریات  از  حوزه ای  هرکدام،  
اختصاص می دهند؛ نکته ای که باید به 
آن توجه داشت این است که این مسائل 
همه از یک جنس نبوده و در سه دسته 

کلی قابل تقسیم هستند: 
برخی از اینها، در طول تاریخ همواره دغدغه 
تاثیر  تحت  ادوار  از  برخی  در  و  بوده  زنان 
فرهنگ های بیگانه، عده ای قصد دارند تا 
کرده و در واقع  آنها را از مساله بودن خارج 

ارزش را به ضدارزش بدل کنند؛ 
طول  در  که  هستند  مواردی  دیگر  برخی 
نبوده  زنان  دغدغه  و  توجه  مورد  تاریخ 
ُمصلحان  فعالیت  یا  تبلیغات  اثر  در  و 

اجتماعی، به مساله تبدیل شده است.
اگرچه  که  هستند  آنهایی  سوم،  دسته 
به عنوان مساله و دغدغه زنان در طول 
یخ حضور داشتند، ولی ساحت توجه  تار
به آنها در برخی از ادوار مخصوصا دوران 
معاصر تغییر کرده و چهره مساله جدید 

به خود گرفته اند.
نشریه دیده بان اندیشه به مقتضای رسالت 

تبیین گرایانه خود قصد دارد تا عالوه بر بررسی نظریات موجود در باب هرکدام از این مسائل، 
سیر تطور تاریخی آنها را در قالب سه جریان کلی بررسی نماید؛ از این رو در شماره حاضر پس 

از ارائه گزارش رصد، سه فصل عمده تقدیم می گردد:
فصل اول: حذف مسائل تاریخی زنان

در طول تاریخ بر اساس تقسیم کار نانوشته ای که بین زنان ومردان وجود داشته، زنان به دلیل 
وظیفه مادری و تربیت فرزندی که بر عهده داشتند، ماندن در خانه را ترجیح داده و بر همین 
اساس به تدبیر امور منزل مثل پخت خوراک نیز می پرداختند؛ اما امروزه عده ای با ادعای 
برابری کامل زن و مرد، مادری را موقعیتی معرفی می کنند که این برابری را به مخاطره انداخته 

و سبب ایجاد تهدیدات جسمانی، شغلی و اجتماعی برای زنان می شود. 
از سوی دیگر زنان همواره در طول تاریخ، به اینکه مورد حمایت و حفاظت پدران، برادران و 
همسرانشان واقع شوند، افتخار کرده و از آن حس امنیت و آرامش می گرفتند؛ اما امروزه برخی 
تحت تاثیر سوءبرداشت های فرهنگی و رسانه ای به طور کلی ارزشمندبودن این مساله را زیر 

سوال می برند. 
رابطه با اغیار مساله دیگری است که زنان همواره در طول تاریخ در چارچوب قوانین دینی و 
عرفی با آن برخورد می کردند اما امروزه با طرح دیدگاه ارتباط آزاد، عده ای به دنبال حذف تمام 

محدودیت های ارتباطی بین زنان و مردان هستند. 
فصل دوم: برساخت مسائل جدید زنان

علیرغم بنیادی بودن مقوله حیات و منزلت انسانی، در برخی از ادوار تاریخی زنان حیات 
را حق خود تصور نکرده و نسبت به آن دغدغه و مساله مندی نداشتند؛ اما با ظهور دین 
مبین اسالم، نه تنها حق حیات فیزیکی برای زنان به رسمیت شناخته شد، بلکه بر حیات 

اجتماعی و کرامت زنان نیز تاکید شد. 
هویت مساله مهم دیگری است که در هر دو شاخه فردی و اجتماعی امروزه مورد دغدغه 
زنان و دختران است. در شاخه فردی آن، مساله جنسیت و تحصیل وجود دارد که تفکرات 
، شعار برابری سر می دهند. در شاخه اجتماعی آن نیز مساله اشتغال  فمینیستی در هر دو
و مشارکت سیاسی زنان قابل توجه است که در اینها هم برخی با مبنای فردگرایی و برابری 

لیبرالی به دنبال خارج کردن زنان از محیط خانه هستند. 
فراغت، حوزه دیگری از مسائل را به خود اختصاص می دهد که امروزه بیشتر در دو حوزه 

ورزش حرفه ای و هنر و رسانه، زنان را مدعی ساخته است.
فصل سوم: تغییر ساحت توجه به مسائل زنان

حجاب همواره یکی از مسائل مهم فرهنگی و ارزشی بوده که امروز برخی سعی دارند تا آن 
را در ساحت سیاسی تبیین کرده و قضاوت در باب آن را به طیف های مختلف سیاسی 

واگذار کنند. 
خشونت علیه زنان نیز مساله دیگری است که همواره در طول تاریخ در اقصی نقاط جهان و 
تحت تاثیر سنت های اجتماعی و ِاعمال قدرت سیاسیون و دستگاه های حاکمیتی بوده 
و ادیان، تعالیم زیادی را برای مقابله با این خشونت نشر می دادند؛ اما امروزه این مساله از 

زاویه دید دیگری روایت شده و منشا خشونت علیه زنان، خود ادیان معرفی می شوند.
همچنین در طول تاریخ همواره بحث از مسائل مربوط به زنان و حقوق آنها، ذیل جایگاه این قشر 
از جامعه در بستر خانواده اتفاق می افتاد؛ اما امروزه مساله زنان به صورت مستقل مطرح شده و 

حقوق و وظایف آنان فارغ از وجود در خانواده و به صرف زنانگی آنها تعریف می شود.
دینداری و ارائه قرائت زنان از دین و حتی مرجعیت آنها نیز مساله دیگری است که تحت 
تاثیر تحوالت معرفت شناختی غربی و ظهور تفکرات پلورالیستی در فلسفه و هرمنوتیک، 

امروزه به مساله تبدیل شده است.
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جامعه انسانی، همواره متشکل از دو قشر 
آن  ترقی  و  حرکت  که  است  زنان  و  مردان 
گروی رشد هر دو قشر است؛ از این رو  در 
باید مسائل مربوط به هرکدام از اینها به طور 
تفصیلی مورد بحث تحلیلگران قرار گرفته و 

موانع تاثیرگذاری آنان مرتفع گردد. 
با  هم  آنکه  دلیل  به  زنان  بین  این  در 
غیرمستقیم  تاثیر  خود،  فرزندان  تربیت 
در  هم  و  دارند  جامعه  رشد  روند  بر 
، به صورت مستقیم اقدام  جوامع معاصر
سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت های  به 
می نمایند، از اهمیت باالیی برای تحلیل 

و بررسی برخوردار هستند. 
مربوط  مسائل  کثرت  و  تاریخی  تطور 
پیچیدگی های  تا  شده  باعث  زنان  به 
آنها  از  بحث  مورد  در  زیادی  اندیشه ای 
از  زیادی  حجم  و  باشد  داشته  وجود 
پژوهش های مکتوب و شفاهی متفکران، 
شماره  این  در  شود.  آنها  تحلیل  صرف 
اندیشه های مربوط  اندیشه،   از دیده بان 
قرار  گزارش  به حوزه زن و خانواده، محور 
گرفته  و تطورات تاریخی آنها مورد بررسی 

قرار می گیرد. 
از  بحث  ضرورت  از  بحث  مقام  در 
که  گفت  باید  زنان  به  مربوط  مسائل 
نیمی از جامعه انسانی را زنان و دختران 
به  مربوط  مسائل  و  می دهند  تشکیل 
بی اهمیت  و  حاشیه ای  اموری  آن ها، 
که  به گونه ای  می طلبد؛  پاسخ  و  نبوده 
به  این مسائل، می تواند منجر  از  غفلت 
پناه با اشاره به تنوع  بحران شود؛ زهرا داور
فرهنگی اقشار جامعه، بر ضرورت توجه 
حل  و  زنان  مسئله  به  اسالمی  حکومت 

کید می کند:  آن ها تأ
دو  یستی،  ز تجربه  و  نظریه ای  »پایگاه 
اجتماعی  وقایع  تحلیل  در  مهم  عامل 
است؛  اخیر  حوادث  به خصوص  و 
معمولی  خانواده  یک  در  که  کسی  مثًال 
بابت  از  اذیتی  و  شده  متولد  مذهبی  و 
با  است،  نداشته  هم  حجاب  داشتن 
حجاب موافق است و نمی تواند بپذیرد 
حجاب  برای  هیاهو  این همه  واقعًا 
است ولی کسی که پایگاه نظریه و تجربه 

یستی دیگری دارد، می تواند همه عمرش را صرف این موضوع می کند و بی حجابی  ز
برای او مهم است. 

سیاست گذار باید بر یک نقطه بایستد و تصمیم بگیرد و چشم خود را بر واقعیات نبندد؛ زن 
... موضوعاتی مسئله مند در جهان هستند و نباید کسی را به خاطر این موضوعات  و آزادی و
گردن انقالب و ... بیندازیم؛ بلکه به خاطر تغییرات جهانی و  کنیم و قرار نیست  متهم 

مدرنیته و ... به خودی خود این مسائل، مسئله مندی دارند.
ما  زنان  ولی  یم  دار دشمن  و  دوست  اعتراف  به  زنان  عرصه  در  یادی  ز پیشرفت های   
یکسری شکاف هایی را هم تجربه می کنند؛ برای مثال در بحث آزادی هنوز نظریه پردازی 
یم و درباره آن حرف نزده ایم و ساختار حقوقی باید حتی برای آزادی اعتراض  کافی ندار
هم تغییر کند؛ وقتی یک امر نو در موضوع زنان رخ می دهد، باید قاعده جدیدی وضع 
کمیت دینی هم داشته باشید و تصمیمات شما نظر دین  شود مخصوصًا وقتی شما حا

هم تلقی شود. 
ولی جهل، کم تجربگی و بی توجهی به امور مربوط به زنان، سبب می شود تا این گروه نقش 
خود را ایفا نکنند. باید دست از طفره رفتن برداریم و بپذیریم تعلیق موضوعات زنان نه 
اقتضای انقالب است و نه حاکمیت می تواند با این تعلیق امور را بگذراند. به عبارتی، نه 

اقتضای حکمرانی است و نه اقتضای انقالبی بودن«.1
فریبا عالسوند نیز مسئله مندی امور مرتبط با زنان و بهره گیری دشمنان جامعه اسالمی از آن ها 

برای تضعیف نظام را تبیین کرده است: 
»مسائل زنان همواره در 200 ساله اخیر پرجنب وجوش و حادثه ساز در جهان بوده است 
و منحصر به ایران هم نیست؛ ولی منحصرکردن آن به ایران یکی از بازی های رسانه ای 

است که در دوره ما با عبور از حقیقت صورت می گیرد. 
کاری حساب شده بوده و با  که نشان می دهد  کشور ما این قدر بزرگنمایی می شود  در 
به نحوی  و  کنند  بزرگنمایی  با دروغ،  گاهی حتی  را  تا مطالب  ابزار رسانه تالش شده 

غیرمنصفانه، خاص بودگی آن برای ایران را القا نمایند. 
بعد از انقالب هم انرژی زیادی که در مسئله زنان وجود داشته همواره پایه ای برای اعتراضات 

1. زهرا داورپناه، طفره رفتن از حل مسائل زنان به نفع کشور نیست، خبرگزاری ایکنا، 9 آبان 1401.

کردی  		 محمدحسین طاهری آ
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مدنی بوده است. در حادثه اخیر چند اتفاق رخ داد و از روش هایی استفاده شد که ما هم 
باید از آن استفاده کنیم. مسائل زیادی درباره زنان داریم که باید حل کنیم و در این تردیدی 

نیست و بنده طرفدار این موضوع هستم. 
انقالب اسالمی در بحث زنان و پیشرفت آن ها در مباحثی مانند حفاظت از سالمت 
... رکورددار است؛  مادران و نوزادان، حضور در دانشگاه ها و امید به زندگی و اشتغال و
این  متوجه  مردم  که  نداده  اجازه  کرده اند  ایجاد  دشمنان  که  تقابل سازی هایی  ولی 

تحوالت شوند.
آن قدر این تقابل سازی انجام شده است که برخی نبود استخر مختلط و سلف غذای 
مختلط در دانشگاه و رقص در فضای عمومی را مخالف آزادی تلقی می کنند و این موضوع 
که حجاب و آزادی در تنافی با هم هستند، آن قدر به دختربچه ها القا می شود که احساس 

می کنند در فضای بسته و دشواری تنفس می کنند. 
سال هاست که ما از صداوسیما می خواهیم تا در یک برنامه خوب و در شبکه ای پرمخاطب نه 
شبکه ای که افرادی مثل خودمان آن را می بینند برنامه ای با موضوعات زنان اجرا شود، ولی موفق 

نشده ایم. ازاین رو تبیین موضوعات عدالت جنسیتی و زنان نیاز جدی جامعه است«.1
بعد از بیان ضرورت بحث، باید گفت که پیام های رسانه ای مربوط به مساله زن را می توان در 

چند مساله دسته بندی کرد:

1.حجاب

کرده و در واکنش به  که افکار را درگیر خود  مساله حجاب، به جرات اولین چالشی است 
بحران های شکل گرفته، پیرامون آن، بحث هایی از جنبه های مختلف صورت می گیرد که در 

اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف(نسبتحجابوعفاف

یک: یکی بودن حجاب و عفاف

برخی معتقدند حجاب، نتیجه ملکه عفاف است؛ به عبارت دیگر از نظر اینان، کسی که 

1. فریبا عالسوند، چرا کشیدن چادر از سر یک زن غیرت مردان را تحریک نکرد؟، خبرگزاری ایکنا، 9 آبان 1401.

انسان با حجاب است، قطعا عفیف هم 
هست و بالعکس:

تابلوی عفافی است  و  برونداد  »حجاب 
که در هر جامعه ای حاکم است. اگر در 
حجاب  باشد،  ارزش  عفاف  جامعه ای 
را  ارزش  و  هنجار  آن  که  است  رفتاری 
اصلی ترین  می کند.  معرفی  ابزارهایی  با 
شرق،  در  پوشیدگی  فرهنگ  رواج  دلیل 
فرهنگ  در  حیا  و  عفاف  اصل  به  توجه 

شرقی است«.2 
این اعتقاد برخی را به این نتیجه رسانده 
که راهکار ترویج و شیوع حجاب  است 
امرونهی،  صرف  و  زور  نه  جامعه،  در 
تربیت  و  عفاف  خصلت  گسترش  بلکه 

عفیفانه آحاد مردم و بانوان است.

دو: یکی نبودن حجاب و عفاف

که عفاف  در مقابل برخی دیگر معتقدند 
از یکی،  و نمی توان  بوده  و حجاب یکی 

دیگری را لزوما نتیجه گرفت:
»در قرآن سیر طرح مسئله حجاب با سیر 
متفاوت  مسیر  دو  عفاف،  مسئله  طرح 
که  افرادی  که  نیست  این طور  هستند. 
قصد دارند در باب عفاف در قرآن تحقیق 
کنند، لزومًا باید در باب حجاب تحقیق 

کنند و برعکس. 
در   37 سوره  یعنی  قمر  سوره  از  عفاف 
ترتیب نزول و با طرح مسئله قوم لوط آغاز 
سوره های  در  حجاب  مسئله  ولی  شد؛ 
مدنی و از سوره 90 یعنی احزاب در آیه 59 

به صورت رسمی مطرح شد.
دو  حجاب  و  عفاف  مسئله  بنابراین   
هستند  مرتبط  یکدیگر  با  که  مقوله اند 
ولی یکی نیستند. ما یک تکلیف دینی 
را  عفاف  بار  ولی  یم؛  دار حجاب  برای 
برای  و  بکشد  دوش  بر  حجاب  نباید 
را  دیگری  راه  باید  جامعه  عفیف  شدن 

طی کنیم. 
زن  یک  در  عفت  نمایان کننده  حجاب 
است؛ یعنی بار حجاب روی دوش عفاف 

کردی، در آموزه های هیچ کدام  2. محمدحسین طاهری آ
از ادیان غیرتوحیدی هم برهنگی وجود ندارد، خبرگزاری 

، 15 آبان 1401. مهر

فریبا عالسوند  		
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است، نه عفاف بر روی دوش حجاب که 
بگوییم باید روی سر زنان چادر بکشیم تا 

عفیف بشوند. 
فلسفه  است  فرموده  احزاب   59 آیه 
پوشش سر این است که زنان به یکسری 
اذیت  از  و  شوند  شناخته  ویژگی ها 
زن  یک  یعنی  بمانند؛  امان  در  دیگران 
می کند  اعالم  خود  پوشش  به وسیله 
اهل  که  هستم  خانواده هایی  از  من 
و  مؤمن  و  نیستم  جنسی  بی بندوباری 

اهل طاعت خدا هستم. 
زنان  سر  بر  حجاب  باید  که  تصور  این 
کنیم تا عفاف حفظ شود، مسیر درستی 
نیست و از قرآن و روایات چنین برداشتی 

به دست نمی آید.«1

سه: عدم انحصار عفاف به زنان

نکته دیگر آنکه تأکید بر عفاف و حجاب، 
منحصر به زنان نیست و مردان نیز در این 
پیروزمند  علیرضا  مسئولیت اند؛  دارای  امر 

تأکید می کند: 

، شرایط حق الزام حجاب از  1.  عبدالکریم بهجت پور
سوی حاکمیت با رویکرد تنزیلی، خبرگزاری ایکنا، 27 

مهر 1401.

»گاهی درباره رعایت عفت در جامعه اشتباه می شود و تصور می شود که فقط خانم ها 
باید عفت را رعایت کنند و آقایان هرگونه که در جامعه حضور پیدا کنند منافی عفت 
جامعه  در  عمومی  عفت  تحقق  راستای  در  باید  حتمًا  نیز  آقایان  درحالی که  نیست؛ 

حدودی را رعایت کنند. 
حتی در امکان رعایت و تحقق حضور عفیفانه خانم ها نیز حتمًا نوع برخورد آقایان مؤثر 
است؛ یعنی آقایان باید از حضور عفیفانه خانم ها استقبال کنند، پذیرا و مشوق آن باشند 
و خودشان تشویق و تحریک به خالف نکنند. طبیعتًا ازاین جهت نیز آقایان مسئولیت 

دارند.«2 
امر  بر مسئولیت مردان در  نیز  مجید دهقان عضو هیات علمی پژوهشکده زن و خانواده  

حجاب، این گونه تاکید می کند: 
»در بحث نظر و حجاب، این موضوع مطرح است که سیاست جنسیتی قرآن چیست؟ 
یعنی آیا باید زنان محدود شوند یا اینکه هر دو باید مشمول این محدودیت شوند؛ قرآن قائل 

به محدودیت زن و مرد است و نه فقط زنان؛ 
وقتی ماجرای افک مطرح شد قرآن وعده عذاب الیم به مردانی داد که این تهمت را زدند 
ولی در مورد آن همسر پیامبر )ص( از تعبیر غافالت المؤمنات المحصنات استفاده کرد؛ 
یا به همسران پیامبر )ص( توصیه فرموده است که از ورای حجاب با مردان حرف بزنند و 
در قول خود خاضع نباشند تا مردان مریض به آنان طمع نکنند؛ یعنی باز ایجاد مشکل 

احتمالی را به مردانی نسبت می دهد که قلب بیماری دارند«.3

ب(حجابدرادیان

جنبه دیگری که پیرامون مسئله حجاب قابل بررسی است، نظرگاه ادیان الهی نسبت به آن 
کردی در تبیین پیشینه دینی حجاب می گوید:  است. طاهری آ

2. علیرضا پیروزمند، مسئولیت اجتماعی زنان به معنای تحمیل مردانگی نیست، وبسایت فرهنگ سدید، 8 آبان 1400.
3.  مجید دهقان، معنای غیرت صحیح از نگاه اسالم چیست؟، خبرگزاری ایکنا، 9 اسفند 1400.

عبدالکریم بهجت پور  		

علیرضا پیروزمند  		 مجید دهقان  		
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»آنچه در تفکر غرب از گذشته وجود داشته و ریشه در یونان و روم باستان دارد این است 
که مقداری برهنگی در میان غربیان وجود داشته که می توان این مسئله را در مجسمه هایی 
که از آن زمان به جا مانده مشاهده کرد؛ اما گذشته از این مقدار برهنگی که در تفکر غربی 
وجود داشته، تقریبًا تمام ادیان عالم اعم از توحیدی و غیرتوحیدی مسئله عفاف و به تبع آن 

حجاب را دارند. 
با نگاهی به ادیان گوناگون مانند هندو و بودا و ادیان هم طراز آن ها که جز ادیان توحیدی 
نیستند و در دسته ادیان شرقی قرار می گیرند، در هیچ کدام برهنگی مشاهده نمی شود. چادر 
در فرهنگ قدیم ایرانی از دوران هخامنشیان، اشکانیان و حتی ساسانیان نیز بوده و از آن 
زمان تاکنون تداوم پیدا کرده است. در قدیمی ترین دین توحیدی که یهودیت است مانند 
مسیحیت و اسالم زنان باید پوشیده باشند و تنها اجازه دارند گردی صورت و دست ها تا 

مچ را نپوشانند.
مسیحیاِن امروز در اروپا و آمریکا، تحت تأثیر فرهنگ لیبرالیسم، بسیاری از اصول خود را 
از دست دادند؛ اما با کمی دقت می توان فهمید که هنوز هم در دیرهای مسیحی حجاب 

وجود دارد و زن ها مقنعه ها و مانتوهای بلند و مردان نیز لباس های بلند می پوشند. 
پوششی که در اسالم به عنوان پوشش صحیح معرفی شده، در حقیقت تأیید آن چیزی 
است که از گذشته وجود داشت. بسیاری از احکام اسالم تأسیسی نیست؛ بلکه تأییدی 
است؛ مسئله حجاب نیز ازجمله مسائل تأییدی اسالم است؛ مقوله ای که در ادیان دیگر 

بوده است و اسالم آن را تأیید کرده است.«1

ج(تحولحجابدرتاریخ

مسئله پوشش، هرچند پیشینه تاریخی اش به قدمت وجود خود انسان می رسد، اما شاهد 
تحوالت فراوانی بوده که موضوع پژوهش و تحقیق دانشمندان قرار گرفته است؛ به نظر می رسد 
آنچه خاستگاه تغییر  آیا  که  بررسی این تحوالت، اهمیت خود را از این نکته اخذ می کند 
گاهانه بوده و درنتیجه، تغییر حاصل شده می تواند منشأ  بوده، امری معقول، ترقی بخش و آ
پیشرفت و تکامل انسانی قرار گیرد؟ یا خیر و بلکه بالعکس، عامل تحول در وضعیت پوشش 
و حجاب، امری موهوم یا توطئه ای برنامه ریزی شده، در جهت هدایت جامعه به سوی منافع 

سیاست گذاران بوده است. 

یک: تحول حجاب و توسعه فرهنگ

مهدی تدینی دراین باره می گوید: 
داشته  وجود  ایرانی ها  عموم  ذهن  در  دیرباز  از  غربی«  و  شرقی  »زن  درباره  »افسانه ای 
و عام وجود  که در ذهن خاص  و عوامانه ای است  از آن دوگانه های پوچ  این  است؛ 

داشته است. 
ــ چندان  ــ همین حدود 130 سال پیش  اروپا  نوزدهم  قرن  اواخر  در  زنان  لباس شنای 
تا نوک  از فرق سر  را  اندام زن  کل  الیه  با لباس محجبه ما نداشت. سه چهار  تفاوتی 
گردن باز بود ــ و امکان تخطی هم وجود  پا می پوشاند؛ فقط آرنج به پایین و صورت و 

 ، کردی، در آموزه های هیچ کدام از ادیان غیرتوحیدی هم برهنگی وجود ندارد، خبرگزاری مهر 1.  محمدحسین طاهری آ
15 آبان 1401.

الیتغیر  و  ثابت  امری  فرهنگ  نداشت. 
و  صناعت  به  »وابسته  بلکه  نیست؛ 
تمدن« است. وقتی تمدن پیش می رود، 

فرهنگ هم تغییر می کند. 
به عنوان  مدرنیته،  که  چیزهایی  از  یکی 
بشر  عمومی  تمدِن  مرحله  واپسین 
آزادی های  آورد،  همراه  به  انسان  برای 
و  اندام  بر  تملک  ازجمله  بود؛  فردی 
جسمانیت باوری. مدرنیته جسم را محور 
و  غرب  در  آزادی ها  این  قبول  کرد.  عالم 
شرق به یک اندازه سخت و پرهزینه بود و 

مقاومت برانگیخت. «2 

دو: تحول حجاب و توطئه سرمایه داری

در نقطه مقابل برخی دیگر معتقدند:
»الزم نیست راه دوری برویم. تا همین 100 
سال پیش حتی در قلب اروپا و آمریکا و 
کالسیک  سینمایی  فیلم های  در  حتی 
پوشش  از  قابل قبولی  سطح  هم  قدیمی 

زنان را شاهدیم. 
زنانی که لباس هایی پوشیده با دامن های 
بلند دارند؛ اما از یکجایی به بعد هرقدر 
پیش می رویم با ورود فرهنگ برهنگی به 

دنیای غرب مواجه می شویم. 
ماجرایی که مطالعه روند آن، ما را به اهداف 
می کشاند  پشت صحنه  لیبرالیستی 
برای  غرب  دنیای  می شویم  متوجه  و 
استفاده ابزاری از زنان به عنوان نیروی کار 
صنعتی،  انقالب  جریان  در  ارزان قیمت 
انقالب جنسی را هم رقم زد تا زن را از نظام 

خانواده بیرون بکشد. 
برابری  فریبنده  شعارهای  ورای  در 
به دست آوردن  به منظور  و  جنسیتی 
غربی  زنان  حقوق  حداقل های 
همچون حق مالکیت یا حق رأی، زنان 
و  نفس گیر  مبارزه ای  به  دست  غربی 
طوالنی مدت زدند و درنهایت هم بازنده 
این مبارزه بودند! چراکه اگرچه توانستند 
باالخره حق رأی داشته باشند یا بتوانند 
کنند، اما در  اموالشان را به نام خودشان 
اولیه،  حقوق  این  به دست آوردن  کنار 

تلگرامی  کانال  شرقی،  زن  افسانه  تدینی،  مهدی   .2
سخنرانی ها، 7 مهر 1401.

برخورد  نوع   
ً
حتما نیز  خانم ها  عفیفانه  حضور  تحقق  و  رعایت  امکان  در  حتی 

کنند،  استقبال  خانم ها  عفیفانه  حضور  از  باید  آقایان  یعنی  است؛  مؤثر  آقایان 
 
ً
آن باشند و خودشان تشویق و تحریک به خالف نکنند. طبیعتا پذیرا و مشوق 

ازاین جهت نیز آقایان مسئولیت دارند.

صد
ا ر
 ار
گ گ
ل 
 او
ر
ص
ب

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ی  
 د

/ 4
ه 6

مار
ش

17



مردان  التذاذ  برای  ابزاری  به  رفته رفته 
تبدیل شدند. 

تغییر  سرآغاز  غرب  در  صنعتی  انقالب 
در سبک زندگی مردم این سرزمین بود. 
اصلی  برنده  سرمایه داران  که  انقالبی 
کار  نیروی  تأمین  برای  و  بودند  آن 
از  را  زنان  برآمدند  درصدد  ارزان قیمت 

خانه بیرون بکشند. 
اینجا بود که در سایه شعار آزادی و برابری 
زن و مرد، جنبش های فمینیستی متولد 
شدند و زنان را با شعار برابری، اما با حقوق 
کارهای  میدان  به  ناچیز  دستمزدی  و 

مردانه آوردند. 
آن ها  از  را  زنان  زنانگی  باید  این میان  در 
می گرفتند و پیوند عمیق زن در خانواده 
را  مادری  جایگاه  و  نقش  به واسطه 

تضعیف کرده یا می گسستند. 
به  فمینیسم  جنبش  باز  اساس  این  بر 
میدان آمد و بحث کنترل بر بدن و تقبیح 
حوالی  در  ادامه  در  و  شد  مطرح  ازدواج 
به  غرب  در  جنسی  انقالب   19۶0 سال 

وجود آمد. 
برای جبران تبعات روابط آزاد و فرزندانی 
می آمدند،  وجود  به  روابط  این   از  که 
هم  بعدتر  و  جنین  سقط  از  قبح زدایی 
ی  ضدباردار قرص های  از  استفاده 
به  یک سو  از  که  اتفاقی  شد.  مطرح 
مردان آزادی بی قیدوشرط و بدون تعهد 

فرو  نیازهای جنسی مردان  ارضای  و  اقتصادی  برای مطامع  ابزار  به  را  زنان  و  می داد 
می کاهید.«1

د(قانونشدنحجاب

الزام به رعایت حجاب در جامعه و شکل قانونی دادن به آن، مهم ترین محور بحث ها پیرامون 
حجاب است که افراد زیادی در باب آن ایراد سخن کرده اند. 

یک: جریان شناسی نظرات

محسن زارعی برخی از دیدگاه ها دراین باره را شرح می دهد: 
» پس از انقالب با الزامی شدِن حجاب، این موضوع دوباره به بحثی پر چالش بدل شد. 
مدافعاِن حجاِب اجباری حتی ادعا کردند که برای حفظ حجاب، باید خون های پاکی 
ریخته شود. در موضِع مدافعاِن حجاب اجباری شاهدیم که توجه اصلی بر روی پوشِش 
زنان است. گفته می شود که آن ها سبب ساِز انحراِف مردان بوده و می باید پوشِش خود را 

مراعات کنند. 
در تعبیری این گونه عنوان شد که: »در رابطه بین زن و مرد، مردان ضعیف ترند؛ به همین 
دلیل خداوند مدیریت رابطه زن و مرد را به زنان سپرده است و از این دید، حجاب عامل 
اقتدار زن می گردد؛ لذا زنی که حجاب را رعایت نکند تضعیف می شود«. این موضعی 
بود که طیِف جریاِن سنتی نسبت به حجاب داشت؛ اما نواندیشان دینی کوشیدند تا از 

موضعی دیگر به بحث بپردازند. 
در جهان عرب، برخی به موضوع حجاب پرداخته بودند. متفکران ایرانی هم نگاهی دوباره 
به این موضوع کردند. عبدالعلی بازرگان از آن جمله بود. او با استناد به آیاِت قرانی، حجاب 

را به شکلی که در جامعه مطرح است، ضرورِت قرآنی ندانست. 
او گفت که حجاب در قرآن لزومًا به معنای پوشاندن موی سر و استفاده از روسری و مقنعه 
نیست؛ بلکه متضمن پوشش عرفی و پوشاندن اندام های در معرض تحریِک دیگران، 

به وسیله پارچه بوده است. 
پوشاندن  و  مرد  و  زن  میان  مناسبات  در  حریم  حفظ  دارد،  محوریت  قرآن  برای  آنچه 
زینت هاست که لزومًا شامل موی سر و گردن نمی شود. احمد قابل، دیگر متفکری بود که در 

این زمینه به بحث پرداخت.
قابل با تبیین مسئله حجاِب زناِن برده و همچنین با استنباط های قرآنی به این رأی 
رسید که نمی توان قاطعانه حکم کرد که وظیفه شرعی یک زِن متشرعه، پوشاندن موی 

سر و گردن است. 
به تعبیر مرحوم قابل: »با توجه به اینکه اساِس زیبایی در محدوده سر و گردن به زیبایی 
، دهان، لب، دندان، چانه و ترکیب آن ها برمی گردد و اسالم پوشاندن آن ها را  چشم، ابرو
که لزوم پوشِش آن،  گردِن زن بوده  واجب نکرده است، چه خصوصیِت جذابی در مورد 

کید مسلمانان قرار گرفته است؟«  این گونه مورد تأ
قابل به استحباِب حجاب حکم می داد و می گفت در همه شرایط، پوشانیدن سر و 

1. زهرا چیذری، فروکاهیدن زن به نمایش بدن، وبسایت فرهنگ سدید، 25 مهر 1401.

مهدی تدینی  		

در  اما  است؛  محترم  و  جالب  داشتند،  پوششی  چه  باستان  ایرانیان  اینکه 
آموزش  طب،  چه  آن ها  که  است  بی اهمیت  همان قدر  امروز  زندگی  با  ارتباط 
پا  عفونت،  درمان  و  تین  پال گذاشتن  به جای  امروز  گر  ا داشتند.  حمل ونقلی  یا 
و  ادعاها  مبنای  نیز  را  باستان  عهد  ایرانیان  پوشش  می توانید  می کنید،  قطع  را 

استدالل های خود قرار دهید.
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گردن مستحب است. محسن کدیور هم حجاب را در پیوند با ُعرف جامعه مورد داوری 
قرار داد. به اعتقاد او ُعرف جامعه تعیین می کند که پوشاندن سر و گردن واجب است 

یا مستحب.
به این معنا که اگر در جامعه ای بی حجابی، نزد عموم مردم برابر با بی عفتی قلمداد شود، 
پوشاندن سر و گردن واجب می شود؛ اما در جامعه ای که چنین قرابتی میان بی حجابی و 

بی عفتی وجود ندارد، نپوشاندن سر و گردن، خالف شریعت نیست. 
امیر ترکاشوند، دیگر محققی بود که به این موضوع پرداخت. او با نگاهی تاریخی به این رأی 
رسید که آنچه در زمان پیامبر به عنوان حجاب مطرح بوده، با آنچه امروز از آن سخن گفته 

می شود تفاوت های عمده ای دارد. 
او چنین عنوان کرد که: »امروز وقتی به واژه مقنعه و روسری در متون دینی برمی خوریم، آن را 
سراندازی می دانیم که دست کم ساتر تماِم مو و گردن است؛ اما معلوم نیست این واژه در 

عصر پیامبر کارکرد فوق را داشته و گردن و تماِم مو را دربرمی گرفته است. 
که دور  که در اختیارمان است، مقنعه را می توان معادل عمامه مردان  مطابق شواهدی 
پیشانی و سر پیچیده می شد دانست«. وی ادعا کرد که در زماِن پیامبر نیز وجوبی در امر 

حجاب نبوده است.
در نقطه مقابل حسین سوزنچی به نحو مفصل کوشید تا ادعاهای او را پاسخ دهد. او گفت 
که ترکاشوند برخی از عباراِت عربی را به اشتباه ترجمه کرده و همچنین بسیاری از روایات را 

نادیده گرفته است. 
سروش دباغ نیز در کتاب »حجاب در ترازو« کوشید تا از منظر اخالقی به این موضوع بپردازد؛ او 
کیدهای اسالم را بر موضع عفاف موردتوجه قرار داد؛ سپس  موضوع عفاف را برجسته کرد و تأ

ادعا کرد که رفتاِر عفیفانه می تواند هم در قالب پوشش سر و گردن عملی شود و هم در غیر آن. 
 ، او گفت رابطه ای ضروری میان عفت و پوشاندن گردن و موی سر وجود ندارد. به عبارت دیگر
کسی می تواند گردن و موی سر خود را بپوشاند و غیرعفیفانه رفتار کند. همچنین می تواند 
گردن و موی سر خود را نپوشاند و غیرعفیفانه رفتار کند.این هر دو مذموم است؛ چراکه 

عفت را پاس نداشته اند. این موضِع دباغ نیز با انتقاداتی مواجه شد. 
این گونه  در  است  بهتر  که:  کرد  عنوان  متنی  در  ی  غرو علی اصغر  نمونه،  به عنوان 

جدل ها اجازه دفاع به خوِد متهم هم داده شود.
ببینیم خوِد آیاِت متن بر این گفته ُمهر تأیید و صحت می نهند؟ آیا لغِت عرب اجازه 
که هر جا سخنی یا آیه با دلخواه ما مغایرت داشت، متوسل  فتح این باب را می دهد 
م اهل لغت است 

ّ
به تعدد قرائت ها شویم، بی آنکه حتی به معنای لغت آن گونه که تکل

مراجعه کنیم؟ 
اگر نیست و هدف از طرح مباحثی ازاین دست، جذب بیشتر بانوان به ساحت دین داری، 

یا دین ورزی است، حتمًا از این راه به هدف و مقصود دست نخواهیم یافت.«1

1.  محسن زارعی، جداِل فکری بر سر حجاِب شرعی، دین آنالین، 9 مرداد 1401.

دو: قید اجباری به جای قانونی

ازجمله بحث های دامنه دار در قانونی کردن 
اجباری«  »حجاب  تعبیر  ترویج  حجاب، 
توسط مخالفین و »حجاب قانونی« توسط 

موافقین است. 
تا  کوشیده  یادداشتی،  در  زمانیان  علی 
حقیقت  کرده،  بیان  را  طرفین  استدالل 
را  اجباری«  »حجاب  تعبیر  بجابودن  و 

اثبات نماید: 
از  نباید  که  باورند  این  بر  »کسانی 
استفاده  ی«  اجبار »حجاب  مفهوم 
کرد و بلکه باید آن را »حجاب قانونی« 
ایده شان،  از  دفاع  در  آنان  نمود؛  تلقی 
حجاب،  که  می کنند  استدالل  چنین 
ی  قانون گذار قوانین، مسیر  مانند سایر 
طی  دموکراتیک  و  درست  به صورت  را 
کرده و بدیهی است که شهروندان یک 
را  آن  و  باشند  قانون پذیر  باید   ، کشور

کنند.  رعایت 
از نظر ایشان، نباید حجاب را اجباری تلقی 
سخن  قانونی  حجاب  از  باید  بلکه  کرد، 
اشکال  شد،  بیان  که  استداللی  گفت. 
قانونی بودن،  بنیاِد  و  بن  در  دارد؛  اساسی 

اجباری بودن نهفته است. 
است.  اجباری  قانون،   ، دیگر تعبیری  به 
 ، اندرز و  پند  التماس،  سفارش،  با  قانون 
ازآن رو  تمنا،  و  خواهش  و  نصیحت 
آن  به  باید  جبرًا  افراد،  که  است  متفاوت 

زهرا چیذری  		

در ورای شعارهای فریبنده برابری جنسیتی و به منظور به دست آوردن حداقل های 
حقوق زنان غربی همچون حق مالکیت یا حق رأی، زنان غربی دست به مبارزه ای 
نفس گیر و طوالنی مدت زدند و درنهایت هم بازنده این مبارزه بودند! چراکه اگرچه 
توانستند باالخره حق رأی داشته باشند یا بتوانند اموالشان را به نام خودشان کنند، 
کنار به دست آوردن این حقوق اولیه، رفته رفته به ابزاری برای التذاذ مردان  اما در 

تبدیل شدند. 
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تن بدهند؛ که اگر چنین نکنند، مشمول 
مجازات و جریمه می شوند. 

همه قوانین اجباری اند. در این میان اما 
مسئله  حجاب  اجباری بودن  سویه  چرا 
را  بودنش  قانون  قانون،  زیرا  است؟  شده 
می کند:  تأمین  عنصر  دو  از  دست کم 
بروکراتیک  مشخص  مسیر  یک  در  اوًال 
به  دموکراتیک  شیوه ای  با  و  )پارلمان( 

تصویب رسیده باشد؛ 
و  گیرد  قرار  اجتماعی  موردپذیرش  ثانیًا 
کند؛  را مشروع تلقی  آن  شهود اجتماعی 
قانون مشروعیت اجتماعی داشته  وقتی 
زور  و  اجبار  احساس  شهروندان  باشد، 
نمی کنند و به نحو بدیهی و طبیعی از آن 

متابعت می کنند؛ 
شهود  با  که  ازآن رو  حجاب  قانون  اما 
سویه  است،  تعارض  در  اجتماعی 
جبری بودنش برمال می شود و موردتوجه و 

کید جامعه قرار می گیرد.«1 تأ

سه: دین و حجاب قانونی

* عدم الزام قانونی برای حجاب در دین

سید محمدعلی ایازی، معتقد است الزام به 
حجاب، مقتضای ادله دینی نیست: 

»فلسفه حجاب بر اساس آیات سوره نور 
کرامت زن و عدم آزار و اذیت  و احزاب، 
اوست؛ بنده حدود 80 تفسیر و کتب فقهی 
کردم و چیزی غیرازاین به عنوان  را بررسی 
فلسفه حجاب ندیدم. پس حجاب امری 

برای حفظ شخصیت زن است. 
مورد  در  بیان شده  آیات  دیگر  سوی  از 
نه  و  است  مؤمنان  درباره  حجاب 
و  مؤمن  میان  تمایز  لذا  غیرمؤمنان؛ 
میان  تمایز  آزاده،  و  کنیز  زن  غیرمؤمن، 
افراد الابالی و غیر آن و ... به عنوان فلسفه 

حجاب مطرح شده است. 
در اسالم عفت زن و خانواده مؤمن داریم، 
زیرا در  ولی عفت جامعه مطرح نیست؛ 
علی  امام  و  پیامبر  دوره  اسالمی  جامعه 
ع( و خلفا، اهل کتاب اصًال حجابشان  (

1.  علی زمانیان، حجاب قانونی یا حجاب اجباری؟، 
کانال تلگرامی سخنرانی ها، 2 مرداد 1401.

را رعایت نمی کردند و کنیزان هم حجاب نداشتند؛ لذا اگر مسئله عفت عمومی مطرح 
ع( باید برخورد می کردند، حتی کسانی مسلمان بودند ولی  بود پیامبر )ص( و امام علی )
اهل مباالت نبودند و خیلی مراعات نمی کردند بااینکه آیات حجاب هم نازل شده بود؛ 

همچنین کسانی بودند که عقل نداشتند لذا تکلیف هم نداشتند.«2 

* قانونی بودن امر به معروف در دین

آقای خالدالغفوری عضو هیئت علمی جامعة المصطفی ، در نقد نظر آقای ایازی معتقد 
است که حتی با فرض عدم وجود کالم صریح بر الزام حجاب اجتماعی در تعالیم دینی، این 

مساله در ذیل الزام عموماتی همچون امر به معروف و نهی از منکر  قرار می گیرد:
»در تعالیم دینی، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان امری الزامی وارد شده و حاکمان را 
ک تعیین معروف  مامور به اجرای آنها دانسته است. دو معیار عقل و شرع و نه متشرعه، مال
و منکر است؛ یعنی چیزی را که عقل و شرع بپذیرند، معروف است و آنچه را که این دو 
نپذیرند ولو متشرعین بپذیرند، معروف و منکر نخواهد بود؛ لذا عرف متشرعه در اینجا 
ک نیست. از سوی دیگر حالل خداوند تا قیام قیامت معروف و حرام آن منکر خواهد  مال

بود و این ربطی به خواست و اراده عرف ندارد.«3

ه(غیرت

 به مردان نسبت 
ً
از دیگر مسائل مرتبط با امر حجاب و عفاف، مسئله غیرت است که عمدتا

داده می شود و برپایه آن، از مردان انتظار می رود تا نسبت به عفاف و حجاب خود و بانوان 
وابسته به خود بی تفاوت نباشد. مجید دهقان در سخنان خود به غیرت پرداخته و با پذیرش 
، خاستگاه طرح این مفهوم در متون اسالمی را اصالح انحرافات  لزوم توجه به آن در دنیای امروز

ایجادشده در آن در جامعه عرب می داند: 
»مفاهیمی چون غیرت در آموزه های دینی آن هم با بسامد زیاد مطرح می شود؛ اگر ما در 
بافت تاریخی و بافت جنسیتی آن دوره بررسی کنیم، خواهیم دید متون روایی که به غیرت 
می پردازد معطوف به جامعه عربی است که غیرت در آن وجود دارد و دین قصد اصالح و 

2.  سید محمدعلی ایازی، حجاب مسئله فردی است، کانال تلگرامی سخنرانی ها، 7 مرداد 1401.
3.  خالدالغفوری، شرایط حق الزام حجاب از سوی حاکمیت با رویکرد تنزیلی، خبرگزاری ایکنا، 27 مهر 1401.

سید محمدعلی ایازی  		
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تحدید آن را دارد. مثًال فرموده است که ال غیرت فی الحالل؛ مفهوم این تعبیر وقتی دریافت 
می شود که بدانیم در آن زمان، مالکیت زن دست مرد و زن یک کاال در نزد مردان بوده است؛ 
بنابراین امام معصوم وقتی این تعبیر را به کار می برد یعنی قصد دارد مردان را از غیرت ورزی 

در امور حالل منع کند.
ک  ک هم ناپا در روایت دیگر داریم که غیرت بیجا نورزید زیرا سبب خواهد شد تا زنان پا
شوند. در روایت دیگر داریم که بر مؤمنات نباید غیرت ورزید، غیرت برای زنان فاجر است؛ 
یا غیرت برای مردی است که زنی در خانه دارد و فجور می کند؛ یعنی مرد نباید در اینجا 
کید قرار  بی خیال باشد؛ البته این موضوع در مورد عدالت و دفاع از سرزمین هم مورد تأ

گرفته است. 
در مورد دیگر بعد از فتح مکه، برخی گفتند اگر اسیر گرفتید از زنان کام جویی کنید و آن ها را 
به بردگی بگیرید و پیامبر )ص( به شدت از این موضوع ناراحت شدند و فرمودند اگر این ها 
مانند مادر و زنان شما هستند چرا این طور فکری درباره آن ها دارید؟ در اینجا از اینکه به زن فقط 
به عنوان یک کاالی جنسی نگریسته شود پرهیز داده است و زنان دیگر را هم کسانی مانند خواهر 
و مادر فرد می داند و امروز این موضوع برای جامعه ما خیلی مهم است و باید این تغییر رویه 

فکری را دنبال کنیم و از اینکه زنان در نگاه مردان فقط ابژه جنسی باشند، منع کنیم.«1

2.جنسیت

مسئله جنسیت زن و مرد، منشأ بحث های پردامنه ای میان متفکران شده است؛ این تحلیل ها را 
در سه بخش می توان ارائه کرد:

الف(عدالتجنسیتی

یک: مفهوم عدالت جنسیتی

* لحاظ تفاوت ها و توانایی ها

عدالت  مفهوم  توضیح  در  سعی  عدالت،  و  برابری  میان  تفاوت  تذکر  با  کریمی  مهدی 
جنسیتی دارد: 

1. مجید دهقان، معنای غیرت صحیح از نگاه اسالم چیست؟، خبرگزاری ایکنا، 9 اسفند 1400.

»مغالطه ای در دنیای مدرن شکل گرفته و 
آن فروکاهش عدالت به تساوی است که 

سبب شده تا حقوق زنان تضییع شود. 
در بحث نابرابری جنسیتی، دو جنس زن 
و مرد به لحاظ کارکردی با هم تمایز دارند 
، برخی نابرابری ها هم  و باوجود اصل تمایز
سوی  از  فرزندآوری  مثًال  می شود؛  ایجاد 
زنان سبب می شود تا در اشتغال و درآمد 

توزیع نابرابری فرصت ایجاد شود. 
که رسالت تربیت نسل آینده  در جایی 
اقتضا  شد،  گذاشته  بانوان  دوش  بر 
و  بیمه  مانند  فرصت هایی  که  دارد 
بگیرد  قرار  خانم ها  اختیار  در  اشتغال 
گر خانمی  تا این مسئله جبران شود؛ یا ا
خانه دار است باید جایگاه شغلی برای 

او در نظر گرفته شود. 
ن  که یک ز توقع داشته باشیم  نباید  ما 
این رسالت سخت را بر عهده بگیرد و 
نداشته  هم  ی  امتیاز هیچ  درعین حال 
باشد و بیمه و درآمدی هم به او تعلق 
هر  که  است  مصوب  بیمه  در  نگیرد. 
فرد فالن مبلغ بیاورد و بیمه شود؛ ولی 
که سرانه  خانم خانه دار درآمدی ندارد 
نابرابری  اینجا  در  لذا  بپردازد؛  را  بیمه 

رخ داده است. 
تفاوت های  باید  عدالت  تحقق  برای 
اگر  یعنی  بگیریم؛  نظر  در  را  فردی  میان 
دارد،  وجود  فرد  در  محدودیت هایی 
عدالت اقتضاء دارد تا امکانات بیشتری 

به آن ها بدهیم. 
همیشه  برابری  که  نیست  این طور 
پذیرفته شده باشد؛ در بسیاری از موارد ما 
به نابرابری ها نیاز داریم و باید به نحو دیگر 

آن را جبران کنیم. 
اختصاص  و  اختالط  از  پرهیز 
برای  فرصت های شغلی بدون اختالط 
زنان هم از مصادیق عدالت است. باید 
رسمیت  به  دو  هر  زنانه  و  مردانه  پایگاه 

شناخته شوند. 
به  زنانه  پایگاه  جوامع  برخی  در  ولی 
فلسفه  لذا  نمی شود؛  شناخته  رسمیت 
مردانه  پزشکی،  و  سالمت  و  الهیات  و 
هم  مکمل  باید  درصورتی که  می شود 

خالد الغفوری  		
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باشند و خدا دو رسالت متوازن و در عین 
متفاوت برای آنان قرار داده تا جامعه به 

تکامل برسد.«1 

*برابری زن و مرد

اندیشه  پایه  بر  را  عدالت  هیرانی  شاناز 
سیمون دوبووار چنین توضیح می دهد: 

که واژه جنسیت به عنوان یک  »از زمانی 
مطرح  اجتماعی  علوم  در  جدید  مفهوم 
شد، باب تفاسیر و تبعیض های مختلف 
هویت های  خاطر  به  مرد  و  زن  بین 

اجتماعی باز شد. 
انسان به عنوان زن یا مرد یا به صورت دو 
زندگی  و  می آید  دنیا  به  اساسی  جنس 
می کند، اما این جامعه و فرهنگ است 
توجه  با  را  مردانگی(  )زنانگی،  نقش  که 
شخص  برای  مفاهیم  این  از  درکش  به 

تعیین می کند. 
به  توجه  با  را  نقش ها  جامعه  وقتی 
سنت  و  فرهنگ  عرف،  ذهنیت ها، 
تعیین می کند، زنان را با بسیاری از قوانین 
محدود  اجتماعی  مختلف  اشکال  و 
می کند. در رابطه با این موضوع، سیمون 
دنیا  به  زن  »هیچ کس  می گوید:  دوبووار 

نمی آید، بلکه زن می شود.« 
می کند،  توصیف  سیمون  که  زنانگی ای 
خود  دید  از  که  نیست  شخصی  هویتی 
زن سرچشمه گرفته باشد، بلکه محصول 
ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تحت 
سلطه مردان است و در شکل، محتوا و 
ارزش های مردان تجسم یافته است.مفهوم 
بی عدالتی  می کند  بیان  جنسیت  تز  و 
به  مربوط  زنان،  وضعیت  در  نابرابری  و 
بلکه  نیست؛  آن ها  زیستی  ویژگی های 
از هنجارها، قواعد و ساختارهای  ناشی 
این  باعث  که  است  جامعه  فرهنگی 

نابرابری شده است. 
به این ترتیب می توان مفهوم جنسیت را 
برابر  فرصت های  و  حقوق  فراهم کردن 
تمام جنبه های  و شرکت در  زنان  برای 
تبعیض  بدون  اجتماعی  زندگی 

1.  مهدی کریمی، هدف غرب از جنسیت زدایی رشد 
اقتصادی است، خبرگزاری ایکنا، 4 خرداد 1401.

برابر  و موقعیت  ارزش  زنان  به  برابری جنسیتی  در  کرد.  تعریف  فیزیکی،  یا  جنسیتی 
ی را رد می کند و هیچ تفاوت و مانع  داده می شود. مفهوم جنسیت، بهانه های بیولوژ

یکی بین زن و مرد قائل نیست«.2 بیولوژ

دو: وضعیت عدالت جنسیتی

اندیشمندان در مقام بررسی وضعیت و شرایط کنونی جوامع نسبت به عدالت جنسیتی، بحث 
را از منظرهای گوناگونی پی گرفته اند. 

* ضعف ادراک عدالت نه خود آن

کرده است؛ در دیدگاه او، اهمیت معرفت و  احمد اولیایی، به مسئله ادراک عدالت توجه 
شناخت افراد از وضعیت عدالت جنسیتی در جامعه، از نظر تأثیرگذاری بر افراد و اندیشه ها، 

مهم تر از آن وضعیتی است که تحقق و واقعیت دارد: 
»ما در مسئله عدالت بحثی با عنوان ادراک عدالت داریم. ادراک عدالت با عدالت یک 
تفاوتی دارد. عدالت در مورد اینکه آیا در جامعه ای عدالت هست یا نیست بحث می کند 
اما ادراک عدالت در مورد اینکه مردم آن جامعه تصور می کنند در جامعه عدالت وجود دارد 

یا ندارد؟ سخن می گوید. 
به عبارتی ممکن است در جامعه ای عدالت باشد ولی مردم آن جامعه تصور کنند عدالت 
نیست؛ یا برعکس، ممکن است در جامعه ای عدالت نباشد، مردم آن جامعه تصور کنند 
که عدالت هست. بحث ادراک مقوله جنسیتی، از خود عدالت جنسیتی مهم تر است. 
چالش هایی که ما در بحث حقوق زنان و نابرابری میان زن و مرد داریم، بیشتر برمی گردد به 

مقوله ادراک عدالت جنسیتی نه خود عدالت جنسیتی. 
اصًال اهمیت ندارد که اآلن در جامعه ما عدالت جنسیتی هست یا نه؛ این ادراک چنان 
کامل  که واقعیت به طور  که بر واقعیت چیره شده و اجازه نمی دهد  قوی تر شده است 
خودش را نشان دهد. کلیشه های جنسیتی که تحت عوامل مختلف در ذهن من و شما 

شکل گرفته باعث شده تا نگاه ما به عدالت جنسیتی به گونه ای خاص شکل گیرد. 
ذهنی  کلیشه های  همین  ماحصل  هم  جنسیت  مقوله  به  ما  ذهنی  ادراک  از  بخشی 
است. مثًال: زن موجودی ضعیف هست، زن وابسته هست، زن استقالل مالی نمی تواند 

داشته باشد. 
تمام کلیشه های جنسیتی که ما به عنوان صفت برای زنان و مردان در جامعه به کار می بریم، 
کلیشه هایی هستند که ادراک ما را به یک سمت خاص سوق می دهد. این ها در ذهن ما 

ماندگار می شود و ادراک ما از مباحث را دست کاری می کند.«3 

* نبود عدالت در ساختارهای جهانی

اخوان صراف، در ترسیم وضعیت عدالت جنسیتی، بی عدالتی جنسیتی را امری ساختارمند و 
جهانی می شمارد: 

، 20 مهر 1401. 2.  شاناز هیرانی، درک مفهوم جنسیت، کانال تلگرامی جامعه شناسی زن روز
، ۶ شهریور 1401. 3.  احمد اولیایی، چالش های عدالت جنسیتی را باید از مسیر فرهنگ حل کنیم، خبرگزاری مهر

مفهوم و تز جنسیت بیان می کند بی عدالتی و نابرابری در وضعیت زنان، مربوط 
به ویژگی های زیستی آن ها نیست؛ بلکه ناشی از هنجارها، قواعد و ساختارهای 
به این ترتیب می توان  نابرابری شده است.  این  باعث  که  فرهنگی جامعه است 
زنان و شرکت در  برای  برابر  و فرصت های  فراهم کردن حقوق  را  مفهوم جنسیت 

تمام جنبه های زندگی اجتماعی بدون تبعیض جنسیتی یا فیزیکی، تعریف کرد.
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آن  و  دارد  کل جهان وجود  تبعیض، مشکلی اساسی در  رفع  بر عملیاتی نشدن  »افزون 
سوگیرانه بودن داده هایی است که در طراحی همه جنبه های زندگی بشر امروز همچنان 
نویسنده،  پرز  کریادو  ِاما  کروالین  نوشته خانم  نامرئی«  »زنان  کتاب  در  دارد. مثًال  جریان 
از  جدا  و  است  فمینیسم  مدافع  که  نویسنده  از  فارغ  بریتانیایی،  فعال  و  روزنامه نگار 
، این نکته قابل توجه است که او در این کتاب سوگیری داده ها در دنیای  دیدگاه های او

طراحی شده برای مردان را افشا می کند و برای این امر مثال های متعدد می آورد. 
که مردان در این مسئله تعمد و تقصیری نداشته اند و فقط چون  کید می کند  ی تأ و
ی است  کتابخانه ها طور کرده اند. مثًال قفسه های  از این جهات غفلت  مرد بوده اند 
که زنان که معموًال قدهای کوتاه تری دارند همیشه از چند طبقه آن محروم اند، طراحی 
معرض  در  بیشتر  تصادفات  در  زنان  دارد،  تناسب  مردانه  مختصات  با  پیاده روها 
کار  که به  آسیب هستند چون مثًال ایربگ اتومبیل به طور خاصی طراحی شده است 

نجات زنان نمی آید؛
میزان  تشخیص  با  می شود  کنیم،  منتقل  حقوق  و  فقه  به  را  توجهات  این  نظیر  اگر 
سوگیرانه بودن آن، متوجه شد که تا چه میزان استنباط بر اساس داده های سوگیرانه، برای 

زنان اشکال آفرین است. 
مثل اینکه به تشخیص مردان، جواز چندهمسری مردان به عدم حساسیت روانی زنان به 
رقیب به اندازه مردان، یا پایین تربودن نیاز جنسی زنان مربوط شود و این استدالل بر اساس 

داده هایی سوگیرانه است«.1

* نبود عدالت در بازار کار

معین خزائلی نیز این مسئله را نسبت به مقوله فرصت شغلی و دستمزد سنجیده است: 
»تالش برای محو عوامل تبعیض آمیز در تعیین دستمزد نیروی کار همواره یکی از اصول 
کار بوده و در بسیاری از اسناد این سازمان به ویژه  اساسی و پایه ای سازمان بین المللی 

کید قرار گرفته است.  اساسنامه آن، مورد تأ
بر اساس این اصل، میزان دستمزد نیروی کار باید فارغ از هرگونه عامل تبعیض آمیز به ویژه 
جنسیت تعیین گردد و درنتیجه، تفاوتی میان دستمزد زنان و مردان به واسطه جنسیت آن ها 

ِاعمال نگردد.
که  کار به حدی است  اهمیت این اصل در جلوگیری از استثمار و بهره کشی از نیروی 
سازمان بین المللی کار با تخصیص یک مقاوله نامه به آن، بر لزوم تساوی دستمزد برای کار 

1. زهرا اخوان صراف، نگاه درجه دوم به زن، در قرآن جایگاهی ندارد، خبرگزاری ایکنا، 7 دی 1401.

، بر لزوم برابری دستمزد میان  با ارزش برابر
کید ورزیده است. زنان و مردان تأ

اصل تساوی در دستمزد برای کار با ارزش 
به عنوان  آنچه  به  معطوف  صرفًا   ، برابر
دستمزد برای نیروی کار شناخته می شود 
این  دارد.  آن  از  فراتر  مفهومی  و  نیست 
مهم تر  و  باالتر  ارزشی  متضمن  اصل 
بهره مندی  حق  تضمین  آن  و  است 
اقتصادی  حقوق  از  انسان ها  همه  برابر 
انسانی  ذاتی  کرامِت  است.چراکه  خود 
شکلی  به  آدمیان  همه  می کند  ایجاب 
برابر از حقوق خود بهره مند شده و عاملی 
ناعادالنه و تبعیض آمیز سبب محرومیت 

یا امتیاز نگردد. 
به عالوه اینکه نابرابری جنسیتی موجود 
در زمینه بهره مندی از حقوق اقتصادی، 
غیرانسانی  و  ناعادالنه  تفاوت  به  صرفًا 
محدود  مردان  و  زنان  بین  دستمزد 
زنان  کشورها،  از  شماری  در  نمی شود؛ 
برای  مالی  منابع  به  دسترسی  برای 
سرمایه گذاری یا آغاز یک شغل یا حرفه 
با  کارآفرینی  یا  خوداشتغالی  به صورت 

موانع بسیاری مواجه اند.
درعین حال اگرچه عمده این موانع ناشی 
اجتماعی  غلط  سنت های  و  عرف  از 
فقدان  اما  است  جوامع  این  در  موجود 
این  در  مهمی  نقش  نیز  حمایتی  قوانین 
نابرابری جنسیتی در دسترسی به حقوق 

اقتصادی ایفا می کند. 
اعمال تبعیض جنسیتی در دسترسی زنان 
به تسهیالت و منابع مالی در عمل سبب 
می شود زنان به تدریج از محیط کارآفرینی 
استیفای  برای  آن ها  فضای  و  شده  طرد 
حقوق اقتصادی شان صرفًا به جایگاهشان 

به عنوان نیروی کار خالصه شود. 
گسترش  سبب  درنهایت  که  شرایطی 
استثمار  به  نسبت  زنان  آسیب پذیری 
برای  ما  می شود.  اقتصادی  بهره کشی  و 
نیروی  تساوی  از  جدای  کامل،  برابری 
، به تساوی کارآفرینان و منع تبعیض  کار

جنسیتی در آن نیز نیازمندیم«.2

و  دستمزد  در  تبعیض  زنان،  خزائلی،  معین   .2

زهرا اخوان صراف  		احمد اولیایی  		
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سه:عدالت جنسیتی و تفاوت های زن و مرد 

آنگاه که سخن از عدالت و تبعیض جنسیتی 
در حقوق می شود، یکی از مهم ترین نکاتی 
تفاوت های  می گیرد،  قرار  تأکید  مورد  که 
موجود میان جنس مرد و زن است. محققین 
عدالت  با  تفاوت ها  این  نسبت  درباره 
جنسیتی و اختالفات حقوقی و فقهی میان 

زن و مرد، نکاتی را مطرح کرده اند. 

* لزوم سنخ شناسی تفاوت ها

فاطمه موسوی در سنخ شناسی تفاوت های 
چنین  را  گوناگون  دیدگاه های  زن،  و  مرد 

برمی شمارد: 
و  زیستی  نظر  از  مردان  و  »زنان 
خصوصیات جسمانی تفاوت دارند، زنان 
و مردان حجم  زایمان  و  بارداری  توانایی 
بیشتری  جسمانی  قدرت  و  ماهیچه 
تفاوت های  این  از  گذشته  اما  دارند؛ 
، دو جنس چه تفاوت های  طبیعی آشکار

ذاتی و بنیادین دارند؟ 
برخی از متفکران معتقدند که جنبه هایی 
هورمون ها  )از  انسان  زیست شناسی  از 
ژن ها(  تا  مغز  اندازه  از  و  کروموزوم ها  تا 
سبب ساز تفاوت های احساسی و رفتاری 
حتی  است؛  مردان  و  زنان  میان  فطری 
تعدادی از ذات گرایان از تفاوت در روان و 

روح زن و مرد سخن می گویند؛ 
علمی  مختلف  تحقیقات  بااین حال 
تفاوت ها  این  که  نمی دهند  توضیح 
واقعًا چقدر مهم است و چگونه و با چه 
به  زیست شناختی  نیروهای  مکانیسمی 

رفتار اجتماعی پیچیده می انجامد؟ 
در مقابل تعداد بیشتری از متفکران علوم 
به دلیل  را  انسانی تفاوت های جنسیتی 
جنسیتی  اجتماعی شدن  و  یادگیری 
می آید،  دنیا  به  که  نوزادی  هر  می دانند. 
با  تعامل  در  و  دارد  مشخصی  جنس 
خانواده، مدرسه و رسانه به تدریج هنجارها 
با جنس  توقعات اجتماعی متناسب  و 

تلگرامی  کانال  مالی،  منابع  و  تسهیالت  به  دسترسی 
، اول اردیبهشت 1401؛ همچنین  جامعه شناسی زن روز
رجوع شود به رویینا شهابی، تن زن، خاستگاه تاریخی 
 ، سلطه و سرکوب، کانال تلگرامی جامعه شناسی زن روز

21 مهر 1401.

خود را درونی می کند. 
باشند؛  داشته  آرزوهایی  و  اهداف   ، رفتار  ، گفتار چه  می گیرند  یاد  پسران  و  دختران 
نان آور  و  رقابت جو  تا  تربیت می شوند  پسران  آن ها متفاوت است؛  اما جامعه پذیری 
ی  خانه دار امور  عالقه مند  و  مطیع  تا  می شوند  تربیت  دختران  و  باشند  خانواده 
که  یادگیری اجتماعی می پذیرند  و  تفاوت طبیعی  رویکرِد  هر دو  باشند.  ی  بچه دار و 
تفاوت های جنسیتی، پایه و اساس زیست شناختی دارند. تفاوت این دو رویکرد در ذاتی 

و بنیادی دانستن این مبناست. 
در دیدگاه اول تفاوت ذاتی زن و مرد به تفاوت در نقش ها و حقوق اجتماعی منجر می شود 
و در دیدگاه دوم تفاوت زنان و مردان به دلیل برساخت اجتماعی و حاصل یادگیری و 

درنتیجه متغیر و پویاست.«1

* تالزم موردی حقوق با تفاوت ها

مهدی مهریزی، با طرح دیدگاه هایی که به گونه ای، میان تفاوت زن و مرد و تفاوت حقوق آن ها 
تالزم برقرار می کنند، اینگونه می گوید: 

»نگاه ها در مسئله زنان یکسان نیست. می توان کسانی که از موضع دین صحبت می کنند 
را در سه گروه دسته بندی کرد؛ گروهی تحت عنوان »جریان سنتی« که ادامه جریان های 
گذشته هستند و هرچند دیدگاه های آن ها کمرنگ شده است اما هنوز وجود دارند. منابع 
مکتوب این گروه مربوط به دوره مشروطه به بعد است؛ زیرا هم زمان با انقالب مشروطه بود 
که جنبش های زنان شکل گرفت و عده ای از کسانی که دغدغه دین را داشتند، این نوع 
جنبش ها را برنتافتند؛ چراکه فکر می کردند جامعه با این حرکت ها به تباهی می رود؛ به طور 

مثال اعتقاد داشتند اگر دختر به مدرسه نرود، زندگی بهتری خواهد داشت. 
اولین کتاب های دینی و مذهبی در حوزه زنان هم در مواجهه با همین مسائل نوشته شد. 
دهه 40 آغاز مرحله دوم از دیدگاه های فقهی نسبت به زنان است. در ایران از حدود دهه 
40 به بعد یک نگاه جدید ایجاد شد که از کتاب های عالمه یحیی نوری آغاز و تا شهید 

مطهری، دکتر شریعتی و امام )ره( ادامه داشت. 
این افراد نگاه های قبلی نسبت به زن را تعدیل کردند؛ زیرا در نگاه قبلی تفاوت ها حداکثر 

، 14 شهریور 1401. 1.  فاطمه موسوی ویایه، اشاره ایی به نسبت ذات گرایی و فمینیسم، کانال تلگرامی جامعه شناسی زن روز

مهدی مهریزی  		
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بود، بحث حضور زن در اجتماع اصًال قابل قبول نبود و معتقد بودند زن باید در خانه بماند؛ 
اما در نگاه دوم، این افراد دایره را محدودتر کردند. آن ها اصل را بر این گذاشتند که زن و مرد 
کید می کنند؛ برای حضور اجتماعی زن نیز منعی  در جوهره انسانی برابر هستند و بر آن تأ
قائل نیستند؛ به این معنی که اصول را با شرایطی که دین گفته است، جایز می دانند و آن ها 

را توصیه نمی کنند. 
نکته بعد این است که تالش می کنند تفاوت ها، تبییِن عقالنِی انسان فهم داشته باشند؛ 
مانند کارهایی که شهید مطهری در کتاب حجاب و حقوق زن در اسالم انجام داد. از دهه 
70 به بعد نگاه سومی شکل گرفت و به جای تبیین عقالنی، یک نوع بازنگری در استنباط 
فقهی انجام شد؛ مثًال آیت اهلل جناتی، آیت اهلل صانعی، آیت اهلل معرفت و در لبنان عالمه 

فضل اهلل را می توان در این زمره قرار داد. 
کار آن ها این بود که فتاوای قبل در حوزه زنان را یک نوع بازنگری فقهی کردند و نتیجه 
این شد که در حدود 20 مورد از آن اختالفات بین زن و مرد -که در کل حدود 50 مورد 
بود- نظر دیگری دادند. در آخر نیز آن 20 اختالف را رفع کردند. از میان این سه دیدگاه 
اگرچه دیدگاه دوم دیدگاه غالب است ولی نگاه سوم در دانشگاه ها و مجامع علمی 

پذیرش بیشتری دارد.«1

* عدم تالزم حقوق با تفاوت ها

محمدعلی ایازی، تفاوت های موجود میان زن و مرد را به گونه ای نمی داند که موجب تفاوت در 
حقوق عمومی و شهروندی زن و مرد باشد؛ در دیدگاه او، سرشت زن و مرد یکسان است و این 

تکافؤ، با تساوی در حقوق، تالزم دارد: 
»فرضیه بنده این است که در حقوق عامه و شهروندی میان زنان و مردان هیچ تفاوتی وجود 
ندارد. بنده ابتدا به یکسری ادله عامه استناد می کنم. قرآن کریم وقتی به کرامت و جایگاه 
انسانی اشاره کرده است، هیچ فرقی میان زن و مرد قائل نبوده و جنسیت را در آن دخالت 
نداده است؛ منظور از خالفت، خالفت خداوند و تجلی جلوه های الهی است نه خالفت 

پیشینیان و در این تجلی، مسئله جنسیت مطرح نیست. 
ئکه را هم مطرح فرمود باز مسئله جنسیت مطرح نیست. وقتی خداوند  وقتی سجده مال

1.  مهدی مهریزی، سه دیدگاه فقهی مختلف درباره مسائل زنان، کانال تلگرامی نواندیشی دینی کیان، 9 آذر 1401.

کرده،  را هم مطرح  مسئله عرضه امانت 
همچنین  نیست؛  مسئله  جنسیت  باز 
در  روح  نفخه  بر  دال  شریفه  آیات  در 
نیست؛  مطرح  جنسیت  مسئله  انسان، 
از  از زن و مرد، نفخ های  زیرا انسان اعم 

روح الهی است. 
وقتی  که  هستند  آیاتی  هم  دیگر  دسته 
که  می کند  تعبیر  دارند  انسان  از  سخن 
فتبارک اهلل احسن الخالقین. دسته دیگر 
کرامت است؛ در آیات  بر  هم آیات دال 
مرتبط با حق حیات هم فرقی میان زن و 
مرد قائل نشده است. دسته دیگر آیات، 
آیات تسخیر است؛ این آیات منزلتی هم 

ناظر به بحث جنسیت نیست.«2

* تالزم کامل حقوق با تفاوت ها

سید علی میرموسوی در نقد دیدگاه ایازی، 
تالزم ادعایی او را نمی پذیرد و می گوید: 

میان  منطقی  رابطه  نوعی  باید  »ما 
اینکه  یعنی  بپذیریم؛  را  باید  و  هست 
امری  است  یکسان  مرد  و  زن  سرشت 
در  اینکه  ولی  است؛  هستی شناسی 
از  امری   ، خیر یا  برابرند  حقوقی  حوزه 

مقوله باید و ارزشی است.
حال سؤال این است که آیا می توان از این 
کرد؟  ایجاد  و تالزم  باید رسید  به  هست 
تالزم  عدم  قرآن  آیات  خود  بنده  نظر  به 
برخی  به  شما  خود  که  می دهد  نشان  را 
و  شهادت  و  طالق  و  ارث  ازجمله  آیات 
قصاص و ... اشاره کردید؛ شما می فرمایید 
این ها قابل توجیه است و بنده نمی گویم 
است  همیشگی  و  ابدی  تفاوت ها،  این 
که همسانی  ولی ادعای شما این است 
دارد  حقوقی  برابری  با  تالزم  آفرینش  در 
تالزم  این  قرآن،  خود  در  درحالی که 

پذیرفته شده نیست«.3

ب(نگاهجنسیتیبهدانش

و  جمله  این  نمی شود«؛  فیلسوف  »زن 
گوش  به  آن در حوزه دانش بسیار  نظایر 

2.  محمدعلی ایازی، حقوق عمومی زن و مرد از نگاه 
قرآن یکسان است، خبرگزاری ایکنا، 12 دی 1401.

3.  سیدعلی میرموسوی، حقوق عمومی زن و مرد از نگاه 
قرآن یکسان است، خبرگزاری ایکنا، 12 دی 1401.

سید علی میرموسوی  		
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غلط،  باورهای  از  سنخ  این  می رسد. 
زنان  علمی  جامعه  اعتراض  مورد  همواره 
نیز  آن  عوامل  و  خاستگاه ها  و  بوده اند 

پژوهش شده اند. 

یک: عدم انحصار علوم در جنسیت خاص

حسین شیخ رضایی، پس از تبیین مفهوم 
در  جنسیتی  تبعیض  بحث  در  جنسیت 
جنس  به  نسبت  که  بی عدالتی  دانش، 
تفصیًال  را  است  رفته  دانش  حوزه  در  زن 

بررسی می کند: 
»در حوزه جنسیت، دو اصطالح وجود دارد 
که ما حتمًا باید آن ها را از هم تفکیک کنیم. 
یکی مسئله ای است که ما می توانیم نام آن را 
»جنسیت بیولوژیک یا فیزیولوژیک« بگذاریم 
و دیگری مسئله ای است که می توانیم نام آن 

را »جنسیت اجتماعی« بگذاریم. 
در متون مربوط به مطالعات فمینیستی، 
این ها دو اصطالح مختلف هستند. اگر 
کنند،  صحبت  یک  بیولوژ جنسیت  از 
می کنند  استفاده  »سکس«  اصطالح  از 
یعنی، جنسیت به مذکر و مؤنث تقسیم 
جنسیت  اصطالح  از  گر  ا و  می شود 
 gender از  کنند  صحبت  اجتماعی 
صحبت می شود که به معنی مردانگی و 

زنانگی در اجتماع است. 
تأثیر  از  وقتی  که  است  این  مسئله 
می کنیم،  صحبت  علم  بر  جنسیت 
آنچه  یعنی  است؛   gender مقصودمان 

اجتماع به عنوان تلقی خودش از جنسیت می سازد و به فرد القا می کند. مثًال ما یک 
که فعًال فرض می کنیم طبیعی  یم  تمایز طبیعی بین جنس مذکر و جنس مؤنث دار
این  بگیریم  فرض  گر  ا حتی  است  مناقشه  محل  موضوع  این  خود  البته   – است 
ی این تمایز طبیعی مرد و  کروموزوم ها مشخص می شود – ولی رو جنسیت بر اساس 
یک و یک نظام باال و پایین  یک، جامعه یک نظام ارزشی، یک نظام ایدئولوژ زن بیولوژ

سوار می کند. 
مثًال مردانگی با قدرت و تفکر و حکمت و دوراندیشی پیوند می خورد و زنانگی با احساسات، 
مادرانگی و عدم عقالنیت و امثال آن. یا مثًال کاری که جنس مذکر در رابطه جنسی انجام 
می دهد تقدیس می شود و کاری که جنس مؤنث در رابطه جنسی انجام می دهد تقبیح 
می شود. ما هنگامی که از ارتباط جنسیت با معرفت و علم صحبت می کنیم، از این نظام 
کودک داده  که توسط عناصر فرهنگی از ابتدا به  برساخته اجتماعی صحبت می کنیم 

می شود و تا انتها با او همراه است.
بنابراین هنگامی که از جنسیت و تأثیر آن بر معرفت صحبت می کنیم، منظور تلقی ای 
است که اجتماع از تمایز جنسی بیولوژیک دارد و خیلی روشن است که از جامعه ای به 
جامعه دیگر یا در طول زمان می تواند متفاوت باشد، همان طور که ما به عینه می بینیم که 
، آن تمایز جنسیتی می تواند به  در جامعه خودمان یا در مقایسه جامعه ما با جوامع دیگر

شکل های مختلفی ارزش گذاری شود. 
ممکن است کسی در حوزه علم بگوید روش های فعلی علم ورزی، روش هایی مردانه است؛ 
مثًال »روش تقلیل دادن« یا »مطالعات کمی« یا »نگاه اتمی داشتن«، این ها روش هایی مردانه 

هستند. این در مقام توصیف است. 
از آن طرف در مقام ایدئال هم ممکن است کسی بگوید که بله نوعی علم ورزِی ایدئال 
یم و مثًال جور دیگری است. به جای  هست که می توانیم نام آن را علم ورزی زنانه بگذار
کمی، کیفی است و به جای اتمی، کل گرایانه است و به جای روش آزمایش، مبتنی بر 

روش تفسیر و همدلی است و امثال آن. 
در سنت معرفت شناسی غرب، در معرفت شناسی مدرن همیشه از »فاعل شناسا« صحبت 
می شود؛ یعنی، آن کسی که دانستن را به او نسبت می دهیم. وقتی از فاعل شناسا صحبت 
می کنیم، آن را درکلی ترین و انتزاعی ترین حالت در نظر می گیریم. نه مرد و زن بودن، نه ثروتمند 
و فقیر بودن، نه مربوط به این فرهنگ و آن فرهنگ بودنش مهم است و نه این که در آن نظام 
گفتمانی در کجا قرار گرفته است، رئیس است؟ مرئوس است؟ دانشجو است یا دانشمند و 
حتی از این که چه قدرتی دارد هم صحبت نمی کند و به طبع از مرد و زن بودن هم صحبتی 

نمی کند.«1

دو: نقد عدم حضور زنان در تاریخ علم

فهیمه زارع نیز در بیانی مشابه، از حضور کمرنگ زنان در تاریخ فلسفه انتقاد کرده، علل آن را 
نیازمند به بررسی می داند:

»ما تا قبل از دوره مدرن، نه فیلسوف خانمی در عرصه فلسفه جنسیت داشتیم و نه حوزه 
علمیه و حوزه فلسفه، متمرکز بر بحث جنسیت بود؛ و باوجود فلسفه مدرن و بعدازاینکه 
جنبش فمینیستی وارد عرصه انتقاد به دانش ها شد، توجه به این مقوله در داخل کشور هم 

آغاز شد.
که  کرد عبور از دوگانه هایی بود  که فلسفه فمینیسم برای خود تعریف  مهم ترین رسالتی 
اندیشمندان غربی آن را برای خود تعریف کرده بودند؛ برای این کار سه راهبرد طراحی و سه 

1.  حسین شیخ رضایی، واکاوی فمینیسم در زمانه ما، وبسایت زیتون، 17 اسفند 1400.
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طرح بیان کردند؛ راهبرد اول آن ها ارزیابی، بررسی و بازخوانی استعاره ها و تصویرپردازی های 
و  جنسیت مدار  جنسیت مند،  آن ها  عمده  که  بود  غرب  گذشته  فلسفه  تاریخ  سراسر 

مذکرمحور بود. 
میشل لدوف و برخی افراد دیگر مفصًال در آثارشان به آن پرداختند. در راهبرد دوم آن ها 
مطالعه ساختارزدایانه تاریخ فلسفه غرب را شروع کردند و کسانی چون آنجلیکا کافمن 
وارد این مقوله شدند و راهبرد سوم آن ها هم بازخوانی مجدد فلسفه غرب با نگاه زنانه بود 
که این گروه با نگاه همدالنه ای با اندیشمندان غرب به مطالعه پرداختند ولی دو گروه دیگر 

انقالبی تر بودند. 
یخ وجود داشته اند اما تفکر  که زناِن فیلسوفی در تار خانم آلن وایت، استدالل می کند 
غالب مردانه اجازه نداده است که فلسفه آن ها دیده شود. مواجهه فمینیست های اولیه 
با فلسفه )فیلسوفان فمینیستی که در موج اول حضور داشتند مانند کرافت و ...( این 
کردند و  که عقل را موجودی جنسیت زده نمی دانستند و فارغ از زن و مرد تعریف  بود 
بیان آن ها این بود که زنان به دالیل اجتماعی و فرهنگی از این عنصر دور مانده اند نه به 

دلیل جنس خودشان.
راهکار این گروه هم این بود که زنان باید شرایط خود را تغییر دهند تا بتوانند وارد ساحت 
اندیشه و فلسفه شوند. از دهه 70 به بعد، خردورزی های زنانه عمیق شد و به این نتیجه 
رسیدند که نگاه اولیه آن ها مقداری سطحی بوده است؛ لذا شروع به بازخوانی تاریخ فلسفه 

بر محور مفهوم جنسیت کردند.«1

ج(فمینیستوتفکیکجنسیت

که به مسئله زن و جنسیت مربوط است، جریان فمینیسم است؛ هرچند در  بحث دیگری 
بخش های دیگر به مناسبت نکاتی درباره این جریان و تأثیرات آن از لسان تحلیل گران ذکر شده 
است، اما در این بخش به نقل یک یادداشت درباره آموزه های این جریان و بررسی مختصر آن 
می پردازیم. زهره حسنی در یادداشتی تحت عنوان »زن علیه زنانگی«، درباره این جریان چنین 

آورده است: 
»پارادوکس بسیار مشخص فمینیست ها، مسئله تفکیک جنسیتی است. در اکتبر سال 
19۶۶ سازمان ملی زنان در کنفرانس واشنگتن اطالعیه ای با این مضمون منتشر کرد: »ما 
پیش فرض های رایج را مبنی بر اینکه مرد باید مسئولیت حمایت از خود،  زن و خانواده اش 
را به دوش بکشد و اینکه زن در موضعی قرار داده شود که بعد از ازدواج تمام عمر توسط یک 
مرد موردحمایت واقع شود یا اینکه ازدواج،  خانه و خانواده مهم ترین قسمت زندگی یک زن 

است و وظیفه مرد حمایت از اوست به صورت جدی رد می کنیم«. 
این شیوه برخورد دگماتیستی با مسئله زن و مرد، به طور حتم با پیامدهایی همراه است که 
بدیهی ترین آن در آسیب جدی به شخصیت زن در مقام مادر و شکست ارزش خانواده 

به عنوان نهادی مقدس بروز می یابد. 
به عبارت دیگر از نظر فمینیست هایی که به اختالط شدید زن و مرد بدون حفظ حریم زن 
می اندیشند،  پرورش نسل آینده و شناساندن آداب ورسوم زندگی و اخالق اجتماعی هیچ 

اهمیت خاصی ندارد. 
این موضوع به طور کامًال مشخصی با اهداف خود فمینیست های افراطی نسل سوم و 
چهارم در تعارض است چراکه تربیت نسل جدید دختران عمًال از چرخه نظریات آنان 

خارج می شود و تفکر واهی آنان را در طول زمان تبدیل به فسیل می کند. 
( نه تنها باعث  تصور چنین حالتی )اختالط کامل محیطی زن و مرد بدون هرگونه تمایز

.ک عرفان خیرخواه،  1.  فهیمه زارع، گزاره های زن ستیزانه در آرای فالسفه اسالمی، خبرگزاری ایکنا، 14 آذر 1401؛ همچنین ر
پدیدارشناسی آیین های محرم و فقدان زیست زنانه، روزنامه فرهیختگان، 24 مرداد 1401.

پررنگ شدن نقش زن در جامعه نخواهد 
شد و مقام او را ارتقا نخواهد داد بلکه با 
انسداد نقش محوری زن در کانون اصلی 
فروپاشی  خانواده،  یعنی  جامعه  تشکیل 
دنبال  به  نیز  را  اجتماعی  ساختارهای 

خواهد داشت. 
و  زن  اختالط  از  برداشتی  چنین 
اجتماعی  ترقی  از  نشانی  نه تنها  مرد 
سبب  بلکه  نیست  روشن فکری  و 
تضعیف کارکردی نقش مرد نیز می شود. 
مقابل  گروه  که  است  حالی  در  این 
فمینیست های  دل  در  که  نظریه  این 
نقطه  به  دارند،  قرار  تندرو  و  رادیکال 

مقابل این موضوع می اندیشند؛
بدون  زنانه  کامًال  محیط های  ایجاد 
هیچ گونه تماس و ارتباط و اصطکاکی با 
، ساختن  محیط مردانه و به عبارت دیگر

جهانی زنانه و بدون مرد. 
آنچه  نظریات  این  ی  هردو در 
است،  قابل مشاهده  پررنگی  به صورت 
ی از تعادل و منطقی  افراط وتفریط و دور
نوع  سالم  حیات  ادامه  الزمه  که  است 
و  تفکر  طرز  چنین  تجویز  است.  بشر 
بود  نخواهد  راهگشا  نه تنها  دیدگاهی 
حیات  انجماد  و  بن بست  به  بلکه 

معنوی انسان معاصر می انجامد.«2

وبسایت  زنانگی،  علیه  زن  سعدی،  حسنی  زهره    .2
فرهنگ سدید، چهارشنبه، 5 آبان 1400.

فهیمه زارع  		
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3.هویتزنانه

الف(نقدتعریفغلطهویتزنانه

برخی از محققین معتقدند هویت زنانه، امری 
مغفول است که از طرفی بدان توجه نمی شود 
 ، دیگر طرف  از  و  است  همگان  مغفول  و 
آنجا که درصدد تبیین آن برآمده اند، نادرست 

تعریف و صورت بندی شده است: 
»هویت جنسیتی به این معنا است که زن 
و مرد به عنوان دو جنس متفاوت، چطور 
وجه  این  می کنند.  تعریف  را  خودشان 
همواره  و  دارد  زیادی  اهمیت  هویت  از 
به طوری که  است.  بوده  چالش  مورد  نیز 
بر سر همین تعاریف هویت جنسیتی، 

جنبش های فمینیستی ایجاد شد. 
شاید بتوان گفت به دلیل تسلط مردان بر 
تاریخ و قدرت، همواره تعاریف و روایت های 
مردانه غالب بوده، به طوری که هویت زنانه 

مغفول مانده است. 
موجب  مردانه  هویت  تسلط  همچنین 
از  هویت  این  بیشتر  تلقی شدن  ارزشمند 
دیگر  سوی  از  است.  شده  جامعه  سوی 
نقش  به  معطوف  بیشتر  نیز  زنان  هویت 
خانوادگی در بستر زندگی زناشویی و مادری 

تعریف می شود. 
هویت  تا  شده  باعث  نگاه  دو  این  رواج 
دختران در جامعه به فراموشی سپرده شود. 
در همین راستا بحران هویتی دختران جامعه 
و گرایش آنان به سمت هویت و رفتارهای 

پسرانه بسیار دیده می شود. 
گم شدن  این  از  بخشی  حاضر  حال  در 
مفهوم دخترانگی در جامعه، معلول ضعف 
فرهنگ در بازتعریف دخترانگی و عدم توجه 

به نیازهای دختران می باشد.
به عنوان  »احساسات«  ویژگی  مثال  برای 
که در هویت دختران به  مهم ترین ویژگی 
اختالف  محل  بسیار  می شود،  برده  کار 
است و تعریف دقیقی از آن وجود ندارد. 
به دلیل عدم تعریف دقیق و تحت تأثیر 
ضعف  نشانه  را  آن  که  عمومی  فرهنگ 
دختران  احساسات  معموًال  کرده،  تعبیر 

ویژگی مثبتی شمرده نمی شود. 
نادرست،  بازنمایی های  و  خأل  همین 

تبعات منفی دارد. ضعیف نشان دادن این احساسات، اعتمادبه نفس دختران را نشانه 
می رود. تقلیل آن به نشانه های صورتی بودن، موجب نادیده گرفته شدن تفاوت های فردی 
آنان می شود. انکار این احساسات نیز حقوق طبیعی و هویت آنان را زیر سؤال می برد؛ 
همچنین بسیاری از دخترانی که شاید این سلیقه را نداشته باشند، از دایره دخترانگی 

حذف می شوند. 
درواقع دایره دخترانگی را چنان تنگ کرده که تعداد اندکی از دختران با قرائت رسمی موجود، 
مشروع و هنجار به حساب می آیند؛ بنابراین باید توجه داشت که در مسئله تعریف هویت، 
احساسات دختران را نه به عنوان نشانه ضعف بلکه به عنوان ویژگی و توانمندی مثبت برای 

ظهور و پیشبرد فعالیت های اجتماعی، فردی و خانوادگی نشان داد.«1

ب(خواستگاهشکلگیریهویتزنانه

سمیه حاج اسماعیلی دیدگاه های مختلف درباره خاستگاه شکل گیری هویت زنانه در تفکر 
فمینیستی را بررسی و مورد نقد قرار داده است:

»درباره منشأ هویت جنسی و نقش های اجتماعی مبتنی بر آن، رویکردهای متفاوتی 
تا  هورمون  از  انسان  یست شناسی  ز از  جنبه هایی  که  معتقدند  برخی  دارد.  وجود 
کروموزوم ها و از اندازه مغز تا ژن ها، موجب تفاوت های رفتاری بین زنان و مردان هستند. 
بدین معنا که واکنش ها و تجارب زنان و مردان با توجه به هورمون های پیش از تولد، دوره 

نوجوانی و بلوغ و در طول بزرگ سالی، متفاوت است. 
گرفته است؛ به اعتقاد آنها، پذیرش  این دیدگاه به شدت آماج انتقاد فمینیست ها قرار 
»ذات باوری بیولوژیک« با منافع زنان و مردان ناسازگار است. رویکرد دیگر در این زمینه، 
منشأ تفاوت های رفتاری را به فرهنگ و اجتماع اسناد می دهد. نظریه فمینیستی ازجمله 

مهم ترین رویکردها در این زمینه است.
با تفکیک  که  کوشید  و هفتاد میالدی  نظریه فمینیستی در خالل دهه های شصت 
جنس و جنسیت، در بحث های مربوط به هویت جنسی تغییر ایجاد کند. اصطالح 
که بدن زن و مرد را  کالبدی اشاره دارد  یکی و  جنس به آن دسته از تفاوت های بیولوژ
به نقش خاص وی در  تنها  این صورت، جنس زن  تعریف و مشخص می کنند.  در 

تولیدمثل اشاره دارد. 
بر این اساس، دیگر تفاوت هایی که ازنظر رفتاری و روانی بین زن و مرد وجود دارد، برخاسته 
از طبیعت و جنس زیست شناختی فرد نیست و متأثر از فرهنگ و اجتماع )جامعه پذیری( 

به وجود آمده اند. 
نظریه پردازان فمینیست با تکیه بر روانکاوی فرویدی، تفاوت های شخصیتی دختران و 

پسران را به گونه ای توضیح می دهند که چندان بر پایه تفاوت های بیولوژیک استوار نباشد.
مطالعات فمینیست ها درباره فرآیند جامعه پذیری نشان می دهد که چگونه تفاوت ها میان 
دختران و پسران و زنان و مردان، نتیجه آموزش های متفاوت به دو جنس در سنین کودکی، 

1. همان، دخترانگی تقلیل یافته و مغفول مانده!، وبسایت فرهنگ سدید ، شنبه 28 خرداد 1400.

شخصیتی  تفاوت های  فرویدی،  روانکاوی  بر  تکیه  با  فمینیست  نظریه پردازان 
تفاوت های  پایه  بر  چندان  که  می دهند  توضیح  به گونه ای  را  پسران  و  دختران 
نتیجه  و مردان،  زنان  و  و پسران  نباشد. تفاوت ها میان دختران  بیولوژیک استوار 
آموزش های متفاوت به دو جنس در سنین کودکی، نظام متفاوت پاداش و مجازات 
گریستن و پرخاشگری( برای دختران و پسران و  در مقابل رفتارهای واحد )مانند 

ارائه کلیشه های رفتاری به آن هاست.
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نظام متفاوت پاداش و مجازات در مقابل رفتارهای واحد )مانند گریستن و پرخاشگری( 
برای دختران و پسران و ارائه کلیشه های رفتاری به آن هاست. 

یاد  را  جنسیتی  نقش آموزی  به  مربوط  رفتارهای  دلیل  این  به  بچه ها  دیدگاه،  این  طبق 
گروه های جنسی هماهنگی دارد  ، رفتارهایی را که با انتظارات از  می گیرند که افراد دیگر

تشویق می کنند و رفتارهایی را که هماهنگی ندارد تشویق نمی کنند. 
فمینیست های پست مدرن نیز با به کارگرفتن کلمه »برساخته« درباره هویت، این عقیده 
که هویت معنایی ثابت و جوهری ندارد؛ بلکه با مجموع های از روابط  کرده اند  را مطرح 

اجتماعی افراد معنا می یابد و بازتاب نگرشی است که دیگران نسبت به فرد دارند. 
طبق این دیدگاه، هویت ها ناپایدار و سیال اند و انسان ها تحت شرایط فرهنگی، جغرافیایی 
و تاریخی و تحت تأثیر عوامل تصادفی، هویت هایی می یابند. بدین معنا که تصویر زن و 
مرد از خود، به منزله عضوی از یک جنس خاص، تحت تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی 
در حال تغییر مداوم است و نمی توان تعریف ثابتی از هویت جنسی ارائه داد؛ بنابراین تمام 
مرزهایی که تاکنون مرز زنانگی و مردانگی شناخته می شد، شکننده و نیازمند بازتعریف 

مستمر است. 
هویت را برساخته اجتماع دانستن، می تواند به معنای نادیده گرفتن نقش عاملیت فردی باشد. 
انسان ها اشیای منفعل و دریافت کنندگان بی چون وچرای برنامه ریزی جنسیتی نیستند و 
 ، گاهانه اقدام می کنند. ازاین رو خود نیز در ساختن هویت اجتماعی شان بر اساس انتخاب آ

هویت را می توان نتیجه تعامل عوامل تکوینی و اجتماعی و عاملیت فردی دانست. 
که ازجمله آن ها  عالوه بر اینکه اعتقاد به برساختگی هویت، پیامدهایی به دنبال دارد 
می توان به نسبیت ارزش های اخالقی، تغییرپذیری موقعیت ها و نقش ها، قابل دفاع نبودن 

تفاوت های حقوقی و توجیه ناپذیری نظام آموزشی ویژه زنان و مردان اشاره کرد. 
در تحلیل دینی، بحث پایدار از تفاوت ها آغاز شود نه از هویت. بدین معنا که با پیش فرض 
هدفمندی آفرینش، پس از اثبات تفاوت های تکوینی و ضرورت هماهنگی میان ویژگی ها، 

نقش ها و حقوق، نوبت به بحث هویت می رسد. 

هم  تکوینی،  تفاوت های  اساس،  این  بر 
هم  می کند،  اعالم  را  کارایی ها  تفاوت 
و  زنانه  پنداره  خود  در  تفاوت  ضرورت 
مردانه را توضیح می دهد، هم تفاوت نقش 
را  حقوقی  تفاوت های  هم  و  می طلبد  را 
تفاوت های  بنابراین  می دهد؛  توضیح 
کارایی های  بر  تکوینی زن و مرد سندی 
و  انسانی  برابری در جایگاه  ویژه در عین 

ارزشی است«.1

ج(تبیینابعادسلبیهویتزنانه

نعیمه پورمحمدی در تبیین سلبی هویت 
قید  از  تهی  زنانگی  که  می کند  تأکید  زن، 
مادری است و مادر بودن، جزئی از ذات و 

هویت زن را تشکیل نمی دهد:
»با وقوع فمینیست کالسیک، این برداشت 
نابرابری  باعث  مادری  که  شد  تقویت 
اجتماعی زن و مرد شده است و مادری 
لزوما  زن  کمال  و  نیست  زن  ذاتی  جزء 

فرزندآوری هم نیست. 
از هر چیزی که باعث رشد زن است باید 
پرهیز شود و مادری بر این اساس، مانعی 

1.  سمیه حاج اسماعیلی، فمینیسم و سیالیت هویت، 
، 28 آبان 1392. خبرگزاری مهر

زهره حسنی سعدی  		

سمیه حاج اسماعیلی  		 نعیمه پورمحمدی  		
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برای این موضوع است. مادرانگی در متن 
قرآن نیز تابو و نامقدس و راز مگو نیست 
و در مورد ریزترین جزئیات آن بحث شده 
مورد  در  آیه  توجهی  قابل  تعداد  است؛ 
جنین و شکل گیری نطفه و فرزند، شیردهی 
که  ... هم در سوره مریم ذکر شده است  و
نشان می دهد این فرایند رازمگو نیست که 
نباید از آن سخن گفت. برخی فرهنگ ها 
دوست دارند این را نهادینه کنند که نباید 
این  قرآن  ولی  گفت  سخن  این باره  در 

انگاره های باطل را پس می زند. 
همچنین قرآن تاکید ندارد که تنها راه بازیابی 
امر مقدس و تکامل، مادرانگی است بلکه 
اصرار دارد دوگانگی بین مادری و تقدس 
را بشکند و در سوره تحریم در آیات 10 تا 12 
با صراحت این موضوع بیان شده است؛ 
آسیه مادر نیست ولی الگو برای اهل ایمان و 
حتی مردان است و مریم هم که مادر است 

باز الگو هست. 
از منظر قرآن زنان و مادران در صورت اهل 
ایمان بودن و تقواداشتن، مقدس هستند و 
نه اینکه لزوما مادری یعنی تقدس و عدم 
آن یعنی عدم تقدس. بنابراین زنی می تواند 
هیچگاه ازدواج نکند ولی معلمی باشد 
هر  می کند،  مادری  شاگردانش  برای  که 
دختری ولو اینکه بچه دار نشود می تواند 
مادر شود؛ در الهیات مسیحی هم به هر 
زنی می توان گفت مادر ولو اینکه مادربودن 

را به صورت زیستی تجربه نکرده باشد«1

د(تحولهویتزنانایرانی

دسته دیگری از محققان، توجه خود را به 
تحوالت حاصل شده در هویت زنانگی در 
کرده اند؛ علی باغدار  طول تاریخ معطوف 

این تحوالت را چنین شرح می دهد: 
که در دوره مظفرالدین  از مقاالتی  »یکی 
آن ها  زنان  و  ما  زنان  عنوان  با  قاجار  شاه 
که  بود  شیرازی  میرزاعلی  از  شد،  نوشته 
کشورها  دیگر  و  ایران  زنان  مقایسه  به 
و  پرداخت  اشتغال  منظر  از  به خصوص 

1.  نعیمه پورمحمدی، تبیین دیدگاه اسالم و مسیحیت 
 9 ایکنا،  خبرگزاری  مادرانگی،  و  زنانگی  رابطه  درباره 

اسفند 1400.

اینجا نخستین جایی است که جامعه ایرانی به مسئله زن توجه کرد و در حقیقت ساخت 
زنانگی ایجاد شد. 

در این دوره، فرایند الگوی مقایسه تلفیقی از الگوی ایرانی اسالمی با تجدد غربی ایجاد 
گفتمان های انتقادی تحت تأثیر رویکرد فمینیستی غربی در تقابل با مردان  می شود و 
پررنگ می شود؛ بنابراین ساخت زنانگی مبتنی بر الگوهای غربی فمینیستی و سبک 
زندگی متفاوت، به خصوص از طریق داستان نویسی دنبال می شود که بر موضوعاتی مانند 
کید می شود؛ این در  دوستی قبل از ازدواج و انتخاب مرد موردعالقه حتی بعد از ازدواج تأ

حالی است که بیشتر مردان، چهره زنانشان را در شب ازدواج می دیدند. 
در این وضع، جایگاه تجدد غربی مقام باالتری از گفتمان های هویت دینی و ایرانی در این 
دوره پیدا کرد. این ساخت در دوره پهلوی اول هم رواج داشت؛ در دوره پهلوی اول بر نقش 
کید زیادی شد ولی سیاست های آمرانه حکومت طوری بود که  مادری و خانوادگی زن تأ
ساخت زنانگی زیر نظر حکومت باشد؛ به همین دلیل مراکز و انجمن هایی که در مخالفت 

با گفتمان پهلوی اول بودند تعطیل می شدند. 
مثًال دو نشریه داریم که حتی کامًال مروج بی حجابی و ضد حجاب دینی بودند، مانند نشریه 
دختران ایران و عالم نسوان ولی دستور توقیف این جراید صادر شد و در سال 1314 کانونی 
زیر نظر خود پهلوی ایجاد شد. در دوره پهلوی دوم در کتب آموزشی تالش شد تا ساخت 
زنانگی و زیست در مفهوم غربی آن موردتوجه قرار گیرد. درسی در کتاب فارسی به نام مادر 

جرج واشنگتن وجود دارد که الگوهای غربی را مورد تحلیل قرار می دهد. 
بااین حال این مفهوم در دوره پهلوی دوم به صورت ایده پردازی، نمود می یابد؛ مثًال مجله 
کرده، آرایش و پوشش زن غربی است؛ این هویت غربی تا  که تعریف  « الگویی  »زن روز

سال هایی که ایده حکومت اسالمی موردتوجه قرار گرفت، وجود داشت. 
در این دوره کسانی مانند شریعتی مطرح می کنند که ما یک الگوی پوپولیسم غربی و مدل 
شرقی داریم و باید قالب سومی را مبتنی بر زندگی حضرت زهرا )س( ایجاد کنیم؛ البته 
رویکرد شریعتی بیگانه از تفکرات غربی و شرقی نبود. الگوی دیگر هم توسط شهید مطهری 

معرفی می شود که عمدتًا در مجله زن مطرح شد و به اسالم و تجدد پرداخت.
مرحله چهارم، گفتمان منتهی به انقالب و پیروزی انقالب و جنگ تحمیلی است. در 
، بازشناسی هویت جنسیتی را در قالب غربی  این ظرف زمانی گروه اندکی در خارج کشور
دنبال می کردند؛ ولی عمده زنان با رویکرد اسالمی و دینی به بازشناسی هویت جنسی خود 
می پردازند. تحوالت اجتماعی که در دهه 70 دیدیم، ایده تشکیل جامعه مدنی بود و خیلی 

روی بازشناسی هویت جنسیتی زنان تمرکز ندارد.«2

4.حضوراجتماعیزنان

ازجمله مهم ترین چالش ها درباره زنان، به خصوص در جوامع دینی، سازوکارهای حضور 
و فعالیت اجتماعی آن هاست. تحلیل های شکل گرفته پیرامون این مسئله را در چند محور 

می توان ارائه کرد:

الف(تاریخکنشگریاجتماعیزنانایرانی

سمیه سادات شفیعی، کنشگری و حضور اجتماعی زن ایرانی در دوره های مختلف تاریخ 
معاصر را چنین شرح داده است: 

»به نظر می رسد پتانسیل عظیم زنانی که بعد از افتتاح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در 
دوران پهلوی اول و بعد پهلوی دوم وارد بازار کار شد، توانست به لحاظ سیاسی و اجتماعی 

2.  علی باغدار دلگشا، کم اطالعی از هویت ملی و دینی هویت زنانگی را مخدوش کرده است، خبرگزاری ایکنا، 2۶ آذر 
.1401
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گروه بندی های سیاسی معنا دهد.  هویت خودش را در تحوالت اواخر دهه پنجاه و در 
درنهایت تحت طیف ها و نحله های مختلف توانست مشارکت سیاسی بسیار ثمربخش 

و تأثیرگذاری را ثبت بکند. 
این پتانسیل عظیم به ویژه با نگاه پیشرویی که حضرت امام خمینی )ره( به بحث زنان 
داشت و بروزات آن در عکس ها، خاطرات و روایاتی که از اقامت در نوفل لوشاتو به سمع و 

نظر ایرانیان رسید، جامعه را تحت تأثیر قرار داد. 
همچنین انواع و اقسام خوانش های متفاوتی که از پیوندهای بین مارکسیسم، سوسیالیسم و 
،د در  اسالم توسط جناح ترقی خواهی که حاصل افکار و اندیشه های دکتر علی شریعتی بو
رابطه با زن متبادر شد که در آن به طور خاص، چهره زن مبارزی که از حضرت زینب الگو 

می گیرد، بازنمایی می شد.
در  سپس  بکنند.  شرکت  انقالب  در  که  ایرانی  زن  برای  شد  الگوهایی  همه  این ها 
یخی بود، حضور داشته اند. بعد از  تظاهراتی که یک هماورد بسیار مهم در آن مقطع تار
تأسیس نظام سیاسی جدید و تحوالتی که تا اندازه ای به معنای جدایی طلبانه در غرب 

و جنوب کشور بود، مجددًا زنان حضور بسیار پررنگی در جهاد سازندگی داشتند. 
گاهی سیاسی دست  این ها همه نشان می دهد که در دهه پنجاه یا حتی پیش از آن، زنان به آ
پیدا کرده بودند؛ بنابراین می خواستد آن ساختارهای متسلبی که آن ها را فرودست می پندارد را 

کنار بگذارند و ظرفیت های خودشان را به منصه ظهور برسانند. 
از این فضا استفاده کردند و با فرمان حضرت امام در قالب گروه های مختلف به کمک 
محرومین در مناطق روستایی و محروم شتافتند و در قالب برنامه جهاد سازندگی حضور 
داشتند. در غائله کردستان بدین دلیل که در آنجا بحث قومی وجود داشت و مسئله پوشش 

زنان مطرح بود، یکسری مسائل و پیچیدگی های خاص خودش را داشت.
زنان با این هدف که حافظ منافع ملی جمهوری اسالمی بودند، کمک کردند و درنهایت 
توانستند، واقعًا خدمات بسیار ثمربخشی داشته باشد. با وقوع جنگ، ما شاهد حضور زنان 

به صورت تقریبًا مستدام و مداوم هستیم.«1 

ب(عاملرشدکنشگریاجتماعیزنانمعاصر

نظر  سه   ، معاصر دوران  در  ایرانی  زنان  اجتماعی  کنشگری  رشد  یشه های  ر مورد  در 
عمده در بین تولیدات رسانه ای مطرح شده است:

یک: ظهور مدرنیته

ابوالفضل اقبالی با بیان مصادیق متعدد از نحوه کنشگری زنان در جامعه امروز، عامل ایجاد این 
تغییرات را نفوذ مدرنیته می شمارد: 

»تحوالت در الگوهای عمل زنان را می توان در سه سطح خانوادگی، فردی و اجتماعی به 

.ک الهه کوالیی، زنان  1.  سمیه سادات شفیعی، خروج زنان از فردیت، وبسایت فرهنگ سدید، 2۶ مهر 1401؛ همچنین ر
قربانی برنامه های توسعه شدند، وبسایت فرهنگ سدید، 24 مهر 1400.

بحث گذاشت. در ساحت فردی، بحث 
دچار  همسرگزینی  الگوهای  و  ازدواج 

تحوالت بنیادینی گشته است.
که  دارد  سمت  بدان  روی  تفاوت  این 
هم  و  می کنند  ازدواج  کمتر  هم  خانم ها 
که رخ می دهد در شکل  آن ازدواج هایی 

و فرم متفاوتی صورت می پذیرد. 
برای نمونه در گذشته دخترها پسندیده 
حوزه  این  فعال  کنشگر  می شدند، 
می شد؛  خواستگاری  آن ها  از  نبودند، 
دوطرفه  مسئله  این  اکنون  درحالی که 
دارای  بانوان  خود  یعنی  است؛  شده 
ازدواج  زمینه  در  هستند؛  کنشگری 
پیشنهاد  آن ها  خود  همسرگزینی،  و 
بعضًا  و  می کنند  انتخاب  می دهند، 
بر  را  موضوع  این  و  می شوند  رابطه  وارد 

خانواده خود تحمیل می کنند. 
از این موضوع می توان به مسئله دیگری 
افزایش  و  قدرت یافتن  آن  و  کرد  ورود 
اختیار زنان در حیطه گزینش و پذیرش 

الگوهای عمل است. 
در ساحت خانوادگی به دالیل مختلف 
حاضر  حال  در  دارد،  بحث  به  نیاز  که 
خانم ها در سلسله مراتب قدرت جایگاه 
برابری با مردها یافته اند، قدرت چانه زنی 
تمکین  و  دارند  استقالل  کرده اند،  پیدا 
برای آن ها ارزش نبوده و بعضًا تبدیل به 

ضد ارزش شده است.
گاهی برای آن ها  به عبارت دیگر تمکین 
است  شده  حاشیه ای  امر  به  تبدیل 
است.  شده  کاسته  آن  اهمیت  از  و 
نیز  همسر  والیت  پذیرش  مبحث  در 
چنین اتفاقی افتاده و خانم ها بیشتر به 
الگوهای هم فکری، مشورت، تفاهم و ... 
پذیرش  و  والیت پذیری  تا  دارند  تمایل 

دستور از باال. 
و  ی  فرزندآور مسئله  بعدی  تغییر 
فرزندخواهی است که نسبت به گذشته 
است؛  نموده  تجربه  را  جدی  تغییرات 
زن  هر  برای  ی  بارور نرخ  گذشته  در 
درحالی که  بوده؛  پنج  به  نزدیک  رقمی 
کنون زیر دو درصد و از نرخ جانشینی  ا

نیز پایین تر است. 

با تجدد  ایرانی اسالمی  از الگوی  در دوره پهلوی فرایند الگوی مقایسه تلفیقی 
گفتمان های انتقادی تحت تأثیر رویکرد فمینیستی غربی  غربی ایجاد می شود و 
در تقابل با مردان پررنگ می شود؛ بنابراین ساخت زنانگی مبتنی بر الگوهای غربی 
دنبال  داستان نویسی  طریق  از  به خصوص  متفاوت،  زندگی  سبک  و  فمینیستی 
که بر موضوعاتی مانند دوستی قبل از ازدواج و انتخاب مرد موردعالقه  می شود 
چهره  مردان،  بیشتر  که  است  حالی  در  این  می شود؛  تأکید  ازدواج  از  بعد  حتی 

زنانشان را در شب ازدواج می دیدند. 
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مبحث  خانواده  حوزه  در  بعدی  تحول 
طالق، طالق عاطفی و جدایی است که 
باز زنان تبدیل به کنشگر شده و به نوعی 
گذشته  دارای نقش محوری شده اند. در 
امروزه  بود، درحالی که  مردانه  امری  طالق 
طالق بعد زنانه تری پیدا کرده است، طبق 
رجوع  زنان  توافقی،  طالق  در  پژوهش ها 
از  عمدتًا  دعوی  طرح  و  داشته  بیشتری 

ناحیه آنان صورت می گیرد. 
این در حالی است که در گذشته تحمل، 
سازش و پذیرش، ارزش های رسمی حاکم 
درحالی که  بود؛  خانواده  حوزه  در  زنان  بر 
امروزه، فرد محوری، حقوق زن و ... نقش 
محوری تری یافته و به دنبال آن هم طالق 

سریع تر رخ می دهد. 
حضور  بحث  نیز  اجتماعی  حوزه  در 
امروزه  و  شده  پررنگ تر  بسیار  اجتماعی 
اقتصادی،  کار  تحصیالت،  مسئله 
جایگاهی   ... و  مالی  استقالل  درآمد، 
اساسی یافته است. در روابط اجتماعی 
، دختران در  میان دو جنس دختر و پسر
دوست یابی همپای پسران عمل می کنند؛ 
به عبارت دیگر در گذشته طلب و تمنا از 
سوی پسر صورت می گرفت، درحالی که 
کف خیابان وضعیت دیگری  امروزه در 
صورت گرفته است و این طلب و تمنی 
از  مقابل  طرف  با  رابطه  و  دوستی  برای 

سوی دختر نیز وجود دارد. 
گفت  باید  عوامل  و  علل  خصوص  در 
مدرنیته ارزش هایی را برای زنان به ارمغان 
آورده و یک سری امکان ها پیش پای آنان 
نهاده است که عاملی می شود تا الگوهای 

رفتاری آنان تغییر کند. 
اشخاص،  فردیت  بر  طرفی  از  مدرنیته 
از  و  دارد  کید  تأ  ... و  آزادی   ، برابر حقوق 
طرف دیگر تکنولوژی های خانوادگی مانند 
ماشین لباس شویی، ظرف شویی و ... را 
در خدمت آرمان های پیشین قرار داده تا 
خانه داری  کارهای  زن  آن ها  به واسطه 
کمتری داشته باشد و لذا فناوری ها جای 

کار یدی زن را می گیرند. 
زن  که  است  شده  باعث  مسئله  این 
فراغتی داشته باشد که بتواند وقت خویش 

... مدرنیته با ارائه تصویر مطلوب  را صرف امور دیگری کند؛ مانند تحصیالت، اشتغال و
از زن ایدهآل حتی نگاه زن به جسم خویش را دگرگون ساخته و می بینیم که این موضوع 
چگونه در تضاد با بارداری و فرزندآوری در برخی از زنان قرار گرفته است. برای نمونه تصویر 
ایدهآل از زن که در قالب عروسک باربی خود را نشان می دهد، گویای چنین مسئله ای 

است«.1

دو: مصرفی شدن فرهنگ

نعمت اهلل فاضلی مهمترین عامل رشد کنشگری اجتماعی زنان را مصرفی شدن فرهنگ جوامع 
مدرن می داند:

»زنان از هر جهت که نگاه کنیم، با مقوله رسانه و مصرف پیوند هستی شناختی در دنیای 
جدید پیدا کردند. وقتی ما از زنان و مصرف صحبت می کنیم از زنانه شدن مصرف صحبت 
کنیم به این معنا که زنان مشتری و مصرف کننده و یا ُابژه مصرف هستند. بلکه خود تجربه 

مصرف، تجربه زنانه ای است. 
یعنی تجربه مصرف، خریدکردن، نگهداری و مراقبت کردن، دورانداختن، عمل مصرف، در 
واقع عمل گزینش کردن است. زنانه شدن مصرف به معنای این است که تمام این تجربه های 

مصرف حتی وقتی توسط مردان صورت می گیرد، ماهیت زنانه پیدا می کند. 
قبال برای شما بحث کردم که بسیاری از نظریه پردازان به خصوص کولین کمپل در کتاب 
»اخالق رمانتیک روح مصرف گرایی مدرن« توضیح می دهد که لذت پرستی هسته مرکزی 

فرهنگ مصرفی است. 
ببینید اگر ما این دیدگاه را بپذیریم که لذت، فراغت، هیجان و احساسات هسته فرهنگ 
مصرفی است؛ بنابراین، در آن صورت، وقتی از مصرفی شدن جامعه صحبت می کنیم 

طبیعتا زنان نقش مرکزی پیدا می کنند. 
امروزه زنان از طریق مصرف به تولید قدرت خودشان می پردازند. این طور نیست که زنان 
ُابژه مصرف شوند یا فقط آن دیدگاه بتواند توضیح دهد. در روابط خانواده یا همسران اینکه 
خریدکردن، انتخاب کردن، نگهداری کردن و تصمیم گیری درباره کاال ها و خدمات از تغذیه 
و سالمت و بهداشت گرفته تا دکوراسیون و زیبایی شناسی خانه به معنای تولید قدرت برای 

1. ابوالفضل اقبالی، زنان پیش به سوی تقویت کنشگری و فردیت، وبسایت فرهنگ سدید، 24 اردیبهشت 1401.

ابوالفضل اقبالی  		
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زن در روابط خانواده یا جامعه است. 
زنان از طریق مصرف، به ویژه مصرف مدرن نظام مردانه و سلطه را دستکاری می کنند. 
درست است که نگاه های انتقادی و فمنیستی، معتقدند که بدن زنانه فقط ُابژه جنسی 
دیده می شود و مصرف باعث می شود که زنان نتوانند بخشی از آن ارزش های اخالقی و 
فاخر را دنبال کنند؛ اما آن روی سکه را هم در نظر بگیرید که زنان با درگیرشدن بیشتر با مقوله 

مصرف، عمال شکل هایی از اقتدار و قدرت را پیدا می کنند.«1

سه: مالکیت اقتصادی 

زنان، چنین  اثرگذاری »مالکیت« در متحول شدن نقش آفرینی  بر  تأکید  با  مهدی تدینی 
اظهار می کند: 

»این را می دانیم که جامعه ایرانی تغییر کرده، اما این تغییر از کجا آمده؟ نیروی تغییر چه 
که امکان رشد دارد. درخت از جایی تغییر  بوده؟ هر پیکره ای از نقطه ای تغییر می کند 

می کند که امکان رشد دارد. جامعه نیز از نقطه ای تغییر می کند که امکان رشد دارد. 
در جامعه ایران دو نقطه اساسی برای رشد وجود داشت: »زنان« و »چرخش نسل ها«. بنیاد 
تحول جامعه ایرانی را این دو عنصر تشکیل داده اند. جایگاه مرد ایرانی به نسبت یک قرن 
پیش تغییر اندکی کرده؛ اما جایگاه زن ایرانی اساسًا متحول شده. به همین دلیل، طبیعی 

است که زنان عنصر دگرگون کننده جامعه ایران اند. 
تحصیل و اشتغال مجاری رشد زنان بوده است. نسبت زنان شاغل و درنتیجه نسبِت »زنان 
مالک دارایی« در ایران بسیار تغییر کرده. پس طبیعی است که جامعه و نظم های اساسی 
جامعه نیز از همین نقاط تغییر کند. وقتی در یک پیکره یک اندام رشد می کند، توازن را به 
هم می زند. رشد زنان و تغییری که با خود به همراه می آورد، توازن جامعه ایرانی را که گرانیگاه 

آن »پدرساالری« بود، بر هم زد. 
، زن و فرزند پیش از آنکه متعلق به خود باشند، مایملک و متعلق به پدرند.  در نظم پدرساالر
به این ترتیب با قطعیت می شد پیش بینی کرد رشد زنان به فروپاشی نظم های پدرساالرانه 

منجر می شد. 
این نظم ها که در گوشه گوشه جامعه و در ساحت های مختلف وجود دارد، الگوی بنیادینی 

1.  نعمت اهلل فاضلی، زنان و قدرِت تازه ای به نام مصرف، وبسایت فرهنگ سدید، 21 آذر 1401.

است که خود را همه جا بازتولید می کند، 
ازجمله در سیاست؛ اما ریشه قضیه بیش 
از آنکه فرهنگی باشد، »اقتصادی« است. 
آزادی  کلید  است.  آزادی  بنیاد  اقتصاد 
شدنشان  شاغل  پدرساالر  نظم  از  زنان 
بود. آزادی منهای مالکیت بی معناست. 
اساس و بنیاد آزادی بر استقالل اقتصادی 

)یا بر آزادی اقتصادی( استوار است. 
زن زمانی می تواند خود را از نظم پدرساالر 
برهاند که استقالل اقتصادی بیابد. شاید 
اقتصادی  استقالل  کسب  به رغم  زنان 
از نظم پدرساالر  را  همچنان نتوانند خود 
برهانند؛ اما کسب رهایی بدون استقالل 
همان  این  است.  محال  اقتصادی 
استدالل لیبرالیسم برای دفاع از مالکیت 

خصوصی است.«2

حضور درباره اسالم دیدگاه ج(
اجتماعیزنان

یک: اصل حضور زن در اجتماع

زهرا اخوان صراف درباره اصل جواز حضور 
اسالم،  دیدگاه  از  زن  اجتماعی  فعالیت  و 

بیان و تحقیق جامعی دارد؛ او می گوید: 
حضور  درباره  اسالمی  آموزه های  »در 
اجتماعی زنان دستور مستقیم و صریحی 
گفت  می توان  حتی  و  نشده  مشاهده 
است.  شده  مشاهده  آن  خالف  که 
به  توصیه  آن ها  از  که  دارد  وجود  مواردی 

حضورنداشتن برداشت می شود. 
برای مثال عبارت شریفی از پیامبراکرم که 
شوهرداری  خوب  زن،  جهاد  می فرماید: 
این  ظاهر  از  اوست.  همسرداری کردن  و 
عبارت به نظر می رسد زن تشویق می شود 
و  بگذارد  اولویت  در  را  همسرداری  که 

ترجیح را با آن بداند. 
صدیقه  حضرت  از  دیگری  عبارت  در 
در  زن  فضیلت  است  مشهور  )س(  زهرا 
این است که مرد نامحرمی را نبیند و مرد 
این  ظاهر  از  آنچه  نبیند.  را  او  نامحرمی 
که  است  این  می شود  برداشت  عبارت 

2. مهدی  تدینی، دختر علیه پدرساالری، کانال تلگرامی 
سخنرانی ها، 10 آبان 1401.

نعمت اهلل فاضلی  		
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برای اینکه زن مواجهه ای با جنس مخالف 
نداشته باشد، الزامًا باید در محدوده منزل 

حضور داشته باشد.
ادله،  این  متن  در  نکته ای  مغفول ماندن 
سبب برداشت نادرست شده است. برای 
نمونه روایت معروف معتبری در منابع ما 
ازجمله کتاب »من الیحضره الفقیه« شیخ 
صدوق درباره مردی از انصار هست که از 
منزل خارج شد و از همسرش خواست که 

تا او برمی گردد از خانه خارج نشود.
پدر زن بیمار شد. وی چند بار کسی را نزد 
)ص( فرستاد تا اجازه بگیرد از پدرش  پیامبر
)ص( اجازه ندادند  عیادت کند و پیامبر
که از منزل خارج شود تا اینکه پدرش از دنیا 
)ص( کسب تکلیف  رفت و باز از پیامبر
کرد که برای نماز بر جنازه او خارج شود و 
باز ایشان اجازه نداد و پس از دفن پدرش، 
که  فرستاد  او  نزد  را  کسی  )ص(  پیامبر
خداوند تو و پدرت را به واسطه اطاعت از 

همسرت آمرزید. 
و  امروزی  مناسبات  با  روایت  این  ظاهر 
حتی با مناسبات انسانی عام در چالش 
است درحالی که در متن روایت تکرار شده 
که »پیمانی بین این زن و مرد بسته شده 
درواقع  از منزل خارج نشود«؛ پس  زن  که 
به  که  است  خواسته  او  از  )ص(  پیامبر
عهد و پیمان خود وفادار بماند نه اینکه 
، ملَزم به ترک  به واسطه زن بودن و امر شوهر
عیادت و ترک حضور در نماز بر جنازه پدر 

شده باشد. 
که ماجرا  این نکته است  از  پس غفلت 
را غیرانسانی و ضد زن نشان داده است. 
دسته دیگری از ادله نیز وجود دارد که به 
اقتضای عمومیت و اطالق آن ها، شامل 
موضوع این بحث یعنی حضور اجتماعی 
زنان نیز می شوند. خطاب هایی در قرآن 
آمده است که عام هستند و به مرد یا زن 
مضامین  مثال  برای  ندارند.  اختصاص 
خطاب هایی که در قرآن با »یا ایها الذین 
آمنوا« یا »یا ایها الناس« آمده است طبیعتًا 

هم مرد و هم زن را شامل می شود. 
این دسته از ادله با توجه به عمومیتی که 
دارند شامل تعیین تکلیف برای زنان نیز 

می شوند. بخشی از این نوع ادله، متوجه تکالیفی اجتماعی هستند. از این نوع ادله می توان 
برای تعیین نوع وظایف زنان برای حضور در اجتماع استفاده کرد که این نیز قابل تحقیق و 

قابل وسعت است. 
و  خصوصیت ها  بعضی  متعال  خدای  طبیعی  به طور  می دانید  که  همان طور 
ویژگی هایی را در خانم ها بنا بر طبیعت تکوین آن ها قوی تر و بارزتر قرار داده است و 
بعضی خصوصیت ها و ویژگی ها را در آقایان؛ آیا نمی توان مشابه آنچه در خانواده اتفاق 
می افتد که باید بیفتد -یعنی تفاوت خصلتی که باعث تکمیل این دو جنس نسبت به 
، برای ایجاد اتفاق سوم و ایجاد برآیندی که با مشارکت این دو حاصل می شود-  یکدیگر

برای جامعه نیز در نظر گرفت؟
درواقع همان طور که برای پیشرفت خانواده باید جمع این دو دسته از ویژگی ها با یکدیگر 
باشد، در جامعه نیز این پیوند به طریق اولی می تواند باعث تکامل بیشتر و ایجاد ظرفیتی 
افزون تر شود. این جمع، جمع عددی این ویژگی ها نیست بلکه جمع جبری آن هاست؛ 

یعنی ترکیب، پیوند و به هم تنیدگی آن ها. 
بنابراین خانم ها به دلیل ویژگی های زنانه ای که دارند مسئولیت اجتماعی پیدا می کنند زیرا 
این ویژگی ها برای تکامل جامعه الزم است. بااین حال اولویت برای زن حفظ حریم و حضور 

در محیط خانواده است.«1

دو: کیفیت حضور زن در اجتماع

کنشگری اجتماعی زن،  علیرضا پیروزمند در ترسیم الگوی مطلوب اسالم برای حضور و 
چنین می گوید: 

»وقتی از حضور اجتماعی زنان صحبت می شود معموًال این معنا متبادر می شود که قرار 
است خانم ها در جامعه، همان کارهایی را که آقایان انجام می دهند، به همان شکل انجام 
بدهند. این برداشت غلطی است. این تصور و ایدئال درستی نیست. از نظر من اتفاقًا به 
دلیل اینکه چنین تصویری از حضور زن در جامعه ارائه شده است مؤمنان و متدینان حق 
دارند مقاومت و مخالفت کنند و این نوع حضور را فسادآور بدانند؛  زیرا این نوع حضور هم 

زن و هم جامعه را فاسد می کند. 
باید در موقعیت های شغلی مناسب، اولویت یک سری موقعیت های شغلی به خانم ها 
داده شود و اولویت یک سری موقعیت های شغلی به آقایان. تصور کنید وقتی می خواهیم 
ساختمان یا شهری بسازیم، گاهی اوقات می گوییم شهرسازی اصًال ربطی به خانم ها ندارد 
و کار مردانه ای است. گاهی اوقات نیز می گوییم شهرسازی فعالیتی است که هر دو ویژگی 
زنانه و مردانه را الزم دارد؛  یعنی زن ها در شهرسازی نیز حضور پیدا می کنند اما با توجه به 

ویژگی زنانه خود. 
در هر پدیده ای که می خواهید آن را در عینیت تحقق ببخشید،  یک ُبعد زیبایی شناختی 
نیز وجود دارد که ُبعد زیبایی شناختی آن به طور غالب، ویژگی زنانه آن کار است؛ بنابراین 
بهتر است این جنبه، ُبعد و خصلت از کار به خانم ها سپرده شود. نکته دوم شرط حضور 
است که باید در الگوی اسالمی موردتوجه قرار بگیرد. در این الگو حضور به شرط رعایت 

عفت فردی و اجتماعی مورد نظر است، نه به هر قیمتی. 
فرض کنید بگوییم برای ما مهم است که این شهر و ساختمان ساخته شود، این کتاب 
نوشته شود یا این کالس اداره شود و کاری به چیز دیگری نداریم. این گفته صحیح نیست 
چون وقتی به رعایت این شرط توجه نکنیم، به هر میزانی که نتوانیم شرط را تحقق ببخشیم، 
در چرخش دوباره، اصل آن زیر سؤال می رود یا درواقع از بین می رود؛ بنابراین وقتی نتوانیم 

1.  زهرا اخوان صراف، نگاه درجه دوم به زن، در قرآن جایگاهی ندارد، خبرگزاری ایکنا، 7 دی 1401.
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زمینه حضور عفیفانه زن را فراهم کنیم، به ضد خودش تبدیل می شود. این ارتباط و این اثر 
باعث فساد و افساد می شود. 

حال اینکه همان طور که عرض شد،  اصًال فلسفه توجیه حضور اجتماعی زنان این است 
که ُبعد و رکن تکامل اجتماعی را به عهده بگیرد. اگر قرار باشد باعث اضمحالل، فرسایش 
و فرسودگی فرهنگی جامعه بشود،  نه تنها نتیجه بخش نخواهد بود که نتیجه معکوس نیز 
خواهد داشت. کیفیت حضور باید به گونه ای باشد که تحریک جنسی طرف مقابل در آن 

اتفاق نیفتد و ارتباط جنسی ناپسندی در آن واقع نشود. 
به این ترتیب عزت، احترام و حرمت زن و حریم زن حفظ می شود. استاد سید منیرالدین 
حسینی)ره( می فرمودند بین عفت انفعالی و عفت فعال تفاوت وجود دارد. عفت انفعالی 

یعنی در محیطی که دعوت به بی عفتی می شود، به زن بگوییم عفیف باش. 
عفت فعال یعنی اینکه هم زن در ایجاد محیط عفیفانه مشارکت داشته باشد و هم 
جامعه خود را برای فراهم کردن شرایط حضور عفت فعال مسئول بداند. به هر میزانی 
کنیم؛ یعنی نباید به  کار موفق نباشیم به همان میزان باید محتاطانه رفتار  که در این 

استقبال این حضور اجتماعی برویم. 
حضور اجتماعی به هر قیمتی ضرورت ندارد. نکته سومی که در طراحی الگوی حضور 
است.حضور  اجتماعی  حضور  سطوح  تفکیک  کرد  توجه  آن  به  باید  زن  اجتماعی 
که  کرد در سه سطح قابل تفکیک است  که عرض خواهم  اجتماعی زنان بنا بر منطقی 
معموًال یا از یکدیگر تفکیک نشده اند یا فقط سطحی از این سطوح موردتوجه قرار گرفته 
است. حضور در سطح ُخرد مربوط به آنجایی است که حوزه نفوذ و تأثیر خانم ها در مسائل 

اجتماعی به موضوعی محدود می شود اما این موضوع، موضوعی خاص است. 
کالن  که درباره حضور زنان در مقیاس  الیه دوم درواقع فراموضوعی است. به این معنی 
اجتماعی است. الیه سوم از این نیز رفیع تر است؛ زیرا الیه ای است که می توان از آن به عنوان 

مشارکت در رهبری یاد کرد. 
بنابراین حضور اجتماعی زنان در هر سطح ُخرد یا موضوعی، کالن و رهبری می تواند باشد 
اما با لحاظ قید قبلی؛ یعنی نوع حضور و شرط حضوری که عرض کردم برای سطح حضور 

قید قرار می گیرند.«1 

د(موانعکنشگریاجتماعیزنان

یک: شعارزدگی

سحر دانشور مدعی است علیرغم وجود شعارهای فراوان در مورد کنشگری زنان در جامعه، 
طرحی عینی برای حضور آنان ارائه نشده است: 

»در نقطه سیاست، آنجا که سر تصمیم ها بحث می شود، سر ایده های مشخص چانه زنی 
صورت می گیرد و می گویند که ما مبتنی بر فهم مان از کرامت زنان، سهم از قدرت را فالن 
که وضعیت اشتغال یا وضعیت مرخصی زایمان  قدر می خواهیم باشد یا می خواهیم 
فراهم  را  آن  عینی شدن  امکان های  عمل  در  اما  باشد؛  این طور  زنان  توانمندی  مدل  یا 

1. علیرضا پیروزمند، مسئولیت اجتماعی زنان به معنای تحمیل مردانگی نیست، وبسایت فرهنگ سدید، 8 آبان 1400.

نمی کند، به همین خاطر قدرت چانه زنی 
نخواهد داشت. 

سر  بر  می شوند  مجبور  که  اینجاست 
که  حرف ها  این  از  بزنند.  حرف  کلیات 
دارد.  اجتماعی  مسئولیت  و  کرامت  زن 
کرده است  غرب ایدئال هایش را طراحی 
و در ذیل آن ایدئال ها، طراح هایش را آورده 
حتی  می برد؛  پیش  دارد  عینی  کامًال  و 
تحمیل و صادر هم می کند؛ اما ما در نقطه 
ایدئال ها مانده ایم. ایدئال ها را روی زمین 
نیاوردیم و فاصله بین ایدئال ها و ایده ها، 
باعث می شود که شما با میزان و درصدی 
زنان  جامعه  در  ناراحتی  و  نارضایتی  از 

مواجه باشید. 
مرهون  اساسًا  که  مردمی  ظرفیت های 
فاصله  پرکردن  در  است،  انقالب 
می توانند  ما  ایده های  و  ایدئال  میان 

کمک کار باشند.«2 

دو: چینش ساختار قدرت

قدرت  ساختار  در  را  مانع  کوالیی  الهه 
می داند که به مردانه طراحی شده و اجازه 

رشد به زنان را نمی دهد: 
که اجرا شد، نشان داد  »برنامه های توسعه 
که اگر به مسئله زنان توجه ویژه نشود، زنان 
به  اگر ما  قربانیان توسعه می شوند؛ یعنی 
مسئله جنسیت توجه نکنیم، زنان به دلیل 
اینکه امکان برخورداری مساوی و برابری با 
مردان ندارند؛ به دلیل تفاوت فیزیکی شان 
و نقش باروری شان و اینکه زنان در طول 
تاریخ همیشه جنس دوم بوده اند و مردان 
چه در داخل خانه ها، چه در داخل اجتماع، 
همیشه یک نقش مسلط داشته اند بر زنان؛ 
و نظام حقوقی، نظام سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی حاکم هم این رابطه را مرتب تأیید 

کرده و بازتولید می کند. 
امروز که از حقوق زنان صحبت می کنیم؛ 
باید از ظرفیت ها و توانایی های انسانی آن ها 
این  به  بشری  جوامع  استفاده شود. خب 
نتیجه رسیده اند که انسان است که مبنای 

، غرب ذیل پروژه مدرنیزاسیون روی زنان  2. سحر دانشور
سرمایه گذاری می کند، وبسایت فرهنگ سدید، 30 آذر 

.1401

عفت فعال یعنی اینکه هم زن در ایجاد محیط عفیفانه مشارکت داشته باشد و 
هم جامعه خود را برای فراهم کردن شرایط حضور عفت فعال مسئول بداند. به 
کنیم؛  کار موفق نباشیم به همان میزان باید محتاطانه رفتار  که در این  هر میزانی 
یعنی نباید به استقبال این حضور اجتماعی برویم. حضور اجتماعی به هر قیمتی 

ضرورت ندارد. 
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ارزش است. ما در آموزه های دینی مان داریم 
کید می کند  که خداوند دقیقًا این بحث را تأ
از چه  یا  و قبیله هستید،  کدام قوم  از  که 

جنسی هستید، مهم نیست. 
خداوند  درگاه  که  شماست  تقوای  مهم 
امروزه  انسان؛  برای  امتیاز می شود  سبب 
نگاه  که  اجرایی  و  اداری  امور  در  شما 
کنید، کارها را تقریبًا زنان انجام می دهند. 
در همه سطوح می بینید که کارشناس ها 
زنان  پایین تر  زنان هستند. حتی مدیران 
هستند، اما از سطح مدیران میانی و باال، 

دیگر مردان هستند. 
می کنند  رشد  هم  زنانی  از  تعدادی  حاال 
یا  شایستگی شان  یا  مختلف،  دالیل  به 
چرا؟  نیست.  قاعده  ولی  ارتباطاتشان. 

ک شایستگی نیست.  چون مال
ک قرارداشتن  ک ارتباطات است. مال مال
در حلقه های قدرت است. زنان معموًال، 
یا  زنان  بیشتر  نیستند.  بده بستان  اهل 
حق طلب تر هستند یا اخالق مدارترند، یا 

بیشتر احتیاط می کنند. 
فساد  با  زنان  که  است  این  نتیجه اش 
درد  به  لذا  است.  بیشتر  فاصله شان 
پس  نمی خوردند.  سیستم ها  از  خیلی 
باشند  مردان  همان  می دهند  ترجیح 
و  شوند  فعال  روابط  این  در  بتوانند  که 
را  کارش  سیستم  بگذارند  بکنند،  کار 

انجام بدهد.«1 
کوالیی معتقد است دولت باید وارد میدان 
شود و مسیر را برای پیشرفت بیش ازپیش 

زنان مهیا نماید: 
»دولت ها نقش بسیار تعیین کننده ای در 
زنان  به ویژه  و  شهروندان  همه  وضعیت 
در  که  انسانی  سرشار  انرژی  این  دارند. 
باقی  ثابت  و  زنان ما وجود دارد، ساکت 
را  نخواهد ماند. به هرحال مسیر خودش 
برای دستیابی به اهداف موردنظر انتخاب 

می کند و پیش می رود. 
به  را  راه  دولت،  و  حکومت  که  چه بهتر 
شکل کامًال سازنده و مفید برای این انرژی 

توسعه شدند،  برنامه های  قربانی  زنان  کوالیی،  الهه    .1
وبسایت فرهنگ سدید، 24 مهر 1400.

هموار کند. در حوزه هایی که با صالح اجتماعی، با نیاز جامعه هماهنگی و تناسب بیشتر 
دارد، این انرژی ها به کار گرفته شوند. 

و  خواسته ها  زنان،  انسانی  حقوق  بشود.  مهار  بشود،  محدود  باید  زنان  به  ابزاری  نگاه 
مطالبات زنان، به درستی موردتوجه قرار بگیرد. در یک کالم زنان باید بتوانند مانند همه 
انسان ها، متناسب با استعدادها، با توانمندی ها و ظرفیت های انسانی که خداوند به آن ها 

داده، رشد کنند. 
آنان باید بتوانند در جهت رفع نیازهای خود و جامعه از این توانمندی ها استفاده کنند. این 
وظیفه حکومت است که این مسیر را برای آن ها باز کند و جامعه بتواند به درستی در یک 

مسیر متعادل، حرکت خودش را ادامه بدهد.«2

ه(آسیبشناسیکنشگریاجتماعیزنان

یک: غفلت از نقش تمدن سازی زن

چنانکه علیرضا واسعی تبیین می کند، زن در تدبیر منزل و پرداختن به امور خانواده، نقش تمدنی 
دارد؛ ازاین رو می توان گفت مهم ترین آسیب حضور اجتماعی او، غفلت از نقش آفرینی فعال و 

مؤثر در محیط خانواده و تربیت فرزند است: 
»بر اساس نوعی آسیب شناسی نسبت به وضعیت موجود شاید بیان این مطلب مناسب 
باشد که به دلیل بی رویگی یا نوعی انفعال در حضور اجتماعی زنان در سال های گذشته 
جامعه زنان و طبعًا کل جامعه با عارضه ای روبه رو شده است که آن تضعیف حضور زن در 

خانواده و پذیرش مسئولیت مادری است. 
کید بر خصلت مادری  این موضوع اکنون در جامعه ما قابل لمس است. به نظر می آید تأ
زنان به معنای پشت پا زدن به بحث درباره حضور اجتماعی آنان است اما درواقع این طور 
نیست. توجه داشته باشید که اوًال مسئولیتی متوجه جامعه زنان است. ثانیًا این حضور 
سطوحی از حضور اجتماعی است و ثالثًا این حضور اجتماعی شرط دارد. اگر نتوانیم آن 
کید من نیز بر این  شرط را رعایت کنیم، آن حضور اثری معکوس برجای خواهد گذاشت و تأ

بود که حضور به هر قیمتی الزم نیست. 

2.  همان.

سحر دانشور  		
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یم که محیط زنانه ایجاد کنیم مجبور به ایجاد آن نیستیم؛  گر این امکان و توان را ندار ا
یم، طبعًا  اما وقتی خودمان را مقید کردیم که با حفظ شرایط به استقبال این حضور برو
به سمت  را  زن  و  کنیم  فراهم  را  آن  شرایط  اقتضای  بیشتری  اهتمام  و  انگیزه  با  باید 
برابر  چند  خانم ها  برای  را  شرایط  صورت  این  در  زیرا  ندهیم؛  سوق  انفعالی  عفت 

سخت می کنیم. 
بنابراین محور ایجاد وضعیت اطمینان بخش برای دو مسئله تربیت و جمعیت که در هر 
جامعه ای و همین طور در جامعه ما نقش بسیار تعیین کننده و آینده سازی دارد، تصحیح 
نقش و مسئولیت زنان است. توقف در این مرحله نیز سرانجام خوشایندی نخواهد داشت. 
نقش تربیت، مادری و همسری اثر باواسطه ای در پیشرفت اجتماعی دارد که ولو باواسطه، 

اثر عمیقی است. 
عالوه بر این، حضور مستقیم و مسئولیت پذیری مستقیم جامعه زنان نیز برای پیشرفت 
سطوح  در  زنان  برای  را  مناسب  حضور  فضای  درصورتی که  البته  است  الزم  اجتماعی 

مختلف ایجاد کنیم«.1

دو: فروپاشی نهاد خانواده

دنیای سرمایه داری غرب در پی آن است تا به منظور نیل به مقاصد اقتصادی و سیاسی خود، 
با شعارهای فریبنده و به ظاهر متمدن، سرمایه اصلی زن که همان خانواده است را از او بستاند؛ 

بنابراین باید مراقب این خطر و آسیب بود. سدید دراین باره چنین می نویسد: 
»باوجودآنکه دنیای غرب برای مهار بحران های اجتماعی خود به دنبال بازگشت از مسیر 
طی شده است، اما در تالش اند تا زنان و دختران ما را فریب داده و با شعارهای برابری و 
آزادی به مسیر تباهی که خودشان طی کرده اند، بکشانند. دنیای صنعتی غرب همچنان 

تولیدات خودش را دارد. 
صنعت پورن و صنعت زیبایی با استانداردهای هالیوودی به دنبال بازارهای مصرف 
تازه ای است و بدین منظور باید فرهنگ و سبک زندگی سایر کشورها را متناسب با این 
بازار مصرف تغییر داد و برایشان ذائقه سازی کرد. به خصوص حاال که در دل دنیای غرب 

در تالش اند تا دوباره خانواده را احیا کنند و ارزش ها را به جامعه بازگردانند.

1.  سیدعلیرضا واسعی، رویکردی تمدنی به نقش زن در تدبیر منزل، وبسایت دین آنالین، 11 دی 1401.

، پر از ظلم و   تمام این تاریخچه پر از انکار
تعدی و مملو از نگاه دست چندم داشتن 
در  ما  طلبکاری  مصادیق  زن،  جنس  به 

مسئله زن از دنیای غرب است. 
بازنمایی  با  هم  هنوز  که  دنیایی 
برهنگی  تا  می کوشد  متفاوت  رسانه ای 
کند و چشمش  را به مثابه آزادی معرفی 
را برای تمام پیشرفت های زنان در سایه 
اسالم  ارزشی  نظام  عدالت  و  امنیت 
و  می گیرد  نادیده  اسالمی  ی  جمهور و 
معرفی  از  مانع  رسانه ای  شانتاژهای  با 
به  ایرانی  مسلمان  زن  متعالی  جایگاه 

سایر زنان دنیا شود. 
زنی که با حفظ حجاب و ارزش هایش بر 
تمامی  در  موفقیت  سکوهای  بلندترین 
و  ورزشی  فرهنگی،  علمی،  عرصه های 
درنهایت  و  یافته  دست  زمینه ها  سایر 
آن چنان  همسری  و  مادری  جایگاه  در 
گرامی  رسول  تعبیر  به  که  می درخشد 
مصطفی)ص(،  محمد  حضرت  اسالم 
می توان  پایش  زیر  در  را  بهشت 

جست وجو کرد.«2

2.  زهرا چیذری، فروکاهیدن زن به نمایش بدن، وبسایت 
فرهنگ سدید، 25 مهر 1401.

سید علیرضا واسعی  		
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کند. جریان تحجر مخالف اصل حضور اجتماعی زن است. انقالب اسالمی بر حضور 
کید دارد.  اجتماعی زن تأ

رقیب دیگر انقالب اسالمی کسی بود که حضور اجتماعی زن را قبول داشت؛ اما نقش ها را 
به طور مساوی تقسیم می کرد. ستیز ما با جریان مدرن این است که نه تنها تساوی حقوق زن 
و مرد را می پذیرد؛ بلکه دنبال درست کردن تشابه نقش در دو جلوه  سرمایه داری و فمنیستی 
است. جریان سرمایه داری که ویژگی آن غلبه  اقتصاد است، زن را به شکل کاال یا وسیله  

تزئین کاال می بیند. در این جریان، زن کاالی تبلیغاتی است.
جریان فمنیستی که از جهات زیادی منتقد جریان سرمایه داری است، زن را با الگوی مردانه 
می پذیرد؛ یعنی وقتی به زن رسمیت می دهد که الگوی مردانه ای را بپذیرد. مردان دامن 

نمی پوشند؛ بلکه زن ها کت و شلوار می پوشند. 
انقالب اسالمی با این هدف وارد میدان شد که تساوی را بپذیرد؛ اما تشابه نقش را نپذیرد. 
به نظرم برخی کمبودها در همین زمینه است؛ زیرا قدرت نرم افزاری ما آن گونه که باید امتداد 
پیدا نکرده است. در مورد فراز اول که همان حضور اجتماعی زن است، امام خمینی )ره( 

بیانی سیاسی ای دارند که نگاه بسیار ارجمندی است. 
ایشان می فرمایند: قرآن را وقتی با مجامع روایی مقایسه می کنیم و مجامع روایی و قرآن را وقتی 
با فتاوا و رساله ها مقایسه می کنیم، نوعی تقلیل و تنزیل )به تعبیر سخنران( را در آن می بینیم. 

درباره  مسأله  زن در جمهوری اسالمی، ابعاد 
مختلفی وجود دارد؛ چه در نگاه شناختی 
و چه در نگاه توصیه ای و بایسته ها، عرض 
محدود  را  آن  ما  است.  عریضی  خیلی 

می کنیم که از عهده  آن بربیاییم. 
ابتدا ادعا را عرض می کنم سپس راجع 
کرد. ادعا  به ارکان آن صحبت خواهیم 
در حوزه   انقالب اسالمی  که  این است 
در  زنان  کنشگری  مخصوصًا  زنان، 
جریان  طرف  یک  از  بایسته ها،  عرصه  
دیگر  طرف  از  و  کرده  نفی  را  متحجر 
است  کرده  نفی  را  مدرن  غرب  جریان 
و  می شد  سیاسی  شرق  شامل  هم  که 

هم شامل غرب سیاسی.
داشت  ستیز  تحجر  با  اسالمی  انقالب 
تأمین  را  زن  اجتماعی  حضور  بتواند  تا 

مبارزه انقالب اسالمی با تحجر و 
تجدد نسبت به زنان

محسنقنبریان

نی
نرا
سخ
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قدری که قرآن احکام سیاسی و اجتماعی دارد، مجامع روایی ما ندارند. دعوا بین قرآن و امام 
ع( نیست؛ بلکه دعوا بین قرآن و حاکی از روایت افتاده است. درحالی که از روایت  صادق )
حاکی و تأویل شده است. وضع رساله ها از روایات هم بدتر است. خیلی به بحث امر به 

معروف و نهی از منکر در رساله ها توجه نشده است. 
امام خمینی )ره( کیفیت این اصل را در رساله ارتقا داد. در روایات ما امر به معروف بعد از 
جهاد آورده شده است؛ اما رساله ها آن طور که باید به آن توجه نکرده اند. تصویر قرآن از زن با 

تصویر مجامع روایی ما از زن با تصویر فتاوای ما از زن بسیار متفاوت هستند. 
ابتدا به صورت مختصر نگاه قرآن به زن را بررسی می کنیم. نگان قرآن به زن فوق العاده مثبت 
کسب، آیه 12 سوره  ممتنحه درباره  حق بیعت و  است. مثًال در آیه  32، سوره  انفال حق 
فعالیت سیاسی، حق تکلیف یا فعالیت های خیرخواهانه، حق نظارت اجتماعی و والیت 
زنان را برای زنان مطرح می کند. همه این موارد با صیغه  مؤنث در قرآن آمده نه اینکه خطاب 

به همه  مؤمنین باشد. 
برخی معتقدند که بی حجابی مسأله  رسول خدا نبوده است؛ آیه  تبرج )خودنمایی کردن( 
جاهلیت اولی در همین ارتباط است. زن ابوسفیان بعد از بیعت با پیامبر گفت کاش 
اسالم رکوع و سجده و خمار )مقنعه( نداشت؛ زیرا کسانی که موهای بلند دارند زیبایی 
زمان  آن  در  که حجاب هم  موارد مشخص است  این  از  بنابراین  پنهان می شود.  آنها 

مسأله بوده است.
ُمْؤِمُنوَن 

ْ
کید می کند؛ َوال در مورد حق والیت زنان آیه  71 سوره  توبه بر والیت و امر به معروف تأ

. اگر کسی وال نداشته  ُمْنَکرِ
ْ
َیْنَهْوَن َعِن ال َمْعُروِف َو

ْ
ُمُروَن ِبال

ْ
ْوِلَیاُء َبْعٍض َیأ

َ
ُمْؤِمَناُت َبْعُضُهْم أ

ْ
َوال

کسی است. مؤمنین بر  باشد حق امر ندارد. امر ارشاد نیست؛ بلکه ورودکردن در حریم 
مؤمنات وال دارند و بالعکس. منظور از مؤمن در اینجا به معنای مسلمان است و شاهد آن 

این است که بعد از آن قید یأمرون بالمعروف آمده است. 
این آیات دلیلی بر حضور اجتماعی زن است. مگر والی اجتماعی بر دیگران داشتن، در 
پستوی خانه ممکن است؟ مگر می شود زن مردان و حتی حاکمان را امر به معروف کند؛ اما 
در پستوی خانه؟ اگر امر به معروف واجب است، مقدمه  آن که حضور اجتماعی زن است 
هم واجب است. اولین امر به معروف حاکم را فاطمه زهرا)س( انجام داده است. تنها یک 

پادشاه در قرآن تصویر مثبت دارد و آن هم یک زن است. 
در قرآن الگوی سوء از زنان معرفی شده و الگوی خوب برای زن و مرد مسلمان هم از زنان 
معرفی شده است )آسیه و مریم(. آیات انقالبی قرآن مربوط به زنان است. االن به خاطر 
شرایط ما آنها را انقالبی فهم نمی کنیم؛ اما واقعًا در جامعه ای که داشتن دختر عیب و عار 
َمْوُءوَدُه 

ْ
ِإَذا ال بوده است، معنا دارد. آیه  8 سوره  تکویر در این زمینه بسیار انقالبی است: َو

ْت. قرآن می توانست در اینجا مالیم تر صحبت کند؛ اما در این آیه یک شعار و تابلو 
َ
ُسِئل

بلند کرده است. 
جمع بندی آنکه قرآن در دو حیثیت برای زنان نما داده است: یکی در نقش های اجتماعی 
و دیگری در مقام. این دو را نباید با هم خلط کرد. مقام رتبه ای است که شخص پیدا می کند 
ُه  ُنْحِیَیَنّ

َ
ْنَثی َوُهَو ُمْؤِمٌن َفل

ُ
ْو أ

َ
که در آیه  97 سوره  نحل می فرماید: َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َذَکرٍ أ

َبًه؛ یعنی شخص اگر عمل صالح  َحَیاًه َطِیّ
کنشگری او به اوج انسانیت  انجام دهد 
حد  مرد  چه  و  زن  چه  یعنی  می رسد؛ 

الیقفی ندارد. 
ندارند  تفاوتی  مقام  کسب  در  مرد  و  زن 
)تساوی حقوق(؛ اما در نقش ها متفاوت 
هستند.)عدم تشابه(. جلد چهارم المیزان 
تصریح به تساوی در مباحث اقتصادی 

کرده است. 
وزن  بحث   272 صفحه   دوم  جلد  در 
باز  می کند،  مطرح  وقتی  را  آن  اجتماعی 
نقش ها  اما  می کند؛  صحبت  تساوی  از 
متفاوت هستند و در پایان نتیجه می گیرد 
در  و  نیست  واجب  امور  از  دسته ای  که 
از  دسته ای  یعنی  ؛  همین طور هم  عمل 

احکام بر زن واجب است. 
در  تفاخرکردن  و  است  فضل  امور  مابقی 
منع  زنان  تفاخر  البته  نیست؛  منع  آنها 

نشده و تفاخر مردان منع شده است.
به  زن  اجتماعی  حضور  برای  روایات  در 
نشده  گذاشته  تمامی  سنگ  قرآن  اندازه  
در  است.  نبوده  آنها  مسأله   شاید  است؛ 
خصوص حضور اجتماعی زن ما روایات 
کنید  پژوهش  اگر  نداریم.  کم  ضعیف 
جعل  مجامع  از  یکی  که  دید  خواهید 

روایات حوزه زنان است. 
ع(  ( علی  امام  از  مذمت  روایات  عمده  
است و اکثر آنها هم در دوره  اموی ها جمع 
شده است. یکی از جنگ های روانی علیه 
در  احادیث  جعل  همین  امیرالمؤمنین 

حوزه  زنان بوده است. 
وصی  جعفر  بن  موسی  زنان  از  برخی 
شبهات  به  او  غیاب  در  و  بودند  امام 
البته  می دادند؛  جواب  مواجعه کنندگان 
اینقدر  کاظم  موسی  امام  دوره ی  در 
خفقان بر این خانواده زیاد بوده است که 
کسی  و  داشتند  مجرد  دختر   18 ایشان 
به خواستگاری آنها نمی رفت. خود امام 

ع( هیچ زن آزاده ای ندارد.  کاظم)
الی  یکبار  هفته ای  )س(  زهرا  حضرت 
حمزه  قبر  و  می رفت  احد  کوه  به  بار  دو 
وهابیت  می کرد.  زیارت  را  سیدالشهداء 
نیز این روایات را نقل می کند؛ اما جهت 

کنشگری زنان در عرصه  بایسته ها، از   
ً
انقالب اسالمی در حوزه  زنان، مخصوصا

کرده و از طرف دیگر جریان غرب مدرن را نفی  یک طرف جریان متحجر را نفی 
کرده است که هم شامل شرق سیاسی می شد و هم شامل غرب سیاسی. نباید از 
حول متحجرین، به دامن غرب زده ها بیفتیم. راه حل آن برگشت به تحجر نیست؛ 

بلکه راه آن انتخاب نقش های متناسب با شأن زن است.
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بهره برداری در جهت شرک بودن زیارت قبر 
مردگان؛ اما به جنبه و حضور اجتماعی 
حمزه  قبر  زیارت  تازه  ندارند.  توجهی  آن 
واجب هم نبوده است؛ بلکه ایشان برای 
امری مستحب به کرات حضور اجتماعی 

داشته است. 
که  است  شده  نقل  کرات  به  به عالوه 
حضرت زهرا )س( عیادت های اجتماعی 
داشته است. جابر بن عبداهلل انصاری نقل 
می کند که حضرت رسول بر خانه فاطمه 
وارد شدند و ایشان از ضعف و گرسنگی 
دچار ضعف شده بودند. جابر می گوید: 
دیدم که صورت فاطمه زهرا از فرط ضعف 

زرد شده بود که شبیه شکم ملخ بود. 
این یعنی جابر به عیادت فاطمه زهرا رفته 
که پیامبر همراه  است. در برخی روایات 
می روند  زهرا  فاطمه  حضور  به  کسانی  با 
روسری  مثًال  که  می فرمایند  حضرت  و 
ندارند، پیامبر تکلیف عیادت را ساقط 
نمی کنند؛ بلکه در حجاب کردن به فاطمه 
او  همراه  که  مهمانی  بعد  و  کرده  کمک 

بوده اند را به خانه آورده است. 
داشتن  با  زهرا  فاطمه  دیدن  یعنی  این 
می شده  روبرو  نامحرم  مردان  با  حجاب 
ایشان  که  است  نبوده  این طور  و  است 
صرفًا خانه نشین باشد و هیچ گونه ارتباط 
روایات دیگری  باشد.  اجتماعی نداشته 
بر حضور اجتماعی فاطمه زهرا  نیز دال 

وجود دارد. 
برای  فقها  می فرمایند:  مطهری  شهید 
مراجعه  روایات  این  به  حکم  صدور 
نیست؛  واجب  گفتند  بلکه  نکردند؛ 
آیت اهلل  کند.  رعایت  باید  زن  اخالقًا  اما 
روایات  این  از  می فرمایند:  آملی  جوادی 
عدم  نه  فهمید  را  اخطالط  عدم  باید 

حضور اجتماعی را.
»صوتها  عنوان  تحت  تعبیری  فقها  بین 
العوره« باب شده است. این عبارت به این 
زن عورت است.  که صدای  معنا است 
فقها در سه جا در این مورد فتوا دادند. یکی 
در نماز دیگری در اینکه اذان بگوید یا نه و 

سوم اینکه سالم کند یا نه. 
که زن نباید سالم  برخی فقها فتوا دادند 

به حضور  قائل  را می پذیرند، نمی توانند  العوره  که صوتها  کسانی  زیرا صوتها عوره.  کند؛ 
اجتماعی زنان باشند. صوتها العوره در هیچ روایتی نیامده است. چطور صوتها العوره؛ ولی 

خطبه زینب و فاطمه داریم؟؛ بلکه این عبارت ناشی از عرف زمانه است. 
سه نفر از علما این مساله را تایید می کنند. یکی از علمای مجتهد اخباری صاحب حدائق 
است. می گوید در روایات چیزی دال بر صوتها العوره وجود ندارد. این از تکلفات اصحاب 
است. مقدس اردبیلی نیز می گوید: این عبارت )صوتها العوره( هیچ دلیلی ندارد. آیت اهلل 

خویی هم در موسوعه جلد 14 ص 39 می گوید: ما هیچ دلیلی بر این عبارت نداریم.
حتی بودند علمایی که دیدن وجه و کفین زن را الی بالضروره جایز نمی دانند. این عملی 
که در حال حاضر ما آن را تحجر می نامیم، ریشه در فتاوای ما دارد. حتی بودند کسانی که 
. این قول  گفتند دیدن وجه و کفین جایز نیست مگر بالضروره و آن هم همان یکبار نه بیشتر

مشهور نشده و اکثر فقها علیه آن فتوا داده اند. 
جمع بندی آنکه نمای قرآنی در این زمینه این است که شئون اجتماعی زن را پذیرفته است. 
مفسر بزرگی مانند عالمه طباطبایی قائل به حضور اجتماعی زن است. در مجامع روایی ما 
روایات دال بر حضور اجتماعی زن کم است و گاهًا در منبرها و سخنرانی های ما وضعیت 

بدتر از روایات ما می شود. در فتاوا هم مواردی علیه حضور اجتماعی زن وجود دارد.
شهید مطهری می فرماید: در دهه های اخیر و قرون معاصر خلطی بین احکام حجاب با 
احکام پوشش اتفاق افتاده است. حجاب در قرآن یک آیه بیشتر ندارد که همان آیه  53 
وُهَنّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب. حجاب در این آیه 

ُ
ل
َ
ُتُموُهَنّ َمَتاًعا َفاْسأ

ْ
ل
َ
سوره ی احزاب است؛ ِإَذا َسأ

یعنی پرده نشینی نه پوشش زنان و آن چیزی که االن مدنظر است. 
 . شهید مطهری می فرمایند: در همین آیه هم حجاب ناظر به مردان است نه زنان پیغمبر
ُتُموُهَنّ خطاب به مردان است؛ یعنی شما مردان اگر کاری با آنها داشتید از پشت پرده 

ْ
ل
َ
َسأ

با آن صحبت کنید. منظور این نیست که زنان پیامبر از خانه  خودشان بیرون نیایند؛ بلکه 
منظور این است که مؤمنین اگر چیزی می خواهند از پشت در یا از پشت پرده بگیرند و وارد 
حریم خصوصی اهل بیت پیامبر نشوند. اگر هم کسی ادعا کند که منظور خانه نشینی زنان 
است. می گوییم: صرفًا مختص زنان پیامبر است که نسبت به زنان دیگر محدودیت هایی 

مانند حرمت ازدواج با سایر مردان را داشتند؛ 
اما احکام ستر و پوشش )وجه و کفین( در سوره  نور آمده است. همه  فقها آیه ستر و پوشش 
را مورد بحث قرار داده اند و آیه حجاب مورد بحث آنها نبوده و آن را از احکام اختصاصی 
زنان می دانستند. در مورد احکام ستر و پوشش هم در دو جا بحث کرده اند؛ یکی در نماز 
زنان و دیگری در ابواب نکاح که از مراودات است و جالب است که حجاب در هردو مورد 
یک گونه است؛ یعنی زنان در نزد خداوند همان حجابی را دارند که باید پیش مردان داشته 

باشند. پس نباید از احکام ستر و پوشش نتیجه  پرده نشینی بگیریم. 
پرده نشینی آیه  جدایی در قرآن دارد که اوًال اختصاص به زنان پیامبر دارد. دومًا تکلیف ناظر 
به مردان است و منظور این است که مردان نباید سرشان را پایین بندازند و وارد حریم زنان 

پیامبر شوند.
ِتیَن 

ْ
ِتی َیأ

َّ
آیه ای که به طور قاطع می تواند آن دلیل را نقض کند، آیه  15 سوره ی نساء است؛ َوالال

ُبُیوِت 
ْ
ْمِسُکوُهَنّ ِفی ال

َ
ْرَبَعًه ِمْنُکْم َفِإْن َشِهُدوا َفأ

َ
ْیِهَنّ أ

َ
َفاِحَشَه ِمْن ِنَساِئُکْم َفاْسَتْشِهُدوا َعل

ْ
ال

. آمده است که حبس زنان آزاده در خانه به 
ً

ُهَنّ َسِبیال
َ
ُ ل ْو َیْجَعَل الَلّ

َ
َمْوُت أ

ْ
اُهَنّ ال

ّ
ی َیَتَوَف َحَتّ

جهت فحشاء از احکام جاهلی بود که اسالم موقتًا آن را پذیرفت تا آیات الزم در این زمینه 
ُبُیوِت؛ یعنی اصًال بیرون نیایند. 

ْ
ْمِسُکوُهَنّ ِفی ال

َ
نازل شد. َفأ

حاال این سؤال مطرح می شود که اگر اصل برای زنان عفیف جامعه خانه نشینی است، چه 
فرقی بین زنان عفیف و فاحشه ها است؟ از اسالم بعید است که به زنان عفیف حکمی 
از حکم شالق  بعد  آن که  از  بدتر  و  برای فاحشه ها داده است  را  که همان حکم  بدهد 
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فاحشه ها دیگر امساک فی البیوت ندارند؛ اما زن محجبه  عفیفه تا آخر عمر بهتر است که 
در خانه بنشیند؟

انقالب اسالمی بسیار محکم مقابل این برداشت ایستاد. امام بزرگوار فرمودند که زنان باید 
حضور اجتماعی داشته باشند. در اوایل انقالب یکی از خبرنگاران خارجی در مورد حضور 
زنان در اتفاقات اجتماعی انقالب می نویسد: در ایران زنان روستایی همان اموری را مطالبه 
می کنند که زنان شهری با سطح سواد باال مطالبه می کنند و عجیب تر اینکه زنان آنان مردان 

را می شورانند. 
امام خمینی )ره( در مقابل نظرات متحجرانه ایستاد و فرمود: زن در اجتماع شرکت کند؛ 
اما بدون تبرج. اگر به زن شأن دهید، خود او سراغ مبتذالت نمی رود. امام در 1357/12/13 

می فرمایند: خداوند ما را با کرامت و آزاد خلق کرده است. 
خداوند همان طوری که قوانینی برای محدودیت مردها برای اینکه فسار آنها را نیابد، دارد 
در مورد زنان هم دارد. همه برای صالح شماست. همه  قوانین اسالمی برای صالح جامعه 

است. آنها که می خواند زن را ملعبه  مردان و جوانان فاسد قرار دهند، خیانتکارند. 
زن ها گمان نکنند این مقام زن است که باید بزک کرده و سر باز و لخت بیرون بروند. این 
مقام نیست. این عروسک بازی است نه زن. زن باید شجاع باشد. زن باید در مقدرات 

اساسی نظام شرکت کند. 
از سوی دیگر انقالب در مقابل تفکر غرب زده ایستاد. این تفکر که حضور زن را پذیرفته، 
نقش های متبرج را برای زن تعریف می کند وقدرت نرم افزاری او در این مسأله خیلی باال 
است و ما در این زمینه ضعیف هستیم؛ یعنی او برای نقش های متبرج دائمًا ایده پردازی 

کرده و نقش های نو آورده است. 

ما االن برای زنان نقش هایی داریم که ده سال 
پیش نداشتیم. این نقش ها به واسطه  رسانه 
گرها زن  از بال ایجاد شده اند. مثًال خیلی 
هستند. این جریان خود دو شعبه می شود: 
کاال  را  زن  که  سرمایه داری  جریان  یکی 
می بیند. در این تفکر نه تنها زن کاال است؛ 

بلکه مرد هم کاال است. 
است،  تولید  تابع  مصرف  که  دنیای  در 
یاد  در تولید دستی، شخص نمی تواند ز
مقدار  با  هماهنگ  بلکه  کند؛  مصرف 
طبیعی  به طور  می شود.  مصرف  تولید 
عالوه  است  ارزش  قناعت  دنیا  این  در 
بر اینکه ارزش اخالقی هم است؛ یعنی 
سمت  به  را  فرد  محیط  هرمنوتیک 

قناعت می برد. 
انبوه  و  صنعتی  تولید  جدید  دنیای  در 
یعنی  شد؛  عکس  هم  وضعیت  شد؛ 
باید  یعنی  شد؛  تولید  از  بیشتر  مصرف 
بچرخد.  تولید  چرخ  تا  شود  مصرف 
و  لوکس  مصرف  مصرف،  لکوموتیو 
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قارونی است. مصرف لوکس، مردم را به 
چرخ  تا  می کند  دعوت  بیشتر  مصرف 

تولید کارخانه ها بچرخد. 
عنصر  می شوند.  پیدا  اینجا  از  قارون ها 
زن  سردرآورد.  اینجا  از  هم  تبلیغات 
اینکه  تنها  نه  شد.  کاال  اینجا  در  هم 
برای  عنصری  بلکه  کارخانه ها  در 

لوکس بودن شد.
شاهد این ادعا این است که جنرال موتورز 
کسب کردن  حال  در  زن  سینه   و  سر  برا 
درآمد در دنیا است و بزرگترین اقتصاد دنیا 
در همین جا رقم خورده است و درآمد آنها 

از دانش بنیان ها بیشتر است.
است  فمنیست  غرب زده  دیگر  جریان 
که می خواهد زن را با مرد رسمیت دهد. 
دنبال این است که زن نمای مردانه پیدا 
کند. حتی شکل و شمایل ظاهری زن هم 

باید مردانه باشد. 
این تفکر مردان را متخلق به اخالق زنانه 
نمی کند؛ بلکه زنان را نمای مردانه می دهد. 
اسالم با این تفکر هم مخالف است و از 

ابتدا دنبال آزادی زن بوده است. 
آیه  35 سوره  شریفه  آل عمران می فرماید: 
ْرُت 

َ
َنذ ی  ِإِنّ َرِبّ  ِعْمَراَن  ُت 

َ
اْمَرأ ِت 

َ
َقال ِإْذ 

َك 
ّ
ی ِإَن ْل ِمِنّ ًرا َفَتَقَبّ َك َما ِفی َبْطِنی ُمَحَرّ

َ
ل

وقتی  مریم  مادر  َعِلیُم؛ 
ْ
ال ِمیُع  الَسّ ْنَت 

َ
أ

من  گفت:  بیاورد  دنیا  به  را  او  خواست 
از  یعنی  باشد؛  آزاده  او  که  کرده ام  نذر 
ی و دختری هم رها باشد  کارهای مادر
کنیسه  در  و  باشد  معبد  برای  صرفًا  و 
اسرائیل  بنی  در  این  کند.  خدمت 

سنت بوده است.
داد،  تغییر  را  سنت  این  که  کسی  تنها   
مثل  زن  نمی گوید:  بود.  مریم  حضرت 
زن  مثل  مرد  می گوید:  بلکه  نیست؛  مرد 
شد.  آزاد  قدم  یک  زن  اینجا  در  نیست. 
اسالم زن را از قید و بندهای اجتماع نیز 
آزاد کرد و از آن به محرر به معنای صفت 
آزاد نیست؛  کرد؛ یعنی زن  فاعلی تعبیر 
آن  مصداق  که  است  آزادکننده  بلکه 

فاطمه زهرا )س( است. 
زن در اینجا خود یک تشخص است؛ اول 
خود زن تشخص دارد نه اینکه تا عرضی 

به نام مادری نیامده است، تشخص ندارد. زن ها فی نفسه تشخص دارند؛ اما مادربودن و 
همسربودن باعث افزایش این تشخص می شود. 

شهید مطهری می فرماید: حجاب محدودیت نیست؛ بلکه ابزار این آزادی است. او را از 
کاالبودن و خوانش مردانه باید آزاد کرد و فقط باید زن باشد. او در همه  محیط هایی که 
مردان حضور دارند می تواند حضور داشته باشد بدون تای تأنیث؛ یعنی دانشگاه جای 
علم است؛ مرد بدون رجلیت و زن هم بدون تای تانیث وارد عرصه  علم شود و با شأن 

خود حضور یابد. 
چیزی که زنانگی زن را می پوشاند، احکام ستر و پوشش است که مصطلح آن حجاب 
است. االن زنان در جامعه  ما حضور فعالی در عرصه  پزشکی، مدیرعاملی، هیأت علمی، 

نمایندگی مجلس، مدال آوری رشته های ورزشی و سایر حوزه های اجتماعی دارند.
 98 درصد متخصصان زنان و زایمان زن هستند. 117 کرسی در ادوار مجلس زن بودند. 
1121 قاضی زن داریم. این ها همه جای افتخار دارد؛ اما به نظر می آید که جابجایی نقش در 
حال صورت گرفتن است. نباید به دامن غرب زده ها بیفتیم. ما حضور اجتماعی زن از نگاه 
غرب زده را پذیرفتیم؛ اما نقش های آنها را نمی پذیریم. در حال حاضر نقش ها به سوی ابتذال 

و تبرج در حال جابجایی است. 
نباید از حول متحجرین، به دامن غرب زده ها بیفتیم. نقش ها به سمت ابتذال و تبرج 
و حرکت های فمنیستی در حال جابجایی است. باید برای این آمارها از نمای ارزشی 
کند؛ زیرا هر رصدی مبتنی بر یک  که دائمًا این نقش ها را رصد  رصدخانه ای باشد 

نظام ارزش است. 
کدام نقش است. آیا در نقش های  که االن حضور اجتماعی زن در  برای من ارزش دارد 
فرودین حضور دارد یا در نقش های برین؟ مثًال تا سال 1379 در سازمان های غیردولتی، 

بانوان 10 درصد حضور سیاسی داشتند و 24 درصد در خیریه ها حضور داشتند؛
اما از دهه  هشتاد به این سمت نقش ها جابجا شده است؛ خیریه ها کاهش پیدا کردند و 
گرهای  انجیوهای حقوق زنان افزایش پیدا کرده است. حاال اگر شاخ های اینستاگرام و بال
فضای مجازی را اضافه کنیم، می فهمیم که جابجایی نقش خیلی معناداری در حال 
اتفاق افتادن است و این نگران کننده است و راه حل آن برگشت به تحجر نیست؛ بلکه راه 

آن انتخاب نقش های متناسب با شأن زن است. 

با مرد رسمیت دهد.  را  که می خواهد زن   جریان دیگر غرب زده فمنیست است 
دنبال این است که زن نمای مردانه پیدا کند. حتی شکل و شمایل ظاهری زن هم 
باید مردانه باشد. این تفکر مردان را متخلق به اخالق زنانه نمی کند؛ بلکه زنان را 
نمای مردانه می دهد. اسالم با این تفکر هم مخالف است و از ابتدا دنبال آزادی 

زن بوده است. 

صد
ا ر
 ار
گ گ
ل 
 او
ر
ص
ب

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ی  
 د

/ 4
ه 6

مار
ش

42



آن  وقت در حد اعتدال قرار می گیرند و این 
می شود: عفت.

هر  برای  اخالق  حوزه  در  که  می دانیم 
طرف  یک  و  افراط  طرف  یک  صفت، 
تفریط داریم و یک حد وسط که آن عدالت 

است و صحیح و قابل قبول است. 
برای مثال ترس، اگر مقداری از ترس باشد 
افراط  طرف  به  اگر  است،  خوب  خیلی 
اصًال  که  بی باکی  و  تهور  می شود  برود 
خوب نیست؛ و اگر به طرف تفریط بیاید 
می شود جبن و ترسویی، که این هم اصًال 

خوب نیست.
اعتدال  حد  در  که  ترس  مقدار  یک 
که  نمی تواند  و  است  انسان  نیاز  باشد 
هم  شهوانی  قوای  خصوص  در  نباشد. 
به  گفت  نمی توان  است.  همین طور 

برای آن که موضوع محل نزاع یعنی نسبت بین حجاب و عفاف مشخص شود، توضیحی راجع 
به بحث مورد نظر ارائه بفرمایید.

اولین موضوعی که باید به آن بپردازیم، لغت عفاف و حجاب است. هر کلمه معنای لغوی 
دارد که در کتب لغوی آمده و یک معنای اصطالحی که در آیات و روایات آمده است، 
گاهی معنای اصطالحی و لغوی منطبق بر هم هستند و گاهی متفاوت  هستند، البته در 
همه جهات نمی توانند باهم متفاوت باشند و معنای اصطالحی در بعضی جهات باید با 

معنای لغوی مطابقت داشته باشد.
 ضمن توضیح در خصوص مفهوم حجاب و عفاف بفرمایید که این مفهوم شناسی تا چه 

ً
 لطفا

اندازه به تبیین بحث کمک می کند؟
ریشه عفاف سه حرف ع،ف،ف هست، معنای خود این ریشه در کتب لغوی این است که 
خودداری از عمل و یا از سخنی که خوب نیست. فرضًا به مهمانی می رویم، آن جا چه چیزی 
خوب نیست، این که نگاه عمیق داشته باشیم به وسایل صاحب خانه، یا حرف نامناسب 

بزنیم و در مواردی دخالت کنیم، خودداری و رعایت همه این موارد عفت می شود.
در اصطالح اخالق، همان معنای لغوی را بیاوریم در علم اخالق بگنجانیم، چنین می شود: 
قوای شهوانی را فرمانبر عقل کنیم و در حد اعتدال استفاده کنیم، قوای شهوانی دو مورد 
…( و امور جنسی، زمانی که این ها فرمانبر عقل باشند  است؛ خوردن)خوردن و پوشیدن و

عفاف اجتماعی برای مردان و زنان
زهرهاخوانمقدم
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کامل از بین بروند، در حد اعتدال  طور 
ولی  بشوند،  برآورده  باید  این ها  همه 

فرمانبردار عقل باشند.
که در اصطالح  فرمانبردار عقل  قید  این 
اخالق می آورند قید بسیار مهمی است، 
به  که  معنی  این  به  است؟  معنا  چه  به 
ریشه لغوی عفاف بر می گردد، خودداری 

از عمل یا سخنی که خوب نیست. 
کدام سخن  کدام عمل و  کجا بفهمم  از 
خوب نیست؟ عقل به من می گوید، عقل 
کار خوب نیست  که می گوید این  است 
انجام بدهی و این سخن را به زبان بیاوری، 
این نگاه را خوب نیست داشته باشی، اگر 
قوای شهوانی فرمان بر عقل باشد اعتدال 

در قوای شهوانی برقرار می شود.
نفس ما اخالق های محوری دارد که طرف 
افراط و تفریط آن بد است و حد وسط آن 
خیلی خوب است. حاال این عفاف که از 
ع،ف،ف است نیروی درونی است  ریشه 
که تعدیل کننده شهوات است، یک نیروی 
درونی که به کمک عقل فعال می شود و آن 

شهواتی که ذکر شد را تعدیل می کند. 
بسیار به این نیرو در قرآن و روایات توجه 
نشان دهنده  توجه،  همه  این  و  شده 
اهمیت این نیرو و این مسأله در اصالح 
روان  سالمتی  و  اجتماع  پیشرفت  و 

انسان ها هست.
چندین  عفت  خصوص  در  کریم  قرآن 
فروع  این  است.  کرده  مطرح  شاخه 
 ، گفتار در  عفت   : از عبارتند  چهارگانه 
، عفت در نگاه، و عفت  کردار عفت در 

در پوشش.
نوع  چهار  این  که  بدانیم  است  جالب 
خانم ها  به  اختصاص  هیچ کدام  عفت 
در  گرچه  است،  مشترک  آن  همه  ندارد 
حد  خانم ها  برای  مقدار  یک  پوشش 
چون  است،  شده  مطرح  بیشتر  پوشش 
جاذبه ها و زیبایی های آن ها بیشتر است، 
طبیعی است که حد و حدود پوشش  آنها 
برای  پوشش  اصل  اما  باشد،  بیشتر  نیز 

آقایان هم است.
خانم ها  به  اختصاص  آیا  عفیفانه  نگاه 
می  پیامبر  به  خطاب  قرآن   ، خیر دارد؟ 

َیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم« به مردان  ْبَصارِِهْم َو
َ
وا ِمْن أ

ُ
ُمْؤِمِنیَن َیُغّض

ْ
ل ِ

ّ
: »ُقل ل گوید: به مردان چنین بگو

بگو چشمانشان را پایین بیاورند، نگاه هیز به طرف مقابل نداشته باشند، و عینًا همین 
َیْحَفْظَن ُفُروَجُهَنّ «  به  ْبَصارِِهَنّ َو

َ
ُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن أ

ْ
دستور را به زنان می دهد: »َوُقْل ِلل

زنان مومن هم بگو چشمانشان را پایین بیاورند و نگاهشان را کنترل کنند. پس در نگاه قرآن 
این طور نیست که عفت خاص زنان باشد .

 رابطه و تأثیر متقابل حجاب و عفاف چیست؟ آیا بی حجابی ناشی از بی عفتی است؟
در این مورد سه نظر کلی وجود دارد، که البته به اعتقاد اندیشمندان دو مورد از آن غلط و یک 

مورد آن درست است.
نگاه اول آن است که حجاب و عفاف منطبق بر هم هستند، یعنی حجاب و عفاف یک 
 ، معنی می دهند، خوب این مشخص است که غلط است، فرض بگیرید عفاف در گفتار
اصًال ارتباطی به پوشش ندارد. نگاه دوم این است که دو حقیقت مجزا هستند و ربطی به 
یکدیگر ندارند، که این هم بحث درستی نیست؛ چون مسلمًا این دو مقوله با هم مرتبط 
هستند. نگاه سوم می گویند حجاب میوه عفاف و عفاف ریشه حجاب است. اگر این 
نگاه بدین معنا باشد که تنها میوه عفاف، حجاب است، این غلط است. چون اگر این 
نظر را بپذیریم، باید بپذیریم هرکس حجاب نداشت پس عفاف هم ندارد، در صورتی که 

چنین چیزی نیست. 
اما اگر بدین معنا باشد که یکی از مظاهر عفاف، حجاب است، درست است. چرا؟ چون 
حجاب، یکی از ثمره های عفاف است و اگر کسی این میوه را نداشت، بی عفت نیست. 

اگر کسی حجاب را مراعات نکرد، نمی توان گفت کًال از عفاف بی بهره است. 
کوتاهی  که در پوشش و حجاب  که ممکن است  ما چه بسا آقایان و خانم هایی داریم 
داشته باشند اما در عفاف یک بهره هایی دارند، یعنی آن نیروهای تعدیل کننده شهوات  و 
غرایزشان در خیلی از جاها خیلی خوب کار می کند و عاقالنه برخورد می کنند، اما در برخی 
، خوب عمل می کنند؛ یعنی عفت در کردار و عفت در نگاه  موارد نقص دارند. مثًال در گفتار

را دارند، اما کمی در بخش پوشش لنگ می زنند، در بقیه بخش ها این طور نیست.
بر عکس این هم هست؛ یعنی چه بسا مردان و زنانی که به ظاهر پوشش را رعایت می کنند، 
ولی عفیف نیستند، یعنی با رفتار یا گفتارهای زننده، شهوت پراکنی می کنند و خود را به 

نوعی عرضه می نمایند. پس حجاب، میوه عفاف هست، ولی نه تنها میوه آن.
پس کدام نظر را می پذیریم؟ آن بخش که می گوید عفاف ریشه حجاب است. چرا روی این 
مورد تکیه می کنیم؟ چون بعدًا که می خواهم در خصوص نهادینه سازی حجاب صحبت 
کنم این بحث به کار ما می آید.  پس حجاب و عفاف یکی نیستند، عفاف کل و حجاب 
جزء است. اگر کسی این دو را به جای هم به کار ببرد انگار که دارد جزء را به جای کل به 

کار می برد.
حاال اگر بخواهیم مطابق آیات مکی و مدنی پیش برویم، مشاهده می کنیم که قرآن کریم 
در شهر مکه قصد داشته نوعی بینش و معرفت بنیادی را ارائه بدهد، نوعی فرهنگ سازی 
انجام بدهد، بعدًا در مدینه آمده و آن زمان که افکار عمومی آماده پذیرش قانون شده بود، 

آنجا احکام را تشریع کرده است. 

کامل  به طور  جامعه  برای  را  حجاب  مثل  اجتماعی  امر  یک  بخواهیم  ما  گر   ا
ی که همه آن را به رسمیت  یشه ای کنیم به طور ی کنیم، باید آن را ر فرهنگ ساز
عمق  در  را  اجتماعی  امر  این  بتوانیم  ندارد  امکان  کار  این  بدون  بشناسند، 
یشه ای بحث را  کرده است، ر کنیم، قرآن به همین صورت شروع  یق  جامعه تزر

پیش برده است.
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این گونه نبوده که از همان ابتدا احکام را تشریع کند، چون زمانی که حکمی را خداوند تشریع 
می کند به »وظیفه بندگانش« تبدیل می شود و اگر بنده وظیفه اش را انجام ندهد مجازات در 
بر دارد، خداوند ابتدا با بحث احکام پیش نیامده است، که بگوید حجاب داشته باشید و 

اگر حجاب نداشته باشید چنان مجازات هایی شامل شما می شود.
قرآن کریم در مکه ای شروع به اصالح جامعه کرده که زنان، اجباری به پوشش نداشته اند، 
الت آن ها پیدا بوده، حتی در محدوده جنسی هم محدودیتی بین زن و مرد  گردن ها و زیورآ
نداشته اند. همان طور که می دانید هفت یا ُنه نوع ازدواج در آن جا مطرح بوده، حتی ازدواج 
ضربدری هم داشته اند، یعنی هیچ گونه حجاب و مرز و پوششی در بین این ها مطرح نبوده 

است. در چنین جامعه ای قرآن ابتدا می آید فرهنگ سازی و نهادینه سازی می کند.
که خیلی به درد ما می خورد، اگر ما  نهادینه سازی یک اصطالح جامعه شناسی است 
بخواهیم جامعه خود را اصالح کنیم باید با همین علم جامعه شناسی بر اساس آموزه های 
دینی پیش برویم. در علم جامعه شناسی می گویند نهادینه سازی چیست؟ ریشه ای شدن 
یک امر اجتماعی در متن و عمق جامعه، یا به عبارتی دیگر به رسمیت شناخته شدن یک 

امر اجتماعی. 
به طور مثال در اوائلی که کرونا آمده بود هنوز استفاده از ماسک فرهنگ سازی و نهادینه سازی 
نشده بود، چقدر در این حوزه تبلیغ و کار می شد و  معایب نزدن و فواید زدن ماسک مطرح 
می شد. همه این موارد مطرح می شد برای اینکه این امر اجتماعی که همان ماسک زدن 
است به رسمیت شناخته شود، در متن و عمق جامعه ریشه ای شود، لذا مشاهده می کنیم 
االن 99 درصد مردم ماسک می زنند بدون اینکه قانون و حکمی و مجازاتی مطرح باشد، خود 

مردم فهمیده اند. 
کید می کنم حجاب یک امر اجتماعی است،  گر ما بخواهیم یک امر اجتماعی را )تأ ا
می خواهیم بگوییم چه مرد و چه زن در اجتماع حجاب و عفاف داشته باشید( برای 
ی که همه آن  یشه ای کنیم به طور ی کنیم، باید آن را ر جامعه به طور کامل فرهنگ ساز
در  را  اجتماعی  امر  این  بتوانیم  ندارد  امکان  کار  این  بدون  بشناسند،  رسمیت  به  را 
یشه ای بحث را  کرده است، ر کنیم، قرآن به همین صورت شروع  عمق جامعه تزریق 

پیش برده است.

بعثت  سوم  سال  از  نهادینه سازی  این 
و  شد؛  آغاز  پیامبر  عمومی  دعوت  با 
جالب تر آن که از 21سوره که آیات مشتمل 
بر عفاف و حجاب در آن ها مطرح شده 
در  سوره   14 یعنی  است،  مکی  سوره   14
این  نهادینه سازی  و  ریشه ای شدن  مقام 
امر اجتماعی گام برداشته است، 14سوره 
در  7سوره  فقط  و  کرده  فرهنگ سازی 
مدینه آمده، کجا؟ آنجا که شروع به تشریع 
گیری  که شکل  کرده است، آنجا  احکام 
جامعه مسلمین بوده است، از سال سوم 
نمودن  مطرح  به  شروع  بعد،  به  هجرت 
اگر  هم  ما  است،  کرده  حجاب  احکام 
بخواهیم این نهادینه سازی را انجام بدهیم 
ابتدا باید فرهنگ سازی کنیم، با ضرب و 

زور این کارها پیش نمی رود.
برای  فقط  حجاب  کلمه  این  قرآن  در 
کار نرفته است، مثًال  پوشش انسان ها به 
می فرمایند:  فصلت  سوره  پنجم  آیه  در 
»من بیننا و بینک حجاب« یعنی بین ما 
و تو یک فاصله ای افتاد، یک پرده حائل 
و مانع شد، یا در آیه 32 سوره ص، زمانی 
که خورشید غروب می کند تعبیر این است 
وقتی  یعنی  بالحجاب«  توارت  »حتی 

خورشید رفت پشت کوه و دیده نشد.
پوشش  یعنی  حجاب  اصطالح،  در  اما 
با دیگران  بین هر شخصی  که  یا مانعی 
بگیرید  فرض  حتی  یعنی  می گیرد،  قرار 
هستند،  خانه  یک  در  که  افرادی  بین 
حتی بین پدر و مادر و فرزندان، آیا این ها 
بدون هیچ پوششی و بدون فاصله با هم 
پوشیده اند  لباس هایی  قطعًا  هستند؟ 
محل  یا  می گویند،  حجاب  آن  به  که 
یا  دیوارها  با  قطعًا  استراحتشان  و  خوب 
حجاب هایی مجزا شده است.حاال این 
و  خانواده  درون  افراد  بین  وقتی  حجاب 
افراد بیرون خانواده قرار است اتفاق بیفتد 
مقدار  یک  می شود،  غلیظ تر  مقدار  یک 
مفصل تر می شود، یک مقدار این پرده ها 
و پوشش ها ضخیم تر و قابل توجه تر باشد. 
انسان ها  همه  بین  پوشش  این  پس 
که مثًال با یک بلوز و  کسی  است، حتی 
نوع  یک  هم  آن  می رود  بیرون  هم  شلوار 
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جا  همین  از  است.  پوشش  و  حجاب 
عفاف  و  حجاب  تفکیک  پیامدهای 
در جامعه  اگر بخواهیم  روشن می شود، 
روی  باید  ابتدا  کنیم  نهادینه سازی 
کنیم، بگوییم عفاف  عفاف برنامه ریزی 

یعنی اینکه این قوای جنسی. 
بشود،  کنترل  شهوانی  خواسته های  این 
حاال چگونه می خواهید این قوای شهوانی 
و  مرد  پوشش  از  غیر  آیا  کنید؟  کنترل  را 
زن راهی برای کنترل سراغ دارید؟ یک راه 
خنده دار این است که بیایند زن ها و مردها 
را از لحاظ شهوانی عقیم کنند، یا دارویی 
به آن ها بدهند که قوای شهوانی شان فعال 
نباشد، خب این راه صحیحی نیست، راه 
دوم که محال است، این است که کًال زن ها 
و مردها جدا شوند! یک شهر مردان باشند 

و یک شهر زنان! این هم که نمی شود.
پس اگر قرار است هم هر دو در یک جامعه 
باشند و هم این قوا در وجود زن و مرد باشد، 
باید به شکلی کنترل شود. غیر از پوشیدگی 
و عفت راهی برای کنترل آن نیست، چون 
زمانی که چشم ببیند دل می خواهد، چه 

برای مرد و چه برای زن؛
فعلی  جامعه  در  ما  اشتباه  عمده  اتفاقًا 
این است که آمدیم بیشتر فشار حجاب 
از  و  گذاشتیم  خانم ها  روی  را   عفاف  و 
اصًال  آقایان  برای  عفت  روی  آن طرف 
سرمایه گذاری نکرده ایم. آن نگاه های تند 
و هرزه، آن پوشش ها و رفتارها و گفتارهای 
هرزه را اصًال به حساب نمی آوریم که چقدر 
موجب تحریک این هیجان ها می شود، 

چه در مرد و چه در زن؛
الزم  این طرف  که  بگویم  نمی خواهم  من 
هم  آن طرف  بگویم  می خواهم  نیست، 
ابتدا روی عفت جامعه  باید  الزم است، 
در  عفت   ، گفتار در  عفت  بشود،  کار 
، عفت در نگاه و عفت در پوشش،  کردار
هم مرد باید داشته باشد و هم زن، برای 
زن در بخش عفت در پوشش باید یک 
مقدار قوی تر باشد، به خاطر آن نعمت ها، 
زیبایی ها و جذابیت هایی که خداوند به 

او داده است و به مرد نداده است.
به قول بزرگی که می گفت بروید غزل های 

شاعران بزرگ را بخوانید، هیچ وقت شاعر بزرگی نیامده مثًال در وصف ریش یک مرد یا در 
وصف سبیل یک مرد شعر و غزل بگوید، اما در وصف یک خال چه غزل ها برای زن ها 
سروده اند، این واقعیت خلقت است، هرچه که زیباتر است پوشش هم برای آن الزم تر است، 

نباید این زیبایی ها در مألعام قرار بگیرد چون قوه شهوانی آنجا کار خود را انجام می دهد.
 آیا بی حجابی ناشی از بی عفتی است؟

طبق آن نکات که عرض کردم نمی شود گفت هر بی حجابی ناشی از بی عفتی است، ممکن 
است برخی از بی حجابی ها ناشی از بی عفتی باشد، اما نمی توان عام بگوییم هر بی حجابی 
ناشی از بی عفتی است، شاید نقطه مقابل آن، بحث را روشن تر کند، من سوال می کنم آیا 

هرحجابی ناشی از عفت است؟ آیا هرکس که حجاب دارد عفیف هم است؟ 
قطعًا جواب ما به این پرسش منفی است، چه بسا کسانی را می بینیم که به ظاهر حجاب 
دارند ولی آن حالتی که باید عفیف باشند، یعنی نگاهشان و کردارشان و گفتارشان عفیفانه 
باشد، اصًال در اینها نمی بینیم، و به نوعی خودنمایی می کنند، و یک طوری خودشان را 

عرضه می کنند، و می خواهند بقیه را به دام بیندازند. 
که از چشم ما پوشیده نیست، نقطه مقابل آن همین است، هر  این یک واقعیتی است 
بی حجابی می تواند ناشی از بی عفتی باشد؟ قطعًا پاسخ خیر است، شاید خیلی ها فرهنگ 
حجاب برایشان جا نیفتاده است، یا به نوعی حجاب را قبول ندارند، اما نمی توانیم بگوییم 

بی عفت هستند و اتفاقًا اگر بگوییم تهمت بزرگی به این افراد زدیم . 
بحث حجاب و عفاف در  21سوره مطرح شده است، وقتی می گوییم 21سوره منظورمان تمام 
آن سوره ها نیست، آیاتی در 21سوره در خصوص عفاف و حجاب آمده است. جالب اینجا 
است، اولین آیاتی که در این باره مطرح شده است، از سال سوم بعثت یعنی با دعوت علنی 
پیامبر شروع شده، و ابتدایی ترین آیات شاید آیه بیست و هفت سوره اعراف باشد که ضمن 
داستان حضرت آدم، می فرماید: »یا بنی  آدم  ال یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه 
ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوء آتهما….«؛ فرزندان آدم این شیطان شماها را فریب ندهد، 
چنان که پدر و مادر شما را فریب داد و از بهشت بیرون کرد در حالی که جامه از تن آنان بر 

می َکند تا قبایح آنان را در نظرشان آشکار کند. 
یعنی در همان جا خدا دارد یک طوری روی پوشش زوم می کند، آنجا هم که پدر و مادر 
شما را می خواست گول بزند، اول همه می خواست بدن هایشان را عریان کنند که این ها 
عورت خودشان را ببینند، مواظب باشید که این فتنه که شیطان برای پدر و مادرتان تدارک 
دید و آن ها را عریان کرد دامن شما ها را نگیرد؛ انگار که برهنگی اولین گام وسوسه های 

شیطانی است.
 لزوم رعایت حجاب و عفاف توسط زنان به عنوان یک ضرورت اجتماعی را چگونه تبیین و 

توصیف می کنید؟
بله ضروری هست، ما نمی خواهیم بگوییم نیست، می خواهیم بگوییم که محدود به زنان 
نیست. حجاب و عفاف باید هم توسط زنان و هم مردان مورد توجه قرار بگیرد و بله یک 
کار  که آمدیم این  ضرورت اجتماعی هم است، و عمده اشتباه ما از این ناشی می شود 
را خاص زنان کردیم. اگر ما بیاییم نهادینه سازی کنیم عفاف را، جامعه اصالح می شود. 
همان طور که در مباحث قبلی اشاره کردیم، عفاف ریشه حجاب است، یعنی ما تا عفت را 
در وجود مرد و زن نهادینه نکنیم نمی توانیم از او توقع میوه که حجاب است را داشته باشیم. 
اگر عفاف نباشد، حجاب زورکی می شود و هر زمان که زمینه پیش بیاید و زور برداشته شود 
حجاب هم برداشته می شود، اما وقتی در وجود شخص ریشه داشته باشد آن ریشه باالخره 
یک جایی خودش را نشان می دهد، و اگر فرضًا این میوه را ندهد، خوب، باالخره عفاف سر 
جای خود است، آن عفاف در گفتار و کردار ثمرات خودش را دارد؛ حاال یک ثمره حجاب 

را ندارد، پس در این بیان رابطه عفاف و حجاب روشن می شود.
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این  دیگر  رویه  ایرانی-اسالمی،  زن  از 
مسئله است. 

امروزه بنیادی ترین مسئله در حوزه مباحث 
که  است  هویتی  جنگی  خانواده،  و  زن 
ریشه در دو نظام معرفتی دارد؛ نظام لیبرال 
سرمایه داری غرب و نظام توحیدی اسالم. 
را  خود  اقتضائات  معرفتی  نظام  دو  این 
در جوامع تحت حکمرانی خود گسترش 
می دهند و در صدد تحمیل آن به جامعه 

دشمن  هستند. 
غرب  مدل  با  توسعه یافته  جوامع 
سرمایه داری از یک سو و جامعه اسالمی 
با محوریت ایران بعد از انقالب از سوی 
؛ این دو فضای مکتبی و اجتماعی،  دیگر
نیز اقتضائات و مسائل خود را در فضای 
شبکه ای  و  می کنند  سرریز  مجازی 

نظام سرمایه داری، برابری جنسیتی به معنای »تشبه زن به مرد« در عرصه های مختلف 
را هدف اصلی و بنیادین خود دانسته و آن را از طریق برنامه های توسعه دنبال می کند. 
کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و سند اهداف توسعه پایدار )معروف به  کنوانسیون رفع 

2030(، مشهورترین اسناد باالدستی برای تحقق این هدف نظام سرمایه داری است. 
به تعبیر مقام معظم رهبری »مردواره کردن« برجسته ترین رکن »برنامه ریزی دقیق غرب« در 
موضوع زن و در مسیر اهداف نظام سرمایه داری است. فروپاشی نظام خانواده مهم ترین و 

شاخص ترین نتیجه این برنامه ریزی دقیق غرب است. 
تشابه زن به مرد یا مردواره کردن زنان، در حقیقت همان سلب »هویت زنانه« یا سلب 
که  ارائه شده غرب است  الگوی  زنان است.  »زن غربی« همان  از  »هویت جنسیتی« 
راهبرد »تساوی یا عدالت جنسیتی به معنای تشبه زن به مرد« بنیادی ترین برنامه برای 

فعلیت بخشی بدان است. 
درمقابل زن ایرانی-اسالمی یا همان زن تراز انقالب بر حفظ ویژگی های انسانی و تمایزهای 
جنسی و جنسیتی زن تاکید دارد. نقش های متعالی این الگو اصالتا در خانواده و متعاقبا 

در ساختارهای اجتماعی بروز و ظهور می یابد. 
یشه  بر این اساس مسئله بنیادین در حوزه مسائل زن و خانواده، یک خاستگاه غربی و ر
در نظام لیبرال سرمایه داری غرب دارد و آن ترویج الگوی زن غربی است. هویت زدایی 

مسئله شناسی هویت زن در فضای مجازی
محمدرضاکدخدایی
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گسترده از مسائل هویتی زنان در فضای 
از  انعکاسی  که  می گیرد  شکل  مجازی 
فضای واقعی جامعه و فضای گفتمانی و 

معرفتی پشتوانه آن است. 
برداشتن  لحاظ  به  مجازی  فضای 
محدودیت های زمان و مکان و به لحاظ 
مهم ترین  ارتباطی،  و  اطالعاتی  سلطه 
جوامع  و  غرب  معرفتی  نظام  کنش یار 
زن  هویت  ترویج  برای  غربی  سلطه گر 
ایرانی- زن  از  زدایی  هویت  و  غربی 

اسالمی است. 
»زن  و  جامعه«  در  »زن  مکتب«،  در  »زن   
اصلی  عرصه  سه  مجازی«،  فضای  در 
بود.  خواهد  زنان  مسائل  شکل گیری 
دوگانه  یک  در  عرصه  سه  هر  مسئلگی 
تضادی بروز و ظهور می یابد. مکتب اسالم 
در مقابل مکاتب سکوالر غرب؛ جامعه ایران 
در مقابل جوامع توسعه یافته غربی؛ فضای 

مجازی خودی در مقابل غیرخودی.
عرصه  در  مسائل  اصلی  محورهای 
هستی شناسانه،  نظام  اساس  بر  مکتب 
شکل  رفتای  نظام  و  ارزش شناسانه 
در  زن  عنوان  با  ترتیب  به  که  می گیرد 
نظام تکوین، نظام ارزشی و نظام حقوقی 
نام گذاری می گردد. قاعدتا زن در مکتب 
مکاتب  و  اسالم  مکتب  در  زن  شامل 

دشمن  است.
محورهای اصلی مسائل زنان در جامعه 
یک  اصلی  نهادهای  اساس  بر  ایران، 
جامعه در دوران معاصر است. خانواده، 
آموزش، اقتصاد، دین، فرهنگ، حکومت، 
نهادهای  شاخص ترین  رسانه،  و  حقوق 
اصلی در جوامع دوران معاصر هستند. 
وجه مسئلگی زن در هرکدام از این نهادها 
نیز در مقایسه با خرده نظام های دشمن  

شکل می گیرد.
بر  مجازی  فضای  اصلی  محورهای 
اساس سنخ های مختلف عوامل موثر بر 
پدیده های انسانی و اجتماعی تفکیک 
پدیده های  بر  موثر  عوامل  شده اند. 
- بایو عنوان  با  اجتماعی  و  انسانی 
-اسپریچوال  -اکو -تکنو -سوسیو سایکو

شناسایی می گردند. 

بدن، روان و شخصیت، جامعه به تفکیک نهادهای اصلی آن، تکنولوژی، اکوسیستم و 
معنویت، شش عرصه اصلی موثر بر همه پدیده های اجتماعی و انسانی هستند. مسائل 
زنان نیز در فضای مجازی از این شش محور و زیرمحورهای آن تاثیر پذیرفته و بر آنها 

تاثیر می گذارد.
بنابراین شبکه مسائل زنان، محصول فرایندی چند الیه در سه صحنه فضای مجازی، 
فضای اجتماعی و فضای دینی است. این شبکه مسائل مبتنی بر چارچوب نظری متشکل 
از تلفیق هفت ایده یا نظریه مذکور است. شاخص ترین نظریه ها و ایده های نظری پشتوانه 

: چارچوب نظری این شبکه مسائل عبارتند از
1. مدل نظری تبیین عوامل موثر بر پدیده های اجتماعی و انسانی؛

2. مدل نظری هویت های اجتماعی مبتنی بر تفاوت های جنسی و جنسیتی مبتنی بر ایده 
؛ شهید صدر

3. ایده نظری هویت جنسی و جنسیتی مبتنی بر ایده اعتباریات عالمه طباطبایی؛
4. ایده تحلیل الیه ای نهادهای اجتماعی بر اساس ایده ضرورت بالقیاس عالمه مصباح 

یزدی؛
5. رهیافت نظری در مباحث ارزش شناختی )عدالت جنسی و جنسیتی(؛

۶. نظریه مدرنیزاسیون و رویکردهای توسعه در حوزه جنس و جنسیت؛
7. ایده تعامل فضاهای سه گانه تولید مسئله )فضای دینی و اجتماعی و مجازی(.

رصد فضاهای سه گانه، اولویت سنجی و عرضه و بازخوردگیری نخبگانی، نظام مسائلی را 
برای زنان شکل می دهد که مسائل هویتی، بخش اساسی آن هستند. این نظام مسائل را در 

سه الیه می توان طبقه بندی کرد:
1. مسئله بنیادین

2. مسائل محوری
3. مسائل پیرامونی یا ریز مسائل

اگر چه کشف مسائل با فرایند رصد و پایش مستمر فضای حقیقی و مجازی یا با استفاده از 
رویکردهای قیاسی و استقرائی و تلفیقی امکان پذیر است، لکن استنباط مسائل محوری و 

مسئله بنیادین مستلزم نظریه پردازی است. 
بعد از مسئله یابی از طریق رصد و پایش فضاهای سه گانه مجازی و فضای اجتماعی و 
فضای دینی و مراجعه به منظومه فکری مقام معظم رهبری در حوزه مسائل زن و خانواده، 
که اجماال بدان مسائل  قرار می گیرد  و خانواده روی میز  مسائل پرشماری در حوزه زن 

پیرامونی می گوییم. 
همه این مسائل بر اساس الگوی چند وجهی عوامل موثر بر پدیده های انسانی )زیستی، 
بازبینی مجدد شده و دسته بندی، تلخیص و اصطالحًا  روانی، اجتماعی و معنوی(، 

کدگذاری محوری می شوند. 
ضمن تأمل در محورهای کدگذاری شده از حیث مناسبات منطقی و مفهومی و عینی، 
مهم ترین مسائل در محورهای مختلف که از نظر شمول و وجه مسئلگی بر دیگر مسائل 

سلطه دارند، گزینش می شوند. 
این مسائل اصطالحا مسائل محوری نام می گیرند. فرایند بازینی مجدد، دسته بندی و 
تلخیص متعاقبا بر مسائل محوری نیز اعمال و نهایتا مسئله بنیادین که عام ترین شکل 

مسئلگی است، استنباط می گردد. 
، ترویج الگوی هویتی زن غربی و هویت زدایی از زن ایرانی-اسالمی  براساس فرایند مذکور
بنیادی ترین مسئله هویتی در حوزه مسائل زن و خانواده است. محوری ترین مسائل الیه 
 بعدی شامل 8 مسئله محوری است که در ذیل همین دو مسئله هویتی شکل می گیرند. 

 : این مسائل محوری عبارتند از
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1 و 2: بازنمایی بدن و کاالشدگی جنسی از طرف جبهه دشمن؛ ترویج بی حجابی و بدحجابی 
در جبهه خودی 

کنترل بدن  اولین نمود مسائل هویتی در ُبعد جسم و به طور خاص »بدن« بروز می یابد. 
طبیعی ترین و بارزترین بخش هویتی زنان است که تحت کنترل حکمرانی نظام لیبرال 
کاالشدگی  سرمایه داری و متناسب با اهداف آن، نظم و نظام می گیرد. بازنمایی بدن و 
جنسی؛ مسئله ای است که نظام لیبرال سرمایه داری در مسیر استفاده ابزاری از بدن زنان 

بر آن متمرکز می گردد. 
الگوی هویتی زن غربی نیز قاعدتا بر عنصر بدن حساس و در صدد مصادره آن به نفع 
کاالشدگی جنسی، بخشی از ذات  اهداف سرمایه داری است. مسئله بازنمایی بدن و 
نظام سرمایه داری است که بر جوامع پیرامونی کشورهای توسعه یافته نیز تحمیل می شود و 

هویت های اجتماعی معارض و مزاحم با اقتضائات آن را فرومی ریزد. 
حجاب زن ایرانی-اسالمی، مهم ترین و شاخص ترین عرصه معارض و مزاحم با کاالشدگی 
که ترویج بی حجابی و بدحجابی به یکی از  جنسی زنان است. بنابراین طبیعی است 
مهم ترین و محوری ترین مسائل هویتی زنان در ایران اسالمی تبدیل شود. ترویج بی حجابی 
، با مسائل  از سوی دیگر کاالشدگی جنسی  از یک سو و بازنمایی بدن و  و بدحجابی 

روبنایی تری همبستگی دارد که در بخش مسائل پیرامونی گزارش شده اند. 
متعاقبا مسئله بی حجابی و کاالشدگی جنسی به همراه مسائل پیرامونی و روبنایی آن در 
ُبعد جسمانی،  استلزامات مسئلگی خود را در محورهای عمیق تر از بخش جسم و بدن 

بروز و ظهور دهد. 
: برهنگی، مدگرایی، تجمل پرستی، خودنمایی و  برخی از ریز مسائل این محور عبارتند از
، هورمون درمانی یا هرگونه  نمایش گری، سلبریتیسم، تغییر بدن )شامل جراحی زیبائی، تاتو
الصاق اشیا خارجی که مستلزم مداخله در حالت طبیعی بدن باشد(، باربیسم و کنیسم 

و موج کره ای، رابطه آزاد با جنس مخالف، 
خودعرضه گری  لزبینیسم،  جنین،  سقط 
تبلیغات  و  تجارت  و  صنعت  جنسی، 
طرف  از  خشونت  سنخ های  انواع  پورن، 
جنسی،  زیاده خواهی  زنان،  علیه  و  زنان 
اغواگری زنانه، تحقیر و تنفر از بدن، تغییر 
نابهنجار بدن )تاتوهای غیرمتعارف، تیغ 
در لب، میخ در گوش، دوختن لب، زبان 
نیش ماری، ...(، کاهش سن بلوغ و ادراک 
جنسی،  کنشگری  سن  کاهش  جنسی، 

تحقیرباروری و فرزندآوری، سقط جنین.
3 و 4: دوسویگی، مردوارگی و جنسیت زدائی 
از طرف جبهه دشمن؛ خودتحقیری جنسی- 

جنسیتی و استقالل طلبی در جبهه خودی 
از  دوسویگی، مردوارگی و جنسیت زدائی 
زن، مهم ترین محور مسائل هویتی زنان در 
بخش روانی است. این بخش از مسئله 
به وسیله نظام دشمن  به فضای مجازی 
وجوه  و  تحمیل  ایران  جامعه  حقیقی  و 
دینی  معرفت  نظام  بر  را  خود  مسئلگی 
مردوارگی  و  دوسویگی  می کند.  بار  نیز 
شامل  روانی  بعد  در  جنسیت زدائی،  و 
بینش،  است؛  روان  اصلی  ساحت های 
و  گفتار   ، رفتار عاطفه،  هیجان،  ارزش، 
صفات جنسی و جنسیتی شخصیت، 

شاخص ترین این ساحت هاست. 
زنان  جنسیتی  و  جنسی  برهویت  تاکید 
و تاکید بر زوجیت به معنای مکملیت 
و مرد، عرصه معارض  زن  نیاز متقابل  و 
و  مردوارگی  و  دوسویگی  با  متزاحم  و 
نظام  طرف  از  تحمیلی  زدایی  جنسیت 
لیبرال سرمایه داری به جامعه ایران است. 
هویت  به  نسبت  خودتحقیری  بنابراین 
به  گرایش  و  زنانه  جنسیتی  و  جنسی 
استقالل طلبی، مهم ترین محور مسئلگی 
هویتی زنانه در فضاهای سه گانه جامعه 

ایران خواهد بود.
 : برخی از ریزمسائل این محور عبارتند از
هیجان جنسی باال، فعال و فاعل، کنشگر 
و  خشونت گر  تنوع طلب،   ، سلطه گر و 
خودارضایی،  جنسی،  خشونت طلب 
دوجنسی گرایی،  دوجنس گرایی، 
همجنس گرایی، ترنس گرایی، حیوان گرایی، 
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 LGBTQIA...ابزارگرایی جنسی، مدل های
در کنشگری جنسی؛ باربیسم )زیباپنداری 
)زیباپنداری  کنیسم  باربی(،  مدل  زنانه 
مردانه مدل کن(، از بین رفتن مرز زنانگی 
شریک  معیارهای  تغییر  مردانگی،  و 
بر  تکبر  شدن  ضدهنجار  مناسب، 
نامحرم و هنجارشدن تواضع و لطافت با 
مردانه  غیرت  ضدهنجارشدن  نامحرم، 
زنانه  غیرت  بی هنجاری  یا  هنجاری  و 
عاطفی،  و  جنسی  شریک  به  نسبت 
باالرفتن گرایش به خودارضایی، زنانه شدن 
افسردگی، زنانه شدن اضطراب، زنانه شدن 
خودشیفتگی، زنانه شدن تفکر وسواسی، 
به خودکشی،  اقدام  و  زنانه شدن تصمیم 
زنانه شدن تصمیم و اقدام به سقط جنین 

و اعتیاد به شبکه های اجتماعی.
5 و 6: خانواده زدایی از طرف جبهه دشمن؛ 

َبر زنی در جبهه خودی .
َ
پارادوکس ا

هویتی  مسائل  عمیق تر  و  انتزاعی تر  الیه 
زن، در ساختارهای جامعه بروز می یابد. 
یکی  زوجیت،  نظام  بر  مبتنی  خانواده 
سرمایه داری  لیبرال  نظام  اصلی  موانع  از 
است. کارکردهای پرشمار خانواده مبتنی 
بر زوجیت قاعدتا بایستی به فرایندهای 
مقیاس  در  ثروت  مصرف  و  تولید 

سرمایه داری منتقل گردد. 
معنای  به  خانواده زدایی  اساس  براین 
انتقال کارکردهای خانواده مبتنی بر نظام 
زوجیت به عرصه جامعه عمال خانه را از 

کارکردهای عمده خود خالی می کند. 
که  است  راهبردی  زدایی،  خانواده 
لیبرال  نظام  وسیله  به  صدسال  از  بیش 
سرمایه داری و عمدتا از طریق رویکردهای 
دوم  موج  و  اول  موج  فمینیسم  مختلف 

پیگیری شد. 
سوم  موج  فمینیسم  از  بخشی  حتی 
خانواده گرا  فمینیسم  عنوان  با  که  نیز 
خانواده زدایی  راهبرد  می شوند،  شناخته 
را با جانشینی و  بر نظام زوجیت  مبتنی 
اعتباربخشی ویژه به تیپ های مختلف 

خانواده دنبال می کنند. 
تک  خانواده  همجنس گرا،  خانواده 
در  خانواده  تیپ های  دیگر  و  سرپرست 

گروه ال جی بی تی کیو پالس. مسئله خانواده زدایی که مسئله ای تحمیلی از طرف نظام 
لیبرال سرمایه داری دارد، نمودهای فراوانی در عرصه های مختلف جامعه ایران پیدا می کند. 
بخش هویتی آن در رابطه با زنان، تاکید و سعی در حفظ ارزش های خانه و خانواده محور در 
کنار تالش برای دستیابی به ارزش های خارج از خانه و خانواده، زمینه فشارهای مضاعفی را 

برای بانوان در هردوعرصه ایجاد می کند. 
حل این تعارضات جز با ارائه تصویری فانتزی از زن به عنوان ابرموجودی که همه ارزش ها 
و نقش ها و به تبع مسئولیت های تعریف شده در خانه و جامعه را پابه پای مردان انجام 

می دهد، ممکن نیست.
عنوان َاَبرزن، سازه ای است که برای اشاره به معدودی از زنان عمدتا از طبقه مرفه جامعه بکار 
می رود که با استخدام طبقه ضعیف زنان به شکلی کاریکاتورگونه درصدد به دست آوردن 
همه ارزش ها و هنجارها و حقوق و مسئولیت های متعارض و متزاحم داخل خانه واده و 

خارج از خانه واده هستند.
به  و دینی  کارکردهای خانه واده سنتی  تقلیل   : از این محور عبارتند  ریزمسائل  از  برخی 
تأمین  پایگاه  انتقال  هنجاری شدن  و  بی هنجاری  شیفت کاری،  دو  بین  استراحتگاه 
نیازهای عاطفی جنسیتی از خانواده به فضای مجازی و خارج از خانه، انتقال پایگاه تأمین 
نیاز مراقبت گری و حمایتگری از خانواده و شبکه بستگانی به خیریه ها و شبکه های مردم 
نهاد، هنجاری شدن انتقال پایگاه تأمین نیازهای طبیعی به جنس مخالف و فرزندآوری و 
فرزندپروری به همباشی با حیوانات، ایجاد شکل های متنوع از خانواده هسته ای مثل خانواده 
زن مکان، نو مکان، شغل مکان و فرزند مکان، تغییر الگوی هنجاری تقسیم کار بین زوجین، 
تغییر الگوهای هنجاری قرارداد ازدواج، تغییر الگوی رضامندی در مورد میزان تعهد، کاردانی، 
 ، پایبندی و رضایت هرکدام از زوجین در مورد نقش ها، حقوق، مسئولیت های مورد انتظار
بهم ریختگی مناسبات حق و تکلیف و احساس ظلم و نارضامندی از سیستم حقوقی دینی 
و حقوق مدرن، هنجارشدن تجرد یا باالرفتن سن ازدواج، هنجارشدن روابط عاطفی و جنسی 

قبل از ازدواج به عنوان مراحل نامزدی و هنجارشدن سقط جنین.
7 و 8:  معنویت زدایی  و انسانیت زدایی از هویت زن از طرف جبهه دشمن؛ حقوق محوری 

بجای اخالق محوری در جبهه خودی .
نهایتا معنویت زدایی و تقدس زدایی از هویت زن و نقش های هویتی زنانه مثل مادری، 
همسری، خانواده محوری و حتی تقدس زدایی و معنویت زدایی از هویت انسانی زن مثل 
که آزادی انتخاب در عرصه های مختلف مرتبط با  هویت زن به عنوان انسانی مختار 

جنبه های غیرمادی خود را نیز داشته باشد، سلب می گردد. 
این مسئله که از لوازم مستقیم نگاه مادی و سکوالر به همه انسان هاست، استلزامات هویتی 
خود را بر سلطه ادبیات حقوق نسبت به ادبیات اخالق بروز و ظهور می دهد. به تعبیر برخی 
اندیشمندان فلسفه حقوق، سلطه ادبیات حقوق بر ادبیات اخالق، به گونه ای است که اگر 
کسی بخواهد در درستی و شایستگی و ارزشمندی رفتار خود دفاع کند، با خط کش حقوق 
آن را می سنجد. هویت ارزشی زنانه نیز در عوض سنجش با ارزش های اخالقی با ارزش های 

حقوق محورانه ارزیابی و سنجش می گردد.
و  همسری  و  مادری  و  ازدواج  از  تقدس زدائی   : از عبارتند  محور  این  ریزمسائل  از  برخی 
فرزندآوری و فرزندپروری، تقدس زدائی از نقش ها، نمادها، حق ها و مسئولیت ها و هنجارهای 
متناسب با ازدواج، خانواده، صله رحم، همسایگی، تقدس زدائی از ارزش های معنوی زنانه 
و جایگزین کردن حقوق مادی و انسانیت زدائی از شخصیت زن با بازنمائی بدن زنانه و 

نادیده انگاری روح الهی. صد
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مقدمه

که حوزه ای  از رصدهای پیشین برمی آید 
وسیع از مسائل و پرسش ها، به خصوص 
، در مورد  درنتیجه اقتضائات دنیای امروز

زنان مطرح می شوند. 
این  داشت  توجه  آن  به  باید  که  نکته ای 
که این مسائل همه از یک جنس  است 
کلی  نبوده و می توان آنها را در سه دسته 

تقسیم کرد: 
طول  در  که  هستند  آنهایی  اول  گروه 
یخ همواره دغدغه زنان بوده و امروزه  تار
تحت تاثیر فرهنگ های بیگانه، عده ای 
قصد دارند تا آنها را از مساله بودن خارج 
ضدارزش  به  را  ارزش  واقع  در  و  کرده 

بدل کنند؛
طول  در  که  هستند  مواردی  دوم  گروه 
و  نبوده  زنان  دغدغه  و  توجه  مورد  تاریخ 
ُمصلحان  فعالیت  یا  و  تبلیغات  اثر  در 

اجتماعی، به مساله تبدیل شده اند. 

دسته سوم از مسائل زنان، آنهایی هستند که اگرچه به عنوان مساله و دغدغه زنان در طول 
تاریخ حضور داشتند، ولی ساحت توجه به آنها در برخی از ادوار مخصوصا دوران معاصر 

، چهره مساله جدید به خود گرفته اند. تغییر کرده و از این رو
برابری  حیات،  حق   ، اغیار با  رابطه  ناموس،  و  غیرت  منزل،   تدبیر  و  مادری  مساله 
جنسیتی، تحصیل، اشتغال،  مشارکت سیاسی، ورزش، هنر و رسانه،  حجاب و عفاف، 
که امروزه مورد  خانواده،  خشونت و دینداری از مهمترین مسائلی مربوط به زنان است 

توجه تحلیلگران قرار دارد. 
 برخی از نظریات موجود در باب این مسائل، بنابر مجال نشریه، در گزارش اشاره شد؛ در 
یخی نظریات موجود در باب این مسائل بررسی  ادامه نیز به طور تفصیلی، سیر تطور تار

خواهد شد.
از این رو در ادامه و در قالب سه فصل، به تبیین و بررسی این مسائل و تاریخچه توجه به 

آنها خواهیم پرداخت:
1. حذف مسائل تاریخی زنان

2.برساخت مسائل جدید زنان
3. تغییر ساحت توجه به مسائل زنان
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حذف مسائل تاریخی زنان

نویسندگان
آسیهافاضاتی،پروینهوشمندیو

سیدروحاهللحسینی



طول  در  زنان  شد،  بیان  که  همانطور 
گونی روبرو بوده اند؛  گونا یخ با مسائل  تار
است  آنهایی  مسائل،  این  اول  دسته 
و  بوده  زنان  دغدغه  قدیم االیام  از  که 
فرهنگ  تاثیر  تحت  اخیر  ادوار  در 
از  را  مدرنیته، عده ای قصد دارند تا آنها 
ارزش  واقع  و در  کرده  مساله بودن خارج 
به  ادامه  در  کنند.  بدل  ضدارزش  به  را 

برخی از این مساله اشاره خواهیم کرد. 

1.مادریوتدبیرمنزل

الف(اهمیتمادریوتدبیرمنزل

مقوله  که  کرد  اذعان  می توان  جرات  به 
مهمترین  و  اولین  منزل  تدبیر  و  مادری 
تاریخ  طول  در  زنان  که  است  مساله ای 
همواره با آن روبرو بوده و نسبت به انجام 

بهتر آن دغدغه داشته اند. 
»مادری« معموًال به مفهوم توجه و مراقبت 
مادی،  نیازهای  ارضای  کودکان،  از 
عاطفی، روانی و احساس مسئولیت در 
قبال آن ها و همچنین برقراری مناسباتی 
را  آن ها  نیازهای  که  می شود  اطالق 

برآورده می کند.1 
« یک نوع از بودن انسانی با الزامات  »مادر
اجتماعی،  روانشناختی،  بیولوژیکی، 
معنوی و دینی برای زنان است که مهم ترین 
پایگاه هویت بخش برای آنان به حساب 
به  دینی  آموزه های  در  رو  این  از  می آید؛ 
طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است؛ برای 
مثال در قرآن به ویژگی های طبیعی زنان 
مانند فرزندخواهی، محبت و دلبستگی 
به فرزندان و مراقبت از آنان و نیز به حقوق 
آنان  مادی  نیازهای  تامین  مانند  مادران 
از  قدرشناسی  و  احترام  تکریم،  مانند 
آنها اشاره  و احساسات مادرانه  زحمات 

شده است. 
در آموزه های اسالمی، مادربودن ارزش و 
که به دلیل  مسوولیتی بزرگ و واال است 
یستی زنان، بر عهده  ویژگی های روانی و ز

، جنگ علیه خانواده، مترجم معصومه  1.  ویلیام گاردنر
محمدی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 138۶، ص 

.9

از  را سزاوارتر  بر اساس همین ویژگی ها، مادران  نیز  گرفته است. فقه اسالمی  آنان قرار 
دیگران در مراقبت از فرزندان می داند. خداوند متعال زمینه مادرشدن را در زنان فراهم 

ک ارزشی معرفی می نماید.2  آورده و این توانایی را مال
مادر در دوران بارداری طوالنی ترین3 نزدیک ترین4 و با کیفیت ترین5 ارتباط را با فرزند دارد. او 
نخستین فرد نزدیک به کودک است که با کودک تماس مستقیم دارد و درواقع زندگی کودک 
با ارتباط زیستی میان او و مادر آغاز می شود و این ارتباط نه فقط در تامین نیازهای کودک 

موثر است بلکه بر حالت های روانی و عاطفی وی اثر می گذارد. 
رشد طبیعی و روانی کودک در وهله نخست به وجود مادر وابسته است و تا مدتی طوالنی 
، نخستین عامل  وی عمده ترین نقش را در زندگی کودک ایفا می کند. رابطه  کودک با مادر
رشد و تکامل کودک است و این رابطه باعث ایجاد عالقه وی به برقراری ارتباط با افراد 
خانواده و نزدیکان و اشخاص دیگر می شود و در واقع مادر نخستین واسطه میان کودک 
که مادرانی با نشاط و راضی از  و زندگی اجتماعی است. بر همین اساس جامعه ای 

)مادربودن( دارند، از نظر سالمت روان، رتبه باالیی خواهند داشت.
در طول تاریخ بر اساس تقسیم کار نانوشته ای که بین زنان ومردان وجود داشته، زنان به دلیل 
وظیفه مادری و تربیت فرزندی که بر عهده داشتند، ماندن در خانه را ترجیح داده و بر همین 

اساس به تدبیر امور منزل مثل پخت خوراک نیز می پرداختند. 
آنها به خوبی نسبت به این مساله واقف بودند که ماندن در خانه و انجام کارهای آن هم با 
اقتضائات جسمی و عاطفی و هیجانی و خالصه طبیعی و فطری آنها  تناسب داشته و هم 
درصد بیشتری از آسایش و امنیت را برایشان فراهم می آورد؛ از طرف دیگر نیز می دانستند 
که در صورت انجام کارهای مربوط به خوراک، پوشاک و تربیت خانواده، مشارکت جدی در 

رشد روند اقتصادی خانوار و فرهنگ جامعه خود خواهند داشت. 

2.  ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، دارالکتاب االسالمیه5، 1407، جلد 5، ص 324.
3.  همان، جلد 7، ص 18۶. 

4.  عبداهلل جوادی آملی، مفاتیح الحیاه، انتشارات اسراء، 1391، ص ۶4.
، دارالحیاء لتراث العربی، 1403، جلد 89، ص 248. 5.  محمد باقربن محمد تقی مجلسی، بحاراالنوار
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ب(تاریخچهمادریوتدبیرمنزل

نهاد خانواده همواره در طول تاریخ بشری، به عنوان مهمترین اساس بی بدیل جامعه بشری، 
حفظ، تداوم، پویایی و سالمت خود را مرهون جایگاه مادری است. نقش مادری و حتی 
نفس مادرشدن که از آغاز حیات انسان همواره امری مقدس بوده است، در پایان هزاره دوم 
میالدی با تحوالت بی سابقه فکری و اجتماعی ناشی از انقالب صنعتی و ورود انسان به 

دنیایی جدید، به تدریج دستخوش آسیب های عمده شد. 
در این فضا زنان نقش های دیگری عالوه بر نقش های تاریخی و سنتی خود برعهده گرفته 
و با توسعه هرچه بیشتر جهان صنعتی، فرصت های شان برای ایفای نقش مادری کمتر و 

حتی نگرش شان نسبت به این موضوع منفی گردید. 
ی از بچه های خود  ی از زنان جذب بازار کار شدند و نگهدار بعد از سال1980 بسیار
گذار کردند که آنها نیز به دنبال کار می گشتند. لیکن می توان ادعا  را به سایر زنانی وا
نمود که با جذب زنان در بازار کار روزبه روز بر تعداد زنانی افزوده می شود که در دسته 

دوم قرار می گیرند. 
دلیل  به  فرزندآوری  به  زنان  بی میلی  اجتماعی،  تغییرات  این  بارز  نشانه های  از  یکی 
مزاحمت آن با اشتغال شان بود. البته مسئله فرزندآوری علل مختلفی دارد ولی نمی توان 
انکار کرد که تضعیف جایگاه مادری و ارزش مادربودن از مهم ترین علل آن می باشد؛ 
موقعیت های  کسب  و  ایده آل ها  و  آمال  انتهای  در  مادرشدن  وضعیت  این  در  زیرا 
ویژگی  این  و  می کنند  پیدا  باالتری  اولویت  و  ارزش  اجتماعی،  و  تحصیلی  شغلی، 
حتی در برخی کسانی که شاغل نیستند هم دیده می شود. چه بسا برخی زنان با وجود 
خانه داربودن، از موقعیتشان احساس رضایت نداشته و فرزندان را مانع رسیدن به آرزوها 

و پیشرفت هایشان می دانند.
 از سوی دیگر جنبش فمینیسم در قرن بیستم با ادعای برابری کامل زن و مرد، مادری 
که این برابری را به مخاطره انداخته و سبب ایجاد تهدیدات  را موقعیتی معرفی نمود 
کارهای خانه  انجام  آنها همچنین  زنان می شود.  برای  اجتماعی  و  جسمانی، شغلی 
زنان  اجتماعی  پیشرفت های  مانع  نیز  را  آن  و  کرده  تلقی  ظلم  مصداق  را  زن  توسط 

توصیف می کردند. 

و  ماشینی  زندگی  تبعات  مجموع  در 
نگرش های القاءشده فمینیستی، نظام 
نمود  متزلزل  چنان  را  مادری  و  خانواده 
هویت،  بحران  آن  بازخورد  کمترین  که 
تغییرات  بود.   ... و بزهکاری  افزایش 
به  کوتاه  فاصله ای  در  غرب  در  رخ داده 
کل جوامع بشری سرایت نموده و تأثیراتی 
چیز  هر  از  بیش  که  خانواده  بر  جدی 
اجتماعی،  علمی،  تحوالت  تمامی  از 
اقتصادی و سیاسی جهان متأثر می شود 
و خصوصا جایگاه زن و نقش مادری، بر 

جای گذاشت. 
متنوع  بسیار  مادری  نمودهای  امروزه 
شرایط  اساس  بر  و  شده   پیچیده  و 
و  یخی  تار قومی،  خانوادگی،  اجتماعی، 
حتی طبقاتی، معانی متفاوتی را به خود 
می گیرند، به طوری که در مورد الگوهای 
دسته بندی های  به  می توان  مادری 
یکی،  بیولوژ مانند مادر  مختلفی رسید؛ 
از  که  مادری  پرورش دهنده،  مادر 
 ، مادر شبه  می کند،  نگهداری  بچه 
حتی  و  رضاعی  مادر  مادرخوانده، 
از مادرش  که  دختر مادر یعنی دختری 

نگهداری می کند. 
طی  در  که  زیادی  تغییرات  علی رغم 
سال های مختلف صورت گرفته می توان 
دو  به  مادری  مسئله  به  توجه  با  را  زنان 
دسته مادرانی که از بچه های خود مراقبت 
می کنند و به آنها وابسته اند و کسانی که 
کودکان پول می گیرند،  برای نگهداری از 

تقسیم کرد.

ج(نظریاتفلسفیدربابمادریو
تدبیرمنزل

مادری  پررنگ  جایگاه  فلسفه،  تاریخ  در 
و تدبیر منزل را می توان در زمره حکمت 
کرد؛ به  عملی قرار داده و روی آن تاکید 
بیان دیگر در فلسفه پیشامدرن، مادری 
و انجام کارهای منزل قسمی از حکمت 
بوده که عالوه بر رشد خود شخص، منبع 
فضیلتی برای خانواده و جامعه بشری به 

حساب می آید. 
در این نگاه، خداوند متعال در راس زنجیره 
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از او  بزرگ هستی قرار داشته و همه چیز 
نازل شده و به سوی او عروج می نماید. 

در این زنجیره انسان در حلقه میانی قرار 
داشته و می تواند با اعمال اراده جاهالنه 
به پایین سقوط کند و به سمت حیوانیت 
پیش برود یا با اعمال اراده عاقالنه به مراتب 
دریافت  درجات  به  شاید  حتی  و  واالتر 

الهامات الهی برسد.
وظیفه اصلی انسان در این نوع تفکر این 
است که امانتدار شایسته ای برای خلقت 
خداوند باشد و زندگی خود و اطرافیانش را 

به سمت کمال سوق دهد. 
با ظهور تمدن غربی، نگاه های فلسفی به 
این سمت سوق پیدا کرد که وجود هیچ 
مطلق و امر ثابتی را در جهان نپذیرفته 
و هیچ اصلی را به جز منفعت بشری در 

دستور کار خود قرار ندهد.
یا  درست  هیچ  اعتقاد  این  اساس  بر 
ایدئولوژی  و  نداشته  وجود  نادرستی 
آزادی فردی بر مفهوم احساس وظیفه در 
جامعه  و  فرزندان  خانواده،   ، همسر برابر 

غالب شده است. 
این نگاه فضائل نفسانی مثل پاکدامنی، 
سخاوت، حیا، مهرورزی، راستگویی و ... 
را بقایای دوران اساطیر و افسانه و توحش 
بازداشتن  را  پاکدامنی  می کند؛  معرفی 
و  نفسانی  خواهش های  از  بی جهت 
لذات طبیعی می داند؛ دلسوزی را ناشی 
از ضعف قلب و شرم و حیا را مانع مطالبه 
که تنها  حقوق انسان می داند؛ در حالی 
که  کسب همین فضایل است  در سایه 

بشر می تواند به سعادت نائل گردد.1 
در بررسی عوامل مؤثر بر موقعیت و نقش 
مادری در جهان غرب، مکاتب فلسفی 
نقش بسیار تاثیرگذاری دارند. برخی از این 

2: آموزه ها عبارتند از

یک: اومانیسم

اومانیسم با محور قراردادن انسان در کانون 

1.  مونس سیاح و اکرم حسینی، بررسی بحران مادری 
در جهان غرب و تاثیرات آن بر جامعه ایرانی، فصلنامه 
سال   ، خانواده  و  زنان  اجتماعی  فرهنگی  شورای 

چهاردهم، شماره 53، پاییز 1390.
2.  همان.

هستی، معیار هر خیر و شری را لذت های انسانی معرفی نموده و هرگونه پای بندی جنسیتی 
و نقش های متعلق به آن را منتفی می داند. 

نه  گردید  تلقی  اصل  شوهر  و  زن  خودمحورانه  لذت  و  شادکامی  که  فرهنگ  این  در 
تشکیل خانواده و تربیت نسل، مادری و تدبیر منزل اولین مانع است که باید حذف یا 

محدود  گردد.

دو: سکوالریسم

 سکوالریسم با ایده حذف خدا و مفاهیم متعالی از حیات اجتماعی و تخصیص آن به 
کرده و دلیلی برای تحمل  حیات فردی انسان را به بهره بردن از لذت های مادی تشویق 

محدودیت ها و سختی های ازدواج و تشکیل خانواده برای انسان باقی نمی گذارد. 

سه: مارکسیسم

اولویت اول مکتب مارکسیسم نسخ خانواده است؛ از نظر مارکس با ناپدیدشدن سرمایه، 
تشکیل خانواده نیز باید متوقف شود. از این رو مارکسیست ها نهاد خانواده و ساختار سنتی 
آن را در راستای ازدیاد سرمایه و سودجویی مورد سوء استفاده قرار داده و ستیز با مقوله 

مادری و تدبیر منزل را در راستای اهداف خود برنامه ریزی کردند.
 افرادی چون »کالرا زتکین« و »رزا لوزامبورگ« به دگردیسی مفهوم خانواده معتقد بودند و 
انتخاب آزادانه شریک جنسی را حق زنان می دانستند. اندیشه مارکسیستی بیش از هر تفکر 
دیگری مشوق زنان در ترک وظایف همسری و مادری بود زیرا در این نظام خانواده از حالت 

هسته ای که نوعی خصوصی سازی تلقی می شد، به کمون تغییر شکل یافت.

چهار: لیبرالیسم 

فردگرایی به عنوان یکی از پیامدهای طبیعی اومانیسم و سکوالریسم محوریت غریزه و امیال 
انسانی را در گزینش ارزش ها، خلقیات و رفتارها پذیرفت. 

در چنین نظامی ارزش فرد نه در حرکت تکاملی او که در میان لذت جویی های مادی معنا 
می پذیرد. این اندیشه بهترین دست مایه جهت اعطای آزادی بیشتر به زنان و توجیه فلسفی 

مناسبی برای کمرنگ کردن اهمیت خانواده و رهاکردن نقش مادری است.

د(نظرفمینیسمدربابمادریوتدبیرمنزل

نظر فمینیست ها در باب مادری را عمدتًا باید در مباحث آنان پیرامون بیولوژی تولیدمثل 
جستجو کرد؛ اما موضوعات مربوط به مادری همواره برای فمینیست ها موضوعات مشکلی 
بوده است، زیرا آنان را در میان مجموعه ای از بحث های ایدئولوژیکی، بیولوژیکی و ساخت 

اجتماعی مادری گرفتار می سازد.
روبروست  دوگانگی  و  تضاد  نوع  یک  با  ی  مادر مورد  در  فمینیستی  بحث های  لذا 
فمینیست ها  بین  انشعاب  باعث  که  است  موضوعاتی  از  یکی  ی  مادر موضوع  و 
می کنیم  مشاهده  را  کالسیک  فمینیست های  طرف  یک  از  مثال  برای  می گردد.3 
مطلوبی  دنیای  دنبال  به  و  می کردند  صحبت  زنان  واقع شدن  مظلوم  مورد  در  که 
پرورش  در  اساسی  و  خاص  نقش های  مادران،  خصوصًا  زنان  آن  در  که  می گشتند 
بچه هایشان داشته باشند. آن ها برای حمایت از کودکان و مادران، ارائه شیر مجانی 
کوچکشان  از بچه های  ی  به مادران، مرخصی استعالجی برای زنان جهت نگهدار

... مبارزه می کردند.  و
از طرف دیگر فمینیست های جدید و عمدتًا رادیکال با اتخاذ مواضع مختلف با مادری 
ک  برای زنان خطرنا زیرا  انکار شود،  باید مادری  مخالفت می نمودند. به اعتقاد آن ها 

، جنگ علیه خانواده، مترجم معصومه محمدی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 138۶. 3.  رجوع شود به ویلیام گاردنر
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است و آن ها را در موقعیت های پایین تر از مردان قرار می دهد. این دسته معتقدند که 
پدرساالری وظایفی را بر مادری تحمیل کرده و مادران را وادار می سازد که پدرساالری را 
در کودکان بازتولید کنند و ارزش های فرهنگ مسلط را به فرزندان خود منتقل نمایند و 
آن ها را وادار می سازد تا با نقش های جنسیتی همنوایی کنند تا سلسله مراتب موجود 

تداوم یابد. 
در یک تقسیم بندی دیگر می توان فمینیست ها را به فمینیست های طرفدار »تفاوت« 
تساوی  طرفدار  فمینیست های  کرد.  تقسیم  »تساوی«  طرفدار  فمینیست های  و 
، فضاهای عملی و فرصت های کاری  می خواهند که زنان و مردان در تحصیالت، کار
حقوق مساوی داشته باشند، ولی حقوق مساوی در فضاهای خصوصی چندان مورد 

توجه آن ها نیست.
آن ها سعی می کنند که اثر تفاوت های جنسیتی را در روند قانونگذاری کم کنند تا به اهداف 
که فمینیست های طرفدار تساوی،  خود نایل شوند. از این نقطه نظر می توان ادعا نمود 

مسائل را برای زنان خصوصًا مادران مشکل تر ساخته اند. 
آن ها نه تنها خانواده را به عنوان یک نهاد تحقیر کرده اند، بلکه ارزش مادری را حاشیه ای 
و غیرمهم تلقی نموده اند تا آن جا که افرادی چون گرینا معتقدند که قانونگذاری در مورد 
و  جنسیتی  نقش های  از  سنتی  تصاویر  تقویت کننده  واقع  در  زایمان  و  مادری  حقوق 

مادری است. 
برای مثال وی به این مطلب اشاره می کند که قوانین مربوط به زایمان به عنوان یک ابزار در 
قوانین اروپا و انگلیس به کار رفته تا اهمیت مسئولیت زنان را در زمان حاملگی نشان دهد 
کید کند که وظیفه اصلی آن ها بچه آوری و مراقبت از آن ها است؛ لذا  و بر این قضیه تأ
این گونه قوانین برقرارکننده  تساوی بین زنان و مردان نیستند، چون در مورد مسئولیت مردان 

در قبال کودکان، حرفی یا قانونی گذاشته نمی شود. 
در واقع فمینیست ها، استقالل، تساوی و موضوعات فارغ از جنسیت را به عنوان آزادی 
کید بر تساوی، بدون در نظرگرفتن جنسیت، زحمات  شخصی هدف قرار می دهند و با تأ
و اهمیت کار زنان در دوران حاملگی، به دنیاآوردن فرزند، شیردادن و پرورش کودک را کامًال 

نادیده گرفته و حق زنان را ضایع می کنند. 
برخالف این دسته، فمینیست های طرفدار تفاوت معتقدند که زنان نیازهای خاصی دارند 
و این یک حقیقت بیولوژیک است که فقط زنان می توانند بچه دار شوند، لذا باید مورد توجه 
و احترام قـرار گیرند؛ امـا عده ای از فمینیست های تنـدرو چـون فیرستون در سال 1970تـا آنجا 

پیش می روند که بیولوژی تولیدمثل را موجب سرکوب زنان می دانند. 
وی برای حمایت از ادعای خود به نظریه مارلین فرای در سال 1983 در مورد سرکوب و نظریه 

مارکس در مورد حذف تسلط و سرکوب متوسل می شود. 
مطابق نظریه »مارلین فرای« سرکوب و تسلط یک سیستم سیاسی- اجتماعی بوده و طوری 
طراحی شده که یک طبقه عامدانه بر طبقه دیگر تسلط داشته باشد و سیستم سرکوبگر از 

موانعی استفاده می کند که گروه زیردست را محدود می سازد. 
این موانع می تواند در قالب هنجارها، قوانین، رویه ها و عملکردهای اجتماعی باشند و مانع 
، خشـونت علیه زنـان، سـوء استفاده هایی  توسعه و رشد افراد زیردست گردد. بنابراین تجاوز

نسبت  خصـوصی  محیط های  در  کـه 
زنـان رخ می دهد و حتی هنجارهای  بـه 
که مادری را هدایت می کند،  اجتماعی 
مانند موانعی است که راه زنان را به سوی 

پیشرفت و توسعه سد می کند. 
زن  مارلین فرای،  و  فیرستون  نظر  در 
پرنده ای  مانند  جامعه  در  سرکوب شده 
کسی  اگر  می باشد.  قفس  در  که  است 
قفس پرنده را از دور ببیند تعجب خواهد 
کرد که چرا پرنده پرواز نمی کند، این بدان 
از  را  قفس  سیم های  او  که  است  جهت 
دور نمی بیند، اما از نزدیک معلوم می شود 

که این سیم ها به هم مرتبطند. 
مارکس  با  نیز  موضوع  این  در  فیرستون 
از  شکلی  و  نوع  هر  که  است  مشترک 
سرکوب ناعادالنه است و باید روش هایی 
وی  لذا  کرد؛  پیدا  آن ها  حذف  برای  را 
را  زنان  که  است  موانعی  تبیین  درپی 

محدود می کند. 
وی خشونت های جنسی، محدودیت های 
زنان در مقایسه با مردان، بچه داری و پرورش 
بچه را بعضی از این موانع می داند و ادعا 
می کند که غالب ترین و رایج ترین موانع به 

واسطه بیولوژی تولیدمثل ایجاد می شود. 
بیولوژی  لحاظ  به  زنان  وی  نظر  در 
هستند،  مردان  از  ضعیف تر  تولیدمثل 
لذا مردان همواره بر جامعه مسلط شده 
یکی سوءاستفاده  و از این ضعف بیولوژ
جنسیت  بر  مبتنی  کار  تقسیم  و  کرده 
به  زنان  نتیجه  در  و  کرده اند  خلق  را 
خانه داری و بچه داری محدود  شده اند 
و مردان در فضای بیرون از خانه مشغول 
تولیدمثل  بیولوژی  بنابراین  می باشند. 
یع قدرت در  زن موجب عدم تساوی توز

یکی می گردد.  خانواده بیولوژ
زنان  تولیدمثل  بیولوژی  این،  بر  عالوه 
لحاظ  به  آن ها  که  می گردد  موجب 
مردان،  لذا  شوند؛  ضعیف تر  نیز  روانی 
جامعه ای را خلق می کنند که زنان در آن 
مفعوالنه عمل می کنند و به واسطه مردان 

کنترل می شوند. 
اگرچه فیرستون برای ادعاهای خود هیچ 
دلیل خاصی را ارائه نمی کند، اما در آخر به 

در واقع فمینیست ها، استقالل، تساوی و موضوعات فارغ از جنسیت را به عنوان 
نظرگرفتن  در  بدون  تساوی،  بر  تأکید  با  و  می دهند  قرار  هدف  شخصی  آزادی 
فرزند،  دنیاآوردن  به  حاملگی،  دوران  در  زنان  کار  اهمیت  و  زحمات  جنسیت، 

شیردادن و پرورش کودک را کامًال نادیده گرفته و حق زنان را ضایع می کنند. 
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این نتیجه می رسد که حمایت و استفاده 
نهاد  یک  عنوان  به  تولیدمثل  بیولوژی  از 
زیرا  است،  خطرناک  سیاسی  لحاظ  به 
موجب سرکوب زنان می گردد. لذا وی به 
که تولیدمثل خود را  زنان توصیه می کند 

کنترل نمایند. 
که  می پرسند  هم  فمینیست ها  برخی 
حساب  به  مادران  وظیفه  بچه داری  چرا 
از  مراقبت  امر  در  پدران  چرا  و  می آید 
کودکان مسئولیتی بر عهده نمی گیرند؟ به 
گفته آنان اغلب وظایف والدین در قبال 
فرزندان در درون مفهوم »مادری« گنجانده 
می شوند و مفهوم »پدری« صرفًا از یاری و 

حمایتی کلی حکایت دارد. 
که از زیر بار مسئولیت  از این رو زنانی 
ی شانه خالی می کنند، در نهایت  مادر
یا  گناه  احساس  یا  عذرخواهی  باید 
کنند. تعدادی از روانکاوان  سرخوردگی 
دینرشتاین  دورتی  جمله  از  فمینیست 
نوعی  با  را  کودکان  بزرگ ترشدن  نیز 
همراه  مادران  برای  بیگانگی  احساس 
در  رفته رفته  کودکان  زیرا  دانسته اند، 
و  می کنند  علم  قد  خود  مادران  مقابل 
به  بلکه  اشخاص،  عنوان  به  نه  را  آنان 
به  که  می گیرند  نظر  در  اشیایی  عنوان 
یادی، مقصر و گناهکار  دلیل هر کم و ز
هستند.1 سیمون دوبووار در طرح مسئله  

خانواده،  جامعه شناسی  و  اسالم  بستان،  حسین   .1
انتشارات مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، 1383.

مادری ، فرزندآوری  زن را خدمت  او به  نوع انسان تعریف  می کند که  این  خدمت  حتی  با 
خوشبینانه ترین  نگاه هیچ  نفع  فردی  یا اجتماعی  برای  زنان ندارد. 

بنابراین  زن قربانی  نوع می شود. نوع چنان او را به  انجام این  خدمت  تشویق  کرده که  متوجه  
ازخودبیگانگی  نیست . مادری  عالوه بر سختی  و رنجی  که  به  زن تحمیل  می کند، پیامد 

اجتماعی  مهمی  نیز دارد و باعث  نابرابری  گسترده میان زنان و مردان شده است . 
دوبووار در سطح  معنای  ذهنی  مادری  را فرآیندی  نمی بیند که  زن با بروز خالقیت ، هویت  
خود را در آن منعکس  کند؛ مادری  صرفًا فعالیتی  است  که  طی  یک  جریان طبیعی  رخ 

می دهد، درنتیجه  زن  تنها آن را به اجبار می پذیرد. 
می کند  دور  انسانی   بعد  از  را  ن  ز که   است   فعالیتی   طبیعی  بودن  علت   به   ی   مادر
که   پیامدهایی   و  معنا  به   توجه   با  ی   مادر بنابراین   می سازد؛  نزدیک   حیوانیت   به   و 
زنان  به   ی   ارزش نیست  و توسط  نظام مردساالر زنان دارد به خودی خود دارای   برای  

تحمیل شده است .2
پاسخ   فرزند  توقع های   به   که   عاشقی   زن  تصویر  زنان  به   مادری   تحمیل   برای   جامعه  
فریبی  وجود  نیز  این  تصویر  ارائه  می کند. در پشت   به عنوان مادر مطلوب  را  می گوید 
دارد. مادر تقریبًا همیشه  زنی  ناراضی  است  و محرومیت های  ناشی  از جنسیت  خود را 

با کودك جبران می کند. 
انتقامی  که  او از مردان می گیرد، در خشونت  با کودك تجلی  یابد. از طرف دیگر مادر در 
حال تحمیل  خواسته ها و رؤیاهای  خود به  کودك است  و می خواهد از خارج و کورکورانه  

کودك را تحت  نظم  درآورد. 
برخی از عوامل تضعیف مادری در فمنیسم به شرح زیر است:3

نفی ازدواج و رواج همجنس گرایی
فمینیست های تندرو با صراحت، تمام ازدواج ها را نفی کرده، تشکیل خانواده را توطئه ای 
برای استثمار هر چه بیش تر زنان و در خدمت اخالق سنتی مردانه دانسته و در عوض 

هم جنس گرایی و گرایش جنسی زنان به خود را تجویز می نمایند.
سقط جنین

فمینست ها آزادی سقط جنین را الزمه برخورداری از آزادی جنسی دانسته و سیاست مداران 

2. مرضیه افضلی و علی انتظاری، جایگاه مادری از منظر شهید مطهری در مقایسه با فمنیسم، فصلنامه مطالعات 
راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 8۶، بهار 1399.

3. اقدس یزدی، اخالق مادری در اسالم و فمنیسیت، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم ،سال دهم ، شماره سوم.

نل  
زنا
ی 
ص
اری
ل ت
سائ
 م
ف
حذ
لگ 
 او
ل
 
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ی  
 د

/ 4
ه 6

مار
ش

58



را مجبور می کنند که با این قضیه به عنوان مسأله ای سیاسی برخورد کنند نه مسأله ای 
اخالقی مرتبط با زندگی نوزادان؛ طرفداران سقط جنین معتقدند که محتوای بارداری توده ای 
کودک درون رحم فقط جسمی  کامل؛  از بافت های بدون احساس است نه یک انسان 
غیرعادی است که نتیجه فعالیت جنسی ماست؛ دادگاه عالی نیز آزادی سقط جنین را 
بر همین اساس تصویب کرد که جنین داخل رحم هنوز شرایط انسان بودن را ندارد و حقوق 

بشر شامل او نمی گردد.
مهد کودک

موضوع مهد کودک از دیگر حربه های فمینیسم رادیکال در نبرد با خانواده بود. به منظور 
اولویت بخشی به مسئولیت های اجتماعی زنان و رهانیدن آنان از قید»مادری« طرح 
ارائه مهد کودک رایگان را ارائه دادند تا دیگر نیازی به خانواده طبیعی درهمگان احساس 
گردد و در وضعیت برابر  نشود. زنان با مردان رقابت داشته باشند؛ مردساالری متوقف 

قرار گیرند. 
و مادری  »پدر  با درخواست  از صاحب نظران فمینیست  نگاه، بسیاری  این  در مقابل 
مشترک« رویکرد متعادل تری را نسبت به مراقبت از فرزندان اتخاذ کرده اند. از جمله جریان 
موسوم به فمینیسم خانواده گرا که احیای خانواده و نقش مادری را سرلوحه فعالیت خود قرار 

داده است. 
جین بتکه الشتین از صاحب نظران این جریان می گوید: »مادری کردن نقشی مشابه دیگر 
، پر زحمت و لذت بخش  نقش ها نیست. مادری کردن فعالیتی پیچیده، پرمایه، دو پهلو
به  ابعاد زیست شناختی، طبیعی، اجتماعی، نمادین و عاطفی دارد. تمایل  که  است 
کمرنگ کردن تفاوت ها، بین مادری کردن و اشتغال، نه تنها اهمیت روابط خصوصی ما را تا 
حد زیادی کاهش می دهد، بلکه آنچه را می توان و باید برای تغییر امور به نفع زنان انجام داد، 

بیش از حد ساده می نماید«.1
برخی صاحب نظران فمینیست حتی بر نقش عوامل زیستی در تمایز نقش های پدری و 
کید کرده اند. آلیس رسی با استناد به این واقعیت که زنان ذاتًا نسبت به نیازهای  مادری تأ
کید بر اینکه اتصال مادر به فرزندانش،  نوزادان درکی سریع و حساسیتی بیشتر دارند و با تأ
جنبه زیست شناختی و ارتباط پدر با آنها، جنبه اجتماعی دارد، نتیجه می گیرد که زنان بر 
خالف مردان پیوندی نزدیک تر و طبیعی تر با تربیت فرزندان دارند و از این رو باید محیط 

1. حسین بستان، اسالم و جامعه شناسی خانواده، انتشارات مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه، 1383، ص 80.

فراهم  فرزندان  تربیت  برای  طبیعی تری 
کرد.2

جان بالبی جامعه شناس معروف رابطه 
را  مادر  با  کودک  دلبستگی  بر  مبتنی 
سنگ بنای شخصیت کودک دانسته در 
صورت کمبود آن کودک ناتوان از برقراری 
بود.  خواهد  دیگران  با  معنادار  ی  رابطه 
کید دارد که کودک همان قدر که به  او تأ
غذا نیاز دارد، به حضور مادر نیز نیازمند 
گاه  ناخودآ طور  به  مادر  غیبت  و  است 
حس نیرومندی از خسران و خشم را در 

او ایجاد می کند.3
از نظر رودیک نیز عملکرد مادرانه مثل هر 
عملکرد انسانی دیگر شیوه فکری خاصی 
و  اهداف  و  خاص  منطق  و  واژگان  با  را 
کامًال  اغراض مربوط به خود دارد. نوزادان 
نظر  از  مراقبت  بدون  و  آسیب پذیرند 
برای  نمی مانند؛  زنده  پوشاک  و  تغذیه 
شرایط  سخت ترین  در  مادران  اینکه 
کنند،  مراقبت  بچه هایشان  از  بتوانند 
باید برخی فضایل اخالقی چون فروتنی و 
خوشرویی را در خود پرورش دهند. دومین 
جنبه عملکرد مادرانه پرورش و رشد بچه 
است که الگوی از قبل آماده ای ندارد و با 

دلسوزی و عشق همراه است. 

2.  همان.
3.  اقدس یزدی، اخالق مادری در اسالم و فمنیسیت، 
فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه قم ،سال دهم ، شماره 

سوم.
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مادرانه،  عملکرد  بعد  آخرین  و  سومین 
سخت  مادران  غالبًا  است.  تربیت 
تالش می کنند تا فرزندانشان شهروندان 
دلسوز و مطرحی باشند؛ از نظر رودیک 
اعمال مواظبت پرورش و رشد و تربیت 
دلسوزانه  عشق  از  فرافضیلتی  بچه ها 
انزجار  و  مالمت  عدم  باعث  که  است 

ی می گردد.1 مادران درعملکرد مادر
کی تی رهیافت خود به برابری در اخالق 
کند نه  را بر اساس وابستگی مبتنی می 
مادری؛ مراقبت دلواپسی و ارتباط وابسته 

از ارکان این دیدگاه است. 
الزام  خواستگاه  کـی تـی  نظــر  طبق 
نوزادش  برابر  در  مادر  یک  اخالقی 
ارتباط و وابستگی بین یک نفر محتاج 
که موقعیت رفع نیازهای  کسی است  و 
و  رابطه  این  شاخص  تعریف  دارد  را  او 
و  ساختار  یادی  ز حد  تـا  کـه  وابستگی 
که  است  این  دارد،  اجتماعی  مبنای 
پیوند  در  بلکه  انتخابی نیست،  معموًال 
الزامات  یا  دوستی  پویایی  خانوادگی، 

استخدامی فرض می گردد. 
رابطه  سرمشق  که  دارد  ادعا  کی تی 
سیاست  باید  و  می تواند  وابستگی 
از  کند؛  را هدایت  انسان  برابری  عمومی 
همه  چون  برابرند  انسان ها  همه  او  نظر 
محصول یک یا چند مادرند و در مدت 
او  بوده اند؛  آنها  یا  او  به  وابسته  زمانی 
استدالل می کند که چون هر کسی بچه 
مادری است، اقتضا دارد که هر شخص 
این  نه  باشد  وابستگی  عامالن  مواظب 
که موجب پیوند جامعه  که بافت آنها را 

است، تضعیف کند. 
پایه  بر  مادرانه  اخالق  »هلد«  نظر  از 
اشتراک  هم رأیی  و  مساعدت  همکاری 
و برآوردن نیازهای دیگران است. او رابطه 
بین مادر و بچه را سرمشق روابط حسنه 
که  او این است  انسانی می داند؛ ادعای 
بین تجارب اخالقی زنان و مردان، شکاف 
اخالق  به  او  نقد  و  هست  چشمگیری 
سنتی غربی این است که نه تنها اخالق 

1.  همان 

زنان را نادیده گرفته، بلکه اخالق مردانه را از نظر جنسیتی خنثی ارائه داده است. 
وایت بک در تفسیر خود از مادری واقعیات زیست شناختی مادر را بیش از رودیک مورد 
کید قرار می دهد. از نظر او غریزه مادری زنان باعث می شود که همه چیز را حول محور  تأ
نوزادشان ببینند اما مردان اینگونه نیستند؛ پدر هر قدر که تالش سختی داشته باشد اما 
هرگز نمی تواند مادری یا ناتوانی نوزاد را تجربه کند؛ حداکثر تالش او تعقل پیرامون این تجربه 

و ابراز همدردی با آن است. 
این تجارب زیست شناختی متفاوت مردان و زنان بر عاطفه خاص آنها نسبت به فرزند تأثیر 
دارد و تجارب بدنی خاص زنان باعث تعمیق احساسات و شدت مراقبت آنها نسبت به 

فرزند می شود.2

ه(نظراسالمدربابمادریوتدبیرمنزل

ادیان تحریف شده ای مثل مسیحیت و یهودیت، جایگاه واقعی زن و به دنبال آن مادری و 
تدبیر منزل را به رسمیت نشناخته و در مذمت اینها مطالبی منتشر می کنند. زن در تفکر 
مسیحیت یک موجود تحقیر شده است که صرفا ابزاری برای جلب نظر مردان  و مادری او 

نیز جایگاه رفیعی به حساب نمی آید.3 
در متون مربوط به دین یهود نیز تحقیر و ضدیت با زن دیده می شود: »هیچ شرارتی به پای 
شرارت زن نمی رسد... گناه با زن شروع می شود و ما باید به خاطر او در عذاب باشیم.« به 
طور کلی درک یهودیت و مسیحیت از زن به خاطر اعتقادی است که نسبت به گنهکاری 
حّوا و فرزندان دخترش وجود دارد و این درک کامًال نادرست است و همان طور که ویلسون 
می نویسد: »در چنین فرهنگی، زن به دنیا آمدن به این معناست که یک آلودگی و نقصی در 

شمـاسـت و شمــا ذاتــًا مشکلــی داریـد کـه نمی توانیـد آن را عـوض کنیــد.«4
که  برخالف این دو مکتب، در تفکر اسالمی زن و مرد هر دو آفریده خداوند هستند 
هدف غایی آن ها عبادت خدا، انجام کارهای خیر و پرهیز از کژی و نادرستی است و 

بر این اساس نیز مورد قضاوت واقع می شوند. 
رابطه زن و مرد یک رابطه دو طرفه و مبتنی بر درک دو جانبه است. دین اسالم، زن گرا 
یا مردگرا نیست؛ اسالم خداگراست و سعی می کند که بهترین وجه انسان ها را در آنان 
شرط  را  موجودات  کامل  هماهنگی  لذا  را؛  آن ها  مردانگی  یا  زنانگی  نه  سازد،  شکوفا 

تکامل آنها می داند.
اگرچه زن و مرد به لحاظ بیولوژیکی متفاوت هستند و دارای نیازهای متفاوتی می باشند، 
اما مادامی که یکی، نیازهای دیگری را بفهمد و به آن پاسخ دهد، هماهنگی عالم خلقت 

تأمین می شود. 
علی رغم تفاوت های فیزیکی که بین زن و مرد وجود دارد و عمدتًا مردان به لحاظ فیزیکی 
قوی ترند، اما هیچ مانعی بر سر راه پیشرفت زنان وجود ندارد و هر موجودی در دایره خلقت 
زیبایی و کارکرد خاص خود را دارد و هیچکدام بر دیگری برتری ندارد؛ هر موجودی بی نظیر 

2.  همان 
3.  خبرگزاری فارس،1400/12/17.

، جنگ علیه خانواده، مترجم معصومه محمدی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 138۶. 4.  ویلیام گاردنر

رابطه زن و مرد یک رابطه دو طرفه و مبتنی بر درک دو جانبه است. دین اسالم، 
زن گرا یا مردگرا نیست؛ اسالم خداگراست و سعی می کند که بهترین وجه انسان ها 
را در آنان شکوفا سازد، نه زنانگی یا مردانگی آن ها را. هیچ سمبل زنانه یا مردانه ای 
در اسالم مشاهده نمی شود؛ بلکه هماهنگی کامل موجودات، شرط تکامل است. 
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است. اسالم زن و مرد را مکمل هم می داند و در یک واحد آن ها را جمع می کند تا یک 
کلیت شوند. 

، مّکار و مستوجب تنبیه است و برای همین است که درد  چهره حّوا در انجیل، گنهکار
زایمان و بچه داری بر او نازل می شود. این گونه افکار در غرب تأثیر خیلی بدی بر زنان داشته 
است. برای مثال زنان فکر می کنند که مادری، یک نوع تنبیه است؛ اما در قرآن، حاملگی 

زنی مثل مریم، آغاز راه رشد و سعادت ابدی اوست. 
از نظر تعالیم اسالمی وجود زن زمانی ارزشمندتر می شود که در جایگاه مادری ایفای نقش 
کند. در قرآن کریم کلمه مادر به اشکال مختلف، به صورت جمع و مفرد مانند : »ام«  و 

»والدتی« ، »اّم موسی«، »والدات«  و »امهات«  و امثال آن فراوان در قرآن آمده است. 
اگر با دقت در این موارد نگاه کنیم، می بینیم که خداوند در هر یک از آن آیات، با عظمت و 
بزرگی از مادر یاد کرده و به نوعی از مقام او تمجید نموده است؛ چرا که وحی و الهام مستقیم 
، بیان زحمات و رنج های مادر در  خدا به مادر موسی، اظهار ارادت ونیکویی عیسی به مادر
، همه گواه  قرآن کریم و همچنین دستور حق تعالی به احسان و نیکی نسبت به پدر و مادر

بر رفعت جایگاه مادر است. 
خدای تعالی در سوره لقمان  و احقاف پس از توصیه به احسان والدین، تحمل رنج وزحمت 
های مادر را بیان می کند و می فرماید: مادرش او )فرزند( را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی 
بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است تا زمانی که به کمال ورشد 

برسد وبه چهل سالگی بالغ گردد. 
بیان رنج و تالش مادر با این که پدر نیز در اغلب سختی های تربیت فرزند شریک است، 
خود دلیل بر اهمیت و ارزش کار مادر است. روشن است، کسی نزد حق تعالی مقام باالتر 

دارد که کار ارزشمند تری انجام دهد.
نکته قابل توجه در آیات مربوط به احسان پدر و مادر این که خداوند ابتدا به نیکی کردن 
، مشکالت  نسبت به پدر و مادر هر دو دستور می دهد، سپس بدون ذکر زحمات پدر
وناراحتی های مادر را بیان می کند. گویی، مادر عامل اصلی در لزوم نیکی به والدین بوده و 

کار او آن قدر ارزشمند است که احسان به پدر را نیز بر فرزند واجب می سازد. 
، در برابر سختی های دوران بارداری و پذیرش ناگواری های  اگر نبود صبر و پایداری مادر
طاقت فرسای دوره شیر دهی و تربیت فرزند، شاید به این قطع و حتم به احسان والدین به 
صورت مطلق حکم نمی شد. تا آن جا که مسئله نیکی به پدر و مادر در قرآن کریم هم طراز با 

عبادت خدای متعال به حساب آمده است.
زیر پای مادران است« این  اکرم )ص( در تبیین مقام مادر می فرماید: »بهشت  پیامبر 
حدیث حاکی از این است که بدون رضایت مادر نمی توان به بهشت ونعمت های بهشتی 

دست یافت. 
اگر کسی بخواهد به درجات عالیه جنت و رضوان نایل گردد، باید به مادر احترام بگذارد 
و به او خدمت کند. این همه ارج نهادن به مقام مادر شاید به خاطر زحماتی است که مادر 

متحمل می شود. 
کودکی و تامین نیاز های جسمی و روحی فرزند از  تحمل رنج و زحمت دوره بارداری و 
مشکالت طاقت فرسایی است که مادر می تواند بپذیرد. طبیعی است که خداوند در قبال 

، اجر و مزد بی پایان به او عنایت می کند.1 صبر و بردباری مادر
 : برخی از مبانی و رویکردهای اسالمی نسبت به مساله مادری عبارتند از

یک: اعتقاد به معاد و زندگی پس از مرگ

. 1. نسرین باقری، جایگاه مادر در اندیشه اسالمی ، دوم بهمن 1400 ،حوزه نمایندگی ولی فقیه در هالل احمر

مهم ترین آثار باور به معاد و زندگی پس از 
که اعتقاد  مرگ درباره مادری این است 
اهداف  متوّجه  را  زنان  مرگ،  از  پس  به 
سعادت  موجب  که  می کند  افرینش 

اخروی آنان می شود. 
به  باورنداشتن  اثر  بر  اساس،  این  بر 
محدود  کارکردهای  به  زنان  معاد، 
کتفا می کنند و خانواده  زندگی دنیوی ا
و  به راحتی به جدایی  اثر بی هدفی  در 

انحالل کشیده می شود. 
زندگی  به  باور  که  است  آن  دیگر  اثر 
یارویی  پس از مرگ می تواند فرد را در رو
فقدان  همانند  ی   مادر مشکالت  با 
یا مشکالت بسیار  یا معلولّیت  فرزندان 
سومین  دهد.  ی  یار روانی  آرامش  در 
و  مهارکنندگی  در  معاد  به  اعتقاد  اثر 

بازدارندگی آن می باشد.
باور به معاد و یادآوری عواقب به تعّدی 
حقوق فرزندان، فرد را تا حّدی از رفتارهای 

نامناسب باز می دارد . 
علیه  خدا)صلی اهلل  رسول  از  مثال  برای 
وآله( می خوانیم: »پنج نفر از دنیا رفته اند 
به  دائما  و  نشده  بسته  آنها  پرونده  ولی 
که  کسی  آنان ثواب می رسد: یکی از آنها 

فرزندی شایسته از خود به جای گذارد «2

دو: عدالت 

عدالت به معنای بهره بردن هر موجودی 
خویش  استحقاق  و  قابلیت  اندازه  به 
از  مرتبه ای  هر  در  موجودی  هر  است؛ 
از  خاصی  استحقاق  صاحب  وجود، 
حیث قابلیت کسب فیض می باشد و از 
آن جائی که ذات مقدس خداوند، کمال 
است،  االطالق  علی  فیاض  و  مطلق 
اما به هر  ک نمی کند،  می بخشد و امسا
موجودی از وجود یا کمال وجود آنچه که 

برای او ممکن است، می بخشد. 
برحسب این معنا، عدالت، امری مطلق و 
ذاتی بوده، معنای آن بر طبق زمان و مکان 
و تجربه های مختلف افراد تغییر نمی کند. 
را  مرد  و  زن  بین  تساوی  عدالت،  این 

 ، بحاراالنوار مجلسی،  تقی  محمد  باقربن  محمد   .2
دارالحیاء لتراث العربی، 1403، جلد 101، ص 97.
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آن  تساوی  از  مقصود  و  می کند  ایجاب 
است که زن و مرد به طور یکسان و به یک 
بهره مند  متعال  پروردگار  فیض  از  مقدار 
قابلیت های  برحسب  هرچند  می شوند، 
مختلف ناشی از تمایز جنسی، کیفیت 

این مقدارها متفاوت باشد. 
جنسیت،  برحسب   ، دیگر عبارت  به 
مزیت  و  برتری  مرد  و  زن  از  هیچ کدام 
موجب  جنسیت  و  ندارند  دیگری  بر 
باریتعالی  نزد  زنان در  بر  فضیلت مردان 
به  ارزشی،  تفاوت  عدم  اما  نمی شود، 
زیرا  نیست،  حقوق  در  همسانی  معنای 
نه  است  تکوینی  امور  بر  مترتب  حقوق 

امور ارزشی.1 
تساوی  در  فطرت  اقتضای  واقع   در 
وظایف و حقوق اجتماعی بین افراد این 
است که به هر صاحب حقی، حقش )به 
این  تساوی  و  شود  داده  ظرفیت(  اندازه 
نیست که در مقدار و چگونگی و قدرت 
با هم  و اعراض  و مکان و سایر جهات 

برابر باشند.2 

سه: پذیرش امانت

ابتدا  در  مادری  نقش  عهده داری 
اختیاری است ولی به محض قبول، مادر 
نسبت به مسئوولیت مادری التزام پیدا 
بیان های  با  روایات متعددی  و  می کند 
مادری  و  مادرشدن  به  را  زنان  مختلفی 

تشویق می کنند. 
رسول اکرم )ص( می فرمایند: به راستی 
بسیار  که  است  زنی  شما  زنان  بهترین 
همچنین  و  باشد.3  مهربان  و  بچه زا 
که  )ص(  اکرم  رسول  از  دیگر  روایتی 
زمانی راجع به جهاد سخن می گفتند و 

زنی پرسید:
ای رسول خدا! پس برای زنان از این جهاد 
در  زن  برای  بلی؛  فرمود:  نیست؟  بهره ای 
از  بعد  و  حمل  وضع  تا  بارداری  فاصله 

1.  مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسالم، دفتر نشر 
فرهنگ اسالمی، 1353، ص 390.

2.  محمدحسین طهرانی، رساله بدیعه، انتشارات عالمه 
طباطبائی، 1418، ص 93.

3.  حسن بین فضال طبرسی، مکارم االخالق، مترجم 
ابراهیم میرباقری، نشر فراهانی، ص 13۶5.

، در راه خدا به مرزبانی  شیرگرفتن طفل، پاداشی همانند پاداش مجاهدی است که در مرز
مشغول است، و اگر در این فاصله جان بدهد برای او پاداشی همانند مقام و منزلت شهید 

خواهد بود.

چهار: عدم بدل برداری

مادری مسوولیتی است که هیچ جانشینی برای آن وجود ندارد حتی مادربزرگ یا پرستار 
کار نگهداری از کودک را انجام دهند،  یا مهد کودک، فرض اینکه بهترین و اصولی ترین 

نمی توانند نقش جانشین را برای مادر عهده دار شوند و برای فرزند مادری کنند. 
انجام  در  می خواست  کسی  هرگاه  است:  آمده  فاطمه)س(  حضرت  سیره  در 
به  خود  و  می سپرد  او  به  را  پخت وپز  کار  حضرت  کند،  کمک  ایشان  به  منزل  امور 
فرزندان اش رسیدگی می کرد و می فرمود: »من به حال فرزندانم، مدارای بیشتری دارم 

و مهربان ترم«4  
تجربه نیز نشان داده است اغلب کودکانی که در دامان مادران خود بارور شده اند، به مراتب 

بهتر و سالم تر از کودکانی هستند که در مهدکودک ها رشد کرده و بزرگ شده اند. 
و در  کودکان  برای  را وضعیتی پرخطر  برخی پژوهشگران، مهدکودک های طوالنی مدت 
، رابطه تعاملی است که  نتیجه برای کّل جامعه می دانند. آنان معتقدند رابطه کودک و مادر
رفتار و فیزیک کودک را از آغاز تولد شکل می دهد و آن را تنظیم می نماید؛ مسایلی مانند 
شمار ضربان قلب، سطح آنزیم هورمون رشد تا تنظیم حرارت بدن، کارآیی سیستم دفاعی 

5 ... بدن، وضعیت روانی ذهن و
بنیان های  فاقد  و  دل بخواهانه  نه  قرآنی،  نگره  در   ، مادر و  پدر  بین  وظایف  تقسیم 
استعدادهای  و  ینش  آفر طبیعت،  متن  از  برآمده  که  انسان شناختی  و  معرفتی 
مرد  طبیعی  استعدادهای  دارد،  وجود  مرد  و  ن  ز از  یک  هر  برای  که  است  متفاوتی 
را در جایگاه  که یکی  ... است  و توانایی جسمی، سخت کوشی، خشونت  همچون 
و  ظرافت  عطوفت،  و  مهر  است.  داده  قرار  خانواده  پاسبان  را  دیگری  و  نان آور 
تربیتی  ی،  را وظیفه مادر ن  ... ز و لطافت طبع، صلح جویی، رّقت قلب، شکیبایی 

و پرورشی بخشیده است.۶

4.  بحرانی، ج11: 35۶
، جنگ علیه خانواده، مترجم معصومه محمدی، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، 138۶، ص 224. 5.  ویلیام گاردنر

۶.  احمد میرعابدینی، تغذیه، تربیت و نگهداری کودک، نشر چکامه، 13۶2.
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پنج: ضمان 

از دیگر مبانی دینی ما این است که مادر در برابر فرزند و تربیت او ضامن است و مسئول 
ع( درباره حق فرزند می فرماید:  است و ضمان شرعی دارد؛ امام سجاد)

»حق فرزند بر تو این است که بدانی وجود او از توست، بد و خوب او در دنیا به تو ارتباط دارد 
و بدانی که مسوول تربیت او هستی. پس او را چنان تربیت کن که خود را مقابل نیکی به او 

ماجور و در مقابل بدی به او معذب و معاقب ببینی.«1

و(نظراندیشمندانمسلماندربارهمادری

اگرچه تمام اندیشمندان مسلمان درباره جایگاه مادری اظهارنظر دارند، اما شهید مطهری 
به صورت تخصصی این مساله را مورد بررسی قرار داده است. دو وجه  وظیفه  و تکوینی  بودن 
که  عناصر تعریف  شهید مطهری  از مادری  هستند، ناشی  از توجه  او در تعریف  مادری  به  

ویژگی های  جسمی  زن است .  
به   وظیفه  بودن  و  دارد  اشاره  فرزند  پرورش  برای   زن  یستی   ز قابلیت   به   تکوینی  بودن 
برای   و فقدان وجود بستری  دیگر  فرزند در قالب  جسم  زن  امکان پرورش  اختصاص 
آن توجه  دارد. نظام خلقت  که  نظام احسن  است  زن را به گونه ای  خلق  کرده   که  کارکرد 

پرورش فرزند را داشته  باشد. 
در حقیقت  زن را موظف  به  مادری  کرده  و درصورتی که  زن این  وظیفه  را بپذیرد، فعالیت  او 
تقدس می یابد. تقدس مادری  در بیان شهید مطهری  علت  دیگری  هم  دارد. انسان اشرف 

مخلوقات است  و مادر پرورش دهنده اوست . 
گاهی به دلیل اینکه مادری یک رفتار حیوانی است کوچک  شمرده شود، زیرا اثر قهری  یک  
عمل  حیوانی  است . عمل  حیوانی  مطلقًا نسبت  به  رفتارهای  انسانی  مقام نازلتری  دارد. ولی  
این  تصور اشتباه است ، زیرا فرق است  میان یک  عمل  غیرضروری  مربوط به  قوای  حیوانی  
مثل  اغلب  خوردن ها و آشامیدن های  تفننی  و آمیزش های  جنسی ، و میان یک  عمل  

حیوانی  که  انجام وظیفه  تکوینی  است . 
عمل  زایش  از نوع اعمالی  نیست  که  بتوان گفت  جنبه  تفنن  و افراط دارد و لهذا همیشه  امر 
مقدس به  شمار می رود. علت  تفاوت مادری  در انسان و حیوان معنایی  است  که  درکنش  

انسانی  وجود دارد و هدفی  است  که  زن درکنش  خود به  آن توجه  دارد. 
گرچه  زن در اثر یک  عمل  طبیعی  در پایگاه مادری  قرار می گیرد معنایی  که  به  کنش  او نسبت  

.1388 ، ع(، مترجم: محمدحسین افشاری، نشر مشهور 1.  رساله حقوق امام سجاد)

داده می شود، انجام وظیفه  تکوینی  است .
در بسط  تعریف ، استاد مطهری  به  نوع و 

گستره فعالیت  مادری  می پردازد. 
یا  فردی   لحاظ  به   فعالیت   نوع 
اثرگذاری   دامنه   از  ناشی   اجتماعی  بودن 
اینکه   دلیل   به   ازاین جهت   است   آن 
است،   جامعه   کل   مادری   اثر  میدان 
فعالیت  اجتماعی  محسوب شده و بنیاد 

شکل گیری  جامعه  است . 
مفهوم دیگری  که  شهید مطهری  به عنوان 
مادر  فعالیت   اجتماعی  بودن  نشانه  
استفاده می کند، عاطفه  اجتماعی  است . 
مهر مادری  که  به صورت تکوینی  در وجود 
سبب   اینکه   ضمن   است،   قرارگرفته   زن 
می شود،  فرزند  تربیت   و  حیات  حفظ  
کارکرد ایجاد عاطفه  انسانی  و اجتماعی  

را داراست . 
که   است   مفهومی   اجتماعی   عاطفه  
قرآن  به   استناد  با  را  آن  مطهری   استاد 
عدالت   می دهد؛  قرار  عدالت   کنار  در 
نرم،  و  سخت   عنصر  به مثابه   عاطفه   و 
روابط  اجتماعی  را تنظیم  می کنند. عاطفه  
شهید  تعریف   از  که   آنگونه   اجتماعی  
و  ایثار  مضمون  به   برمی آید،  مطهری  

گذشت  اشاره دارد.
ارزشمندی   واقعی  بودن  اثبات  از  پس  
برای  نشان دادن  مادری ، شهید مطهری  
»الجنه   روایت   از  مادری   ارزش  میزان 
تحت  اقدام االمهات« استفاده می کند. 
باالترین   از مضمون بهشت،   استفاده  با 
نسبت   مادری   پایگاه  به   منزلت   میزان 

داده می شود. 
ارزشمندترین   دینی   جامعه   در  بهشت  
جایگاه برای  یک  فرد است  و این  روایت  
در قالبی  تمثیلی  جایگاه مادر را باالتر از 
انسان ها  برای   متصور  جایگاه  باالترین  
مشخص  می کند. درنتیجه  مادر در جامعه  
دینی  باید باالترین  میزان احترام را دریافت  
کند و زمینه  برای  کنشگری  مطلوب توسط  

او فراهم  شود.
آخرین  مقوله ای  که  در آثار شهید مطهری  
با  است .  مادری   از  رضایت   شد،  یافته  
درزمینه   مطهری   شهید  که   مقدماتی  
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است،   کرده  فراهم   مادری   آثار  و  تعریف  
رضایت   می آید،  دست   به   که   نتیجه ای  

زنان از مادری  است . 
است   تکوینی   وظیفه ای   انجام  ی   مادر
آن  انجام  با  که   است   مقدس  کنشی   و 
ظهور  به   را  خود  استعدادهای   هم   زنان 
را  فرزند  رشد  بستر  هم   و  می رسانند 

فراهم  می کند.
مطابق   زنان  فطرت  با  مادری   که   ازآنجا
مادری   واقعیت   با  درصورتی که   است  
بپذیرند  را  گاهانه  مادری   آ و  آشنا شوند 
خلقت   نظام  اهداف  با  مطابق   را  آن  و 
انجام وظیفه  خود راضی   از  کنند،  معنا 

خواهند بود. 
شهید  منظر  از  مادری   اجتماعی  بودن 
مادری   که   نیست   معنا  این   به   مطهری  
تفاوتی   اجتماعی   فعالیت های   سایر  با 
ندارد و مادر قابل جایگزینی  با فردی  دیگر 

به عنوان متولی  تربیت  است . 
شهید مطهری  مادر نیابتی  را نفی  می کند 
و  پرستار  اینکه   درباره  را  موجود  تصور  و 
دایه  و یا مهدکودك قابلیت  این  را دارند که  
علت   می کند.  رد  شوند،  مادر  جایگزین  
بی بدیل  و غیرقابل  جایگزین  بودن مادری  
که  شهید مطهری  برای   در الزاماتی  است  

ثمربخش  بودن تربیت  در نظر می گیرد.
تربیت ، به ویژه تربیت  فرزند دارای  دو رکن  
اساسی  عالقه  و علم  است  و برای  تحقق  
دو  دارای   باید  مربی   صحیح ،  تربیت  

ویژگی  علم  و عالقه  به  متربی  باشد.
وجود  عامل   دو  این   از  یکی   چنانچه  
نداشته  باشد یا دچار نقص  باشد، اهداف 
مقوله ای   علم   نمی شود.  محقق   تربیت  
به   می تواند  فردی   هر  که   است   اکتسابی  
که   کند؛ اما عنصر عالقه   آن دست  پیدا 
اهمیت  آن از علم  باالتر است  به صورت 
فطری  در رابطه  فرزند و مادر وجود دارد و 
نمی توان آن را در رابطه  کودك با مربی  مهد 

یا پرستار ایجاد کرد.
پیامدهای مادری از منظر شهید مطهری 

: عبارتند از
1. احساس لذت 

کنشگر  بر  مادری   کنش   اثر  بررسی   در 

با  او  است .  احساسات  می گیرد،  قرار  مطهری   شهید  موردتوجه   که   سطحی   اولین  
تجربه   می شوند،  دچار  آن  به   مادری   فرآیند  در  زنان  که   جسمی   عوارض  درنظرگرفتن  
کید می کند و از میان این   احساس سختی  در زنان را می پذیرد اما بر احساس لذت تأ

دو احساس متضاد، لذت را غالب  می داند. 
لذتی  که  مادر احساس می کند به  لحاظ شدت بسیار عمیق  است  و با لذت جسمانی  
تفاوت دارد. لذت مادری  یک  لذت روحانی  است  که  قابل  حس  کردن از طریق  اعضاء نیست . 
که  با  ی ، غیرمادی  است  شهید مطهری  برای  آن دو منشأ  با توجه  به  اینکه  لذت مادر

این  نوع از لذت تناسب  دارد، در نظر می گیرد. 
اولین  عامل  لذت، نفس  محبت  کردن است . به عبارت دیگر لذت آمیخته  با محبت کردن مادر 
به  فرزند است  و مادر در همان لحظه  که  به  فرزند ابراز محبت  می کند، از کنش  خود لذت می برد. 

2. تحوالت شخصیتی زن 
برای   که   پیامدی   دومین   و  می کند  توجه   زنان  رفتار  به   بعدی   سطح   در  مطهری   شهید 
مادری  کردن در نظر می گیرد، تحوالت شخصیتی  است  که  در زن ایجاد می شود و دوران 
پیش  از مادری  را با پس ازآن متفاوت می کند. پس  از مادرشدن زن از انفعال خارج شده و 

ویژگی هایی  پیدا می کند که  برای  حفاظت  از فرزند به  آنها نیاز دارد. 
که  مادر  عامل  این  تحوالت شخصیتی  از منظر شهید مطهری  احساس محبتی  است  
نسبت  به  فرزند دارد و درصورتی که  در پایگاه مادری  قرار نمی گرفت،  به  این  ویژگی ها دست  

پیدا نمی کرد. 
که  جزء  که  در زن ایجاد می شود، شجاعت ، بخشندگی  و فداکاری  است   ویژگی هایی  

صفات اخالقی  ارزشمند محسوب می شوند.
 بنابراین  مادری  باعث  تکامل  شخصیتی  زنان است  که  فضائل  اخالقی  را در او رشد می دهد 

و حتی  ویژگی  ترس را که  در کلیشه ها به  زن نسبت می دهند، از بین می برد. 1

2.غیرتمندیوناموس

الف(واژهشناسی

یکی از مسائل مهمی که زنان همواره در طول تاریخ با آن مواجه بوده و برای خود دغدغه به 
حساب می آوردند، مساله غیرت مندی و ناموس پرستی است. زنان همواره در طول تاریخ، 
به اینکه مورد حمایت و حفاظت پدران، برادران و همسرانشان واقع شوند، افتخار کرده و از 

آن حس امنیت و آرامش می گرفتند. 
دین مبین اسالم با تاکید بر این حس به عنوان فریضه ای اخالقی، واژه غیرت را برای آن 
برگزید. غیرت در لغت به معنای حمیت و محافظت از عصمت، آبرو و ناموس و نگاهداری 
عزت و شرف است.2 این واژه در اصطالح به معنی دفاع شدید از عرض و ناموس یا مال و 

مملکت و دین و آیین است.3 
مرحوم عالمه طباطبایی درباره غیرت می فرماید: غیرت یکی از اخالق حمیده و ملکات 
فاضله است و آن عبارت است از دگرگونی حالت انسان از حالت عادی و اعتدال، بطوری 
که انسان را برای دفاع و انتقام از کسی که به یکی از مقدساتش اعم از دین، ناموس و یا جاه 

و امثال آن تجاوز کرده، برمی انگیزاند. 
این صفت غریزی، صفتی است که هیچ انسانی به طور کلی از آن بی بهره نیست، هر انسانی 

1.  مرضیه افضلی و علی انتظاری، جایگاه مادری از منظر شهید مطهری در مقایسه با فمنیسم، فصلنامه مطالعات 
راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 8۶، بهار 1399.

2.  دهخدا،1377، ص902.
3.  ناصرمکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج3، ص387.
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را که فرض کنیم- هر قدر هم که از غیرت بی بهره باشد- باز در بعضی از موارد غیرت را از 
خود بروز می دهد؛ پس غیرت یکی از فطریات آدمی است و اسالم بر اساس فطرت تشریع 

شده است.1 
»ناموس« در  کلمه  قرار می گیرد.  استفاده  »ناموس« مورد  واژه  کنار  در  واژه غیرت معموال 
لغت به معانی متنوعی به کار رفته است، اما به نظر می توان مصادیق متعدد آن )که گاه 
دربردارنده امور مادی و گاه دربردارنده امور معنوی است( را تحت عنوان ِعرض و حرمت 

جمع کرد.2
کلمه ناموس، به زنان محرم یک مرد اطالق  بنابراین اگر چه در مکالمات عرفی معموال 
می شود، اما از منظر لغوی می توان ناموس را در واقع متعلق غیرت نامید. به عنوان مثال ناموس 

در غیرت دینی، احکام الهی است، کما اینکه به آن معنا نیز شده است.

ب(غیرتدراسالم

کریم اگر چه به  گرفته است. در قرآن  غیرت در آیات و روایات متعددی مورد تاکید قرار 
صورت مشخص به واژه غیرت اشاره نشده اما خداوند حکیم با بیان برخی موضوعات به 

مفاد غیرت و غیرت ورزی، اشاره دارد. 
به عنوان مثال خداوند متعال در آیه 75 سوره نساء با خطاب قراردادن مومنان، آنان را مورد 

ماخذه قرار می دهد که چرا در راه خداوند دست به جهاد و مقابله با دشمنان نمی زنند. 
همین طور در آیه 75 سوره مبارکه نساء از آیات50 سوره مبارکه اعراف و 97 سوره طه، اشاره 
ع( پس از باخبرشدن از ماجرای گوساله سامری و پرستش  به برخورد تند حضرت موسی)
آن توسط بنی اسائیل دارد. بدیهی است که این موارد نشان دهنده اهمیت غیرت و به طور 

خاص غیرت دینی در تعامالت اجتماعی است.
در روایات اسالمی نیز به اهمیت این موضوع اشاره شده است. در برخی از روایات غیرت 
نفاق معرفی شده است.  یا همان  ایمان غیرحقیقی،  از  ایمان حقیقی  ک  به عنوان مال

1. سید محمدحسین  طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، انتشارت اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417، 
ج4، ص175.

2.  دهخدا،1377، ص 225۶.

از  غیرت  فرمودند:  اسالمی  پیامبرگرامی 
درباره  ایشان  است.3همچنین  ایمان 
خداوند  فرمودند:  غیرتمند  افراد  جایگاه 

بندگان غیرتمند خود را دوست دارد.4

ج(غیرتنسبتبهخانواده

نسبت  غیرت  غیرت،  مصادیق  از  یکی 
موضوع  این  است.  خانواده  اعضای  به 
گستره آن در روابط اجتماعی  با توجه به  

اهمیت بسزایی دارد. 
غیرت نسب به اعضای خانواده می تواند 
مصادیق مختلفی داشته باشد، که مهمترین 
آن، با توجه به تاکیدات و سفارشات دینی 
اهمیت  و  زنان  به  خدمت کردن  درباره 
محرمیت و عدم آن در تعامالت زن ومرد در 
پهنه عرصه های اجتماعی، غیرت نسبت 

به زنان محرم است.
همان طور که بیان شد، غیرت برگرفته از 
تغییر و به معنای خروج از حالت اعتدال 
و دفاع شدید است. به نظر می رسد این 
تغییر برخواسته از یک حس محبت آمیز 
عمیق در وجود انسانی است. به عبارت 
اخرای  عبارت  غیرت ورزی  دیگر 
محبت ورزی نسبت به محبوب است. 
چه آنکه محبوب مادی باشد و چه آنکه 
محبوب جایگاهی معنوی داشته باشد.

غیرت  در  که  آنچه  اساس  همین  بر 
نسبت به زنان محرم به وقوع می پیوندد، 

محبتی از مرد محرم به اوست. 
یك  »غیرت  مطهری:  شهید  تعبیر  به 
فایده  و  است  نوعی  و  اجتماعی  حس 
است.«5  دیگران  متوجه  هدفش  و 
محبت  که  داشت  توجه  باید  البته 
دیگر  تعبیر  به  و  مثبت  جنبه  همیشه 
می تواند  محبت  ندارد؛  خوش  ی  رو
جنبه سخت گیرانه )اما نه ظالمانه و یا 

تحقیرکننده( هم داشته باشد. 

الفقیه،  الیحضره  من  بابویه،  ابن  علی  محمدبن   .3
قم،  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  اسالمی  انتشارت 

1413، ج 3، ص 444.
4.  ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، انتشارات دنیای 

دانش، 1383، ص 30۶.
، جلد 19، انتشارات  5. مرتضی  مطهری، مجموعه آثار

صدرا، 1384، ص 414.
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به عنوان مثال مادری که فرزندش را عمیقا 
فرزندش  با  که  همان طور  دارد،  دوست 
می کند،  بازی  او  با  می گذراند،  وقت 
برایش هدیه می خرد و ... در زمان بیماری 
میل  رغم  علی  را  الزم  داروهای  فرزندش، 
فرزند، به او می خوراند تا سالمتی خود را به 

دست بیاورد. 
عالوه  مصداق  دو  این  که  است  بدیهی 
مهر  از  برخواسته  دو  هر   ، رفتار تفاوت  بر 

مادری و عالقه او به فرزندش است.
در  محبت آمیز  نگاه  همین  اساس  بر 
در  را  خدماتی  مردان  که  است  غیرت 
انجام می دهند.  زنان خانواده  با  مواجهه 
به عنوان مثال اگر چه زنان در کنار مردان 
کار می کنند، اما از انجام کارهای سخت و 

احیانا طاقت فرسا معاف هستند. 
آنها دست کم به صورت مستقیم وظیفه ای 
مسکن  و  ک  پوشا خوراک،  تامین  برای 
ندارند؛ البته باید به این موضوع نیز توجه 
گاهی  دینی  متون  در  غیرت  که  داشت 
نسبت به معنای اعم از این هم به کار می 
رود. بر این اساس مومنین نسبت به سایر 
زنان جامعه چنین وظیفه ای )حمایت و 

مراقبت( بر عهده دارند. 
جامعه  در  ن  ز یک  گر  ا اساس  این  بر 
بر  باشد،  مشکلی  با  مواجه  اسالمی 
کنند؛  کمک  او  به  تا  است  الزم  افراد 
به  مشکلی  زنان  برای  نباید  نیز  خود 
وجود آورند. از همین بابت امیرالمونین 
انسان  هیچ  می فرمایند:  حدیثی  در 

ی زنا نمی کند.1  غیور

د(غیرتدرجامعهایرانی

به  نسبت  غیرت  ما  فرهنگی  سنت  در 
به  بلکه  مطلوب،  امری  تنها  نه  خانواده 
نوعی الزمه زندگی اجتماعی بوده است؛ 
به گونه ای که اگر فردی به این مهم توجه 
الزم را نمی داشت، به شدت توسط جامعه 
، از جامعه  مورد مواخذه و در صورت تکرار

طرد می شد. 
باعث  علی الظاهر  موضوع  این  چه  اگر 

1.  نهج البالغه، ص 529.

سخت شدن شرایط زندگی برای زنان بوده، اما بر اساس آنچه که گفته شد )منافع زنان در باره 
غیرت( مورد توجه و پذیرش زنان جامعه نیز بوده است؛ چه آنکه آنان نیز به عنوان بخشی از 

جامعه )درکنار مردان( به بازتولید فرهنگی غیرت می پرداختند.
فرزندان خود را بر اساس این ارزش پرورش می دادند، احیانا مردان و شوهران خود را به واسطه 

عدم توجه به خود با تعبیر »بی غیرت« مورد عتاب قرار می دادند. 
برخالف آنچه که از سنت ایرانی بیان شد، در جامعه امروزی، عده ای به دنبال آن هستند 
تا مساله بودگی غیرت مردان نسبت به زنان و دختران را امری ضدارزشی تلقی کرده و آن را از 

مساله بودن خارج نمایند. 
این افراد با مبدل سازی مقوله ناموس پرستی به ناموس گریزی، در تالشند تا به زنان اینگونه 
القا کنند که غیرت مردان نسبت به آنان، نتیجه ای جز محدودسازی آزادی آنان ندارد. به 
نظر می رسد که مهمترین دلیل این تغییر رویه نسبت به مساله غیرت در جامعه ایرانی، دو 

عامل اساسی باشند:

یک: افراط در غیرت ورزی مردان

افراط در هر امری مستلزم بروز حس بی اعتمادی، ایجاد چالش و در نهایت ازبین رفتن آن 
امر خواهد شد. در غیرت نیز همین قانون جاری و ساری است. هرگونه افراط در غیرت 

می تواند مقدمات انزجار نسبت به آن را فراهم سازد. 
در روایات اسالمی نیز از هرگونه افراط در غیرت نهی شده است. امام صادق )علیه السالم( در 

تعبیر صریحی می فرمایند: در حالل الهی غیرت جایگاهی ندارد.2 
همچنین امیرالمومنین)علیه السالم( در نصایح خود به امام حسن مجتبی)علیه السالم(، 
، چرا  ضمن نهی از افراط در غیرت، درباره اثرات این افراط می فرمایند: از غیرت نابجا بپرهیز
که آن زن سالم را به بیماری می کشاند؛ یا )زن پاکدامن را به بدگمانی می کشاند(.3 افراط در این 

موضوع را در سه محور می توان مورد توجه قرار داد: 
1. تعامل با جنس مخالف

در دین مبین اسالم هرگونه تعامل با جنس مخالف ممنوع اعالم نشده است. تعامالت 
روزمره )غیر از مواردی که به طور مشخص مورد نهی قرار گرفته است( تنها در صورت بروز 
مفسده، مورد نهی قرار گرفته است. لذا در مواجه با این دست تعامالت اوال باید سوء ظن 
نسبت به دیگران را کنار گذاشت و ثانیا همان طور که در روایت امام صادق)علیه السالم( 

مطرح شد، نباید افراد را در حالل الهی مورد عتاب قرار داد.
2. رفت و آمدها

در یک خانواده مطلوب اعضای خانواده به طور کلی نسبت به رفت و آمدهای یکدیگر 
ارتباطات  به  کسب اطالع می کنند. همه اعضای خانواده نسبت  اینکه  یا  و  مطلع اند 
که مرد به ارتباطات و  و تعامالت سایر اعضا دغدغه مند ند. به عنوان مثال همان طور 

2.  کلینی، اصول کافی، 1407 ق، جلد 5، ص 538.
3.  همان، ص 573.

است.  نشده  اعالم  ممنوع  مخالف  جنس  با  تعامل  هرگونه  اسالم  مبین  دین  در 
گرفته است(  که به طور مشخص مورد نهی قرار  تعامالت روزمره )غیر از مواردی 
تنها در صورت بروز مفسده، مورد نهی قرار گرفته است. لذا در مواجه با این دست 
تعامالت اوال باید سوء ظن نسبت به دیگران را کنار گذاشت و ثانیا همان طور که 
در روایت امام صادق)علیه السالم( مطرح شد، نباید افراد را در حالل الهی مورد 

عتاب قرار داد.
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تعامالت همسر خود توجه دارد، زن نیز به ارتباطات و تعامالت همسر خود توجه دارد. 
این موضوع برخواسته از حس محبت و عالقه مندی آنان نسبت به یکدیگر است؛ اما 
این موضوع نباید باعث بروز حالت بازجویی به خود بگیرد، به گونه ای که برگرفته از حس 
بی اعتمادی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر باشد؛ مخصوصا در جایی که مرد خود 
را موظف به پاسخگویی درباره رفت و آمدهای خود نداند، اما نسبت به رفت و آمدهای 

همسر خود حساس باشد. 
این موضوع درباره فرزندان پسر و دختر نیز به همین گونه است. نباید دختر خانواده احساس 
کند برادرش در رفت و آمدهایش به طور ویژه ای آزادی عمل بیشتری دارد.)بر اساس آنچه که 
درباره سهم بزرگتر زنان در آسیب های جنسی و ناهنجاری های اجتماعی، حضور زنان در 

برخی مکان ها و برخی زمان ها بیرون از محیط امن خانه غیر صحیح است.(
3. عالقمندشدن به جنس مخالف برای ازدواج 

نبی مکرم اسالم فرمودند: دلها بر محبت کسی که به آنها خوبی کرده، و  نفرت از کسی 
که به آنها بدی کرده، سرشته شده است. این تعبیر نشان دهنده یک سیر طبیعی است 
کشیده  می کند،  محبت  آنها  به  که  کسی  سمت  به  گاه  ناخودآ افراد  آن،  اساس  بر  که 
می شوند. بنابراین اوال باید گفت خانواده ها باید به قدری پر از محبت اعضا نسبت به 
یکدیگر باشند، تا در صورت مواجه با محبت افراد خارج از خانواده، قلب آنها از خانواده 

جدا نشود. 
ثانیا در نگاه دینی تفاوتی ندارد که خواستگاری از طرف دختر و خانواده او باشد و یا از 
؛ اگر چه در عرف کشور ما این اتفاق از طرف مرد و یا خانواده او  طرف پسر و خانواده او

اتفاق می افتد. 
بنابراین خانواده در مواجه با چنین اتفاقی باید درباره آن فرد به خوبی تحقیق کنند و در 
صورت مثبت بودن ارزیابی، نظر مثبت خود را اعالم کنند. در صورت منفی بودن ارزیابی 

باید به طور کامل، شفاف و دقیق ادله خود را با دخترشان در میان بگذارند.

دو: تلقینات رسانه ای علیه غیرت

کشورمان هستند،  که سال ها در آرزوی نابودی  جریانات فکری همسو با دشمنان ایران 
از طریق تمامی ظرفیت های رسانه ای خود سعی در القای تعالیم خود هستند. از جمله 
موضوعاتی که مورد توجه این رسانه ها قرار دارد، خالی کردن خانواده های ایرانی از احساس 
غیرت نسبت به یکدیگر است که برگرفته از حس محبت، توجه و دغدغه مندی می باشد؛ 
به گونه ای که افراد از این که کسی نسبت به آنها غیرت داشته باشد و یا آنکه ناموس کسی 

باشند، احساس انزجار داشته باشند. 
متاسفانه دشمنان در این مسیر از اتفاقات ناگوار افراطی در زمینه غیرت ورزی )همانند قتل 
...( بهره های فروانی برده، و آن را به عنوان سندی برای غلطبودن  رومینا اشرفی، مبینا سوری و

غیرت ورزی معرفی می کنند.
خانواده  اعضای  بی توجهی  و  خانواده  به  نسبت  تعهد  عدم  که  است  حالی  در  این 
، سالهاست که کشورهای اروپایی و غربی را با مشکالت عدیده ای  نسبت به یکدیگر

روبرو ساخته است. 
رشد عجیب تعداد طالق، رشد تعداد پرورش فرزندان با یک والد و یا بدون والدین، رشد 
تعداد فرزندان نامشروع و ... که خود عاملی برای بسیار آسیب های اجتماعی است، نمونه ای 

از همین مشکالت است. 
البته باید توجه داشت بیان این مطلب به معنای عدم وجود این دست مشکالت در 
کشور نیز اثرات دوری از غیرت ورزی و  کشور ما نیست؛ چه آنکه بروز این مشکالت در 

دغدغه مندی اعضای خانواده نسبت به یکدیگر است.

3.رابطهبااغیار

با  و  است  اجتماعی  موجودی  انسان 
خویش  نیازهای  تأمین  به  فردی  زندگی 
زندگی  جز  چاره ای  لذا  نیست،  قادر 

اجتماعی ندارد. 
اجتماعی  زندگی  به  را  بشر  که  نیازهایی 
وامی دارد، تنها نیازهای مادی و اقتصادی 
نیز  نیست؛ بلکه نیازهای روانی و فکری 
نگاه  یک  از  حتی  دارند؛  عظیمی  نقش 
نقش این عوامل، کمتر از عامل اقتصادی 

و مادی نیست. 
، نیاز  به عنوان نمونه، یکی از نیازهای بشر
گاهی، یکی  علمی است. میل به دانش و آ
از امیال فطری بشر است. شکوفایی، ارضا 
، تنها در سایه  و بالندگی میل علمی بشر
زندگی اجتماعی، روابط با دیگران و در گرو 
تعلیم و تربیت است. یکی دیگر از امیال 
، میل به داشتن دوست  فطری و روحی بشر

و یار صمیمی است. 
که در  به طور فطری دوست دارد  انسان 
سایه روابط با دیگران، خود را از تنهایی و 
بی کسی رها سازد، به ویژه در مواقع رنج و 
درد و نگرانی، خواهان کسی است که با 
او درد دل کند تا التیام بخش دردهایش 
باشد. بنابراین، عوامل مختلف مادی و 
روحی، انسان را به سمت و سوی زندگی 

اجتماعی سوق می دهد. 
به صورت طبیعی  زندگی اجتماعی  در 
رابطه  مانند  می گیرد،  شکل  روابطی 
همسایه با همسایه، دانش آموز با معلم، 

دانشجو با استاد، دولت با ملت. 
طبیعی است که اینگونه روابط اجتماعی، 
همیشه میان همجنس )زن با زن، مرد با 
این  از  بسیاری  در  نمی افتد.  اتفاق  مرد( 
موارد، رابطه دو جنس مخالف )زن و مرد( 

نیز حتمی و قهری است. 
مخالف  جنس  دو  رابطه  قطع  طور  به 
نیز  یکدیگر  با  محارم  روابط  دایره  در  را 
نمی توان منحصر دانست؛ زیرا انواع روابط 
میان دو جنس مخالف در میان اقوام و 
خویشاوندان، رفت و آمدهای فامیلی و نیز 

در سطح جامعه صورت می گیرد. 
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شهادت  به  مخالف  جنس  دو  ارتباط 
جدی  چالش های  با  همواره  یخ،  تار
و  زنان  رو  این  از  است؛  بوده  روبرو 
مربوط  قوانین  و  شرایط  همواره  دختران 
را  مخالف  جنس  با  ارتباط  ایجاد  به 
را  آن  و  کرده  پیگیری  دغدغه مندانه 

مساله خود می پنداشتند. 
با  جاهلی،  و  سنتی  جوامع  از  برخی 
سعی  سخت گیرانه،  قوانین  تصویب 
بین  ارتباط  امکان،  حد  تا  می کردند 
کاهش  زنان و مردان غریبه را در جامعه 
دهند؛ اما دین اسالم با عنایت به اینکه 
برای  الزم  و  فطری  امری  را  مساله  این 
وضع  با  می داند،  بشری  اجتماعات 
را  قوانین معتدل و عقالنی، حریم هایی 

برای این ارتباط مشخص ساخت.1

الف(قوانیناسالمیارتباطبامردان

را  آن  از  نیمی  معموًال  که  جامعه ای  در 
زن  جنس  را  دیگر  نیمی  و  مرد  جنس 
ارتباط دو  تشکیل می دهد، چـاره ای جز 

جنس مخالـف بـا همدیگر نیست.
باید با  برحسب دیدگاه اسالم، زن و مرد 
که به طور  نگاه به شخصیت انسانی هم 
قطع در روابطی سالم خود را نشان می دهد، 
یابند.  حضور  اجتماعی  تعامالت  در 
عایقی مفید و مؤثر به نام هویت انسانی 

1.  محمدمهدی بهادروند، مبانی نظری روابط اجتماعی 
زن و مرد، مجله پیام زن، شماره 253، فروردین 1392.

وجود دارد که سبب ایجاد جریانی سالم و آسیب ناپذیر در روابط میان زن و مرد می شود. 
بر این مبنا، مرد باید در زیرساخت های فکری خویش، تصویر درستی از زن به عنوان یک 
شخصیت ارجمند، پاک، باکرامت و حرمت داشته باشد و زن نیز باید در روساخت های 
رفتاری اش که وجوه ارتباطی او را در پوشش، گفتار و حرکات نمایان می سازد، حرمت و 
کرامت زن بودن خود را نشان دهد. قوانین رفتاری که اسالم بر ارتباط زنان با مردان غریبه 

وضع می کند، در 5 ساحت قابل احصاء است:2

یک: پوشش

 ، اغیار با  مواجهه  در  دختران  و  زنان  حریم  حفظ  برای  اسالم  قانون  مهمترین  و  اولین 
پوشش و حجاب آنهاست. بر زن واجب است که در هنگام حضور در جامعه و ارتباط 

با جنس مخالف، به غیر از نقاطی که در تعالیم دینی استثنا شده، بپوشاند.
لزوم پوشاندن تمام بدن زن به غیر از گردی صورت و دستان تا مچ در برابر نامحرم، در دین 
اسالم امری مسلم و قطعی است. بر همین اساس حرمت آشکارکردن بدن زن در برابر 
نامحرم به  جز گردی صورت و دستان تا مچ، مورد اجماع همه فقهای اسالم است. این 
الت زنان در مال عام و در حضور نامحرمان  پوشش صرفا به لباس ختم نشده و نمایش زیورآ

نیز مورد نهی قرار گرفته است.3 
رعایت این نوع از از سوی زنان، محافظ و نگهبانی است که سبب امنیت و آرامش آنان 
خواهد بود؛ زیرا پوشش با معیارهای اسالمی، مانع تحریک شهوات و نگاه های آلوده و 
فسادانگیز به حریم پاک زنان می شود و جامعه را از هر گونه بی بندو باری بیمه می کند. برخی 

: دیگر از آداب اختصاصی پوشش زنان در اجتماع بنابر روایات عبارتند از
1. خوشبونبودن لباس

پوشش با لباس  های خوشبو از سوی زنان در خارج از منزل، یکی از عوامل تحریک شهوت 
مردان است که این امر می تواند زمینه به گناه  افتادن افراد را فراهم کند. امام صادق)علیه 
َر َثْوَبَها ِإَذا َخَرَجْت  ْن ُتَجّمِ

َ
ِه أ

َ
َمْرأ

ْ
 َیْنَبِغی ِلل

َ
السالم( در پرهیز زنان از چنین پوششی می فرماید: »ال

ِمْن َبْیِتَها؛ سزاوار نیست که زن با لباس خوشبو از خانه خارج شود«.4
2. نازک و بدن نما نبودن

2. عباس نیکزاد، روابط زن و مرد از دیدگاه اسالم، مطالعات راهبردی زنان، شماره 25، 1383.
: 31 و ۶0؛ احزاب:  33 3.  نور

4.  کلینی، اصول کافی، 1407 ق، جلد 5، ص 519.
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پوشش زنان با لباس  های نازک و بدن نما، یکی از نمادهای فرهنگ برهنگی بیگانگان است 
که دشمنان اسالم تالش فراوانی می کنند تا با ترویج آن در جوامع اسالمی، باورهای دینی را 

تضعیف و زمینه به انحراف کشیدن مردان به ویژه جوانان را فراهم کنند. 
کرده و فرموده است:  رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( چنین پوششی را به  شدت نهی 
َیاِب الّرَِقاق؛ نابودشدن زنان امت من در دو  َهِب َوالّثِ

َّ
ْحَمَرْیِن الذ

َ ْ
ِتی ِفی  ال ّمَ

ُ
ُک ِنَساِء أ

َ
»َهال

چیز است: یکی طال و دیگری لباس های نازک«.1
5. زینتی نبودن

یکی از مسائل مورد توجه در پوشش زنان که می تواند زمینه ساز چشم چرانی مردان باشد، 
پوشش  های زینت داده  شده است. بر همین اساس در روایتی از امام صادق)علیه السالم( 
َر  ْن ُتَجّمِ

َ
ِه أ

َ
َمْرأ

ْ
 َیْنَبِغی ِلل

َ
که فرمود: »ال درباره شرایط پوشش زن در خارج از خانه نقل شده 

َثْوَبَها ِإَذا َخَرَجْت ِمْن َبْیِتَها؛ برای زن شایسته نیست هنگامی که از خانه اش خارج می شود 
لباس  های خود را زینت دهد«.2

بعد از بیان این قوانین باید گفت که استاد مطهری در مورد فلسفه حجاب زنان در جامعه 
بیان بسیار رسا و زیبایی دارند: »حقیقت امر این است که در مسأله پوشش، سخن در این 

نیست که آیا زن خوب است پوشیده در اجتماع ظاهر شود یا عریان؟ 
ازدواج  قانون  کادر  در  و  خانوادگی  محیط  در  فقط  مردان  که  است  این  سخن  روح 
زنان به عنوان همسران قانونی  از  با یک سلسله تعهدات سنگین می توانند  و همراه 
از زنان بیگانه ممنوع است و زنان  کنند؛ اما در محیط اجتماع، استفاده  کامجویی 
نیز از اینکه مردان را در خارج از کانون خانوادگی کامیاب سازند، به هر صورت ممنوع 
می باشند که این امر عالوه بر اینکه از جنبه روانی، به بهداشت روانی اجتماع کمک 
ی صمیمیت  برقرار و  افراد خانواده  روابط  از جنبه خانوادگی سبب تحکیم  می کند، 
کار و  ی  از جنبه اجتماعی موجب حفظ استیفای نیرو و  کامل بین زوجین می شود 
که ارزش زن  فعالیت اجتماع می شود و از نظر وضع زن در برابر مرد، سبب می گردد 

در برابر مرد باال رود.«3 
فلسفه اینکه پوشش بر زن واجب شده و بر مرد واجب نشده است، این است که میان 
زن و مرد در این رابطه تفاوت جدی وجود دارد؛ زن مظهر جمال و زیبایی و لطافت 

1.  همان، ص 517.

2.  همان، ص 519.
، جلد 19، انتشارات صدرا، 1384، ص 432. 3.  مرتضی  مطهری، مجموعه آثار

عشق  و  شیفتگی  مظهر  مرد  ولی  است 
به  میل  خود  ذات  در  زن  است؛  زن  به 
خودآرایی، خودنمایی و جلوه گری دارد؛ 
به همین خاطر تبرج از مختصات زنان 
عشق،  اظهار  به  میل  مرد  اما  است؛ 
به  لذا  دارد.  چشم چرانی  و  دلدادگی 
نامحرمان  برابر  در  که  گفت  باید  زن 
معرض  در  را  خود  و  نکن  خودآرایی 
نمایش قرار نده و به مرد باید گفت که به 

. چشم چرانی نپرداز
نکته مهمی که باید در اینجا به آن اشاره 
صرف  اسالمی  نظر  از  که  است  این  کرد 
موضوعیت  بدن  مختلف  نقاط  پوشش 
ندارد؛ بلکه نوع و مدل پوشش هم نباید 
نگاه  تیررس  در  را  زن  که  باشد  به نحوی 
دیگر  عبارت  به  دهد؛  قرار  نامحرمان 
برخی از لباس ها و پوشش ها، در جذب 
عریانی  از  بدتر  مراتب  به  آلوده  چشمان 
عمل می کنند که تعالیم اسالمی با ترویج 
مولفه حیاء، با این دسته از پوشش ها نیز 

مقابله می کنند.

دو: صحبت کردن

شرط اصلی در برقراری هرگونه رابطه ای، 
که  گونه ای  به  است؛  گفتگو  و  مکالمه 
اگر گفتگو تجویز نشود، تقریبًا ارتباط، به 
صورت بی معنا و لغو درمی آید. از دیدگاه 
گفتگو میان  فقهی و متون دینی، صرف 
اعم  ندارد؛  ممنوعیتی  نامحرم  مرد  و  زن 
علمی،  مسائل  درباره  گفتگو  اینکه  از 
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سیاسی یا درباره مسائل معمولی، عادی 
و روزمره باشد. 

با توجه به سالمت جامعه و برای  اسالم 
جلوگیری از ایجاد زمینه های فساد، برای 
حضور زن در اجتماع شرایطی قائل شده 
که قصار در سخن گفتن و متانت در کالم 
از جمله این شرایط است؛ لذا خداوند از 
آنها در آیه 32 احزاب خواسته تا در ارتباط 

با بیگانگان، با ناز سخن نگویند. 
امام خمینی)ره( نیز در این باره اینگونه 
شنیدن  که  است  این  »اقوا  می نویسد: 
با  که  صورتی  در  نامحرم  زن  صدای 
نیز  و  است  جایز  نباشد،  ریبه  و  تلذذ 
که  صورتی  در  است،  جایز  زن  برای 
خوف فتنه ای نباشد، صدای خود را به 
مردان نامحرم بشنواند؛ البته بر زن حرام 
است که با مردان به گونه مهیج شهوت، 
را نازک  کند؛ یعنی صدای خود  گفتگو 
کند تا دلهای بیمار به  و لطیف و زیبا 

طمع بیفتند.«1

سه: نگاه

موضوع مهم دیگر در بحث روابط، مسأله 
نگاه و پاسخ به این پرسش است که آیا نگاه 
زن و مرد، نسبت به هم جایز و رواست؟ 
و در  اگر جایز است، حدود آن چیست 
صورت حرمت و ممنوعیت، نگاه در چه 

صورت هایی استثنا شده است؟ 
غیر  در  نامحرم  زن  به  مرد  نگاه  حرمت 
کتب  در  که  همانگونه  کفین،  و  وجه 
بلکه  اجماعی  است،  آمده  فقهی 
ضروری مذهب است. اما در مورد نگاه 
زن اختالفاتی وجود دارد. آنچه که مسلم 
است، هر فرد باید بتواند با ایمان و یقین 
بر نیروها و امیال شهوانی خود از طریق 

چشم غلبه کند. 
از این بابت  ارزش و اهمیت این مساله 
انسان  بدن  عضو  اولین  چشم  که  است 
اگر  و  می کند  مشاهده  را  گناه  که  است 
فرد نتواند نگاه خود را کنترل کند، همان 
موجب سقوط و ذلت او می شود؛ از این رو 

1.  روح اهلل خمینی، تحریر الوسیله، مطبوعات دارالعلم، 
1380، جلد دوم، مساله 29.

خداوند تمام انسان ها را به رعایت عفت در نگاه توصیه نموده و از نگاه های حرام بازداشته 
است. به نظر عالمه طباطبایی این حکم اختصاصی به مردان نداشته و زنان نیز باید از نگاه  

ریبه آمیز به مردان نامحرم بپرهیزند.2 

چهار: راه رفتن 

در  غیرعفیفانه  و  توجه کننده  جلب  رفتارهای  و  اعمال  از  پرهیز  زنان،  دیگران  وظیفه 
ینت هایش نمایان شده و  که ز گام بردارد و راه برود  گونه ای  راه رفتن است. زن نباید به 
گسترش فساد را در جامعه  که در این صورت زمینه  مردان را به خود متوجه سازد؛ چرا 

فراهم آورده است.
بهترین مصداق رعایت حیا در راه رفتن را می توان در داستان قرآنی برخورد حضرت موسی 
با دختران شعیب مشاهده کرد که آنها حتی روی قدم برداشتن خود در مقابل نامحرمان 
حساس بوده و حیا و عفت زنانه را در این زمینه برای جلوگیری از آسیب های اجتماعی، 

سرلوحه خود قرار می دادند. 

پنج: مصافحه و محادثه

یکی دیگر از مسائلی که در مورد ارتباط زن و مرد مطرح می شود، تماس بدنی آنان است. 
که محارم همدیگر هستند، مجاز است و  از دیدگاه فقهی، تماس بدنی زنان و مردانی 
ممنوعیتی ندارد؛ اما تماس بدنی زن ومرد نامحرم مجاز نیست؛ بنابراین دست دادن زن ومرد 
نامحرم جایز نیست. از دیگر هنجارهای مورد توجه اسالم، حرمت شوخی و مزاح بین زنان 

و مردان نامحرم است که آثار سوء بسیاری در جامعه دارد.

ب(ارتباطآزادمردانوزنان

بعد از بیان قوانین اسالم در مورد ارتباط زنان با مردان غریبه، باید اعتراف کرد که این مساله 
و قوانین همواره مورد دغدغه و مساله زنان مخصوصا زنان ایرانی و مسلمان بوده است. 
در دهه های اخیر برخی سعی دارند تا این موضوع را از مساله بودن خارج ساخته و تمام 

حریم های مورد نظر اسالم را کنار بزنند. 
این افراد با طرح دیدگاه »ارتباط آزاد« به دنبال آن هستند که مساله بودن ارتباط قانونی زنان 
با مردان غریبه را از اذهان پاک کرده و آن را به عنوان امری بدیهی و بدون نیاز به قانون جلوه 
دهند. بر اساس این دیدگاه، ایجاد هر نوع محدودیت و ممنوعیت در ارتباط میان زن و مرد، 

باعث برانگیختن حساسیت، افزایش التهاب و اشتیاق می شود. 
، بهتر است که نحوه ارتباط دو جنس مخالف، همانگونه ای باشد که دو جنس  از این رو

موافق با هم مرتبطند. در نقد این دیدگاه باید نکاتی را بیان کرد:3
اول آنکه بافت تاریخی، اجتماعی و مذهبی شکل گیری این رویکرد، گویای این مطلب 
ـ دینی خاصی تفسیر شده و قابل  است که عمدتا در حیطه فرهنگ و بافت اجتماعی 

تعمیم نیست. 
به عبارت دیگر بر اساس نظریات تحریف شده مسیحیت و بر اساس فضای اجتماعی 
اروپایی و آمریکایی، زنان اصال انسان به حساب نمی آمدند تا بخواهند برای ارتباط با آنها 
قوانینی را وضع نمایند؛ از این رو و براساس این نوع نگاه، به راحتی می توان حکم به جواز 
ارتباط آزاد داد. اما بر اساس نگاه دین اسالم، زنان از جایگاه واالیی در جامعه برخوردار 
هستند و شریعت این اجازه را به مردان نمی دهد تا هرطور که خواستند با آنها برخورد کرده و 

حقوقشان را زیر پای بگذارند.

2.  محمدحسین طباطبایی، تفسیر المیزان، جلد 15، صص 154 تا 15۶.
3. عالیه روح اله زاده اندواری، حضور زن در جامعه از دیدگاه قرآن و روایات، پژوهشنامه علوم و معارف قرآن کریم، شماره 

۶، بهار 1389.
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ـ اجتماعی ناگوار ارتباط آزاد و بی قید و شرط زنان و مردان، خود  دوم آنکه امروزه آثار فردی 
، ایاالت متحده  دلیل محکمی بر بطالن نظریه های ارتباط آزاد است؛ در دهه های اخیر

شاهد رشد سریعی در نرخ موالید نامشروع بوده است. 
نرخ زایمان زنان ازدواج نکرده، افزایش 310 درصدی یافته است. اداره آمار ایاالت متحده 
گزارش داده است که 25 درصد از زنان ازدواج نکرده مادر می شوند و نرخ این امر فقط در 

طول 10 سال گذشته، ۶0 درصد افزایش یافته است.
 50 درصد از ازدواج ها به طالق می انجامد. در هر سال یك میلیون کودك آمریکایی، جدایی 
پدر و مادر خود را تجربه کرده اند. درصد زنانی که هرگز ازدواج نکرده اند، سه برابر شده است. 

همچنین تعداد هم خانه هایی که ازدواج نکرده اند، دو برابر شده است. 
احتمال ازدواج زوج هایی که بدون ازدواج با یکدیگر به صورت هم خانگی زندگی می کنند، 
نسبت به دیگر زوج ها کمتر و پذیرش آنها نسبت به طالق، بیشتر است و معموًال کسانی به 

این کار دست می زنند که خود، فرزندان طالق هستند. 
نرخ  است؛  داشته  افزایش  درصد  آمریکایی، 300  جوانان  خودکشی  میزان  از 1950،  پس 
جنایت و آدم کشی و اعتیاد به مواد مخدر شیوع پیدا کرده است و نرخ دستگیری و ارتکاب 

رفتارهای جنایی جوانان، سر به فلك کشیده است.1
سوم آنکه طرفداران نظریه ارتباط آزاد، هدف از ارائه الگوی روابط آزاد را برآورده کردن نیازهای 

: انسانی معرفی کرده اند. برخی از این نیازها عبارتند از
زیاده روی در ارضای غریزه  که  باید دانست  الف. غریزه جنسی: در مورد غریزه جنسی 
جنسی نه تنها باعث ارضای مطلوب نمی شود، بلکه آسیب زاست. غریزه جنسی مانند 
میل به آب و غذا و خواب نیست؛ چراکه آزادگذاشتن غریزه جنسی باعث شعله ورترشدن 
آن می شود؛ همان گونه که غالب میل های روحی انسان، مانند میل به مقام، مال، و علم، از 

این قبیل است. 
از سوی دیگر بین ارتباط آزاد جنسی و شکوفایی استعدادها و رشد فکری جامعه هم رابطه 
معکوس وجود دارد. هرچه ممنوعیت بیشتر شود میزان فرهنگ رشد می کند. در مقابل، 
آزادی های جنسی، عامل مهمی برای بروز ناهنجاری های اجتماعی و جرم و جنایت است. 
آنها  جنسی  هوس های  چگونگی  به  اغلب  خانواده ها  یخ  تار مانند  ملت ها  یخ  تار
یادی از مردان، ثروت و شرف خود را در راه غدد جنسی از  بستگی داشته و تعداد ز

دست داده اند.
ب. نیاز عاطفی ـ روانی: در مورد نیازهای عاطفی و روانی نیز باید دانست که تعامالت عاطفی 
آزاد زن و مرد هم، صدمات فردی و اجتماعی زیاد را به دنبال دارد. برای حفظ تعادل و ثبات 

جامعه، عشق ورزیدن هم باید به اندازه جنگ نکردن از نظم و قاعده برخوردار شود.
در حقیقت، اگر دوست داشتن و عشق ورزیدن، نظم و قاعده نداشته باشد، ممکن است 
به اندازه جنگ و پرخاشگری، ویرانگر شود. نیاز عاطفیـ  روانی همراه با نیاز جنسی، ما را به 

سوی برقراری یك ارتباط سالم و مستمر می کشاند که با ارتباط آزاد، منافات دارد. 

، زوال خانواده ، بازتاب اندیشه، ش 49، ص 39. 1. پل ویتز

در ادامه به برخی از آسیب های ارتباط آزاد 
زنان و مردان در جامعه اشاره می کنیم:2

یک: آسیب هاى فردى

یکی  اخالقی:  و  جنسی  انحراف های   .1
و  کمال طلبی  انسان،  بارز  ویژگی های  از 
جنبه های  تمام  که  است  زیاده خواهی 
جسمانی و روحانی را دربر می گیرد. کسی 
باشد،  دانش  و  علم  کسب  پی  در  که 
کسی  برنمی دارد؛  آن  از  دست  هیچ گاه 
کسب مال است، اگر ثروت  که به دنبال 
باز  باشد  داشته  اختیار  در  هم  را  قارون 

احساس بی نیازی نمی کند. 
تالش  شود  مثبت  امور  درگیر  اگر  انسان 
خود را برای کسب کمال در آن سمت وسو 
منفی  امور  در  اگر  ولی  می برد؛  کار  به 
فرو  بیشتر  آن  در  روزبه روز  به ناچار  باشد 
می رود و اشتیاق او سیری ناپذیر خواهد 
بود. بنابراین، چنین ارتباطاتی، به تدریج 
چه بسا  که  می سازد  شرایطی  وارد  را  افراد 

هیچ کدام، خواستار آن نبوده اند. 
مستلزم  آن،  از  رهایی  گاه  که  گردونه ای 
هزینه کردن تمام انرژی روانی و جسمانی 
فرد است و قرارگرفتن در بن بستی شدید 
است  ممکن  روند،  این  دارد.  پی  در  را 
ضربه های  که  آورد  بار  به  را  عواقبی 
عاطفی  جسمی،  روحی،  جبران ناپذیر 
باشد.  داشته  دنبال  به  را  اجتماعی  و 
افسردگی ها،  همچون  عوارضی 
نامشروع،  ارتباط های  خودکشی ها، 
بارداری های ناخواسته و مانند آن، همه 

از این روابط ناشی می شود. 
مجازی:  عشق های  شکل گیری   .2
شاید یکی از مهم ترین معضالت ارتباط 
شکل گیری  پسر  و  دختر  دوستی  و  آزاد 
 ، دیگر تعبیر  به  )و  مجازی  عشق های 
از  ناشی  عوارض  و  آتشین(  عشق های 
و  عاطفی  روانی،  گرایش  رشد  است.  آن 
جنسی دو جنس مخالف، غریزی، فطری 

و اجتناب ناپذیر است. 

2.  محمد زارعی توپخانه، روابط آزاد زن و مرد از دیدگاه 
شماره  معرفت،  مجله  روانشناسی،  و  دینی  آموزه های 

1۶3، تیر 1390.

رابطه  جامعه  فکری  رشد  و  استعدادها  شکوفایی  و  جنسی  آزاد  ارتباط  بین 
معکوس وجود دارد. هرچه ممنوعیت بیشتر شود میزان فرهنگ رشد می کند. در 
و  اجتماعی  ناهنجاری های  بروز  برای  مهمی  عامل  جنسی،  آزادی های  مقابل، 
جرم و جنایت است. تاریخ ملت ها مانند تاریخ خانواده ها اغلب به چگونگی 
هوس های جنسی آنها بستگی داشته و تعداد زیادی از مردان، ثروت و شرف خود 

را در راه غدد جنسی از دست داده اند.
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فراگیر  شکل  به  اگر  آزاد  روابط  بنابراین، 
شکل گیری  به  منجر  کم کم  گردد،  ایجاد 
و  شده  افراد  بین  در  قوی  عاطفی  روابط 

عوارض گوناگونی را به بار می آورد.
شغلی:  ناکارآمدی  و  تحصیلی  افت   .3
به  منجر   ، پسر و  دختر  میان  آزاد  ارتباط 
شکل گیری روابط عاطفی قوی شده و این 
وابستگی در بسیاری از موارد، آفت بزرگی 
گونه ای  به  می شود،  حواس  تمرکز  برای 
امکان  کرده،  درگیر  شدت  به  را  ذهن  که 
مطالعه و توجه در کالس و تمرکز در هنگام 

کار را ناممکن می سازد. 
و  کریم  قرآن  در  معنوی:  4.آسیب های 
روایات رسیده از اهل بیت علیهم السالم، 
، ممنوع شده است  دوستی دختر و پسر
در غریزه جنسی،  برای غوطه ور شدن  و 
ذکر  فراوانی  اخروی  و  دنیوی  آفت های 
گردیده است. بر اساس روایات، شهوت، 

دل را از محبت خدا خالی می کند. 
شیطان،  گذرگاه  انسان،  قاتل  شهوت، 
فاسدکننده  دشمنان،  سرسخت ترین 
دین و بیمارکننده عقل است و افسوِس 
آن،  ترك  و  دارد  دنبال  به  را  قیامت  در 
اگر  و  دارد.  پی  در  را  بهشت  ضمانت 
کند،  غلبه  شهوتش  بر  عقلش  که  کسی 
برتر از مالئکه می گردد و کسی که شهوتش 
کند از چارپایان پست تر  بر عقلش غلبه 

خواهد شد.

دو: آسیب هاى خانوادگى

که دوستی  1. ازدواج های ناموفق: از آن رو 
بر اساس جاذبه های  و پسر غالبا  دختر 
ظاهری شکل می گیرد، شرط اساسی یك 
معیارهای  رعایت  یعنی  موفق،  ازدواج 

همسان همسری، لحاظ نشده است.
در نتیجه، میزان موفقیت کاهش خواهد 
شده  وارد  هم  دینی  آموزه های  در  یافت. 
که هرگاه مردی با زنی به خاطر زیبایی یا 
کند، به همان زیبایی  ازدواج  دارایی اش 
و دارایی واگذار می شود و هرگاه به خاطر 
دینش با او ازدواج کند، خداوند، زیبایی و 

دارایی را نیز روزی اش می کند. 
دو  عاطفی  ارتباط   ، دیگر سوی  از 

هیجانات  وقتی  نمی شود.  دیده  نقص ها  شده،  طرفینی  وابستگی  باعث  جنس، 
و  زناشویی  رضایت مندی  کاهش  باعث  داده،  نشان  را  خود  نقص ها  کند،  فروکش 

اختالف خانوادگی می شود. 
2. فروپاشی نهاد خانواده: رواج دوستی بین دختر و پسر از طرفی، باعث می شود جوانان 
کمتر به فکر ازدواج بیفتند؛ زیرا بر اساس منطق مبادله، هنگامی که افراد به راحتی و با صرف 
هزینه اندك، امکان نیل به اهداف موردنظر خویش به صورت پیاپی را داشته باشند و بتوانند 
از این طریق خود را ارضا کنند، به طور قطع، انگیزه زیادی برای استمرار این وضعیت و طرد 
شیوه های جایگزین )همچون ازدواج( که در مقایسه، از ارزش تعاملی کمتری برخوردارند، 

خواهند داشت.
آزاد در  با این گونه روابط  ازدواج های صحیح،  از  ، ممکن است بسیاری  از سوی دیگر
خانواده، کم کم متالشی شوند؛ چراکه ادامه چنین وضعی با توجه به جاذبه روابط بین 
یجی موقعیت خانواده در سطح کالن و بروز  دو جنس، زمینه مساعدی را برای زوال تدر
تنش، اختالف، سوءمعاشرت، خیانت، طالق و تجدیدفراش های مکرر در سطح ُخرد، 

پدید می آورد. 

سه: آسیب هاى اجتماعى

خشونت های جنسی بر ضد زنان، افزایش روابط جنسی نامشروع، آبستنی های ناخواسته و 
فرزندان بی خانمان، افزایش غیرقابل کنترل سقط جنین، افزایش خانواده های تك والدینی، 
، پدیده شوم  (، خودکشی، جنایت، مواد مخدر گسترش بیماری های مقاربتی )مثل ایدز
روسپی گری و گسترش انحراف هایی مثل هم جنس بازی، از عوارض بی واسطه و باواسطه 

این ارتباط های نادرست به شمار می آیند.
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فصلدوم

برساخت مسائل جدید زنان

 
نویسندگان

محسنابراهیمی،نجمهرضوی،سمیهچیتی



دسته دوم از مسائل مربوط به زنان ،  مواردی 
است که در برهه ای از تاریخ مورد توجه و 
دغدغه زنان نبوده و در اثر تبلیغات و یا 
مساله  به  اجتماعی،  ُمصلحان  فعالیت 
مسائل  این  از  برخی  است.  شده  تبدیل 

: عبارتند از
1.حقحیات1

الف(جایگاهحقحیات

حق حیات، به مفهوم حق بنیادی انسان 
در  وسیعی  دامنه  زندگی کردن،  برای 
آنجایی  از  دارد.  معاصر  حقوقی  ادبیات 
بشر  زنده بودن  به  منوط  بشر  حقوق  که 
است، حـق زندگی بر سایر حقوق اولویت 
دارد؛ زیرا بدون حق حیات، سایر حقـوق 

بـی ارزش و بـدون کاربردند. 
در فرهنـگ فارسـی حـق به معنای راستی، 
است؛  شده  تعبیر  حقیقت  و  درستی، 
روا  آن  انکار  که  ثابت  به معنی  همچنین 
نباشد هـم آورده شـده اسـت. حیات را نیز 

اینگونه تعریف کرده اند: 
زیست«؛  زندگی،  زندگانی،  »زنده بودن، 
حیات سیر چندجانبه و برگشت پذیری 
دارد که بر طبق قوانین پیچیده و برحسب 
مشخص  مکانی  در  و  حکیمانه  اراده 
به وجود می آید و نمونه حیات، دسـت کـم 

در انسان، بیش از یکبار بوده است. 
اگرچه  و  نبوده  انسان  وجود  پایان  مرگ 
عمومـًا باعـث تجزیه اندام انسان می شود، 
هـیچ  به  جسد  متالشی شدن  این  اما 
شـکل مـانعی بـرای برگشـت حیات دوباره 
ایجاد نمی کند؛ همچنین حیات انسان 
منحصر به این دنیا نمی شود؛ ما قبـل از 
تولـد نیز به نوعی حیات داشته ایم و بعد از 
مرگ ظاهری هم به نوعی دیگر به زندگی 

ادامه می دهـیم. 
انسان  به  ُبعد می توان  از دو  کلی  به طور 
نگریست: بعد انسانی و بعد بشری. بعد 

1.  درصد زیادی از مطالب این بخش از مقاله مطالعه 
تطبیقی حق حیات زن از دیدگاه اسالم و غرب به قلم 
خانم ها شهال باقری آرزو ملکشاه منتشرشده در شماره 
4 پژوهشنامه زنان در پاییز و زمستان 1390 اقتباس شده 

است.

انسانی در زن و مرد مشترك و یکسان است، ولی بعد بشری که خواص ناسوتی آن دو است، 
با هم اختالف دارد؛ اختالفی که مکمل ذات و به سود آنهاست. بنابراین حق حیات از 
، اعـم از زن و مرد، است و هیچکس خودسرانه نمی تواند انسان را از این  حقوق ذاتی بشر

حق محروم نماید.
حیات و مسائل مرتبط بـا آن، ازجملـه منشـأ و تکامـل و سـرانجام آن و مسـئله مـرگ، از 
، همـواره تـالش و  کنون بـوده اسـت. از این رو مهمترین دل مشغولی های انسان از آغاز تا 
تکاپوی خود را در جهت شکستن سد محدودیت ها و احتراز از رسیدن بـه انتهـای حیات 

صرف کرده است. 
غریزه حب ذات، کـه تعبیر دیگـر آن » حـب حیات« اسـت، در همـه حرکت ها و سکون 
انسان ها به راحتی پیدا می شود. بنابراین، هرکس به شناسایی و معرفـی یا هدایت انسان 
پرداخته، این مسئله را در صدر کار خود قرار داده است. جایگاه انسان در مراتـب حیات، 
، جایگاهی متغیر و غیرثابت است. انسان  از آن روی کـه انسـان اسـت و دارای اراده و اختیار

می تواند حیاتی در فروتـرین مرتبـه تا واالترین مرتبه داشته باشد. 
حق حیات حقی است که از دو بعد ایجابی و سلبی تشکیل شده است. بر اسـاس بعـد 
سلبی، هیچکس را نمی توان خودسرانه از حیاتش محروم کرد و بر اساس بعد ایجابی، باید 

برای حفظ و صیانت از حیات انسان اقداماتی مثبت به عمـل آورد. 
درنتیجـه، دولـت هـا بـر اساس بعد سلبی حق حیات، به خودداری از سلب خودسرانه 
حیات افراد و بر اساس بعـد ایجابی آن، به اعمال اقدامات مثبت در راستای حفظ هرچه 

بیشتر حیات انسان هـا ملـزم و متعهدند.2 
ب(حیاتزناندرطولتاریخ3

و  دارد  طوالنی  سابقه  انسانی  منزلت  و  حیات  مقوله  بنیادی بودن  به  اعتراف  که  آن  با 
ادیان و مذاهب درباره آن داد سخن داده اند، تاریخ بشریت گویای این مساله است که 
در برهه هایی از تاریخ، زنان حیات را حق خود تصور نکرده و لذا نسبت به آن دغدغه و 

مساله مندی نداشتند. 
جنگ،  تخریب،  جمعی،  کشتار  هـمچـون  انسانی  حرمت شکن  ناهنجاری های 

2. علیرضا طاهری، منشأ حیات از دیدگاه علم و اسالم، چاپ پارت گرافیك مشهد، 13۶2، ص 10.
، نشر تك،  3. سیدمحمد خامنه ای، حقوق زن در اسالم، مقایسه حقوق بشـری و مـدنی زن در اسـالم و اعالمیهحقوق بشر

13۶8، 23 به بعد.
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گاهی حیات  یخ  تار که در طول  از این دارد  ، بردگی، ظلم، و تجاوز حکایت  استثمار
گاهی حیات اجتماعی آنان غیرقابل پذیرش  فردی زنان مورد خدشه قرار می گرفته و 

تلقی می شده است.
زن، بنا بر روایت تاریخ و اسناد و نوشته های کهنی که از پیشـینیان برجـای مانـده اسـت، در 
اغلب جوامع قدیم، حتی در جوامع متمدنی چون ایران و روم، از بسیاری از حقوق مادی و 
، طالق، و حتی زندگی طوالنی  معنوی ازجمله: حق معامله، پیشه، مالکیت، انتخاب همسر

محروم بوده است.
در ایران باستان، زن معموًال استقالل اجتمـاعی و اقتصـادی نداشـت و در حکـم کارگر و 
خدمتکار به حساب می آمده است؛ لذا حق اظهارنظر و میل و کراهت نداشته و به شکل 
بـرده زنـدگی مـی کـرده است. یونانیان زن را موجودی پاك نشدنی و زاده شیطان می پنداشتند 

و او را از هر کاری، جـز خـدمتکـاری و ارضای غرایز جنسی مرد، منع می کردند. 
میزان تسلط مرد بر زن، در یونان، از حـد مالکیت نیز فراتر می رفت و زن به آسانی معامله و به 
بیگانه واگذار می شد. ازدواج امـری اجباری بود و زن از ارث و حق طالق به کلی محروم بود و 

بعد از مرگ شوهر حق زندگی نداشته و زنده  به گور می شد. 
در روم، زن مانند برده خرید و فروش می شد. زن در برابر پدر و شوهر حـق مالکیت، معاشرت، 
و حیات نداشت. پدر یا شوهر می توانستند دختر یا زن خود را بفروشند و قرض یا اجاره 

بدهند یا او را بکشند. 
در چـین، زمـان کنفوسـیوس، مردان قدرتی مطلق داشتند؛ پدر حق داشت همسر و کودکان 
خود را بـه کنیزی و غالمـی بفروشد و نیز حق داشت فرزندان خود را بکشد و در این کار جز 
آرای عمومی چیزی مانع او نبود؛ چینی ها زن را مصدر ناپاکی و مصیبت مـی دانسـتند. 
در چـین، اغلب دختران نوزاد را کشته یا به صحرا می افکندند و خویشان بـرای تولـد دختـر 

تسـلیت می گفتند. 
، مانند جوامـع دیگـر جهـان، از احتـرام، اسـتقالل، شخصیت، و مقام  در هند باستان نیز
، یا پسـر بود و شوهر همسان  ، شوهر واالی زن خبری نبود. زن همه عمر تحت سرپرستی پدر
کـه زاده می شد. او را دروازه  گنـه کـاری مـی پنداشـتند  خدای او مطرح می شد. زن را روح 
کف میمون  اصلی جهنم می پنداشتند، دانش را برای او همچون قراردادن شمشیر در 
، حق حیات از او سلب می شد و اضطرابات  مست تلقی می کردند. پس از مرگ شوهر
روحی بر وجود او سایه می افکند؛ او بـاور داشـت کـه پس از فوت همسر باید سوزانده شود 

و دیگر حق حیات ندارد.

در عربستان والدت دختر را شوم و بدیمن 
از  را  دختر  والدت  معموًال  می دانستند؛ 
می داشتند؛  مخفی  آشنایان  و  دوستان 
گـویی خـانواده دختـر گنـاه بزرگی مرتکب 
شده اند. مردی که خبر والدت دخترش را 

می شنید، خشمگین می شد. 
در دوره جاهلی گاهی مادر و نوزاد را زنده  
به گور می کردند یا کارد را تا دسـته در سـینه 
، که هنوز در خون زایمان غوطه ور بود،  مادر
فرو می بردند؛ برخی نیز فرزندانشان را زیر 
نمك زارها یا شن های داغ پنهان می کردند 

تا کسی از حضورشان مطلع نشود.

ج(نظراسالمدربابحیاتزنان

همانطور که بیان شد، به شهادت تاریخ، 
از تاریخ، حق حیات  زنان در برهه هایی 
فردی یا اجتماعی را برای خود مساله تلقی 
نکرده و نسبت به آن ادعا و شکایتی نیز 
نداشتند. با ظهور دین مبین اسالم، نه تنها 
حق حیات فیزیکی برای زنان به رسمیت 
شناخته شد، بلکه بر حیات اجتماعی و 

کرامت زنان نیز تاکید شد. 
فراوانی  حرمت  اسالم  نزد  حیات  حق 
داشته و رعایت حرمـت آن واجـب اسـت. 
و  حیات  سلب  حرمت،  این  به واسطه 
الهـی  موهبت  این  از  انسان  محروم کردن 
اگـر بـه نـاحق صورت پذیرد، نه تنها حرام 
، بلکه چنان شدید  است و مستحق کیفر
و عظیم است کـه گـویی همه انسان ها از 
حیاتشان محروم شده اند و جنایتی علیه 

بشریت رخ داده است. 
انسانی  خلقت  در  زن  اسالم،  نظر  از 
کمال و جلوه نظام  کامل است. نهایت 
کـه هـر موجـودی  آفرینش در این اسـت 
و  کند  جلوه  خود  حقیقی  نقش  در 
نیروهـای  و  بـردارد  گام  کمال  به سوی 

بـالقوه را بـه فعلیت رساند. 
خود  جای  در  را  موجودات  همه  خداوند 
بـا  را  گـل  اسـت:  آفریده  حکمـت  مطابق 
و  سیال،  را  آب  سخت،  را  زمین  طراوت، 
که  ... و کمال هریك از آنها در این است 
ویژگـی خود را حفظ کنند؛ ازجمله زن و مرد 
دو جزء از مجموعه هستی به شمار می آیند 
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دیگری اند.  وجودی  مکمل  هریك  که 
وضعیت  در  ظهور  با  اسالم  پیامبر 
اسفناک عربستان،  نـه فقط زن را از مرگ 
رقت آور و فجیع نجات بخشید، بلکه به 
داد  اخالقی  و  اجتمـاعی  حیات  حق  او 
تا در اغلب حقـوق بـا مـرد مسـاوی شـود؛ 
اسـالم بـرای اصالح اوضاع زنان جاهلیت 
نخست کشتن دختران نوزاد را ممنـوع کـرد؛ 

سـپس، بـه دختران احترام گذاشت. 
طبق آیات قرآن، زن و مرد از یك نفس و 
جنس آفریده شده اند؛ برابر آیاتی که بـرای 
جـان و حیات زن و مرد احترام قائل شده 
منع  به شدت  را  ناحق  به  تعرض  است، 
کرده، کشتن زن یا مرد را به مثابه کشتن همه 

انسان ها دانسته است. 
زن و مرد ارزش و احترام یکسانی دارند و 
در حق حیات و احترام جان با یکدیگر 
برابرند. تفاوت میان زن و مرد در قصاص 
و دیه را نباید به معنای ارزش کمتر جان و 
حق حیات زن در برابر مرد تلقی کرد؛ زیرا 
اگر اینگونـه بود، اصل قصاص مرد در برابر 
زن تجویز نمی شد؛ درحالی که در اصل، 
و  بوده  مشترك  مرد  و  زن  دیه  و  قصاص 

تفاوت در برخی جزئیات و شروط اسـت. 

د(حقوقبشروحیاتزنان

حقوقی  سازمان های  معاصر  دوران  در 
 ، مدرن، تحت عنوان حقوق جهـانی بشـر
حق حیات تمام انسان ها را اصلی ترین 
برای  پایه ای  که  کرده  تلقی  آنها  حق 

کرامت آنهاست. 
بین المللی  و اسناد  از منظر حقوق بشر 
که پایه و  حق حیات حق بنیادی است 
اساس سایر حقوق تلقی می شود؛ این در 
حالی است که در اسالم مقوله  حیات در 
راستای سیستم کلی خلقت و به عنوان 
حق  و  می شود  نگریسته  الهی  هدیه ای 
دستان  در  که  است  الهی  حقی  حیات 
و  است  شده  گذاشته  ودیعه  به  انسان 

مکلف به حفاظت از آن است.1 

1.   محمدتقی جعفری، تحقیق در نظام جهانی حقوق 
جهانی بشر )از دیدگاه اسالم و غرب( و تطبیق آن دو بر 
، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری  یکدیگر

از نظر اسالم تنها حیات حقی است که تنها خداوند می تواند آن را اعطا کند و تنها خود او 
است که می تواند در آن دخل و تصرف کند.2

کرامت ذاتی  کرامت انسانی را در  که اینان  که در این بین وجود دارد آن است  مساله ای 
محصور کرده  و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورنـد. 

به بیان دیگر حقوق بشر غربی، حیات زن را در بعـد مـادی و فیزیکی نگریسـته و به ابعاد 
معنوی و اجتماعی آن توجهی ندارد؛ از این رو آزادی های فردی که برای زنان مطرح می کند، 

در غالب نوشتار و ابعاد نظری باقی مانده و بـه منصه ظهور نمی رسد.
برخی از دانشمندان معاصـر غـرب بـزرگ تـرین تهدید جامعه و فرهنگ مدرن را ناشی از 
تهی شدن حق حیات تعبیر کرده اند.  نادیده گـرفتن شخصیت و حیات اجتماعی زن، 
نتیجه ای جز استفاده ابزاری و و استثمار زنان به دنبال ندارد که این مساله، در واقع حیات 

کل جامعه بشری را تهدید می نماید.
گاهانه به اسارتی   زنان غربی بعد از رهایی از تفکرات قرون وسطایی، امروز با آغوشـی باز و ناآ

تن داده اند که پیامدهای آن شامل سقط جنین نامشـروع، خودکشـی، قتل، و غیره است. 
از مقوله حیات اجتماعی و صرف  با رعایت نکـردن و چشـم پوشـی  امپریالیسم غرب 
توجه به حیات فیزیکی، راه سوءاستفاده از زنـان همزمان با شـعار دفاع از حقوق بشر را 

باز کرده است. 3

2.مسائلحوزههویت

به جرات می توان گفت که هویت یکی از مقوالت مهمی است که امروزه در ذهن و بیان اکثر 
مردم جهان و از جمله زنان حضور دارد. مسائل مربوط به هویت زنان را می توان در دو شاخه 

تدوین کرد:

الف(شاخهفردی

در این شاخه دو مساله جنسیت و تحصیل وجود دارند که در برهه هایی از تاریخ بشریت، 
دغدغه و مساله زنان نبوده و امروزه به صورت جدی از سوی آنان مورد بحث و بررسی قرار 

می گیرد. در ادامه با برخی از مهمترین مطالب مربوط به این دو مساله آشنا می شویم. 

اول: جنسیت

براساس شواهد تاریخی، علیرغم تفکیک جنسیتی در حقوق اجتماعی و دینی در طول 
تاریخ، اعتراض به این تفاوت ها که امروزه به یکی از مسائل جدی زنان تبدیل شده،  عمری 
کمتر از دو سده دارد. تا پیش از این زنان با درک فلسفه این تفاوت ها، آنها را امری بدیهی 
تلقی کرده و نسبت به آن اعتراضی بروز نمی دادند. در اثر تحریکات جنبش های فمینیستی 
علیه تفاوت های حقوقی زنان و مردان در جامعه، جنسیت نیز به عنوان مساله ای جدید 

اسالمی ایران، 13۶8، ص 24۶.
2.  آیه 33 سوره اسراء.

3.  محمد هاشمی، حقوق بشر و آزادی های اساسی، نشر میزان، 1384، ص 47.

حقوق بشر غربی، حیات زن را در بعـد مـادی و فیزیکی نگریسـته و به ابعاد معنوی 
مطرح  زنان  برای  که  فردی  آزادی های  این رو  از  ندارد؛  توجهی  آن  اجتماعی  و 
می کند، در غالب نوشتار و ابعاد نظری باقی مانده و بـه منصه ظهور نمی رسد.
نادیده گـرفتن شخصیت و حیات اجتماعی زن، نتیجه ای جز استفاده ابزاری و و 
کل جامعه بشری را  که این مساله، در واقع حیات  استثمار زنان به دنبال ندارد 

تهدید می نماید.
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به فهرست دغدغه های زنان اضافه شده و شعار عدالت یا برابری جنسیتی در محافل 
اندیشه ورزی کشور رواج پیدا کرد. 

، عدالت یعنی  فهم ارتکازی انسان مدرن از عدالت، عدالت مساوتی است، به عبارت دیگر
رفتار مساوی با همه انسان ها و اینکه هیچ خصیصه در انسان ها مانع از تساوی حقوقی و یا 

باعث تبعیض حقوقی نشده و اصل بر تساوی حقوقی است. 
این در حالی است که تا پیش از این و در تفکر اندیشمندان سنتی، عدالت استحقاقی 
مدنظر بوده که در آن حقوق مرد و زن متفاوت است و هر کدام بر اساس استحقاق خود، 
بهره مند از حقوق خاص به خودشان هستند.1  با بازخوانی معنای عدالت، این امر مشخص 
می شود که در عدالت جنسیتی)به معنای تساوی و برابری(، اساسا نوعی مغالطه و خلط 
موضوع صورت گرفته است؛ زیرا موضوع عدالت جنسیتی در این اندیشه، »زن بودن« و نه 

»انسان بودن« است.

* پیشینه برابری جنسیتی

خاستگاه اصلی طرح »برابری جنسیتی«، جنبش فمینیسم در اروپا و آمریکاست؛ شرایط 
و محیطی که این مفهوم در آن شکل گرفت، همراه با تبعیض و محرومیت زنان از حقوق 
اولیه شان بوده است. این تبعیض ها، ریشه در باورها و اندیشه غربی نسبت به زن دارد؛ 
عالوه بر آنکه در دو آیین مسیحیت و یهودیت، زن موجودی فرودست و کمتر از مرد دانسته 
می شود. در قرون وسطی نیز زن محروم از حق مالکیت، تحصیل و مشارکت های اجتماعی 

بوده است. 
در آثار فیلسوفان غربی مانند نیچه و شوپنهاور نیز می توان مواردی متعددی را یافت 
که وجود زن را تقبیح و یا تنقیص کرده اند. از جمله مواردی که نشان از شدت تبعیض 
ابتدای قرن  تا  آلمان  علیه زنان می دهد، رسمی بودن حق فروش زن توسط شوهر در 
بیستم است.در چنین فضایی برخوردارنبودن زن از حق رأی، فقدان شخصیت حقوقی، 

، بازخوانی حقوق زنان در اسالم، عدالت مساواتی به جای عدالت استحقاقی، 1398. 1.   محسن کدیور

از جمله محرومیت های  نابرابری شغلی 
فمینیستی  جنبش  و  بوده  زن  اصلی 
برابر  حقوق  به  زنان  دست یافتن  خواهان 

مردان است. 
این جنبش بر پایه این اعتقاد شکل گرفت 
جنبه های  جمیع  در  بایستی  زنان  که 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با مردان 
و  باشند  داشته  مساوی  فرصت های 
با  برابر  فرصت های  و  امکانات  تمام  به 
مردان دست پیدا کنند؛ هر چندکه از قرن 
نوزدهم همزمان با جنبش القاء برده داری 
جریانی در آمریکا در جهت رفع تبعیض 
علیه زنان شکل گرفت، با این حال، این 
به  فرانسه  در  و  نوزدهم  قرن  در  جنبش، 
فمینیسم معروف شد و علت اصلی آن، 
اعتراض به مردساالری حاکم بر اعالمیه 

حقوق بشر بود.2 
از جمله فعالیت های اصلی این جنبش 
می توان  جنسیتی  عدالت  تحقق  برای 
در   1848 سال  در   » اجالس»سنکافالز به 
آمریکا اشاره کرد که نخستین منشور دفاع 
کرده و پس از آن،  از حقوق زنان را صادر 

2.  نصراهلل آقاجانی، چالش فیمنیسم با عدالت جنسی،  
مطالعات راهبردی زنان، ش 4۶، 1388 ، صص 48-7.
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و  کنت  گوست  آ همچون  دانشمندانی 
جان استوارت میل، نظریه برابری زن و مرد 
را در چارچوب حقوق فردی و اومانیستی 

مطرح کردند.1 
از جمله اتفاقات مهم برای این جنبش، 
ذکر تساوی حقوق زن و مرد، برای اولین 
بار در اعالمیه جهانی حقوق بشر است که 
از طرف سازمان ملل متحد در سال 1948 
، به صراحت  میالدی صادر شد که این امر

و در سطح بین الملل مطرح گردید. 
اول  موج  فعاالن  شصت،  دهه  از  قبل  تا 
فمینیسم این زمینه را فراهم کردند که زنان 
و  مدنی  حقوق  از  بسیاری  به  غرب  در 
اجتماعی برابر با مردان دست پیدا کنند؛ 
پس از آن، آغاز موج دوم جنبش فمینیسم 
از  دانست.  شصت  دهه  در  می توان  را 
دوم،  موج  اصلی  خصوصیاتی  جمله 
تبیین علل نابرابری زن و مرد و پیامدهای 

آن و ارتباط آن با ساختار جامعه است. 
این باره  در  که  معروفی  سخنان  جمله  از 
سیمون  جمله  کرد،  اشاره  آن  به  می توان 
در  فرانسوی(  معروف  )فمینیست  دوبوار
کتاب جنس دوم است که بیان می کند: 
زن  بلکه  نمی آید؛  دنیا  به  زن  »انسان 
می شود.« از همین رو گرایش فمینیستی، 
در حوزه های علوم انسانی و فلسفه شکل 
به  اساس  این  بر  که  گونه ای  به  گرفت؛ 
نقد علوم مختلف مانندجامعه شناسی، 
و فلسفه می پردازد  معرفت شناسی، هنر 
و  زنان  علیه  ستم  راز  که  می کند  بیان  و 
ایدئولوژی های  در  ریشه  زنان،  نابرابری 
مردساالرانه و یا پدرساالرانه دارد که فرهنگ 
مصادره  مردان  نفع  به  را  انسانی  تاریخ  و 
گاهی  کرده و لذا تنها راه حل مشکل، خودآ
ساختار  با  همه جانبه  مبارزه  و  زنان 

جنسیتی مردساالرانه است.2 
 ناگفته نماند که متاثر از این جنبش، در 

1. شکوه نوابی نژاد، نگاهی به فمینیسم، مؤسسه فرهنگی 
طه؛ نشر معاونت امور اساتید و دروس معارف اسالمی،  

1377، ص 8.
زنانه؛  رازوری  ارزیابی  و  بازخوانی   ، قاسم پور فاطمه    .2
کتابی مؤثر در شکل گیری موج دوم فمینیسم، پژوهشنامه 
انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،  شماره 240، 

اسفند 1399 ، 323 – 344.

، از جمله اهداف اصلی توسعه پایدار که برای کشورها مختلف  سند آموزشی 2030 یونسکو
بیان شده، دست یابی به تساوی جنسیتی و توانمندی همه زنان و دختران است. 

در چند دهه اخیر نیز مفاهیم این جنبش، وارد فضای فکری ایران شده است و بحث های 
مختلفی در مورد جنس و جنسیت به دنبال داشته که نمونه بارز آن، ذکر عدالت جنسیتی، 

در جمله اهداف برنامه ششم توسعه است. 

* بازخوانی معنای عدالت جنسیتی 

که تاکید بر حقوق طبیعی افراد به لحاظ اشتراکی همگی آنها   در تفکر لیبرال، از آنجا 
در انسان بودن است، عدالت نیز به معنای برابری و تساوی تفسیر می شود. نظریه پردازان 
معروف عدالت مانند هایک و جان رالز عدالت را به معنای برابری می گیرند؛ هایک بر این 
نکته تاکید می کند که عدالت به معنای برابری شهروندان در داشتن فرصت ها و یکسانی 

آنها در برابر قانون است.3  
جان رالز نیز در نظریه معروف خود »عدالت به مثابه انصاف«، وضعیت اولیه را فرض می کند 
که افراد در حجاب جهل به شکل برابر و مساوی به توزیع فرصت ها و امکانات اجتماعی 

می پردازند و به انسان ها فارغ از هویت دینی، ملی، جنسی و شغلی شان توجه می شود.4
عبارت »جنسیت«، معادل واژه Gender اشاره به تفاوت های فرهنگی و اجتماعی مرد و 
یستی مرد  زن دارد و با واژه جنس Sex متفاوت است؛ جنس به تفاوت های طبیعی و ز
و زن در بدن و تولید مثل اشاره دارد؛ در حالی که جنسیت به مجموعه ای از ویژگی ها و 

رفتارهای زنانه و مردانه اطالق می شود که از زن و مرد در جامعه انتظار می رود.5 
بر همین اساس، عدالت جنسیتی به معنای برابربودن حقوق، مسئولیت ها و فرصت ها برای 
زنان و مردان تعریف می شود. تالش برای برابری زن و مرد، همراه با جنسیت زدایی از جامعه 
است به گونه ای که دیگر جنس و جنسیت تعیین کننده موجودیت اجتماعی نباشد؛ زیرا که 
اساسا از نگاه فمینیست ها خصوصیت متمایزکننده جنسیت، اکتسابی فرض می شود و 
ریشه  تفاوت های جنسیتی، بازگشت به تفاوت طبیعی جنس زن و مرد نمی کند؛ بلکه این 
، نتیجه  تفاوت را نتیجه فرآیند شکل گیری تاریخی، فرهنگی و اجتماعی و یا به عبارت دیگر

فرآیند جامعه پذیری می دانند.۶
مسأله دیگر ارتباط میان جنس و جنسیت است؛ هر چند که در فهم مشترک، جنس از 
لحاظ زمان و از لحاظ منطقی، مقدم بر جنسیت است و جنس ثابت و جنسیت متغیر 
، از سوی فمنیست ها مورد تشکیک و یا انکار قرار  دانسته می شود؛ با این حال، این امر
گرفته و بیان می شود که جنسیت مقدم بر جنس است؛ به این صورت که »جنس«، یک 
تقسیم بندی اجتماعی است که به کمک آن می توان کسانی که سلطه گرند، از کسانی که 

تحت سلطه اند را  بازشناخت.
آورده  دست  به  نمادین  ارزش  تاریخ  طول  در  و  نشانه  یک  جنس  آنها  نگاه  از  بنابراین 
، همراه با استنادات تاریخی است که در آن بیان می شود به شکل  است. اثبات این امر

جهان شمول، زن همواره در جایگاه فرودست و ثانوی قرار داشته است.7
هر چند تعداد کمی از فمینیست ها حاضرند در این باره تعمق کنند که برخی از تفاوت های 

3.  حسین بشیریه، تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم، ج ٢، نشر نی ، 137۶، صص 93-91.
، عدالت به مثابه انصاف، ترجمه عرفان ثابتی؛ ققنوس، ١٣٨٣، صص 55-25. 4.   جان رالز

5. کریستین دلفی، بازاندیشی درمفاهیم جنس و جنسیتی، ترجمه مریم خراسانی، فمنیسیم و دیدگاه ها مجموعه مقاالت، 
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1385، ص 1۶3.

، فمنیسیم و دیدگاه ها مجموعه  ۶.  بریگیته بروک، جامعه پذیری: زنان و مردان چگونه ساخته می شوند؟، مرسده صالح پور
مقاالت، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1385، ص  13۶ و 137.

، فمنیسیم و دیدگاه ها  ، آیا نسبت زن به مرد مانند نسبت طبیعت به فرهنگ است؟، فیروز مهاجر 7.  شری ب اورتنر
مجموعه مقاالت، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1385، صص 4۶-40 .  
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دنبال  به  را  امر  این  غربی،  جامعه  در  خود  انسانی  حقوق  از  زن  محرومیت   
که او به دنبال احقاق حقوق انسانی خودش باشد و اما مغالطه  داشته است 
، به دنبال نفی جنسیت  که او برای تحقق این امر گرفتار آن شده این است  که 

خود برآمده است. 

کالبدی قطعا وجود دارند، با این حال بسیاری از آنها، سلسله مراتب جنس و  جنسی 
جنسیتی را نفی می کند و آرمان شهر خود را در نفی سلسله مراتب و نقش های جنسی 

می داند که نتیجه منطقی آن، رد نقش های جنسی و نابودی جنسیت است.1 

* تحلیل معنای عدالت و مغالطه برابری

اگر حتی عدالت را به معنای برابری بدانیم، تحلیل معناشناختی عدالت مشخص 
به عنوان مثال درتبیین  بر دو مقدمه است.  برابری، متوقف  که تحقق مفهوم  می کند 
عدالت جنسیتی گفته می شود که حقوق زن، برابر با حقوق مرد است. در اینجا تصور 

برابری، متوقف بر دو امر است: 
الف. جنسیتی به عنوان زن و مرد وجود داشته باشد، زیرا اگر مرد و یا زنی وجود نداشته 
باشد؛ طبیعتا عدالت جنسیتی هم معنا ندارد و قابل تصور نیست؛ زیرا اساسا موضوعی 

برای عدالت نیست.
ب. این جنسیت دارای جایگاه و حقوقی باشد و اگر جایگاه آن شیء، هنوز مشخص 
نباشد و یا حقی برای آن تعریف نشده باشد، بحث از مفهوم عدالت، بی   معنا و به تعبیری 
ک معنای  قابل تصور نیست. به عنوان مثال، طرح مفهوم عدالت و یا برابری برای سنگ و خا
، دارای جایگاه و موقعیت خاصی نیستند و سخن گفتن از عدالت  ندارد، زیرا که این دو

درباره آنها بی معنا است.
، مشخص می   کند که داشتن تصور از مفهوم عدالت، پس از تحقق این  دقت در این دو امر
دو امر است که اوال شیء وجود داشته باشد و ثانیا این شیء دارای جایگاه و یا حقی باشد. 
بر همین اساس بیان می   شود که برای فهم مفهوم عدالت، در ابتداء باید موضوع عدالت 
کرد و سپس مفهوم عدالت را  کرد و سپس جایگاه و موقعیت آن را مشخص  را تعریف 
در نسبت با آنها مطرح کرد. پرسشی که اینجا مطرح می شود این است که آیا در عدالت 

جنسیتی، این دو امر رعایت شده و یا آنکه فقط بر برابری تاکید شده است؟ 
با توجه به تاریخ اجمالی عدالت جنسیتی در غرب مشخص می شود که تبیین معنای 
، موجب مغالطه  عدالت جنسیتی، با توجه به خاستگاه آن، دچار انحراف شده و همین امر

در معنای عدالت جنسیتی شده است. 
آنچه در عدالت جنسیتی از سوی فمینیسم بر آن تاکید می شود، جوهره مشترک انسانی 
است به این بیان که مرد و زن برابر آفریده شده اند و یکسانی نسل آنها این اقتضاء را دارد 
، هیچ تمایزی  که زنان جایگاه فرودستی نسبت به مردان نداشته باشند و به شکل کلی تر
بین حوزه های زنانه و مردانه وجود نداشته باشد؛ بنابراین زنان خواستار این هستند که با 
کنارگذاشتن جنسیت به عنوان اصل توزیع فرصت ها و امکانات اجتماعی، به حقوق و 

مزایای برسند که مردان به آن دسترسی دارند.2
تامل در این سخن، مشخص می کند که تاکید بر زن بودن در برخورداری از حقوق انسانی هر 
چند امری صحیح است؛ اما به معنای حقیقی عدالت جنسیتی نیست؛ زیرا که اساسا در 

1.کریستین دلفی، بازاندیشی درمفاهیم جنس و جنسیتی، مریم خراسانی، فمنیسیت و دیدگاه ها مجموعه مقاالت، تهران، 
انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1385، صص 183-159 .

2.  رضا خراسانی و محمد احمدوند، تاملی نظری در مفهوم عدالت جنسیتی، قبسات، سال بیست و سوم، زمستان 
1397، صص 171- 192.

این نگاه، جنسیتی به عنوان زن از جهت 
نمی گیرد  قرار  عدالت  موضوع  زن بودن، 
تعریف  او  برای  جایگاهی  و  موقعیت  و 
تاکید  امر  این  بر  صرفا  بلکه  نمی شود؛ 
می شود که زن برخوردار از حقوق انسانی 
است در حالی که زن از جهت زن بودن، 
موضوع عدالت جنسیتی است و نه از آن 

جهت که انسان است.
که  گفت  می توان   ، رو همین  از 
محرومیت زن از حقوق انسانی خود در 
جامعه غربی، این امر را به دنبال داشته 
حقوق  احقاق  دنبال  به  او  که  است 
که  مغالطه  اما  و  باشد  خودش  انسانی 
برای  او  که  است  این  شده  آن  گرفتار 
، به دنبال نفی جنسیت  تحقق این امر

خود برآمده است. 
خلط  امر  دو  میان  اینجا،  در  بنابراین 
عدالت  از  سخن  گاه  زیرا  است.  شده 
عامه  آن  موضوع  که  است  اجتماعی 
انسان ها به عنوان شهروند است و در این 
از  شهروندان  برای  مولفه های  چارچوب 
عنوان  به  می شود.  تعریف  دولت  سوی 
مثال بیان می شود که شهروند یک جامعه، 
آموزش،  حق  از  برخوردار  که  است  کسی 

بهداشت، مسکن، رفاه و ... است. 
در اینجا بر طبق عدالت اجتماعی، دولت 
شهروندان  میان  تفاوتی  و  تبعیض  نباید 
که در مقام تعریف و اعتبار  بگذارد، زیرا 
موضوع عدالت اجتماعی، باید از سوی 
دولت، همه شهروندان به شکل مساوی 
امکان بهره مندی از امکانات و فرصت ها 
را دارا باشند و به تعبیر دیگر در این مقام، 
و  امکانات  توزیع  برای  اصل  جنسیت 

فرصت ها  نیست؛ 
مثال  و  رالز  عدالت  نظریه  در  امر  این 
که  جهلی  حجاب  و  اولیه  وضعیت 
می زند، به خوبی ترسیم شده است؛ زیرا 
عدم  به  مستند  اینجا  در  تبعیض  عدم 
هنوز  چون  یعنی  است؛  موضوع  تحقق 
اجتماع  در  مردانه  و  زنانه  موقعیت های 
)جنسیت( محقق نشده است، بنابراین 

هیچ تبعیضی نیز وجود ندارد.
اما با تعریف و ایجاد و یا اعتبار موضوع، 
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شهروندان با توجه به ویژگی های طبیعی 
دارند،  که  تفاوت هایی  و  خدادادی  و 
و مرد، موقعیت  از دو جنس زن  هرکدام 
و  می کنند  پیدا  جامعه  در  جایگاهی  و 
مطابق با خلقت خود، جنسیت خود را در 

جامعه واجد می شوند. 
پس از استقرار این جایگاه است که سخن 
حقیقی  شکل  به  جنسیتی  عدالت  از 
مطرح می شود و معنای حقیقی عدالت 
این است که با توجه به جایگاه و موقعیت 
جنس زن در اجتماع، وظایف و تکالیف 

برابر با این جایگاه از او خواسته بشود. 
جنسیتی  عدالت  از  بحث  در  بنابراین 
اوال موضوع زن، از آن جهت که زن است، 
مورد توجه قرار نگرفته است؛ بلکه بر حق 
کید شده است. ثانیا برای  انسانی زن تا
این موضوع یعنی جنسیت زن، جایگاه 
گرفته نشده  نظر  در  و موقعیت خاصی 
برای  موضوع  نفی  به  منجر  امر  این  و 
عدالت جنسیتی و بالتبع انکار عدالت 

جنسیتی می شود.
مشخص است که چنین نگاهی به زن در 
بحث از عدالت جنسیتی، نه تنها موجب 
ظلم  بلکه  نمی شود،  جنسیتی  عدالت 

به زن را نیز به دنبال دارد؛ زیرا با نادیده گرفتن جنسیت زن در بحث از عدالت جنسیتی، 
اساسا حقوقی برای زن از آن جهت که زن است، قائل نمی شود و همین امر موجب می شود 
که موقعیت زنانه در جامعه مورد غفلت قرار بگیرد و جنس زن تبدیل به جنس بی هویتی 

بشود که به ناچار رو به تقلید و الگوبرداری از موقعیت و نقش های مردانه می آورد.
، آسیب جدی به جایگاه زن می زند و نمونه های متعددی از آن در  واضح است که این امر
جوامع غربی معاصر خودش را نشان داده است. یکی از بارزترین آنها، انقالب جنسی است 
که در دهه شصت در غرب روی داد و منجر به شکسته شدن حریم ها در مسائل جنسی و 

رهایی زنان از قید مسائل خانوادگی و ترویج روابط جنسی آزاد شد. 
افزایش تعرض های و آزار و اذیت های جنسی، فروپاشیدن کانون خانواده، تحقیر مادری و 
تشویق به سقط جنین، تولید نسل نامشروع و همجنس گرایی از جمله آثار نفی جایگاه زن 

در جامعه است که جوامع کنونی غربی از آن رنج می برد.1      

* بازخوانی عدالت جنسیتی در سوره نساء 

با نگاهی به سوره مبارکه نساء به خوبی می توان سه مرحله ذکر شده را از یکدیگر متمایز کرد.
آنچنان که ذکر شد، مرحله اول عدالت جنسیتی، تعریف، ایجاد و یا اعتبار موضوع است. 
َقُکْم ِمْن 

َ
ِذی َخل

َّ
ُکُم ال ُقوا َرَبّ

ّ
اُس اَت َها الَنّ

ّ
ُی

َ
این مرحله، در ابتدای سوره نساء بیان می شود: »َیا أ

وَن ِبِه َو 
ُ
ِذی َتَساَءل

َّ
َ ال ُقوا الَلّ

ّ
 َکِثیًرا َوِنَساًء َواَت

ً
 ِمْنُهَما رَِجاال

ّ
َق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبَث

َ
َنْفٍس َواِحَده َوَخل

ْیُکْم َرِقیًبا«.2 
َ
َ َکاَن َعل ْرَحاَم ِإَنّ الَلّ

َ ْ
ال

این آیه، داللت بر مرتبه خلقت انسان دارد که بر طبق رحمت عام الهی و اصل »َرْحَمِتی 
 َشْی ٍء«3 تمام انسان ها اعم از زن و مرد آفریده شده اند؛ این رحمت واسع و شامل، 

ّ
َوِسَعْت ُکَل

بدون تبعیض و به شکل برابر شامل تمامی انسان شده است. این مرتبه را می توان مرتبه 

1.  مریم مهاجری، آسیب شناسی پیامد اخالقی فیمنیسم در غرب و بازتاب آن در نهاد خانواده، پژوهشنامه زنان، سال دوم، 
شماره اول، بهار و تابستان 1390، صص 115-99.

2.  نساء، آیه 1
3.  اعراف، آیه 15۶
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ایجاد و یا تعریف دو جنس زن و مرد دانست که در نسبت با مبدا ربوبی تعریف می شوند 
و بر طبق این آیه، از ناحیه فاعل و ایجاد انسان ها، رحمت الهی یکسان است و تبعیضی 

میان آنها وجود ندارد. 
، نظام  تحقق مرحله دوم، به این صورت است که بر پایه رحمت عام الهی و در این بستر
دیگری شکل می گیرد که مشتمل بر ویژگی ها و تمایز هرکدام از جنس زن و مرد از یکدیگر 
است و هر چند رحمت عام الهی، وسیع و بدون تبعیض است، اما از جهت قبول این 

رحمت، تفاوت ها و استعدادهای مختلفی شکل می گیرد. 
بنابراین در تعبیری فلسفی، تمایزها و تفاوت ها از ناحیه قابل است و نه از ناحیه فاعل؛ در 

سوره نساء، این نظام بوسیله مفهوم فضل بیان می شود. 
به این صورت که هرکدام از زن و مرد بر اساس نظام فضل، جایگاه و موقعیتی خاص دارند 
 

َ
و این مطلب ناظر به امر دوم، یعنی تبیین جایگاه و موقعیت هر کدام از زن و مرد است: »َوال

ا  َساِء َنِصیٌب ِمَمّ ا اْکَتَسُبوا َوِللِنّ َجاِل َنِصیٌب ِمَمّ ی َبْعٍض ِللرِّ
َ
ُ ِبِه َبْعَضُکْم َعل َل الَلّ

ّ
ْوا َما َفَض َتَتَمَنّ

َ َکاَن ِبُکِلّ َشْیٍء َعِلیًما«.1  َ ِمْن َفْضِلِه ِإَنّ الَلّ وا الَلّ
ُ
ل
َ
اْکَتَسْبَن َواْسأ

مضمون آیه، این است که در بستر رحمت الهی، نظام فضل شکل می گیرد و در این نظام، 
بعضی بر بعضی دیگر برتری دارند؛ البته نظام فضل، صرفا اختصاصی به مردان ندارد و 
این گونه نیست که مرد سلطه گر و زن تحت سلطه باشد، بلکه هرکدام از جنس مرد و زن، 
در امور و شئون مختلف توانایی ها و فضلیت های دارند که مستند به بهره برداری هرکدام از 

رحمت الهی است. 
فرمان الهی که در این مرتبه بیان می شود، این است که طالب ویژگی های یک جنس بر 
دیگری نباشید و این نظام فضل را برهم نزنید؛ زیرا که هرکدام از زن و مرد در این نظام جایگاه 
ا  َساِء َنِصیٌب ِمَمّ ا اْکَتَسُبوا َوِللِنّ َجاِل َنِصیٌب ِمَمّ و بهره خودشان را از فضل الهی را دارند: » ِللرِّ

اْکَتَسْبَن«. 
عالمه طباطبایی، در تبیین معنای »اکتساب« بیان می کنند که مراد از اکتساب، نوعی 
اختصاص و حیازت است که فرد یا با عمل اختیاری خود آن را به دست می آورد و یا آنکه 

بازگشت به فضلی مانند زن و یا مردبودن می کند که این اختصاص را به دنبال دارد.2 
بنابراین معنای آیه این است: »آرزو نکنید که شما نیز آن برتری ها و مزایای مالی و غیرمالی 
که دیگران دارند و خدای تعالی یکی از دو طایفه مردان و زنان را به آن اختصاص داده، به 
شما نیز بدهد )و مردان آرزو نکنند ای کاش مزایای زنان را می داشتند، و زنان نیز آرزو نکنند 
ای کاش مزایای مردان را می داشتند(؛ برای این که این فضیلت بدون جهت به صاحبان 
آن داده نشده است؛ یا صاحب فضیلت آن را با نفسیت اجتماعی خود به دست آورده و 
یا با عمل اختیاریش یعنی تجارت و امثال آن و معلوم است که هرکس هر چیز را کسب 

کند، از آن بهره ای خواهد داشت«.3
با تبیین این معنا مشخص می شود که قرآن کریم، جایگاه و موقعیت های زنانه و مردانه ای را 
که مستند به خلقت آنهاست، به رسمیت می شناسد و این امر در مقابل نگاه فمینیست ها 
قرار دارد که خواهان نفی جایگاه و موقعیت زنانه و یا مردانه در جامعه هستند و به شکل کلی 

با مراتب و نقش های جنسی و جنسیتی در جامعه مخالف هستند. 
ُ ِبِه  َل الَلّ

ّ
ْوا َما َفَض  َتَتَمَنّ

َ
، نگاه فمینیست ها به زن، مصداقی برای نهی »َو ال به تعبیری دیگر

ی َبْعٍض« است، زیرا که آنها این نظام فضل را اساسا منکر و خواهان دست یابی 
َ
َبْعَضُکْم َعل

به موقعیت مردانه هستند و آنچنان که اشاره شد، برهم زدن این نظام، حاصلی جز فساد و 

1.  نساء، آیه 32
2.  محمدحسین طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، منشورات اسماعیلیان، بی تا، ج 4: ص 337.

3. همان، ص 338 .

تباهی جایگاه زن در جامعه ندارد.  مفهوم 
راستای  در  این چارچوب  در  که  دیگری 
سوره  این  در  جنسیتی  عدالت  تحقق 
ذیَن 

َّ
بیان می شود؛ مفهوم بخل است: »ال

ُبْخِل َو َیْکُتُموَن  
ْ
اَس ِبال ُمُروَن الّنَ

ْ
وَن َو َیأ

ُ
َیْبَخل

کاِفریَن 
ْ
ْعَتْدنا ِلل

َ
ُ  ِمْن  َفْضِلِه  َو أ ما آتاُهمُ  الّلَ

َعذابًا ُمهینًا«.4 
فضل  مفهوم  مقابل  در  اینجا  در  بخل، 
که  معناست  این  مفید  و  دارد  قرار 
به  توجه  با  مرد،  و  زن  جنس  از  هرکدام 
توانایی های و جایگاهی که دارند، نباید 
که از  در برابر دستورات و تکالیفی الهی 
آنها خواسته می شود، امتناع بورزند؛ بلکه 
باید آن را به شکل مناسبی انجام بدهند 
انجام  جهت  در  را  خود  الهی  فضل  و 
بنابراین  بگیرند؛  کار  به  خود  وظایف 
بخل در اینجا معنای عامی دارد و صرفا 

اختصاصی به بخل در مال ندارد.    
جنسیتی  عدالت  تحقق  سوِم  مرحله 
است  صورت  این  به  نساء،  سوره  در 
زن  از  کدام  هر  جایگاه  به  توجه  با  که 
می شود  بیان  وظایفی  و  احکام  مرد،  و 
استعداد  و  توانایی ها  با  متناسب  که 
ارث،  مقدار  مانند  احکامی  آنهاست؛ 
حق مهریه و برخی از احکام زناشویی در 

این سوره بیان می شود. 
مرد  که  می شود  بیان  مثال  عنوان  به 
 

ُ
»الّرَِجال است:   خانواده  امور  عهده دار 

ُ َبْعضُهْم  ساِء ِبَما َفضَل الّلَ اُموَن َعلی الّنِ َقّوَ
ْمَوِلِهْم«.5 

َ
نَفُقوا ِمْن أ

َ
َعلی َبْعٍض َو ِبَما أ

رفته  کار  به  فضل  مفهوم  نیز  آیه  این  در 
احکام  که  است  مطلب  این  بیانگر  که 
جایگاه  با  متناسب  الهی،  تکالیف  و 
هرکدام از جنس مرد و زن تشریع شده و 
عهده داربودن امور خانواده و ریاست مرد، 
از آن جهت است که مرد توانایی کارهای 
، در  سخت و خشن را دارد و از سوی دیگر
مقابل برای زن، حق نفقه قرار داده شده 
و  همسر  احتیاجات  و  نیازها  تامین  و 

فرزندان بر عهده مرد است. 

4.  نساء، آیه37.
5.  نساء، آیه 34.
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اجمالی،  و  کلی  نگاه  یک  در  بنابراین 
در  که  جنسیتی  عدالت  گفت  می توان 
صورت  این  به  می شود،  بیان  نساء  سوره 
نظام  شکل گیری  ابتداء  در  که  است 
خلقت بشر و تفاوت دو جنس زن و مرد 
در نسبت با مبدا ربوبی بیان می شود و پس 
که در این نظام ربوبی  از آن بیان می شود 
شکل گرفته بر اساس رحمت، هر کدام از 
زن و مرد جایگاه خاص خود را در بهره بردن 
از فضل الهی دارند و تحقق عدالت به این 
شکل است که هرکدام از جنس زن و مرد، 
بدون آنکه طالب فضل دیگری باشند، در 
انجام وظایف و تکالیف الهی که متناسب 
با فضل الهی برعهده آنها گذاشته می شود، 

بخل نورزند. 

دوم: تحصیل 

یکی دیگر از مسائلی که در برهه هایی از 
حساب  به  زنان  دغدغه  بشریت،  تاریخ 
اولیه  اصول  از  یکی  به  امروز  و  نمی آمده 
زندگی آنها تبدیل شده، مساله تحصیالت 
است. به منظور فهم روند مساله شدن این 
و  زنان  تحصیل  تاریخچه  باید  موضوع، 

دختران را بررسی نمود.

* دوران سنتی

تا  از 2025  که  حمورابی  قوانین  در  اگرچه 
ع(  مسیح) میالد  از  پیش  سال   20۶7
برجای مانده و همچنین تمدن ایالمی که  
سابقه آن بیش از 2250 سال قبل از میالد 
است، به مواردی که بر تحصیل گروهی از 
زنان گواهی می دهد، برمی خوریم، اما باید 
دانست که این مساله به شکل محدود و 
صرفا در مورد طبقه اشراف صدق می کند. 
وجود  با  نیز  باستان  ایران  در  همچنین 
بر  مبنی  زرتشت  آیین  در  سفارشاتی 
حضور  تحصیل،  برای  زنان  قابلیت 
عرصه های  در  زنان  از  چشمگیری 
نمی خورد.1  چشم  به  آموزشی  مختلف 
وجود  با  هخامنشی  دوره  در  مثال  برای 

شهال   ، آموزگار ژاله   ، مزداپور کتایون   ، کار مهرانگیز    .1
پیش  گستره  در  ایرانی  زن  هویت  شناخت  الهیجی، 
تاریخ و تاریخ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 

1387، ص 198.

اینکه برخی از رشته های تحصیلی مثل بافندگی با روحیه زنان و دختران همخوانی داشت، 
به دلیل نگاه سنگین و منفور جامعه به جنس زن، رغبتی برای ورود به عرصه تحصیل برای 

آنان یافت نمی شد.2 
 ، در دوران حکومت ساسانی و تحت تاثیر پیدایش مراکز علمی بزرگی همچون جندی شاپور
برخی از زنان و دختران به طور محدود توانستند با ورود به رشته های حقوقی، سوادآموزی و 
تحصیل را تجربه نمایند.3  تاریخ آموزش یونان، وضع آموزشی مردم اسپارت را بهتر از هرجای 
، دختران تنها می توانستند شعر و سرود بیاموزند تا  یونان حتی آتن دانسته است. در این شهر

در مجالس و جشن ها بخوانند و برقصند.4 
در آتن نیز تعلیم و تربیت رسمی در از هفت سالگی آغاز شده و فقط پسران به مدرسه 
می رفتند؛ دختران در این شهر در منزل تحت سرپرستی مادر از تعلیمات خانگی بهره مند 
می شدند.5 اگرچه فالسفه ای همچون افالطون، برای جنسیت زدایی از نظام تعلیم و تربیت 
تالش کردند، اما تعصبات باستانی امکان ورود زنان و دختران به عرصه تحصیالت رسمی 

را نمی داد. 
در روم نیز تعلیم و تربیت صرفا برای پسران آن هم به قصد تربیت سرباز برای جنگ بوده 
است. در این فضا، زنان و دختران صرفا محصور در خانه بوده و اجازه حضور در مجامع 
علمی را پیدا نمی کردند.۶  آموزش زنان در تمام دوران قرون وسطایی اروپا، بسیار محدود و 
با کیفیتی پایین تر از مردان بوده است. زنان در این دوره نیز از فرصت های آموزشی کمتری 

نسبت به مردان برخوردار بودند.7 
اگرچه با ظهور دوران نوزایی و رنسانس، آموزش زنان به سوژه بحث و نظر اندیشمندان تبدیل 
شد، اما همچنان اجازه تحصیل دختران تنها به موارد ویژه ای اختصاص داشته است. برای 
مثال به یك دختران اشرافی اجازه می دادند که خواندن و نوشتن بیاموزند تا بتوانند امالك و 
دارایی های خود را اداره کنند. حتی همین اجازه نیز پس از مدتی ملغی شده و دختران تا 

قرن هجدهم میالدی بازهم از تحصیل جا ماندند.8 
بر  را  خود  بنای  ابتدا  از  اسالم  مبین  دین  شد،  بیان  غربی  جوامع  از  که  آنچه  برخالف 
، پیامبر اسالم  دغدغه مندی زنان و مردان نسبت به امر تحصیل علم قرار داد. از این باالتر

تحصیل علم را بر زنان و مردان مسلمان واجب اعالم کرد.9 
، مساوی می داند؛ از این رو هر  اسالم مرد و زن را در تدبیر شؤون زندگی به وسیله اراده و کار
دو در تحصیل احتیاجات زندگی و آن چه مایه قوام حیات انسانی است،  یکسان می باشند. 
که درباره تحصیل علم و دانش وارد شده، همانند »یاایهاالناس « و  تمام آیات و روایاتی 

2.  اسداهلل بیژن، سیر تمدن و تربیت در ایران باستان، انتشارات ابن سینا، 1350، ص 288.
3.  کریستین بارتلمه، زن در حقوق ساسانی، ترجمه ناصرالدین صاحب الزمانی، نشر فرهنگ، بیتا، صص 15 و 1۶.

، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقالب ایران، 1354، صص 11 و 12. 4.  محمدعلی طوسی، تاریخ آموزش و پرورش باختر
5.  همان، ص 18.

۶.  همان، ص 221.
، انتشارات دانشگاه سپاهیان انقالب ایران، 1354، ص 1۶2. 7.  محمدعلی طوسی، تاریخ آموزش و پرورش باختر

8.  همان، ص 103.
9. میرزاحسین نوری، مستدرک الوسائل، ج  17 ص : 249.

همانند  شده،  وارد  دانش  و  علم  تحصیل  درباره  که  روایاتی  و  آیات  تمام 
»یاایهاالناس « و »یاایهاالذین آمنوا«، عمومی بوده و شامل زن ها و مردها می شود. 

اسالم »علم « را نور و »جهل « را ظلمت می داند؛ وقتی علم در دیدگاه اسالم نور 
و بینایی است، دستیابی به آن بر هر مسلمانی فرض است و لذا نمی توان آن را 

مختص مردان یا زنان دانست. 
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»یاایهاالذین آمنوا«، عمومی بوده و شامل زن ها و مردها می شود.  اسالم »علم « را نور و »جهل « 
را ظلمت می داند؛ وقتی علم در دیدگاه اسالم نور و بینایی است، دستیابی به آن بر هر 

مسلمانی فرض است و لذا نمی توان آن را مختص مردان یا زنان دانست. 
شهید مطهری درباره تحصیل زنان می گوید: »خداوند فکر و استعداد درس خواندن  و میل 
و شوق به آن را همان طور که در مرد قرار داده، در زن هم قرار داده و منع او چیزی جز جلوی 

استعداد خدادادی راگرفتن نیست.
پیامبر گرامی اسالم)ص( پیکار با بی سوادی را از خانه خود آغاز کرده بود؛ ایشان از تنها زن 
باسواد عرب یعنی »شفا« دختر عبداهلل بن عبدشمس درخواست کرده بود تا به همسرانشان 

سواد خواندن و نوشتن بیاموزد.1 
ایشان همچنین بخشی از اوقات خود را به آموزش زنان در مسایل دینی اختصاص داده 
بود. دختر پیامبر اکرم و همسران او در زمان حیات و پس از رحلت آن حضرت مرجع در 
مسایل دینی و فقهی بودند و خانه هریک از ایشان به منزله مدرسه ای می ماند که طالبان 
و  انواع دانش  و  فراگرفتن احکام شریعت  به  و  آن اجتماع می کردند  در  و حدیث  دانش 

حکمت سرگرم می شدند.2
کرده و  و آمد  نیز می توانستند به آن رفت  زنان  که  مساجد، مراکز تعلیمات عمومی بود 
درمجالس علمی آن حضور یابند. زنان در صدر اسالم نه تنها از حق تحصیل دانش برخوردار 
بودند بلکه این حق را هم داشتند که به تعلیم و نشر دانش بین زنان و مردان بپردازند و در 
بین آنان معلمان  و استادانی در بخش های مختلف علوم اسالمی وجود داشت؛ به ویژه در 
زمینه علم حدیث که  زنان می توانستند در آن رشته به درجه استادی نایل شوند و در این باره 

با محدثان و حافظان بزرگ  به رقابت  برخیزند و نمونه بارزی در امانت و عدالت  باشند. 
عالوه بر حوزه های دینی، زنان مسلمان در عرصه های علمی دیگر نیز در طول تاریخ به 

تحصیل پرداخته اند که در ادامه با برخی از آنها آشنا می شویم:
1. آموزش های رزمی و امنیتی

برخی از زنان در صدر اسالم، آموزش های نظامی دیده و در خط مقدم جبهه ها حضور 
داشتند. پیامبر اکرم)ص( در جنگ خیبر به خاطر حضور فعال زنان، سهمی از غنایم ـ مثل 

مردان ـ را به آنان اختصاص داد.3 
ع( نیز چهل نفر از زنان مسلح را مخفیانه به لباس مردان درآورده، برای  حضرت علی)
حفاظت از عایشه همسر رسول خدا)ص( در برگرداندن او به مدینه پس از ختم غائله 

جمل، اعزام کرد.4
2. ادبیات و هنر

الیش زنان که حربه زبان را به سوی ستمگران نشانه  ظهور اندیشه های ادبی پاك و بی آ
ی 

ّ
گرفته بودند و نوآوری هایی از خود برجای نهادند، در سده نخست دوره اسالمی تجل

و شکوه دامنه داری داشته است. 
وقتی این نکته را بطور دقیق تر درمی یابیم که بدانیم آمار زنان ادیب و اندیشمند خاندان 

بنی هاشم و یاران نزدیك ایشان )به نسبت( از همه بیشتر بوده است.
3. ساخت ابزار تزئینی

کرده است: رسول خدا)ص( مرا در  )ص( چنین نقل  از قول پیامبر ع(  حضرت علی)
مورد استفاده از نوعی روکش زین اسب و شتر منع کرد. این روکش تزئینی را زنان عرب 

. 1.  طبقات ابن سعد، ج 8، ص 19۶؛ همچنین فتوح البلدان بالذری، صص 459-458، طبع مصر
2.  سعیدافغانی، االسالم  والمراه، ص 102.

، طبرانی، ج25، ص332. 3.  المعجم الکبیر
4.  الجمل، شیخ مفید، ص415.

به تقلید از ایرانیان ساخته و به شوهران 
از  آن  ایرانی  نوع  می کردند.  هدیه  خود 
دیباج و حریر بود و نوع عربی آن از پنبه 

و پشم به رنگ ارغوانی.5
4. آرایشگری

آرایشگری از فنون متداول و رایجی است 
که در تمام زمان ها رواج داشته است. در 
سده نخست اسالمی نیز زنانی این حرفه را 
برگزیده بودند. روش ها و مدل های آرایشی 
آنان مثل عصر حاضر شامل کوپ، رنگ 
، کاله گیس و دم اسبی می شده است.  مو
خود  را  مصنوعی  موهای  آرایشگر  زنان 
و  چهره  و  لب  بر  می ساختند.خالکوبی 
تغییر رنگ صورت و دست ها نیز در حوزه 

کار آرایشگر قرار داشت.۶
در مقایسه زندگی زن در جامعه اسالمی 
به  مسیحی   و  یونانی  زن  زندگی  نحوه  با 
روشنی می توان دریافت که زن مسلمان در 
آن روزگار به  چه پایگاه بلندی از رشد عقلی 
جامعه  زندگی  در  فعال  تاثیر  و  روحی  و 
دانشمندان  اما  است؛  داشته  اسالمی  
و  اسپرطیین  آرای  چنانچه  یونانی 
افالطون را کنار بگذاریم، به رغم آن تمدن 
برنامه های  و  علوم  در  که  پیشرفتی  و 
حق  و  زن  نسبت به  داشتند،   اجتماعی 
برابری او در زندگی اجتماعی با مرد بخل 
 ورزیده و این طبقه را به عنوان کاالیی برای 

کامجویی به شمار می آوردند.7

* دوران معاصر

1. آرب

وضع زن غربی روی هم رفته تا اواخر سده 
هجدهم به همان وخامت دوران سنتی 
بوده است؛ زیرا متفکران جامعه غربی با 
آموزش زنان به هیچ وجه موافق نبوده اند. 
گفته است: زن برای دانش  ژان ژاك رسو 
و  فکرکردن  برای  همچنین  و  حکمت  و 
او  است.  نشده  آفریده  فنون  و  سیاست 

، ج15، ص331 ـ 414. 5.  بحاراالنوار
، طبرانی، ج24، ص314 ـ 31۶. ۶.  المعجم الکبیر

7.  اسماء فهمی، مبادی التربیه االسالمیه، ص 152، به 
نقل استاد غنیمه، تاریخ دانشگاه های بزرگ اسالمی، 

ترجمه: دکتر نوراهلل کسایی،ص 37۶.
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شیر  خود  بچه های  به  که  است  مادری 
می دهد و از آنان که ضعیفند، حمایت و 

سرپرستی می کند.1 
و  فرهنگ  از  که  زنی  افراد،  این  نظر  از 
تعلیم و تربیت برخوردار باشد، بالی جان 
، فرزندان، خانواده و بطور کلی تمام  شوهر
نگاه  همین  دلیل  به  بود.  خواهد  افراد 
تنگ نظرانه، کسب حق تحصیل و تالش 
بخش  دخترانه  مدارس  تأسیس  برای 
مهمی از تاریخ مبارزات اولیه جنبش زنان 

در غرب بوده است. 
 )Falloux( فالو  قانون  مثال  عنوان  به 
مصوب 15 مارس 1850 که آزادی تعلیم و 
تربیت در فرانسه را تأمین کرده و تأسیس 
دبستان مخصوص دختران را در تمامی 
مناطقی که شمار ساکنانش از هشتصد 
نفر بیشتر بود، ضروری دانست، از اولین 
فرانسه  در  زنان  مبارزات  دستاوردهای 
محسوب می شود؛ دستاوردی که بسط و 
گسترش آن در موفقیت های بعدی زنان 
فرانسوی نقشی به سزا داشت چنان که زنان 
به مرور توانستند با ورود به نظام آموزشی، 
بخش عمده ای از حیطه مشاغل مهمی 
که در گفتار رسمی و باور عمومی »مردانه« 
تلقی می شد، از جمله پزشکی و وکالت را 

از آن خود نمایند. 
زنان که بیشتر اوقات در تشکیالت آموزش 

االسالم،  ظل  فی  المراه  شیرازی،  حسینی  محمد    .1
موسسه المجتبی، 1422 ق، ص 182.

خصوصی به کار تدریس مشغول بودند، به تدریج در دانشگاه ها پذیرفته شدند؛ لیزا کمونیز از 
طرفداران سن سیمون در سال 185۶ اولین انجمن جهت آموزش حرفه ای زنان را بنیان  نهاده 

و در سال 18۶2 نخستین مدارس حرفه ای پاریس را گشود.2 
مشهور  گردهمایی  از  پس  سال  هفتاد  طی  این که  به رغم  نیز  آمریکا  متحده   ایاالت  در 
، کسب حق  رای هسته اصلی بسیج کننده زنان برای مبارزه بود، حق تحصیل  سنکافالز
خصوصا در دانشگاه و در رشته هایی مانند پزشکی و حقوق هرگز از فهرست خواست های 
کردند تا سرانجام در  اولیه زنان حذف نشد و زنان همه جا برای به دست آوردن آن مبارزه 

نخستین دهه های قرن بیستم بسیاری از موانع در برابر تحصیل زنان هموار شد. 
هر چند که مرتفع شدن موانع تحصیل الزاما به معنای هموارشدن مسیر اشتغال نبود؛ در 
سطح دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی زنان به ندرت عضو ثابت هیأت علمی می شدند. در 
دهه 19۶0 از 700 عضو هیأت علمی دانشگاه هاروارد فقط 12 زن عضو ثابت هیأت علمی 
بودند. در هیأت امنای دانشگاه های مهمی مانند ییل و هاروارد هیچ زنی حضور نداشت 

در هیچ دانشگاه مهمی ریاست دانشگاه به عهده یک زن نبود.3

2. ایران

در ایران علیرغم پررنگ بودن دین اسالم، به دلیل تعصبات فرهنگی تا دوران قاجار زنان 
و دختران اجازه تحصیل نداشته و دغدغه ای نیز نسبت به این مساله نداشتند. در زمان 
کشورهای دیگر  که با  ناصرالدین شاه، با اوج گیری جریان نوگرایی و با فشار طبقات باال 
رفت وآمد تجاری و فرهنگی داشتند، دختران این طبقه توانستند در مدارس آمریکایی 
نام نویسی کنند و اولین مدرسه دخترانه آمریکایی یعنی »فرانکو پرسان« فعالیت خود را 

آغاز کرد.4 
در سالهای منتهی به نهضت مشروطه، زمزمه  های فمینیستی غربی به مخیله زنان ایرانی 
نیز سرایت کرده و جنبش های زنانه آغاز به کار کردند. در میان فعالین زن »اتحادیه غیبی 
نسوان« خواست های نسبتا رادیکالی داشت؛ با این حال برخالف اتحادیه غیبی اکثر زنان 
ترقی خواه ایرانی هدف های محدودتری را دنبال می کردند؛ هدف هایی که به زعم خودشان 
هم می توانست از حمایت اجتماعی برخوردار شود و هم از سوی اکثریت مشروطه خواهان 

. ، ترجمه ی گیتی خورسند، انتشارات کویر 2.  نای بن سعدون، حقوق زنان از آغاز تا امروز
3.  حمیرا مشیرزاده، از جنبش تا نظریه اجتماعی؛ تاریخ دوقرن فمینیسم، نشر شیرازه.

4.  مقاله نگاهی به آموزش و پرورش زنان در ایران نوشته طلعت تقی نیا مندرج در فصل زنان، مجموعه آراء و دیدگاه های 
فمینیستی، جلد سوم، به کوشش نوشین احمدی خراسانی، نشر توسعه.
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و نمایندگان مجلس شورای ملی مورد پذیرش و پشتیبانی قرارگیرد.  اصلی ترین هدف این 
گروه از زنان، تأسیس مدارس دخترانه وعلم آموزی زنان و دختران ایرانی بود؛ هدفی که پیش 
از انقالب مشروطیت نیز تنی چند از زنان و مردان ترقی خواه گام هایی به منظور تحقق آن 

برداشته بودند، اما به دالیل مختلف به نتیجه نرسیده بود. 
درباره سوادآموزی زنان و تأسیس مدارس دخترانه، چند نگرش در بین مردان مشروطه خواه 
مطرح بود؛ گروهی بر این نظر بودند که مردان برای مصاحبت و هم فکری نیاز به زنان باسواد 

و عالم دارند و از این طریق مردان ترقی می کنند. 
این گروه از مشروطه خواهان با حمایت از تأسیس مدارس دخترانه، معتقد بودند که عالوه 
بر خواندن و نوشتن، »تربیت زنان در اموری که وظیفه شخصی آن هاست، واجب است از 
قبیل تربیت اطفال و خانه داری و حفظ مراتب ناموس و شرف و بعضی علوم مقدماتی و 

علومی که راجع به اخالق معاش و معاشرت با خانواده باشد. 
با این حال، آنان دامنه تحصیل و علم آموزی زنان را به همین امور محدود می دانستند؛ اما 
در امور خاصه رجال از قبیل علوم سیاسی فعال مداخله ایشان اقتضا ندارد. گروه دیگری از 
مشروطه خواهان به ویژه سوسیال دموکرات های متشکل در فرقه اجتماعیون عامیون ایران 
نه تنها محدودیتی برای سوادآموزی دختران درنظر نمی گرفتند، بلکه خواستار آن بودند که 
»تعلیم پسران و دختران اجباری باشد و در شهرها و دهکده ها باید مدارس به طرزی تازه 

باز شود.1
گاهی از نگرش های  در اواخر سال 1324 ه.ق پس از یک دوره فعالیت توضیحی و تبلیغی و آ
مختلف مشروطه خواهان نسبت به سوادآموزی زنان و دختران، گروهی از زنان به این نتیجه 

رسیدند که شرایط برای تأسیس مدرسه دخترانه در تهران مساعد است. 
اوایل ماه صفر 1325 ه.ق، »دبستان دوشیزگان« توسط بی بی خانم وزیرف  رو در  این  از 
)استرآبادی( در تهران گشایش یافت و »اعالن« تأسیس و چگونگی فعالیت آن دبستان در 
روزنامه مجلس به چاپ رسید. »دبستان دوشیزگان«، دانش آموزان دختر بین سنین هفت 

الی دوازده سال را می پذیرفت و دارای پنج آموزگار زن بود. 
برنامه آموزشی این دبستان شامل نامه مشق قلم، تاریخ ایران، قرائت کتاب طباخی، قانون 
و  کاموادوزی  خیاطی،  آموزش  این که  ضمن  می شد؛  حساب  علم   و  جغرافیا  مذهب، 

خامه دوزی و غیره نیز در برنامه آموزشی دبستان گنجانده شده بود.2

. 1.  محمدحسین خسروپناه، هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقالب مشروطه تا سلطنت پهلوی، نشر پیام امروز
2.  همان.

 29 در  اساسی  قانون  متمم  تصویب 
تحصیل  آزادی  بر  مبنی   1325 شعبان 
برای  صنایع  و  معارف  و  علوم  تعلیم  و 
زنان و مردان، راه را برای تاسیس مدارس 

دخترانه بیشتر نیز هموار ساخت. 
در اواخر سال 1290 شمسی با ایستادگی 
فشار  و  دخترانه  مدارس  مؤسسان 
انجمن هایی که طرف دار آموزش دختران 
بودند، مدارس جدید تا حدود زیادی مورد 

پذیرش عموم قرارگرفت. 
انقالب  از  پس  سال   25 ایران  جمعیت 
مشروطیت به 8 میلیون نفر می رسید که 
در هر 100 هزار نفر فقط 1803 نفر دانش آموز 
بودند واز آن میان تنها 2۶ درصد را دختران 
تشکیل می دادند. در سال 1313 ه.ش نیز 
قرار  دولت  تایید  مورد  زنان  آموزش عالی 
گرفت و در سال 131۶ دانشگاه تهران اولین 

گروه زنان را در رشته  پزشکی پذیرفت. 
با این حال بی سوادی زنان بسیار گسترده 
و دو  نود  که در سال 1335  به طوری  بود 
درهرصورت  بودند.  بی سواد  زنان  درصد 
پس از مبارزات جنبش زنان و نظر موافق 
برخی  همراهی  و  روشنفکران  برخی 
نخبگان روشن بین سیاسی، حق تحصیل 
برای زنان کم و بیش به رسمیت شناخته 
آن  در  زنان  تحصیل  که  هرچند  شد، 
اقتصادی  و  اجتماعی  موانع  با  سال ها 

فراوانی روبرو بود. 
آموزش عالی  از جنگ جهانی دوم،  پس 
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در ایران دستخوش تحوالت کّمی و کیفی 
قابل مالحظه ای شد. آموزش عالی رشد 
و  )حجم(  مقیاس  در  هم  معنی داری 
هم در تنوع پاسخگویی به چالش هایی 
توسعه  و  نوسازی  زاییده  که  داشته  را 

اقتصادی بوده است.1 
 1357 الی   1341 سال های  فاصله  در 
نوسازی،  و  غربی شدن  راستای  در 
تالش هایی برای تکوین نهادهایی صرفًا 
ایاالت  از  تبعیت  به  خصوصًا  غربی 

متحده آمریکا آغاز شد. 
برای مثال تأسیس مؤسساتی مانند »کالج 
دخترانه دماوند« و »مدرسه عالی مدیریت 

تهران« از جمله این تالش ها بود. 
در حالت کلی، مهمترین ویژگی این دوره 
آموزش عالی در ایران، گسترش تدریجی، 
ساختار غیردینی، مرد محور و دولتی آن 
بود. تا دهه 1340، آموزش عالی عمدتًا به 
بود،  محدود  شهری«  متوسط  »طبقات 
لیکن از این دهه تا انقالب اسالمی ایران، 
توده ای کردن  راستای  در  تالش هایی 

آموزش عالی صورت گرفت.
به  ابزاری  با حذف نگاه  انقالب اسالمی 
زن، نه تنها تحصیل را به طور مساوی برای 
دختران و پسران ترویج کرد، بلکه راه ورود 
آموزش  و  دانشگاه   به  را   زنان  و  دختران 

عالی هموار ساخت. 
توانست  انقالب  گفتمان  باالتر  این  از 
تحصیالت تکمیلی را به یکی از نیازهای 
و  ساخته  مبدل  زنان  بدیهی  و  مسلم 
را  آنان  علمی  استعدادهای  رشد  زمینه 
بعد  ایران  در  عالی  آموزش  سازد.  فراهم 
تعداد  لحاظ  از  چه  اسالمی،  انقالب  از 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و چه از 
لحاظ تعداد پذیرفته شدگان، دانشجویان، 
فارغ التحصیالن ، اعضای هیأت علمی و 
موارد دیگر تورم قابل مالحظه ای در حوزه 

تحصیل زنان داشته است. 
پهلوی  رژیم  دوران  در   2، آمار گزارش  به 

1.  نرجس مهرانگیز مالح، از زنان پیشگام ایرانی: افضل 
شیرازه،  نشر  آبادی،  استر  خانم  بی  بی  دختر  وزیری 

صص 27و2۶.
2.  iscanews.ir/xbs99

دختران محدودی موفق به کسب دیپلم می شدند و بعد از آن به خانه ها برمی گشتند. فقط 
۶ درصد از دختران آن  هم غالبا دختران مقامات درباری، موفق می شدند تا به دانشگاه  راه 

پیدا کرده و تحصیالت تکمیلی کسب کنند. 
، در این زمان خبری از اشتغال زنان و حضور آنها در بخش صنعت یا هیئت  از همین رو
علمی دانشگاه ها نبوده و جمعیت زنان جامعه نیز نسبت به این مساله اعتراض چندانی 
نداشتند چرا که حق تحصیل در دانشگاه را برای خود بدیهی تلقی نمی کردند؛ اما امروزه 
بیش از ۶0 درصد جمعیت دانشجوی کشور را زنان و دختران تشکیل می دهند؛ امروز برای 
دختر ایرانی، منع از تحصیل در دانشگاه و سطوح عالی، یک مساله عجیب و ُمضِحک 

است؛ در حالی که کمتر از نیم قرن قبل، این مساله برای همگان طبیعی به نظر می رسید.

ب(شاخهاجتماعی

در شاخه اجتماعی نیز نیز چند مساله وجود دارند که در برهه ای از تاریخ، مورد دغدغه و 
، ذهن آنها را به خود درگیر ساخته است. مساله زنان نبوده و امروز

اول: شغل و کار

یکی از بحث های پردامنه و پرهیاهو پیرامون زنان، مساله اشتغال آنان، باید و نبایدهای 
شغلی و آسیب ها و آثار اشتغال آنان است. در این مساله گروهی با تاکید بر آثار مثبت 
و  روانی  حتی  و  اقتصادی  بیشمار  منافع  جامعه،  و  فرزندان   ، او خود  برای  زن  اشتغاِل 
شخصیتی بیان کرده اند و گروهی به کفه آثار نامطلوب آن توجه بیشتری کرده و اشتغال زنان 
را سبب به وجودآمدن پیامدهای جبران ناپذیر بر پیکره خود و خانواده و اجتماع دانسته و 

عطای آن را به لقایش بخشیده اند. 
گروهی افراطی نیز در این میان، حتی دایره حضور زن در مسائل اجتماعی و غیرشغلی را هم 
محدود کرده و زن را مانند پرندهای خوش لحن تنها در قفس خانه پنداشته اند. سوالی که در 
این بین وجود دارد این است که آیا مساله اشتغال زنان و کسب روزی به صورت امروزی و به 
صورت کار خارج از خانه با تعداد ساعات باال و حقوق اندك و این تساوی انگاری کاری زن 
و مرد، از دغدغه ها و بر اساس میل خود زنان بوده یا در اثر تبلیغات و نیاز مدل سرمایه داری 

غربی به مساله تبدیل شده است؟ 

* تعریف کار و اشتغال

: »مجموعه اعمالی که انسان به  آن چه علم اقتصاد در تعریف کار آورده عبارت است از
، دست، ابزار و ماشین ها در راه تولید ثروت و یا ایجاد خدمت انجام می دهد که  کمک مغز

این اعمال متقابًال بر خود انسان نیز تأثیر گذاشته و او را تغییر می دهد.3 
همچنین کار اقتصادی از نظر دین اسالم چنین تعریف می شود: هرگونه فعالیتی که برای 
، باالبردن سطح اقتدار جامعه و رفاه عمومی در چارچوب  تولید کار و خدمات مورد نیاز

قوانین و ارزش های دینی انجام می پذیرد.4 
سرگرم  معنای  به  افتعال  وزن  بر  اشتغال  است.  اشتغال  واژه   ، کار با  مرتبط  دیگر  واژه 
چیزی شدن و چیز دیگری را از یادبردن آمده است5 و در اصطالح به فعالیتی گفته می شود 
که به منظور تهیه و تولید کاال و خدمات اقتصادی انجام می گیرد؛ فعالیتی منظم و مشخص 
که در مقابل ساعت کاری انجام شده، ُمزد دریافت شود؛ به معنای خاص عبارت است از 
تطابق نیروی انسانی با فرصت های شغلی و درجه تطبیق این نیروی انسانی با فرصت های 
موجود در یک جامعه و تحریک شغلی و جغرافیایی کافی که بتواند همواره نیروی کار را با 

3.  غالمعباس توسلی، جامعه شناسی کار و شغل، چاپ اول، انتشارات سمت، 1375، ص 10.
4.  جواد ایروانی، اخالق اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، مشهد، دانشگاه رضوی، 1384، ص ۶1.

5.  لویس معلوف، المنجد الطالب، ترجمه محمد بندرریگی، چاپ چهارم، ج1، اسالمیه،13۶2، ص 8۶1.
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تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد.1  وجه تمایز کار و اشتغال آن است که اوًال در لسان 
شریعت اسالمی، کار منحصر به فعالیت های بدنی و فیزیکی اطالق نمی شود بلکه هر 
فعالیت معنوی و فکری که گرهی از مشکالت جامعه را بگشاید حتی فعالیت علمی و 

پژوهشی را شامل می شود.2 
یافت شود ولی در تعریف کار  ثانیًا اشتغال فعالیتی است که حتمًا در ازای آن باید مزد در
چنین چیزی نیامده است.3 پس آنچه اشتغال را از کار خاص تر و منحصرتر می سازد 
آن است که هدف از اشتغال درآمدزایی، تولید ثروت و رفاه است و هر کاری اشتغال 
محسوب نمی شود. بنابراین معادل کلمه اشتغال در آموزه های اسالمی، واژه کسب و ارتزاق 
است؛ زیرا با تعریف واژه کسب که به معنای کوشش انسانی که در آن طلب منفعت و بهره 

وجود دارد، تطابق بیشتری دارد.4

* تاریخچه اشتغال بانوان 

1. دوران باستان

زنان در روم باستان از همه حقوق خود محروم بوده و از هیچ جایگاه و اختیاری برخوردار 
از حقوق  نیز  زنان معلم  و  و حتی دختران  آنان معامله   می شد  با  مانند شی  و  نبودند 
اقتصادی هیچ بهره ای نداشتند. نکته جالب توجه در خانواده های رومی آن بود که قرابت و 
خویشاوندی رسمی و حقوقی فقط در خصوص مردان معنا پیدا کرده و بین زن با مرد و زن 

با زن خویشاوندی وجود نداشت. 
مرد حق کامل داشت که زن یا دختر خود را مورد معامله، قرض و یا کرایه قرار دهد و به 
یادی را برخوردار می شد. به عبارت  طور قطع از این طریق حقوق و امتیازات اقتصادی ز

1.  لیال زعفرانچی، مجموعه مقاالت اشتغال زنان، چاپ دوم، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1388، ص 23.
2.  عبداهلل جوادی آملی، اسالم و محیط زیست، قم، اسرا، 138۶، ص 237.

3.  باقر ساروخانی، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش، 1375، ص 191.
4.  حسن بن محمد راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآنی، چاپ اول، قم، ذوی القربی، 1423ق، ص 709.

و  حقوق  از  باستان  روم  در  زنان  دیگر 
بی  بهره  کًال  کار  و  اقتصادی   فعالیت  
بودند چون اصال زنان را به  عنوان انسان 

قلمداد نمی کردند.5 
زن در یونان باستان نیز مخلوقی  حقیر 
و حتی  بدتر از  انسان محسوب می شد 
کاال  و مانند روم باستان به  منزله  شی  و 
مردان  و  بوده  مرد  تسلط   و  اختیار  در 
دوست   که   را  ی   رفتار هرگونه   زنان  با 

داشتند، می کردند. 
در ایران باستان در عصر هخامنشیان و 
باستان،  یونان  و  روم  همانند  اشکانیان، 
مرد در استفاده از اموال زنان مختار بود و 
زن از هیچ  حقوقی  برخوردار نبوده است؛ 
به  همین  جهت  از حداقل  حقوق قانونی  
جهت  فعالیت های  اقتصادی ، اجتماعی  
به  ویژه اشتغال کاری  هیچ  بهره نداشته  و 

به  عنوان شی  در دست  مرد بود. 
موجب   ایران  در  ممتاز  طبقات  وجود 
مزایای   و  اختیارات  حیث   از  زنان  شد 
شوند:  تقسیم   دسته   دو  به   اجتماعی  
 . زنان اشراف و بزرگان، زنان طبقه  پائین  تر
در  اشراف  زنان  که   است   این   واقعیت  

5.  سامیه  منیسی ، المراه  فی  االسالم ، ص  ٢٦-٢٥.
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موقعیت   همان  خود  طبقه   مردان  مقابل  
که زنان طبقه  پست  تر نسبت   را داشتند 
از  بودند. هر دو دسته   دارا  به  مردان خود 
زنان از حقوق اقتصادی  و اشتغال بهره ای  
از  اشراف  طبقه   زنان  فقط   و  نداشتند 
زندگی  بهتری  نسبت  به  زنان طبقه  پائین تر 

برخوردار بودند.
به   جامعه   افراد  که   ساسانی   عصر  در 
در  می شدند،  تقسیم   مختلفی   طبقات 
داخل  هر یک  از طبقات، زنان متناسب  
طبقه   اشتغال  وضعیت   و  فرهنگ   با 
بر عهده داشتند؛ مثال  را  خود، مشاغلی  
زنان  از  که   آذرمیدخت   و  پوراندخت  
خاندان سلطنتی  بودند، حکومت  کردند. 
زنان سایر طبقات نیز بسته  به  طبقه  خود به  
کار ریسندگی ، کشت  و زرع یا صنعت  آن 
روز اشتغال داشتند. از خصوصیت  های  
درآمد  و  دستمزد  مالک  شدن  دوران  این  
توسط  زنان بود که  می توانست  خود آن را بر 

دارد یا به  شوهرش بدهد.1

2. مسیحیف و اسالم

طی  در  مسیحیت،  دین  در  زن  جایگاه 
قرن های پی در پی، قربانی انواع جورها و 
ستم ها بوده است. او نه تنها حق مالکیت 
اموال خود را پس از ازدواج از دست می داد، 
بلکه خودش نیز به بخشی از دارایی های 
زوج تبدیل می شد و با جدایی از همسر 

، حق حضانت کودکان را نداشت.  نیز
ادبیات دین مسیحی نیز به تثبیت این 
قّدیس  چنانکه  می زد  دامن  جایگاه، 
در  را  زن  پست  جایگاه  اسطوره  پولس، 
را  منشوری  و  نمود  ترسیم  مسیح،  دین 
برای امنا و خادمان کلیسا در آن دوره که 
حتی تا عصر حاضر نیز ادامه دارد، بیان 
کار زنان  داشت که موجب عدم پذیرش 
شؤون  و  کلیسا  از  متعددی  مراتب  در 

مربوط به مردان می شد. 
پولس می گوید: »زنان شما باید در معابد 
ساکت باشند، چرا که اجازه  سخن گفتن 
به آنان داده نشده است. آنان باید چنانکه 

1.  بهجت  الملوک ، مظفری، مجموعه  مقاالت  سمینار 
سیمای زن  در جامعه ، ص  ١٢١

از سوی پروردگار تشریع شده است، همیشه تابع و پیرو باشند«2  گفته می شود که پولس، 
بسیاری از دیدگاه های خود را به مرور تغییر داد ولی نگاه او نسبت به زن فرقی نکرده و ثابت 
ماند؛ او معتقد بود که مرد نمی تواند هم خدمتگزار پروردگار خویش باشد و هم همسرش؛ 
رجال گذشته کلیسا نیز بر این باور بودند که مرد، روحی در پوشش جسم است ولی زن، 

جسمی عاری از روح به نظر می رسد.3 
گر چه   پای  قرون وسطی  از هیچ گونه  حقوقی  برخوردار نبود و در این  دوران ا زن در ارو
افرادی   عنوان  به   بلکه   مالک   عنوان  به   نه   ولی   می  پرداختند،  ی   کشاورز کار  به   زنان 

تحت  تملک  دیگران کار می  کردند.
در سال ٥٨٦ میالدی  کنفرانسی  در فرانسه  برای  بررسی  این  موضوع منعقد شد که  آیا زن بشر 
است  یا نه  و در نهایت  به  این  نتیجه  رسیدند که  زن بشری  است  که  فقط  جهت  خدمت  به  
مردان خلق  شده   و فلسفه  آفرینش  زن برای  خدمت  به  مرد است  و هیچ .4موقعیت  زنان و 
دختران در بین اعراب جاهلیت نیز بسیار اسف  بار بوده است ؛ دختران در نظر پدران و زنان 

در نگاه شوهران موجودی  ضعیف و بی  قیمت  و قابل  تملک  و معامله  بوده اند. 
به  دلیل  اختیارات نامحدود مردان، وظیفه  زنان فقط  در محدوده خانه  خالصه  می شد 
و حق  هیچ  گونه  دخالتی در امر زندگی نداشتند؛ به گونه ای که می توان ادعا کرد جز زنان 
فعالیت های  مساله  اصال  علیها(،  خدیجه)سالم اهلل  حضرت  مثل  انگشت شماری 
اقتصادی و استقالل مالی برایشان مطرح نبوده است. دین مبین اسالم با ظهور خود این 
شرایط را تغییر داده و بدون درنظرگرفتن مقوله جنسیت، بر کار و فعالیت اقتصادی تاکید 
نمود. کار از دیدگاه قرآن با سرنوشت پیوند مستقیم دارد)سوره نجم، آیه 39( و برای آدمی جز 

آنچه با سعی و عمل خود انجام داده، نخواهد ماند. 
از سوی دیگر تالش برای کار و کسب حالل آن چیزی است که قرآن کریم همواره مسلمانان را 
به آن تشویق کرده است. این مسأله بیانگر آن است که اسالم همانگونه که مردم را به تهذیب 
نفس و کماالت روحی و آخرت فرامی خواند، زندگی دنیوی و بهره مندی از مواهب را نیز 
گوشزد نموده و راضی نیست که انسان ها تنها متوجه جهان دیگر شوند و زندگی مادی خود 
را مختل کنند بلکه روش اسالم این است که بین دین و دنیا و بین جهان ماده و معنا، توازن 

و همبستگی ایجاد کند.5 
در متون دینی اسالم همانطور که بر برابری زن و مرد در تحصیل تقوی و کسب فضایل 
معنوی تصریح شده، اشتغال زن و مرد نیز به رسمیت شناخته شده است؛ با این قید 
که اشتغال زنان نباید منافاتی با حقوق زناشویی آنها و رضایت همسرشان داشته باشد.۶ 
از پیامبر اکرم)ص( و امامان معصوم، روایات متعددی مبنی بر مبغوض بودن بیکاری و 
تن پروری و کسالت وارد شده که در آن ها تفصیلی به لحاظ جنسیت مشاهده نمی شود. 

قرآن کریم هدف از خلقت انسان اعم از زن و مرد را رسیدن به مقام عبودیت که همان قرب 
الهی است معرفی می کند و در آیات مختلف یادآور می شود که آسمان و زمین لغو و بیهوده 
آفریده نشده بلکه هدفی مقدس ورای این آفرینش عظیم وجود دارد؛ از سوی دیگردر اصول 
معارف حقیقی، پس از معرفت خدای سبحان هیچ موضوعی برای انسان به پایه اهمیت 

معرفت نفس و خودشناسی نیست، زیرا که اساس دین و رستگاری است. 
که به خودشناسی زنان در همه عرصه های شخصیتی و خانوادگی و  یکی از ابزارهایی 
اجتماعی کمك می کند، ابزار اشتغال است. اشتغال ابزار و چاقوی دو لبه ای است که در 

2.  کورنثیوس، 14، 35 ـ 34
؟،1383، ش۶. 3. مجله حورا، اشتغال خارج از منزل زن معاصر در غرب: تمایل شخصی یا اضطرار

4.  سامیه  منیسی ، المراه  فی  االسالم ، ص  17۶.
5. محمدعلی قاسمی، گشایش روزی، قم، نورالزهرا، 1390، 27.

۶.  خسرو تقدسی نیا، احکام اختصاصی زنان و مردان، داراالئمه، 1371، ص 219.
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صورت مدیریت صحیح و آشنایی با آثار مثبت و منفی آن می تواند به خودشناسی فرد 
کمك کند. 

3. انقالب صنعتی  تا امروز

کار از خانه جدا شد؛ در نتیجه تولید از  بعد از انقالب صنعتی، با رشد اشتغال، محل 
مصرف جدا شد و زنان به صورت مصرف کننده درآمدند. در دوران جنگ جهانی اول 
و دوم، زنان به کار و اشتغال تشویق شدند تا بتوانند جای مردان را که به نیروهای مسلح 

ملحق شده بودند، بگیرند. 
بعد از جنگ جهانی اول، همه زنان اخراج شدند لیکن بعد از جنگ جهانی دوم، اخراج زنان 
به طور کامل انجام نشد. بلکه اشتغال آنها در مشاغل خدماتی صورت گرفت؛ مشاغلی که 
در بازار کار درجه دوم محسوب می شدند، یعنی مشاغلی بی ثبات با دستمزد اندک، شرایط 
کار نامناسب، فرصت کم برای ترفیع و پیشرفت شغلی مانند خرده فروشی، پیش خدمتی و 

مشاغل مشابه آن. 
همچنین زنان بیشتر در مشاغل نیمه وقت مشغول به کار می شدند. در این  دوره اشتغال 
زنان در راستای  کرامت  و باالبردن ارزش و منزلت  زن نبوده و صاحبان کار فقط  در سدد 

برطرف کردن نیاز خود به  نیروی  کار ارزان برمی آیند. 
طبق  آمار تقریبا در تمام جوامع  صنعتی  درآمد زنان نسبت  به  مردان از حداقل  برخوردار 
است . در طول قرن بیستم  مشارکت  زنان در نیروی  کار جوامع  صنعتی  به  سرعت  افزایش  
یافت ؛ امروزه اگرچه زنان به  جهت  آماری  به  مشاغل  مختلفی  مشغول هستند ولی  به  لحاظ 
کیفی  اکثر زنان در مشاغل  ثانوی  و جزئی  قرار دارند و مشاغل  مهم  با دستمزد باال، چشم  انداز 

خوب و پیشرفته ، با ثبات و مدیریتی  در اختیا ر و انحصار مردان قرار دارد.1
امروزه در غرب، در مورد اشتغال زنان چندین دیدگاه وجود دارد؛ اولین نگاه و دیدگاه، دیدگاه 
نئوکالسیک هاست؛ آنان مسأله تراکم جمعیت زنان در بعضی مشاغل خاص و تمرکز آنان 
را بر مسئولیت های خانوادگی و ساعات کار و غیبت های متعدد را دلیل موجهی در جهت 
استفاده حداقلی و کمی ُمزد آن ها می دانند و با توجه به هزینه هایی که دولت ها در حمایت 
از زنان باردار و هزینه های مهد کودک و غیبت های کاری بر کارفرمایان تحمیل می کنند، 

استفاده از زنان در صورت مزد کم را امری موجه می دانند. 
دومین دیدگاه، نظریه تقطیع است؛ براساس این دیدگاه می توان بازار کار را قشربندی 
به قشر مردان  اولیه  که مشاغل  کرد  ثانویه تقسیم  و  اولیه  گروه  به دو  را  کرد و مشاغل 
ی  تخصیص یابد و مشاغل ثانویه که صرفًا زنانه هستند، با ُمزدی پایین می توان از نیرو

کار آن ها بهره گرفت. 
در مقابل این دو دیدگاه، دیدگاه سوم متعلق به طرفداران حقوق اجتماعی زنان یعنی 
که مسئولیت های متفاوت و زیاد زنان به ویژه در  فمنیست هاست. آن ها اعتقاد دارند 
خانواده های تک هسته ای و تجمیع وظایف مادری و همسری با اشتغال و همچنین بحث 
مزاحمت های جنسی موجب مشارکت ناپیوسته و منقطع زنان در فعالیت های اقتصادی 

1.  قربانعلی عاطفی و دیگران، اشتغال زن از دیدگاه اسالم و غرب، صص ۶ تا 11.

این  برطرف شدن  صورت  در  که  است 
از حقوق  باید  زنان  و مزاحمت ها،  موانع 
نقش های  همچنین  و  برابر  و  کامل 
مشترک شغلی با مردان بهره مند شوند که 
هم پربازده و هم در توسعه جوامع نقشی 

اساسی تر خواهد داشت.2 
در  فمینیستی  رویکرد  در  اصـلی  راهبـرد 
اصل  دو  زنان،  زندگی  اقتصادی  ُبعد 
با  زنان  اقتصادی  »برابری  و  »فردگرایی« 
مـردان« بـوده و تنها روش دستیابی به آن 
»کسب درآمد توسط زن به واسـطه اشـتغال 

تمـام وقـت در خارج از خانه« می باشد. 
مهمترین مانع در برابر این هدف، وجود 
نقش هایی همچون نقش مادری و خانگی 
زن و نقش نان آوری مرد در داخـل خـانواده 
 ، معاصر فمینیسم  لـذا  اسـت؛  سـنتی 
با  را  خانه داری  نقش  علیه  خود  جنگ 
نفی ازدواج سنتی همراه کرد. راهکارهای 
برای  فمینیست ها  توسط  ارائه شده 
 : رسیدن به این هدف راهبـردی عبارتند از
اقتصادی  تکالیف  و  حقوق  تصویب   .1

همسان با مردان برای زنان؛
و  معنوی  ارزش گذاری  عدم  و  تحقیر   .2

مادی برای هرگونه فعالیت زن در خانه؛
3. استحاله نقش های زن و مرد در خانواده 
و اجتماع به بهانه رفع تبعـیض علیه زنـان؛

خانواده  نابودی  یا  و  سست نمودن   .4
جایگاه  اصلی ترین  و  اولین  به عنوان 

تبعیض و ظلـم بر علیه زنان؛
ساختارهای  و  قوانین  برخی  ایجاد   .5
ورود  تـسهیل  بـرای  اجتمـاع  در  حمـایتی 
با  همسان  شرایط  در  اجتماع  زنان بـه 

مردان. 
فمنیست ها معتقدند که زنان باید محیط 
کرده  خانه را رها  و یکنواخت  خشک 
عرصه  در  آنان  اجتماعی  عقالنیت  تا 
عمومی افزایش یابد. از نظر ایشان اولین اثر 
استقالل مالی زنان، ایجاد امنیت خاطری 
برابر  در  بتوانند  آن  به  اتکاء  با  که  است 
ایستادگی  خانواده  سرپرست  ستمگری 

2.  شهالباقری، اشتغال زنان در ایران، شورای فرهنگی 
اجتماعی زنان، 1382، ص 15.

اصل  دو  زنان،  زندگی  اقتصادی  ُبعد  در  فمینیستی  رویکرد  در  اصـلی  راهبـرد 
»فردگرایی« و »برابری اقتصادی زنان با مـردان« بـوده و تنها روش دستیابی به آن 
»کسب درآمد توسط زن به واسـطه اشـتغال تمـام وقـت در خارج از خانه« می باشد. 
و  مادری  نقش  همچون  نقش هایی  وجود  هدف،  این  برابر  در  مانع  مهمترین 

خانگی زن و نقش نان آوری مرد در داخـل خـانواده سـنتی اسـت.
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کنند. آنها معتقد بودند که ماندن زنان در 
خانه، آنها را به مردان وابسته می کند و تنها 
راهی که می توان به برابری با مردان رسید، 

برابری اقتصادی است. 
دلیل  به  زنان  فرودستی  ایشان،  نظر  از 
موقعیت ضعیف آنها در بازار کار است 
می نماید.  ازدواج  به  وادار  را  زنان  که 
فرا  کار  بازار  به  را  آنها زنان   ، اینرو از 
به  زنان  ستم آلود  وابستگی  تا  می خواند 

مردان از بین برود. 
آن  به  فمنیست ها  مسئله دیگر که  یک 
توجه دارند، کار بدون دستمزد زنان در خانه 
است. ایشان معتقد هستند که زنان باید 
با اشتغال  و  بردارند  از خانه داری  دست 
کار دستمزدی، مثل مردان، در جهت  به 
دست یافتن به تساوی تالش کنند. ایشان 
در  سرمایه گذاری  با  هستند  معتقد 
توانایی هایشان،  ارتقای  و  زنان  آموزش 
در  برابر  فرصت های  به  زنان می توانند 
و دستمزد یکسان  یابند  کار دست  بازار 

دریافت کنند.1 
در  فمینیستی  دیدگاه  بررسی  منظور  به 
باب مساله اشتغال زنان باید دانست که 
دالیل کار خارج از منزل زنان، به سه عامل 
نسبت داده می شود: 1( عامل اقتصادی، 
یعنی نیاز مالی و یا رهاشدن از وابستگی 
مالی به مرد. 2( عامل اجتماعی، جهت 
از  فراتر  که  اجتماعی  روابط  پایه گذاری 
روابط خانوادگی است. 3( عامل روحی، 
جهت ارضای تمایالت شخصی از طریق 

انتخاب شغل دلخواه. 
با مقایسه کار در خارج منزل با کار داخل 
منزل به وضوح روشن می شود که بسیاری 
خالی  منزل  خارج  در  زن  کارهای  از 
داخل  کار  مرارت های  و  سختی ها  از 
از  مراقبت  همسرداری،  همانند  منزل 
کودکان، خانه داری و پخت و پز نیست 
و  دستورات  با  نیز  اداره  رئیس  که  چرا 
خواسته هایش موجب خستگی مفرط و 
مالل زن می شود تا حدی که قابل قیاس 

1.  لیال زعفرانچی، مجموعه مقاالت اشتغال زنان، چاپ 
دوم، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان، 1388، ص 

.39

یادی خواسته هایش نیست. اشتغال خارج از منزل  کمیت مرد و ز با گله های زن از حا
زن، همچنین زحمات و مشکالت زن را به نحو افزاینده ای افزایش می دهد، چرا که وی 
کارهای داخل منزل را  مجبور است عالوه بر مسئولیت های خارج از منزل، وظایف و 
نیز به دوش کشد. بدون  هیچ اختالف نظری، افزایش فراینده  زنان شاغل در غرب با افزایش 
موارد طالق، سقط جنین و والدت های نامشروع همراه بوده است. آمار به دست آمده حاکی 
از درصد زنان مطلقه در گروه سنی 25 تا 44 سال در برخی کشورهای پیشرفته و دولت های 

اسالمی مطابق آمارهای رسمی سازمان ملل متحد می باشد. 
مساله دیگر آنکه تقسیم کار جنسیتی انتخاب طبیعی است که در طول تاریخ پیوسته وجود 
داشته و هم اکنون نیز آثار آن در مطالعات مردم شناسی و جوامع ابتدایی به چشم می خورد؛ 
کار در  کارهایی مثل نگهبانی، صید ماهی، بریدن درختان، تله گذاری،  مردان معموال به 
، جنگ و … می پرداختند و زنان به اموری مانند آسیاب دانه ها، آبکشی،  معادن، شکار
آشپزی، جمع آوری مواد سوختی و محصوالت گیاهی، دوختن، بافتن لباس، تهیه ظروف 

سفالی و غیره مشغول بودند.
کار جنسیتی را عاملی مهم در همبستگی میان زن و مرد،  جامعه شناسان این تقسیم 
افزایش حس تعاون و کارآمدی زن و مرد در خانه و اجتماع شمرده و معلول تفاوت تکوینی 

زن و مرد دانسته اند. 

* آثار و پیامدهای اشتغال زنان

با توجه به آن که اشتغال زنان حوزه ای دوسویه است، باید در بررسی آثار نیز نگاهی به هر دو 
سوی مثبت و منفی آن داشته باشیم:

1.حذف زمینه ازدواج های اجباری و تحمیلی

اجتماعی  روابط  ایجاد  موجب  ناخواه  خواه  خانه،  از  بیرون  فضای  در  زنان  اشتغال 
، گسترش دایره ارتباطات و آشنایی با افراد مختلف است که این امر موجب  گسترده تر

ایجاد آشنایی های بیشتر و تسهیل در امر انتخاب همسر آینده می شود. 
کشورهای غربی موجب  این ویژگی ها در مقابل سنت های متحجر و دیرپا به ویژه در 
گشایش معیارهای تازه و مهمی در انتخاب همسر شده است.2 اما باید توجه داشت که 
اشتغال بانوان مانند تیغ دولبه است؛ اشتغال زنان هرچند ممکن است تسهیل کننده امر 

ازدواج باشد، اما هیچ نقشی در تداوم آن ندارد.

2.  باقرساروخانی، مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران، سروش، 1375، ص 44.
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2. کسب استقالل

در جامعه مدرن، خانواده روز به روز در حال تنگ ترشدن است؛ هم از لحاظ جغرافیایی 
و هم از لحاظ دایره ارتباطی. در چنین محیطی، هنگامی که وظایف کاری هم تکراری و 
نسبتًا کسل کننده باشد، می تواند نیاز زن به ورود در عرصه های وسیع تر و کسب تجربه های 

نو را به همراه داشته باشد. 
نیاز به برقراری ارتباط با دیگران، او را از فضای خانه آزاد می سازد و به همین دلیل برای زنان 
لذت بخش است. هم چنین ارزش گذاری هایی که در فرهنگ مدرن در مورد استقالل مالی 
و اشتغال صورت می گیرد، باعث می شود که این احساس رضایت مندی به ویژه در دختران 

مجرد شاغل بیشتر شود.

3. کسب اعتماد به نفس سیاسی و اجتماعی

به باور برخی جامعه شناسان، زنان شاغل از جامع نگری بیشتری در حوزه های فعالیت 
شیوه  زنان  اینگونه  مثال  عنوان  به  هستند.  برخوردار  اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی، 
پس اندازکردنشان به صورت سپرده های بانکی و ... است. در حالی که بانوان غیرشاغل، 
بیشتر با خرید طال به پس انداز می پردازند. از سوی دیگر زنان شاغل، احساس مسئولیت 
پرورش  و  کار  روانی  نیاز  به  پاسخگویی  چون  دارند،  بیشتری  سیاسی  و  اجتماعی 

استعدادهایشان، احساس اعتماد به نفس و خودمثبت پنداری بیشتری دارند.1

4. تحوالت هویتی

از پیامدهای جدی اشتغال، تغییر در ارزش ها و اولویت ها در زندگی بانوان است. نه تنها 
، میل به اشتغال را می توان  خود اشتغال نشان دهنده این تغییر هویتی است بلکه باالتر
و  به علت پذیرش دو نقش خانگی  زنان  زیرا  زنان دانست؛  در  تغییرات هویتی  نتیجه 
اجتماعی و مسئولیت های آن دو و از سوی دیگر روحیه استقالل طلبی و ُمزدبگیری، به 
مرور ارزش ها و انتظاراتشان تغییر می کند و میان دو کشمکش و نسبت میان خانواده و کار 

دچار تعارض می شوند.2

5. ات ایر سن ازدواج و بی رآبتی به آن 

که اشتغال،  کید بر نقش عناصر فرهنگی، اعتراف به این امر دارند  صاحب نظران با تأ

، شماره 1،  1.  فاطمه اکبرنیا، مقاله تاثیر و پیامدهای اشتغال زنان بر خود آن ها، نشریه الکترونیکی مدرسه نرجسیه سبزوار
تابستان 1389.

2.  اسماعیل بیابانگرد، روانشناسی نوجوانان، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1384، ص 149.

جایگزین دیگری برای ازدواج، فراروی زنان 
قرار می دهد. 

اقتصادی  مزایای  به دلیل  زنان غربی  در 
اشتغال، به تدریج رضایت و امنیت خاطر 
بیشتری در مقایسه با ازدواج سنتی برای 
فرد فراهم می شود و هم چنین دختران با 
ورود به اجتماع، شرایط سخت تری را برای 
دوست  چون  می دهند  قرار  خود  ازدواج 
ندارند با کسانی که اشتغال ثابت ندارند و 

یا جویای کار هستند، ازدواج کنند.3 

6. مشکالت جسمی و روحی

پرواضح است که انجام کار طاقت فرسا 
)اشتغال  یاد  ز ی  کار ساعات  با 
تمام وقت(، هر انسانی را خسته می کند 
امور  به  رسیدگی  به  کمتری  فرصت  و 
می دهد.  فرد  به  خانوادگی  و  شخصی 
این سختی و فشار در مورد زنان دو برابر 
دیگر  ضربه گیر  و  حائل  زنان  زیرا  است 

اعضای خانواده هستند. 
و اشتغال تمام وقت،  کار   ، از سوی دیگر
خسته  را  او  جسم  و  غمگین  را  انسان 
و  خسته  روح  خسته،  جسم  و  می کند 
افسرده می آفریند. عالوه بر آن تحقیقات 
فرانسه،  آمریکا،  مثل  کشورهایی  در 
لهستان، روسیه و سوئد نشان می دهد که 
کند،  کار  حتی اگر زن در خارج از خانه 
باز هم سنگین ترین وظایف مربوط به کار 
منزل به عهده خودش است و شوهرش او 

را یاری نمی دهد. 

7. ات ایر م احمف های جنسی و ب ه های 
اجتماعی

یکی از مشکالتی که کار و حضور زن در 
می کند،  تهدید  را  خانه  از  بیرون  فضای 
جنسی  و  روحی  مزاحمت های  مسأله 
است. این مسأله مزاحمت های جنسی به 
ویژه در کشورهای غربی که زنان حجاب 
کاملی ندارند و تفکیک فضای جنسیتی 
در محیط کار صورت نگرفته است، بیشتر 

به چشم می آید. 

جامعه شناسی  و  اسالم  نجفی،  بستان  حسین   .3
خانواده، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1383، ص 3.
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برآوردهای آماری نشان می دهد که پنجاه 
درصد زنان در محیط کار مورد آزار و اذیت 
)کالمی، فیزیکی و یا حتی چشم چرانی( 
قرار گرفته اند و تنها 5 الی 15 درصد از آن ها 
شکایت کرده اند که علت عمده آن ترس 

از دست دادن شغل بوده است.1

8. تأثیر منفی در ترزندان

از جمله مهم ترین آسیب هایی که اشتغال 
نامناسب و تمام وقت بر کودکان می گذارد، 
دوگانگی در تربیت است. مادران شاغلی 
به  را  بودنشان  فرزند  با  وقت  عمده  که 
اقوام  سایر  و  همسایه ها  مهدکودک ها، 
و  روش ها  ایده ها،  بی تردید  می سپارند، 
کودک تجربه  الگوهای تربیتی متفاوتی را 
خواهد کرد و این امر موجب دوگانگی در 

تربیت او می شود. 
و  تمام وقت  اشتغال  که  دیگری  تأثیر 
نامناسب بر فرزندان شاغل دارد، اختالل 
در تغذیه و رشد جسمانی فرزندان است. 
استفاده مادران شاغل از غذاهای آماده، 
بیات،  و  فریزشده  پخته،  نیمه  غذاهای 
چاقی،  قبیل  از  بیماری ها  انواع  موجب 
فرزندان  عقیم بودن  و  نازایی  و  مو  ریزش 

خواهد شد. 2

آسیب های  از  برون رفت  راهکارهای   *
شغلی

1. انتصاب شغل مناسب 

در  تکوینی  تفاوت های  که  پذیرفت  باید 
عبثی  و  بیهوده  امر  مردان،  و  زنان  وجود 
خلق  اختالفات  این  که  آن  چه  نیست، 
شده اند تا رفتار متفاوت متناسب با نیازها 

و اقتضائات ایجاد شود. 
براساس این حقیقت در تمامی جوامع، 
کار بر حسب جنس وجود  نوعی تقسیم 
دارد؛ یعنی برخی کارها ویژه زنان و برخی 
ماهیت  اما  است؛  مردان  ویژه  دیگر 
انجام  زن  یا  مرد  وسیله  به  که  کارهایی 

1.  مسعود آذربایجانی، مقاله  اشتغال زنان در جامعه، 
مجموعه مقاالت هم اندیشی مسائل و مشکالت زنان، 

جلد 2، دفتر مطالعه و تحقیقات، 1380، ص 997.
تربیت  کناری،  محمد  و  افشاری  کردار  یعقوب   .2

فرزندان، 1387،ص9۶.

می شود، در جوامع مختلف متفاوت است. بسیاری از آسیب هایی که زنان شاغل با آن 
درگیر هستند، ناشی از همین انتخاب نادرست است کارهای سخت و سنگینی مثل 
کارگری یا مهندسی معادن، رانندگی ماشین های سنگین، مسافرکش ها و یا حتی کارگری 
در رستوران ها و زمین های کشاورزی و کارخانجات صنعتی، ذوب آهن، حضور در ارتش 
و فعالیت های سنگین نظامی و تکاوری، هیچکدام با روحیه و توان روحی و جسمی زنان 

همخوانی ندارند، زیرا بر طبق منش اسالم، زن گل و ریحان است نه قهرمان.3

2. خودکنترلی و پرهی  از خودنمایی و تبرج

 ، ممکن است ملزومات زندگی شهری و اتفاقاتی مانند از دست رفتن سرپرست خانوار
بدسرپرستی و ... زنان را وادار به انتخاب کارهایی کند که با معیارهای کار صحیح از منظر 

اسالم هم خوانی نداشته باشد و فرد از روی اجبار معیشتی و حیثیتی کاری را برگزیند. 
در این صورت اولین گام و چاره، رعایت اخالق فردی و خودکنترلی است که در لسان 
یشه َوَقی به معنای حفاظت و مراقبت شدید  شریعت »تقوی« نامیده می شود. تقوی از ر
را در  کنترل درونی انسان ها  که  و فوق العاده است و در اصطالح قوه محرکه ای است 
مقابل شهوات، خطاها و سختی ها که در رأس آن ها کسب درآمدهای حرام است، به 

دست می گیرد.4 
است؛  هستی  عرصه  در  خداوند  حضور  به  توجه  خودکنترل،  و  تقوی  در  گام  اولین 
باور به حضور خداوند در عرصه هستی، انسان را از لغزش ها و خطاها دور می کند. 
که برای زنان در شارع مقدس بیان شده، برای زنان شاغل به  اخالقیات و شرعیاتی 

ی شدیدتر است. دلیل حساسیت جنسی و کار
حضور مداوم زن در عرصه هایی که ناگزیر از ارتباط با نامحرم است، همواره باید با رعایت 

کامل اخالقیات و شرعیات باشد و الزمه این کار توجه و یاد خداوند است.
از نظر شارع خودآرایی و استفاده از عطر و حتی جواهرات که برای زنان مستحب و حتی موجب 
تحصیل ثواب و پاداش است، تنها در محدوده خانه و برای محارم به ویژه شوهر تجویز شده 
است و زنانی که به دلیل معذوریت های شغلی، مجبور به حضور در اجتماع هستند، باید با 
حفظ حجاب کامل اسالمی و پرهیز از هرگونه خودنمایی و خودآرایی که هم در انتخاب لباس، 
هم در انتخاب رنگ ها، هم در نحوه سخن گفتن و هم در نحوه راه رفتن است، خودشان را در 

مقابل آسیب ها مصون نگه دارند. 

3. خود اشتغالی و کارآترینی

کارآفرینی به معنای تالشی است برای ایجاد ارزش از طریق شناخت فرصت های شغلی، 
مدیریت ریسک مناسب با آن فرصت ها، از طریق مهارت های مدیریتی و ارتباطی به منظور 
بسیج نمودن منابع انسانی، مالی و جنسی که برای به ثمررسیدن و تحقق یک پروژه الزم 
است؛ کارآفرین به شخصی می گویند که بهترین و آخرین موقعیت های اقتصادی و تجاری 

را کشف می کند و روش استفاده از این فرصت ها را می داند. 

3.  نهج البالغه، نامه 31، ص 405.
4.  ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ، قم ، دارالکتب اسالمیه ، 1374، ص 79.

کودکان  بر  تمام وقت  و  نامناسب  اشتغال  که  آسیب هایی  مهم ترین  جمله  از 
فرزند  با  وقت  عمده  که  شاغلی  مادران  است.  تربیت  در  دوگانگی  می گذارد، 
بودنشان را به مهدکودک ها، همسایه ها و سایر اقوام می سپارند، بی تردید ایده ها، 
کرد و این امر موجب  کودک تجربه خواهد  روش ها و الگوهای تربیتی متفاوتی را 

دوگانگی در تربیت او می شود. 
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یکی از بهترین راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی اشتغال زنان، کارآفرینی توسط 
خودشان است. در این روش کارفرما به دلیل آشنابودن با شرایط و روحیات زنانه و همچنین 
استقاللی که در بحث مدیریت هزینه و منابع انسانی دارد، از حالت تسلط مردانه خارج 
زنان حاصل  برای  نتیجه اجبار  که در  و مزاحمت هایی  نتیجه آسیب ها  و در  می شود 

می شود، به میزان چشمگیری کاهش می یابد. 
برای خود ایجاد اشتغال می کند، ملموس تر است.  که فرد  این مسأله به ویژه در زمانی 
خوشبختانه امروزه مشاغل خانگی دایره گسترده تری پیدا کرده است؛ از گسترش موضوعات 
گرفته تا پرورش مواد غذایی و  گلیم، خاتم، معرق، سفال و ...(  در صنایع دستی )قالی، 

خوراکی )قارچ و ...( و بسته بندی آن ها و ...؛ 
این خوداشتغالی زنان عالوه بر آثار و منافع فردی، آثار اقتصادی وافری نیز برای جامعه به 
همراه دارد. تحقیقات نشان می دهد در کشوری مثل ژاپن و انگلستان، منافع این اشتغال 
زنان به اندازه ای بوده که زنان خوداشتغال نسبت به مردان 3 برابر افزایش جمعیت داشته اند.1 

4. بازنگری در قوانین مربوط به خانواده و خانه داری

یکی از عوامل گرایش مادران و همسران به اشتغال در فضای بیرون از خانه، سیاست های 
تبلیغی و ارزش گذاری های جامعه است که نشأت گرفته از قوانین نوشته شده و نشده 
کار زن در  که از منظر اسالم،  کار خانگی زنان است. در حالی  در بی ارزش جلوه دادن 
خانه شغلی است که دارای ارزش مادی است که حتی زن می تواند در ازای شیردهی و 
کارهای خانه تقاضای ُمزد داشته باشد؛ ارزش معنوی آن به اندازه حضور در جبهه های 

نبرد و جهاد است. 
عالوه بر آن تحقیقات در کشورهای غربی نشان می دهد که اگر دولت مجبور به پرداخت 
پول به زنان خانه دار در ازای کار خانه داری می شد، منافع بسیاری از صاحبان منافع جابه 
کمک می کند. او فرزند را در  کار خانه داری به طور مستقیم به جامعه  جا می شد.  زن با 
مدرسه و همسر را در شغل خود نگه میدارد و اعتراض های مرد نسبت به شغل را تخفیف 
می دهد. از آن گذشته باید دانست که خانه داری یک شغل است؛ شغلی بزرگ و مهم، 

حساس و آینده ساز و فرزندآوری یک مجاهدت است. 

5. توسعه مشاآل نیمه وقف، دوره ای و خانگی

تجربه عملی و آمار نشان می دهد که زنانی که وارد بازار کار می شوند، بیشتر به کارهایی رو 
می آورند که با کارهای خانه تناسب بیشتری داشته باشد و وقت بیشتری برای گذراندن با 
خانواده داشته باشند. پس با توجه به این اولویت های زنان در انتخاب شغل ها، می توان 
با گسترش مشاغل نیمه وقت و دوره ای با رعایت تمامی حق و حقوق و قوانین مربوط، این 

فرصت را برای آنان ایجاد کرد تا بیشتر در کنار خانواده باشند. 
توجه به سیره عملی زنان در صدر اسالم نشان می دهد که اشتغال پاره وقت و خانگی وجود 
داشته و برخورد ائمه معصومین با آن تشویق گونه بوده است که این امر نشان دهنده ترغیب 

و تأیید زنان به کارهای دوره ای و نیمه وقت است. 

6. تفکیک جنسیتی تضای کاری 

براساس دیدگاه اسالمی و به ویژه مذهب تشیع، بهترین چیز برای زن آن است که حریم حیاء 
و عفت را حفظ کرده و حتی االمکان از حضور فیزیکی در مکان های غیرضروری خودداری 
کند مثل عدم وجوب شرکت زن در نماز جماعت، نمازجمعه، تشییع جنازه و خود را کمتر 
در معرض دید نامحرمان و نگاه به نامحرم قرار دهد؛ اما همین دین، مسأله اشتغال را امری 

1. حسین بستان نجفی، اسالم و جامعه شناسی خانواده، انتشارات حوزه و دانشگاه، 1383، ص 320.

واجب شمرده است؛ با جمع این دو اصل 
می توان به این نتیجه رسید که با رعایت 
اصول خاص و تفکیک جنسیتی فضای 
ارتباطات  و  اختالط  از  جلوگیری  و  کار 
و  مادی  مزایای  از  هم  می توان  غیرلزوم، 
دنیوی اشتغال بهره برد و هم از فضایل و 
کار و فعالیت و هم دوری از  ثواب انجام 
کالم و  که به شدت در  بیکاری مذمومی 

سیره معصومین تقبیح شده است.

دوم: مشارکت سیاسی

که  زنان  اجتماعی  مسائل  دیگر  از  یکی 
آنان  تاریخ مورد دغدغه  از  برهه هایی  در 
نبوده و امروزه تبدیل به مساله جدی شده، 
مشارکت سیاسی آنها در تحوالت جوامع 
است. اگرچه که مساله شدن این موضوع، 
عمری کمتر از چند دهه دارد، ولی به دلیل 
اهمیت، تحلیلگران بحث های زیادی در 

باب آن نمودند. 

* مراد از مشارکت سیاسی

در تاریخ ایران، زنان همیشه جایگاه مهمی 
داشتند؛ هم از لحاظ قداست و حرمت 
و هم از لحاظ نقش آفرینی در سیاست؛ 
؛  چه به صورت پنهان چه به صورت آشکار
چه به صورت فردی و زنان صاحب نفوذ و 
قدرت، چه به صورت جمعی و کنشگری 
جمعی؛ از زنان نامی در تاریخ ایران می توان 
به گوهرشاد خاتون و شورش های مختلف 

علیه پادشاهان نام برد. 
اما وقتی از مشارکت سیاسی زنان حرف 
می زنیم از چه امری صحبت می کنیم؟ 
اگرچه در عرف موجود، همسانی، برابری 
اجتماع،  در  مردان  با  کنشگری  تشابه  و 
تصمیم سازی  در  جنس  و  نوع  لحاظ  از 
را  سیاسی  کالن  امور  بر  تاثیرگذاری  و 
باید  اما  می گویند،  سیاسی  مشارکت 
 3 سیاسی  مشارکت  از  مراد  که  دانست 

مورد می تواند باشد:

1. مشارکف آیرمستقیم 

در طول تاریخ مخصوصا در جوامع سنتی 
و دینی مثل ایران اسالمی، همواره زنان با 
تدبیر امور منزل و فراهم کردن زمینه ای برای 
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استراحت و رشد استعدادهای همسران 
فعالیت های  در  حضور  برای  فرزندان  و 
سیاسی و یا جنگ ها، در واقع مشارکت 
غیرمستقیمی در انجام این امور داشتند؛ 
جنگ ها،  در  نیز  حاکمان  رو  همین  از 
مقداری از غنائم را به همسران جنگجویان 

اختصاص می دادند. 

2. مشارکف جهادی

در برهه های مختلف تاریخ، زنان ایرانی 
بارها و بارها در بزنگاه ها، بدون آنکه به طور 
رسمی وظیفه ای بر دوش داشته باشند، به 
میدان آمده و کنشگری سیاسی کرده اند. 
، گرانی  برای مثال در جریان نهضت تنباکو
نان در زمان ناصرالدین شاه  و مهاجرت 
تحصن  مظفرالدین شاه،  زمان  در  علما 
مقابل مجلس در تهدید روس علیه ایران 
و جنگ تحمیلی، زنان حضور داوطلبانه 

و چشمگیری داشته اند.

3. مشارکف مدرن

 مشارکت رسمی به معنای اخذ مناصب 
و  اجرایی  امور  در  شرکت  حکومتی، 
رای گیری ها، عمر زیادی از لحاظ تجربی 
نداشته و در ایران از 4 دهه قبل آغاز شده 

است. 

* تاریخچه مشارکت سیاسی زنان ایرانی

که  بعد از بیان این سه نوع، باید دانست 
در  ریشه  ایرانی  زنان  سیاسی  مشارکت 
به  ربطی  و  داشته  تشیع  دینی  فرهنگ 

نهضت زنان اروپایی ندارد؛ اما از آنجایی که مشارکت بسیجی و غیرمستقیم زنان در ایران 
کیان مملکت بوده، در ادبیات علمی و رسمی اصوال  تاکنون با دو مولفه دفاع از دین و 
دچار سانسور و حذف شده و در نتیجه امروز کمتر زنی در ذهنش، زن ایرانی را یک فعال و 
کنشگر دائمی در همه عرصه های سیاسی می داند؛ زیرا اصوال شکل گیری تاریخ مشارکت 
سیاسی زنان در فضای علمی با تعاریف و بازخوانی تاریخی فمینیسم همراه بوده و صرفا بر 

مشارکت مدرن قابل صدق است.1 
مطالبه مشارکت سیاسی مدرن زنان با آغاز شکل گیری هسته های فمینیسم در ایران در 
زمان پهلوی دوم شروع شد. اوج این مساله را می توان تصویب حق رای زنان در اسفند 1341 

دانست که شروع رسمی مشارکت مستقیم آنها در امور سیاسی است. 
که بر روی عرف و ایجاد  حضور زنانی چون فرح و اشرف در دربار و تاثیرات و اقداماتی 
گذاشته اند، قابل مطالعه و بررسی  فرهنگ عامه برای حضور زنان در مشارکت سیاسی 
است. البته به نظر می رسد همزمان با تشویق دختران و زنان برای فعالیت های اجتماعی، 
نوعی بهره برداری سیاسی نیز وجود داشته چرا که زنان بهترین دستاویز برای ایجاد تغییرات 

اجتماعی و احساس رضایت الیه های مختلف جامعه به حساب می آیند. 
همزمان با آغاز مبارزات امام خمینی)ره(، یکی از دغدغه های انقالبیون حضور زنان محجبه 
و مذهبی در دانشگاه بود؛ از این جهت مدرسه رفاه را ایجاد کردند تا دختران مذهبی بتوانند 

به واسطه تحصیل در این مدارس به دانشگاه راه پیدا کنند. 
حضور دختران محجبه در دانشگاه را می توان عامل موثری بر آغاز مشارکت سیاسی مدرن 
کنشگری و  زنان دانست. در اینجا حجاب دختران مذهبی خود به صورت مولفه مهم 

مشارکت سیاسی در دانشگاه و اجتماع به حساب می آید. 
فعالیت سیاسی  به  نیز  زنان خانه دار  و  کنار قشر دانشگاهی، دختران دانش آموز  البته 
می پرداختند. تا قبل از انقالب فعالیت زنان مسلمان را به لحاظ حضور و کثرت می توان 
کامال شبیه و دوشادوش مردان شمرد، اما از لحاظ جنس حضور با توجه به جامعه سنتی 
مذهبی قبل از انقالب، مشارکت مبتنی بر حضور بسیجی و غیرمستقیم بوده است و هر 
چه به پیروزی انقالب اسالمی نزدیک می شویم، حضور در صحنه اجتماعی زنان مسلمان 

و مشارکت مستقیم آنها بیشتر می شود و گاه حتی زنان پیشگام می شوند. 
مرضیه دباغ با وجود آنکه مادر چند فرزند است، رهبری برخی از مبارزات را به عهده گرفته و 
در زندان شکنجه های بسیاری سختی را به همراه دخترش متحمل می شود.  از سوی دیگر 

، معرفت، شماره 8۶، 1383. 1.  رضا رمضان نرگسی، تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
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جریان فمینیسم منصوب به دربار و جریان روشنفکری نیز خواهان گسترش مشارکت زنان 
به معنی تصدی سمت های رسمی بوده و در دوران پهلوی دوم، وزیران و نمایندگان زن 
وارد عرصه سیاست ورزی می شوند. با ظهور انقالب اسالمی اگرچه که جریان فمینیسم در 
مقام نظر همچنان به فعالیت خود ادامه می داد، اما جریان انقالبی توانست در مقام عمل و 
مبتنی بر ضرورت و اقتضائات روز جامعه، زنان را به عرصه های مختلف مشارکت سیاسی 
و اجتماعی وارد نماید. حضور چشمگیر زنان در رفراندوم جمهوری اسالمی، اولین تجربه 

گسترده مشارکت مستقیم زنان در مسائل سیاسی به حساب می آید. 
، پرستار یا امدادگر وارد جبهه ها  با شروع جنگ تحمیلی، برخی از زنان در پوشش خبرنگار
شده و گروه کثیری از آنها در پشت جبهه ها، اقدام به تدارک ملزومات جنگ، تشویق فرزندان 
و همسران به نبرد و پرستاری از مجروحان می پرداختند.به طور خالصه می توان اذعان کرد 
که بعد از انقالب اسالمی، زنان با حفظ نقش های سنتی خود در خانواده، تاثیرات شگرفی 
در مسائل سیاسی و اجتماعی برجای گذاشته و بارها به صورت مشارکت مستقیم، وارد 

عرصه انتخاباتی و تصمیم سازی شده اند.
البته همچنان در ایران رویکرد عملی میانه و متعادلی در مورد اخذ مناصب سیاسی توسط 
زنان به چشم نمی خورد. حضور دختران و زنان در تشکل های دانشجویی و فضاهای سیاسی، 
انگیزه و عالیق سیاسی زیادی را در بین آنها گسترش داده که به انباشتگی نیروی زن عالقمند 
به مشارکت سیاسی در جامعه امروزی منجر شده است؛ اما به دلیل عدم بستر مناسب برای 
فعالیت، عدم به کارگیری در مناصب صحیح و همچنین نگاه فرهنگی سنتی به جایگاه زن 
و امر سیاسی به مثابه امر منفی، وضعیت مطلوبی در مورد منصب گیری زنان در امور اجرایی به 

چشم نمی خورد.
، عدم بستر قانونی مناسب برای پرورش و تربیت زنان سیاسی  یکی از دالیل مهم این امر
است؛ قانون ریاست جمهوری بعد از 44 سال هنوز در مورد رجل سیاسی، شفافیت الزم را 
ندارد. نهایت حضور زنان در مناصب کلیدی معاون ریاست جمهوری در امور زنان است؛ 
البته در اداره ها و نهادهای مختلف مدیران میانی زیادی از زنان حضور اما در سطوح کالن 

مدیریت سیاسی هنوز حضور زنان چشمگیر نیست.1

* ملزومات مشارکت سیاسی زنان

آنچه از حضور فعال زنان در طول تاریخ ایران می توان نتیجه گرفت، حضور زنان همیشه 

1.  همان.

سیاست  فضای  به  روح بخشی  موجب 
بوده است؛ بدون تقویت روانی و پشتوانه 
کنش های  از  بسیاری  زنان،  معنوی 

سیاسی محقق نمی شدند.
زنان مسلمان ایرانی با تربیت در مکتب 
شیعی، یا در سطح خانواده یا در سطح 
فعالیت  برای  هوا  همچون  اجتماع 
نوع  این  و  کردند  عمل  مردان  سیاسی 
باید  فعالیت،  جنس  لحاظ  از  فعالیت 
ظرفیت های  شده،  تبیین  درستی  به 
نهان آن آشکار شود و به درستی حفظ و 

گسترش یابد.
یخی زنان ایران، یک  این نوع مشارکت تار
که نباید در لوای  میراث ارزشمند است 
شود  فراموش  و  دفن  مدرن  مطالبه های 
بلکه باید ظرفیت های مهم آن شناسایی 
سیاسی  جدید  مطالبات  در  و  شود 
همین ظرفیت به روز شود. اما سوال این 
زنان  مدرن  سیاسی  مشارکت  که  است 

باید چگونه باشد؟
سیاسی  مشارکت  در  مساله  مهمترین 
و  شباهت ها  به  توجه  زنان  مستقیم 
تفاوت هاست؛ وقتی ما از اساس قائل به 
برابری و همسانی مدنظر غرب نیستیم، 
چگونگی  باید  نیز  سیاسی  مشارکت  در 
آن را بدانیم و مبتنی بر آن سیاستگذاری 
کنیم. یکی از مسائل مهم آن است که در 
برای مشارکت  سیاستگذاری های خود، 
سیاسی زنان در اموری که به خصوصیات 
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و صفات زنانه آنها نزدیک است، جایگاه 
به  نپرداختن  با  زیرا  باشیم  قائل  ویژه ای 
مظاهر زنانه جامعه، مرگ نوشدگی جامعه 

را شاهد خواهیم بود. 
جامعه  عرصه  در  باید  که  زنانه  مظاهر 
باشند،  داشته  ظهور  و  بروز  سیاست  و 
زنان  خلقت  محوریت  که  صفاتیست 
بوده و از ابتدا تاکنون زن را با این صفات 
نگاه  آسیب های  از  یکی  می شناختند. 
حضور  به  روشنفکرانه  یا  و  متحجرانه 
بی اهمیت  یا  و  حذف  زنان،  اجتماعی 
جلوه دادن این ویژگی های زنانه در عرصه 

سیاست است. 
سیاسی  مشارکت  در  زن بودگی  از  آنچه 
حائز اهمیت است، جلوه این امر است 
جامعه  بالندگی  و  رشد  به  می تواند  که 
از  نگاه  نوع  این  کند.  کمک  و سیاست 
نوعی ضرورت این نوع مشارکت سیاسی 
وجودی  و  حیاتی  امری  مصابه  به  زنانه 
و  هنجار  آنکه  ضمن  می کند.  صحبت 
مردم  به  سیاست  دنیای  از  ارزش شدن 

تسری می یابد. 
بنابراین مشارکت زنانه در اینجا به معنی 
سیاست  اهالی  در  زنانه  صفات  رعایت 
است تا در جامعه هنجار و فرهنگ شود 
و البته حضور مستقیم زنان با داشتن این 
تلقی  حیاتی  ضرورت  می تواند  صفات 
شود؛ زیرا که امروز مفهوم زنانگی خود دچار 
خلط معنا و دگردیسی شده است و گاه با 
زنان مرد شده مواجهیم که تنها در کالبد و 
جسم زنانه هستند؛ در این صورت کارکرد 

مدنظر این مفهوم را نخواهیم داشت. 
سیاست  در  باید  زنانه  مفهوم  یا  بنابراین 
حضور جدی یابد که هم مردان و هم زنان 
کنند و یا برای  می توانند آن را نمایندگی 
تسریع این مفهوم، زنانی با این صفات و 
کالن  سطوح  در  مستقیم  حضور  ویژگی 

مدیریتی یابند.
در  می تواند  که  زنانه  صفات  از  برخی 
باشد  فاید  مفید  آنان  سیاسی  مشارکت 
: وحدت بخشی حول مفاهیم  عبارتند از
دلسوزی،  و  مهربانی  اخالقی،  و  انسانی 
نوع  هر  با  جامعه  آحاد  همه  به  توجه 

نگرش و نگاهی، توجه به لطافت موجود در جامعه، توجه به زیبایی و هنر به مثابه نمود 
زیبایی در سیاست، توجه به گفتگوی مادرانه به معنای نگاه حداکثری به تفاوت نگاه  ها، 
توجه به کثرت و تفاوت ها در جامعه و پذیرفتن آنها، برقراری رابطه و برقراری پیوند با افکار 
مختلف، توجه به ایجاد نگاه جزءنگر در امر سیاست، توضیح و توصیف کردن امر واقع در 
سیاست و پرهیزکردن از کلی گویی و یا کتمان و عدم بیان آن، ایجاد فضای صداقت و 
اعتماد در سیاست، بروز و بیان انتظارات امر سیاسی از مردم و حاکمیت، تقویت احساس 
همدلی و همدردی بین اهالی سیاست و سیاستمداران تا گسترش عام بین مردم، ایجاد 
فضای تایید و تصدیق برای هنجارها و ارزش های فرهنگ های نو یا فرهنگ های قدیمی 
در بین سیاستمداران و آحاد جامعه، لحاظ کردن رویکرد تاریخی در امر سیاسی، ایجاد 
فضای واقعی و دسترسی مشخص برای بیان و نظرات مردم به اهالی سیاست و یا بین 
سیاستمداران، توجه به گفتمان سازی و علوم زبان شناسی در امر سیاسی، نشر و گسترش 
ادبیات توام با ابراز احساس در گفتگوی بین مسئولین و مردم، ایجاد ارزش ها و هنجارهای 
نشاط بخش و حفظ آنها، گسترش ادبیات بازخوانی حضور زنان در عرصه اجتماعی در 

تاریخ تمدنی ایران.

سه: تفکیک زنان شرقی و غربی

در طول تاریخ تفکیک روشنی میان دو خطه غرب و شرق و فرهنگ های مربوط به آنان 
وجود نداشته است؛ با ظهور دوران مدرنیته و خلق دهکده جهانی، اربابان رسانه جوامع 

مختلف بشری را در دو دسته توسعه یافته و عقب مانده دسته بندی کردند. 
از آنجایی که غرب منشا تولد مدرنیته و تمام مولفه های توسعه یافتگی از منظر آن بود، 
یج رویکرد توسعه یافتگی غرب به تمام جهانیان القا شد. از سوی دیگر جوامع  به تدر
گرفته  قرار  تمسخر  مورد  ابراهیمی،  ادیان  و  سنت ها  به  بیشتر  تعبد  دلیل  به  شرقی 
از منظر  که  از این رو طبیعی بود  گشت.  آنان با صفت عقب مانده خطاب  و فرهنگ 
برخوردار  کمتری  کرامت  از  زنان غربی  به  زنان شرقی نسبت  بین المللی،  سازمان های 
بوده و تالش هایی برای نزدیک کردن پوشش، رفتار و ذهنیات آنها به زنان غربی توسط 

رسانه ها صورت گیرد.
در داخل ایران نیز گروهی از روشنفکران و سرسپردگان غرب، با تکرار این مساله، سعی کردند 
تا عوامل عقب افتادگی ایرانیان را تبیین کرده و راه حل هایی درباره شبیه شدن هرچه بیشتر 
فرهنگ ایرانی به غربی ارائه دهند. برخی از این افراد معتقدند که عقب افتادگی ایرانیان، از 
یك سو به عوامل اقلیمی و از سوی دیگر به عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی 

و دینی مربوط می شود.1 
عقب ماندگی زنان ایرانی از نظر این افراد، بیشتر از جنبه های مالی و اقتصادی، مربوط به 
مناسبات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی است. از نظر اینان، حضور پررنگ دین و هنجارهای 
آن مثل حجاب در جامعه، فرهنگ ایرانی را در نقطه مقابل عقالنیت انسانی، سکوالریزم 

اجتماعی و پلورالیسم سیاسی، یعنی سه عنصر بنیادین تمدن مدرن قرار می دهد. 
مقوله دیگر بحث اشتغال و کسب درآمد زنان است که بازهم به دلیل سیطره تفکرات سنتی 
و دینی در ایران، بانوان ایرانی را از زنان غربی دور ساخته است.  از این منظر تنها راه حل 
مسأله  عقب ماندگی زنان ایرانی، واردکردن ارزش های مدرنیسم به جامعه  ایران و تبعیت 

همه جانبه زنان ایرانی از زنان غربی است.2 
در نقد این نوع نگاه باید دانست که به اعتراف همین تحلیلگران، تولد تمدن مدرن غربی 
بی سابقه نبوده و مبتنی بر همان افسانه گرایی یونانی و رومی است؛ این در حالی است که 

1.  کاظم علمداری، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟، نشر توسعه، 1379، صص 19 و 20.
2. همان، ص 47.
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فرهنگ عقالنیت محور ایرانی و اسالمی از همان ابتدا نیز  در مقابل تفکر باستانی ایستاده و 
از جایگاه اجتماعی و حقوق زنان در جامعه دفاع کرده است. 

ثانیا دوگانه سازی شرقی و غربی و کنار هم قراردادن زنان ایرانی با جوامع دیگر مشرق زمین، 
همانقدر غیرواقع بینانه است که ادعای عقب ماندگی آنها غیرقابل سنجش؛ به عبارت 
دیگر بر اساس چه میزان و معیاری، مبانی غربی و فرهنگ زنان آن به عنوان الگو برای زنان 

دیگر جوامع معرفی می گردد؟ 
کشورها خودداری  کلی درباره  تمام  که اغلب نظریه پردازان از ارایه  نظریه   ثالثا در عصری 
کرده و شرایط هر کشوری را جهت مطالعه  عوامل و موانع توسعه یافتگی آن بررسی می کنند، 
نمی توان نظریه های مربوط به دهه  19۶0 درباره پیچیدن یك نسخه  واحد جهت توسعه و 

رشد کشورها را مطرح ساخت. 
رابعا برخالف تصور تحلیلگران این عرصه، رسالت دین نه صرفا ایجاد وحدت و همبستگی 
در جامعه بلکه ارائه مدل کامل زیستی است که نمی توان بدون توجه به آن مدل، صرفا از 
دین برای مقاصد اجتماعی بهره جست. به بیان دیگر زمانی دین می تواند در جامعه ای 
اتحاد و توسعه ایجاد کند که افراد ملزم به انجام هنجارها و ارزش های مربوط به آن باشند؛ 

در غیر این صورت، صرفا پوسته ای ظاهری از دین باقی خواهند ماند. 
خامسا بسیاری از این تحلیلگران به دلیل شبیه سازی بین اسالم و مسیحیت است که 

تقید به ارزش های دینی را مانع توسعه زنان و مردم ایرانی معرفی می کنند.1 

3.مسائلحوزهفراغت

یکی از حوزه مسائل جدیدی که در مورد زنان مطرح می شود، حوزه فراغت است. اوقات 
فراغت یکی از مسائل دیرینه ای است که در طول تاریخ همواره بشر با آن روبرو بوده و مکاتب 

مختلف، راه هایی را برای گذران آن پیشنهاد داده اند. 
زنان در ایران نیز در برهه هایی از تاریخ و وابسته به شرایط، راه های مختلفی برای تفریح 
و گذران اوقات فراغت خود داشته اند؛ اما این موضوع به دلیل محدودبودن، هیچگاه به 
مساله ای درباره زنان تبدیل نشد؛ ظهور حوزه های جدید فراغت زنانه مثل حوزه های هنری 
و ورزشی در سده اخیر باعث شده تا این موضوع نیز امروزه به عنوان یکی از مسائل نظری 

جدی، مورد توجه تحلیلگران قرار گیرد.

الف(تاریخچهفراغتزنانایرانی

تحلیل سفرنامه ها، خاطرات و کتب تاریخی مرتبط با ادوار مختلف تاریخ ایران، ما را قادر 
به شناخت فعالیت های فراغتی زنانه می سازد. به طور کلی باید گفت که زنان ایرانی همواره 

دستی بر هنر داشته اند و کمال و ُحسن وجودی شان را از طریق هنرورزی نشان می دادند.
هنرهایی مثل فرش بافی، قالب دوزی، مخمل بافی، گالبتون دوزی، نخ ریسی، سبدبافی و 
ریسمان بافی از مهمترین مشغولیت های زنانه در طول تاریخ این کشور بوده که هرکدام به 

1.  اکبر اشرفی، معرفی و نقد کتاب چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟، فصلنامه مطالعات ملی، تابستان 1382، 
شماره 1۶.

نوعی تفریح نیز به حساب می آمدند؛ غیر 
این اشتغاالت، برخی از مهمترین راه های 
گذران اوقات فراغت توسط زنان ایرانی در 

2: طول تاریخ عبارتند از

یک: بازارگردی

و  گشت  همواره  زنان  تفریحات  از  یکی 
محصوالت  تماشای  و  بازارها  در  گذار 
تردد  به  زنان  عالقه  است.  بوده  تجاری 
مایحتاج  تهیه  منظور  به  تنها  بازارها،  در 
خانه نبوده و عواملی چون ارضای حس 
کنجکاوی، مصاحبت با انبوه زنان آشنا و 
بیگانه، آسودن از رنج های خانه در مدت 
اخبار  شنیدن  ذوق  و  بازار  در  حضور 
بیشتر  عالقه  این  به  غریب،  و  عجیب 

دامن می زده است.  

و  عزاداری  مراسمات  در  شرکت  دو: 
تعزیه خوانی

در  زنان  حضور  می توان  قطع  طور  به 
روضه های خانگی یا تعزیه های خیابانی را 
مهمترین فعالیت اجتماعی آنها در حوزه 

گذران اوقات فراغت دانست. 
، در هر محله و  برای مثال در دوران قاجار
برسر هر گذری، تکیه ای وجود داشت که 
مردم در ماه های محرم و صفر به برپایی 
می پرداختند.  آن  در  روضه خوانی  مراسم 
عالیق  از  تعزیه  مشاهده  همچنین 
حساب  به  ایرانی  زنان  وصف ناپذیر 

می آمده است. 
از  توبه  برای  نیت  اخروی،  اجر  کسب 
معاصی، افزودن بر اطالعات دینی، دیدن 
رجال و بزرگان، لذت در جمع واقع شدن و 
مشارکت در طبخ و تناول غذا از مهمترین 
انگیزه های حضور زنان در این مراسمات 

به حساب می آمده است.

سه: زیارت اهل قبور و امام زادگان

هرچند شیعیان عالقه خاصی به زیارت 
ع( و عتبات عالیات دارند،  حرم امام رضا)
 ، مسیر خطرات  و  راه  دوری  دلیل  به  اما 

2.  سمیه سادات شفیعی، نگاهی جامعه شناختی به 
، فصلنامه علوم اجتماعی  فراغت زنان در دوران قاجار

شماره ۶۶، پاییز 1393.

از منظر سازمان های بین المللی، زنان شرقی نسبت به زنان غربی از کرامت کمتری 
به  آنها  ذهنیات  و  رفتار  پوشش،  نزدیک کردن  برای  تالش هایی  و  بوده  برخوردار 
زنان غربی توسط رسانه ها صورت گیرد. در داخل ایران نیز گروهی از روشنفکران و 
سرسپردگان غرب، با تکرار این مساله، سعی کردند تا عوامل عقب افتادگی ایرانیان 
را تبیین کرده و راه حل هایی درباره شبیه شدن هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی به غربی 

ارائه دهند.
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عزیمت به این مکان ها برای زنان مشکل 
بود؛ از این رو زنان معموال زیات امام زادگان 
محلی را برای گذران اوقات فراغت و طلب 
حاجت و تجدید روحیه ترجیج می دانند.  
این مساله آنقدر اهمیت داشت که حتی 
مردان  ورود  از  امام زادگان،  از  برخی  در 
جلوگیری می شد تا زنان به راحتی بتوانند به 

زیارت و عبادت بپردازند. 

چهار: مسافرت

اگرچه در گذشته شرایط سفر با سختی های 
زنان همواره  بوده است، ولی  روبرو  زیادی 
همسفران خستگی ناپذیری بودند و عالقه 
مفرطی به سیر و سفر داشتند. از آنجایی که 
این مسافرت ها غالبا به قصد زیارت، دیدار 
فامیل و یا مهاجرت انجام شده، در آنها 
کشف  کمتر قصد خوش گذرانی و لذت 
به چشم می خورد که از این بابت برخی از 
تحلیلگران، سفر را در زمره فعالیت های 

فراغتی زنان ایرانی ذکر نمی کنند.

پنج: استحمام

استحمام در حمام های عمومی برای زنان 
عالوه بر لذت استحمام و شادابی جسم، 
سبب دیدار زنان دیگر و مراودات طوالنی 
بوده است. زنان گاهی تمام روز را در حمام 
مشغول هم صحبتی با یکدیگر و همچنین 
آرایش ناخن ها و موهایشان می شدند. آنها 
همچنین از این طریق، از تمام اخبار مثبت 

و منفی محله و جامعه باخبر می شدند.

شش: شرکت در میهمانی ها

دورهمی های زنانه ای به بهانه های مختلف 
دیدن  نذری،  غذای  پخت  همچون 
زایمان و  پاتختی، حمام  جهیزیه عروس، 
قاشق زنی نوروز در شهرهای مختلف ایران 
برگزار می شد و زنان با اشتیاق از ساعت ها 
یا روزها قبل برای حضور در آنها آماده شده 
میهمانی ها،  این  در  می کردند.  آرایش  و 
و  شده  حاضر  زنان  خود  از  خوانندگانی 
وجود  به  حضار  برای  را  شادی  فضای 
سر  آرایش  و  لباس  به رخ کشیدن  می آورد. 
و صورت، یکی از مهمترین دغدغه های 

حضور زنان در اینگونه مجالس بود. 

ب(فراغتهایمعاصرزنانایرانی

گسترش ابزارهای ارتباطی و  تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون وقوع انقالب اسالمی، 
همچنین ظهور عرصه های جدید فراغت و سرگرمی)متاثر از سبک زندگی مدرن(، زنان 
امروزه هم گزینه های بیشتری برای گذران اوقات فراغت خود در پیش دارند و هم آزادی و 
فضای بیشتری برای پرداختن به سرگرمی های فردی و گروهی. برای نمونه می توان به دو مورد 

از مصادیق امروزی فراغت زنان ایرانی اشاره کرد:
یک: ورزش1

، ورزش چه در سطح مقدماتی و چه در سطح حرفه ای آن، مساله   تا پیش از سده اخیر
زنان برای پرکردن اوقات فراغت به حساب نمی آمد.  اجباری شدن ورزش   در مدارس 
که دختران و زنان را با مقوله ورزش و تربیت بدنی انس  گامی بود  در سال 130۶  اولین 
وجود  بانوان  حرفه ای  ورزش  برای  یادی  ز امکانات  نه  دوران  این  در  هرچند  بخشید؛ 
داشت و نه مربی و باشگاه خاصی؛ نخستین حضور ورزشکاران زن ایرانی در عرصه 

حرفه ای به دهه بیست می رسد. 
پس از آن بانوان ورزشکار به تدریج راه مرزهای خارجی و رقابت های برون مرزی را هم هرچند 
به صورت اقلیت پیدا کردند. پیش از انقالب اسالمی، قهرمانی تیم ملی والیبال بانوان ایران 

در رقابت های آسیایی بزرگ ترین موفقیت بانوان ورزشکار ایرانی در آن سال ها بود. 
البته در آن دوران نیز دیدگاه های تعصبی خانواده ها و عدم حمایت حاکمیت، همچنان 
مانع رشد و پیشرفت چشمگیر ورزش در بین زنان می شد. موانع متعدد بر سر راه بانوان و 
دختران جهت انجام فعالیت های ورزشی مانع از رشد جمعیت ورزشکاران خانم در ایران 
شد و متعاقب آن مقایسه َکّمی بانوان و مردان ورزشکار شرایطی به وجود آورد که بر مبنای آن 
امکانات و تسهیالت ورزشی در ابعاد بسیار وسیع تری به مردان اختصاص می یافت که این 

خود آغاز تبعیض جنسیتی در ایران بود. 
با پیروزی انقالب اسالمی و بر اساس شرایطی که در دهه شصت به وجود آمد، ورزش بانوان 
همچون آقایان، با وقفه روبرو شد. در این سال ها دامنه وسیع بی تحرکی نه تنها رقابت های 
برون مرزی که رقابت های داخلی را نیز در برمی گرفت. در این سال ها نه قهرمانی برای ورزش 
بانوان وجود داشت و نه توفیقی در رقابت های آسیایی و جهانی و حتی تورنمنت های 
مختلف رقم خورد. در این دهه به دلیل شرایط حاکم و متاثر از جنگ بر جامعه، میل و 

1.  هیلدا حسینی خواه، تاریخچه ورزش بانوان در ایران، روزنامه جام جم، 2۶ مهر 1397.
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اشتیاق از سوی بانوان و دختران به سمت ورزش کم شده و حضور آنان در باشگاه های 
ورزشی به شدت کم رونق شد. 

با پایان یافتن جنگ، اتفاقات مهمی در جهت ورزش بانوان رخ داده و این بار به صورت 
، ورزش به یکی از دغدغه های بانوان ایرانی تبدیل شد. تشکیل تیم های ملی، آغاز  جدی تر
استعدادیابی های مختلف، برگزاری رقابت های مختلف کشوری، استانی و منطقه ای و 
اعزام بانوان ورزشکار و تیم های بانوان به رقابت های برون مرزی اتفاقات مهمی است که 

نویدبخش آینده ای طالیی برای ورزش بانوان بود. 
همزمان در تمام ساختارهای آموزشی مثل مدارس و دانشگاه ها نیز زیرساخت های الزم 
از  این دوران  در  تیراندازی  و  تعبیه شد. رشته هایی همچون شطرنج  بانوان  ورزش  برای 
جایگاه بهتری در میان رشته هایی که برای بانوان اعزام برون مرزی داشتند؛ برخوردار بودند؛ 
، فوتسال، فوتبال و ... را وارد کارزار برای  اما گذشت زمان رشته های دیگر همچون تکواندو
بانوان کرد. از این زمان به بعد بانوان ایرانی به رقابت های آسیایی رفتند، پرچمدار المپیک 

شدند و حضور در رقابت های جهانی را تجربه کردند.
، مساله ورزش زنان وجهه پررنگ تری به خود گرفته و فدراسیون های مختلفی  در دو دهه اخیر
از سوی دولت ها متولی رسیدگی به آن شدند. اعزام بانوان ورزشکار به رقابت های برون مرزی 
در رشته های جدیدی مثل فوتسال، فوتبال و والیبال از مهمترین دستاوردهای این دوره 
است. در دهه هشتاد بیشتر از هر زمان دیگری پای مدرسان و مربیان خارجی به ورزش 

بانوان ایران باز شد. 
ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی که پیش از این فقط جهت حضور در رقابت های 
کشور می رفتند، این بار برای برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی و  مختلف به خارج از 
تمرینی و البته دوره های آموزشی راهی آن سوی مرزها شدند که این نشان دهنده اعتماد 
بیشتر به ورزش بانوان و بازترشدن راه بود. در حوزه های داوری و مربی گری در رشته های 

گوناگون ورزشی نیز برای بانوان اتفاقات قابل قبولی رخ داد. 
دهه نود، دهه ای طالیی برای ورزش بانوان بود؛ در این دهه، مدال های جهانی بیشتری به 
سبد ورزش بانوان ایران اضافه شد و بانوان ایرانی در رقابت های المپیک و پارالمپیک خوش 
درخشیدند. در این دهه ورزش بانوان ایران بیشتر از هر زمان دیگری طعم »نخستین« ها را 
چشید. نخستین سهمیه المپیک ایران در رشته پینگ پنگ، نخستین بانوی معلول ایرانی 
کاراته،  که هر دو سهمیه المپیک و پارالمپیک را به دست آورد، نخستین مدال جهانی 
نخستین قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان در آسیا و نخستین مدال در المپیک و چندین مورد 

.  بعد از مشاهده همه اینها  قابل توجه دیگر
اسالمی،  انقالب  که  کرد  اذعان  می توان 
ورزش را به یکی از مهمترین عرصه های 
فراغتی زنان و دختران این سرزمین تبدیل 
کرد و زنان را نسبت به سالمت جسم شان 

بیش از پیش دغدغه مند ساخت.
دو: ادبیات و رسانه1

اگرچه در طول تاریخ، شاعرانی از میان زنان 
کردند،  ایرانی سربرآورده و جهان را روشن 
کرد که برخالف هنرهای  اما باید اعتراف 
به  مربوط  هنرهای  خیاطی،  مثل  دستی 
امور  به عنوان  هیچگاه  رسانه،  و  ادبیات 
گرفته نمی شده  فراغتی برای زنان جدی  
این  دلیل  مهمترین  بتوان  شاید  است.  
مساله را عدم وجود زیرساخت الزم برای 
مختلف  عرصه های  در  زنان  حضور 
هنری و رسانه ای دانست. البته این مساله 
در  و  نداشته  ایرانی  زنان  به  اختصاصی 

غرب نیز ریشه دارد. 
در  چه  زنان  غرب،  در  تئاتر  تاریخ  آغاز  از 
عرصه  بازیگری و چه در حوزه  نویسندگی، 
می شدند. داشته  نگه  دور  صحنه  از 
یونان  بزرگ  نمایش نامه نویسان  گرچه 
شخصیت های زن بسیار مقتدری، چون 
را  کلمنتسترا  و  مده آ،  الکترا،  آنتیگونه، 
آفریده اند، اما نقش این زنان را در صحنه به 
مردان بازیگر سپرده اند تا با گذاشتن صورتک 

بر چهره و تغییر صدا آن ها را بازی کنند. 
به  زنانه،  شخصیت های  این  عالوه  به 
استثنای شخصیت های اوریپید، اغلب 
از دیدی مردانه و با کلیشه های رایج نوشته 
از  زنان  محرومیت  روند  است.  می شده 
حضور در صحنه حتی در قرن شانزدهم و 
در زمان ملکه  قدرتمندی چون الیزابت نیز 
ادامه داشته است و همچنان پسران جوان 

نقش زنان را ایفا می کرده اند. 
آن چه که در طول زمان در این محرومیت 
نقش مهمی بازی می کرد، مساله اخالق 
بود، که حتی آن زمان که هنوز اروپا تحت 
زنان  بود،  درنیامده  مسیحیت  تسلط 

1.  فرشته وزیری نسب، زنان و حضور در عرصه نمایش، 
مجله هنر و اقتصاد، شماره اول، 1۶ تیر 1400.
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می داشت؛  نگه  دور  نمایش  حوزه  از  را 
نمایش های  ظهور  با  بعد،  قرن  چند  اما 
پدیدار  تئاتر  از  شکلی  مذهبی-اخالقی، 
کلیسا ها  صحن های  در  بیشتر  که  شد 
اجرا می شد. جالب توجه است که بدانیم 
که  نمایش،  از  شکل  این  شکل گیری  در 
می شد،  محسوب  تئاتر  برای  رنسانسی 

زن ها نقش ویژه ای داشتند. 
را  دست  این  از  نمایشی  متون  اولین 
از  یکی  در  »روز ویتا«  نام  به  راهبه ای 
صومعه های آلمان در گاندرزهایم در اواخر 
می توان  هم زمان  است.  نوشته  دهم  قرن 
نشانه هایی از تئاتر و همچنین حضور زنان 
در آن در کشورهایی مثل فرانسه، اسپانیا و 

لهستان را پیدا کرد. 
غیر از اینها در طول تاریخ تئاتر تا قرن بیستم 
به  چندانی  اثر  نمایشنامه نویس  زنان  از 
چشم نمی خورد. حتی در قرون هجدهم 
انقالبی  حرکت های  دوران  که  نوزدهم،  و 
در اروپا و جنبش رمانتیسیسم است، کمتر 
می توان  را  مشهوری  زن  نمایشنامه نویس 

پیدا کرد. 
نقش  در  بیشتر  زنان  دوره ها  این  در 
شده اند.  ظاهر  مردان  متون  بازیگری 
که زنان در سطح  تنها در قرن بیستم بود 
وسیع تری به صحنه تولید تئاتر راه یافتند 
و توانستند آثار نمایشی خود یا دیگران را 

کارگردانی کنند.
کین  و سارا  کریل چرچیل  کسانی مانند 
کارگردانی  نه تنها نمایشنامه نوشته اند و 
و  تئاتر  مضمونی  تغییر  بر  بلکه  کرده اند، 
بازیگری نیز تاثیر قابل توجهی گذاشته  و 
آن را از قید و بند  سنت های مردساالرانه 
و سنتی رهانیده اند. در حوزه بازیگری نیز 
زنان به موفقیت های چشمگیری دست 

یافته و شهرت جهانی پیدا کردند.
در  ایران  در  تماشا خانه  تاسیس  آغاز  در 
هنری  کامال  تئاتر  شمسی،   12۶3 سال 
در  حضور  اجازه  حتی  زنان  و  بود  مردانه 
را  نمایش ها  تماشای  و  تماشا خانه ها 
اصفهان  در   12۶7 سال  در  نداشتند. 
ارمنی نشین  محله  در  جوانان  از  گروهی 
تاسیس  تئاتری  و  آمدند  هم  گرد  جلفا 

، که به سبک اروپایی بود، در ابتدا مردان نقش زنان را  کردند. در اجرای نمایش ها در این تئاتر
بازی می کردند، اما کم کم عده ای از زنان ارمنی هم به این گروه پیوستند. 

« اثر کابرل  نخستین نمایشنامه ای که با شرکت زنان در این تئاتر به اجرا درآمد نمایش »پیو
سوندوکیان بود. حضور زنان در تئاتر تهران هم تا سال ها بعد از گشایش تئاتر ممنوع بود. 
اولین حضور زنان بر صحنه در سال 1295 در نمایشی کمدی به کارگردانی حسن نصر در 
گراند هتل صورت گرفت، اما زنانی که در این نمایش بازی می کردند، بازیگران ترک، ارمنی یا 

یهودی بودند، و نمایش فقط برای تماشاگران مرد اجرا شد. 
زنان ایرانی مسلمان تا سال ها بعد بر صحنه حضور پیدا نکردند و اولین حضور آن ها هم با 
استقبال جامعه روبرو نشد. کانون بانوان، که در سال 1314 تشکیل شده بود، چند نمایش نامه 
با موضوع برابری خواهی زنان بر صحنه آورد. یک مجمع هنری دیگر در رشت هم به اجرای 
نمایش در خصوص مسائل زنان و با حضور بازیگران زن دست زد، اما این نمایش ها فقط 

در مجامع زنانه برگزار می شد. 
اولین تئاتر زنان به نام تئاتر سعادت که در سال 1310 راه اندازی شد با خشونت عده ای از 
تماشاگران روبرو شد. آن ها با سنگ و شالق و قمه به بازیگران هجوم می آوردند و سعی در 

بسته شدن تئاتر داشتند. 
تمام این مخالفت ها و خشونت ورزی ها نتوانست جلوی عالقه زنان برای حضور در عرصه 
ادبیات و هنر را بگیرد؛ در دوران پهلوی اگرچه زنان توانستند به عرصه های مختلف هنری 
مثل تئاتر و سینما راه پیدا کنند، اما حضور آنها صرفا ابزاری برای سوءاستفاده و لذت مردان 
بود؛ از این رو زنان نه از باب تفریح بلکه به مقاصد دیگری مثل تامین معیشت، تن به این 

کارها می دادند. 
با وقوع انقالب اسالمی و حذف نگاه ابزاری به زنان، عرصه های فراغتی بیشتری برای آنان در 
زمینه های مختلف هنری و رسانه ای باز شد. امروزه به خاطر گسترش مراکز آموزش هنری و 
دانشگاه ها، زنان بسیاری در این عرصه به فعالیت مشغولند و در بخش بزرگی از جامعه دید 

مردم به آن ها تغییر کرده است. 
امروز دیگر کسی نمی تواند حضور زنان و تاثیری که بر هنر نمایش در ایران گذاشته اند را انکار 
کند. بسیاری از زنان در دانشگاه های ایران هنر های نمایشی را تدریس می کنند و می کوشند 
تا مسائل و مشکالت زنان هم در نمایش ها انعکاس پیدا کند. حضور زنان بر صحنه تئاتر 
گر چه این حضور از نظر زمانی چندان طوالنی نبوده، اما به رغم  که  نشانگر این است 

یگری حضوری تاثیر گذار و درخشان بوده است.  همه موانع، در زمینه باز
در دوران معاصر حضور زن در هنر از هر دو منظر تولیدکنندگان محصول هنری و حضور 
، توسعه چشم گیری داشته است. خیل عظیمی از زنان و دختران در طی  در مضامین آثار
دهه های اخیر به آموزش هنر در رشته های مختلف هنری و اشتغال و فعالیت در این 

زمینه ها روی آورده اند. 
از سوی دیگر به لحاظ مضمونی نیز حضور زن در اثر هنری موضوع های اجتماعی عمیق و 
پراهمیت جدیدی را تجربه می کند؛ بدین معنا که موضوع های جدیدی از بازنمایی نقش زن در 

جامعه را در محصول های هنری می توان مشاهده کرد. 

ایران  در  نمایش  هنر  بر  که  تاثیری  و  زنان  حضور  نمی تواند  کسی  دیگر  امروز 
گذاشته اند را انکار کند. بسیاری از زنان در دانشگاه های ایران هنر های نمایشی را 
تدریس می کنند و می کوشند تا مسائل و مشکالت زنان هم در نمایش ها انعکاس 
گر چه این حضور از  پیدا کند. حضور زنان بر صحنه تئاتر نشانگر این است که 
نظر زمانی چندان طوالنی نبوده، اما به رغم همه موانع، در زمینه بازیگری حضوری 

تاثیر گذار و درخشان بوده است. 
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  تغییر ساحت توجه به مسائل زنان

نویسندگان
آفرینقائمی،لیالنیکویینژادو
سیدمحمدمهدیشرفالدین



دسته دیگری از مسائل مطرح شده درباره 
زنان، مسائلی هستند که اگرچه به عنوان 
تاریخ  طول  در  زنان  دغدغه  و  مساله 
حضور داشتند، ولی ساحت توجه به  آنها 
در برخی از ادوار تغییر کرده است. برخی از 

 : این مسائل عبارتند از

1.حجاب

مسائلی  مهمترین  از  یکی  حجاب 
روبرو  آن  با  تاریخ  طول  در  زنان  که  است 
داشته اند.  دغدغه  آن  به  نسبت  و  بوده 
امر  دانشمندان معتقدند پوشیدگی یک 
براساس  که  معنی  این  به  است؛  فطری 
حتی  یا  بشری  قوانین  اکتسابی،  رسوم 

احکام دینی شکل نگرفته است. 
میل به پوشش و حجاب بطور خاص در 
میان زنان موجب می شود تا آنان هنگام 
حضور در اجتماع، خود را بیش تر از مردان 
قوانین  که  نماند  ناگفته  البته  بپوشانند؛ 
بشری و احکام دینی در تغییر و تکمیل 

حجاب نقش بسزایی داشته است.
الف(تاریخچهحجاب1

یخی، در اکثر قریب  بنابر گواهی متون تار
جهان،  آیین های  و  ملت ها  اتفاق  به 
حجاب در بین زنان معمول بوده است؛ 
یخ، فراز و نشیب های  هرچند در طول تار

1.  عباس رجبی، تاریخچه حجاب و عفاف در ادیان و 
اقوام گذشته، مجله شمیم یاس، آبان 1384، شماره 32.

کمان، تشدید یا تخفیف یافته است، ولی  یادی را طی کرده و گاهی با اعمال سلیقه حا ز
هیچگاه بطور کامل از بین نرفته است. موّرخان به ندرت از اقوام بدوی که زنانشان دارای 

پوشش مناسب نبوده و یا به صورت برهنه در اجتماع ظاهر می شدند، یاد می کنند.2

یک: پوشش زن در یونان و روم باستان

دایره المعارف الروس درباره پوشش زنان یونان باستان می گوید: زنان یونانی در دوره های 
گذشته، صورت و اندامشان را تا روی پا می پوشاندند. سخن درباره حجاب، در البالی 
کلمات قدیمی ترین مولفین یونانی نیز به چشم می خورد؛ حتی »بنیلوب« )همسر پادشاه 

ک( نیز با حجاب بوده است.  »عولیس« فرمانروای ایتا
زنان شهر »ثیب« دارای حجاب خاصی بوده اند؛ بدین صورت که حتی صورتشان را نیز 
با پارچه می پوشاندند. این پارچه دارای دو منفذ بود که جلوی چشمان قرار می گرفت تا 

بتوانند ببینند. 
در »اسپارته« دختران تا موقع ازدواج آزاد بودند، ولی بعد از ازدواج خود را از چشم مردان 
می پوشاندند. نقش هایی که بر جای مانده، حکایت می کند که زنان سر را می پوشانده، ولی 
صورت هایشان باز بوده و وقتی به بازار می رفتند، بر آنان واجب بوده که صورت هایشان را 

بپوشانند؛ خواه باکره و خواه دارای همسر باشند. 
حجاب در بین زنان سیبری و ساکنان آسیای صغیر و زنان شهر ماد نیز وجود داشته 
است. زنان رومانی از حجاب شدیدتری برخوردار بوده اند، به طوری که وقتی از خانه خارج 
می شدند، با چادری بلند تمام بدن را تا روی پاها می پوشاندند و چیزی از برآمدگی های بدن 
آنان مشخص نمی شد.3 یکی از تاریخ نویسان غربی نیز شواهد زیادی دال بر وجود حجاب 

در بین زنان یونان و روم باستان آورده است. 
که یکی از خدایان یونان باستان است، می گوید: »آرتمیس«، الهه  او درباره »الهه عفت« 
عفت است و عالی ترین نمونه )و الگو برای( دختران جوان به شمار می آید؛ دارای بدنی 
نیرومند و ورزیده و چابک و به زیور عّفت و تقوا آراسته است.« همچنین درباره مردم یکی از 
قبائلی که نهصد سال قبل از میالد زندگی می کردند، آمده است: »باالتر از ارمینان و در کنار 

دریای سیاه، »سّکاها« بیابانگردی می کردند. 
آنها مردم وحشی و درشت اندام قبائل جنگی نیمه مغول و نیمه اروپایی بسیار نیرومندی 

2.  عباس تیال، زن در آیینه تاریخ، نشر مولف، 1371، 14. 
3.  محمد فرید وجدی، دائره معارف القرن العشرین، بیروت، 1992، ص 93.
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خادم گفت: آقای من است. پس برقع خود 
راگرفته و خود را پوشانید.«5

* آیین یهود

از  یکی  که  »تلمود«  اخالقی  اصول  در 
کتاب های مهم دینی و در حقیقت فقه 
مدون و آیین نامه زندگی یهودیان است، 

اینگونه آمده: 
»اگر زنی به نقض قانون یهود می پرداخت، 
چنانچه مثًال بی آنکه چیزی بر سر داشت 
به میان مردم می رفت و یا در شارع عام نخ 
می رشت یا با هر سنخی از مردان درد دل 
می کرد یا صدایش آنقدر بلند بود که چون 
م می نمود، همسایگانش 

ّ
در خانه اش تکل

می توانستند سخنان او را بشنوند، در آن 
پرداخت  بدون  داشت  حق  مرد  صورت 

مهریه او را طالق دهد.«۶

* آیین مسحیت

در  پولس  است:  آمده  انجیل  کتاب  در 
می کند:  تصریح  قدنتیان  به  خود  رساله 
اما می خواهم شما بدانید که سر هر مرد، 
مسیح است و سر زن، مرد و سر مسیح، 
خدا. هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوت 

کند سر خود را رسوا می نماید. 
اما هر زنی که سربرهنه دعا کند، سر خود 
که  را رسوا می سازد؛ زیرا این چنان است 

5.  سفر پیدایش، باب 24، آیه ۶4 و۶5.
۶.  یل دورانت، تاریخ تمدن، ج 4، ص 4۶1.

بودند که در ارابه به سرمی بردند و زنان خود را سخت در پرده نگاه می داشتند.« این موّرخ 
در جای دیگر می گوید: »زنان فقط در صورتی می توانند خویشان و دوستان خود را مالقات 

کنند و در جشن های مذهبی و تماشاخانه ها حضور یابند که کامًال در حجاب باشند.1

دو: پوشش زن در ایران باستان

در مورد پوشش زنان ایران باستان، مطالب زیادی در تاریخ وجود دارد. ویل دورانت درباره 
پوشش زنان ایران باستان و اینکه حجاب بسیار سختی در بین آنان رایج بوده است، 
می گوید: »زنان طبقات باالی اجتماع جرأت آن را نداشتند که جز در تخت روان روپوش دار 
از خانه بیرون بیایند. هرگز به آنان اجازه داده نمی شد که آشکارا با مردان اختالط کنند. زنان 

شوهردار حق نداشتند هیچ مردی را، ولو پدر یا برادرشان باشد، ببینند. 
در نقش هایی که در ایران باستان بر جای مانده، هیچ صورت زن دیده نمی شود و نامی از 
ایشان به نظر نمی رسد.«2 در مورد پوشاک خاص زنان این دوره آمده است: »از روی برخی 
که پوششی جالب دارند؛ پیراهن آنان  نقوش مانده از آن زمان، به زنان بومی برمی خوریم 

پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. 
یم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیل  به زنان دیگر آن دوره نیز برمی خور
 ، بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز
پیراهن بلند دیگری تا به مچ پا نمایان است.«3 حجاب زنان در این دوره چنان اهمیتی 
داشت که »حتی لباس هنرپیشگان زن، مانند لباس های بلند سایر بانوان، تا پشت پا 

کشیده شده است.«4

سه: پوشش زن در ادیان 

* شریعت حضرت ابراهیم)علیه السالم(

در آئین مقدس حضرت ابراهیم)علیه السالم( مسأله پوشش زنان، حائز اهمیت بوده است. 
در کتاب تورات چنین می خوانیم: »رفقه چشمان خود را بلند کرده و اسحاق را دید و از 
شتر خود فرود آمد، زیرا از خادم پرسید: این مرد کیست که در صحرا به استقبال ما می آید؟ 

1.  ویل دورانت، تاریخ تمدن، نشر علمی فرهنگی، 139۶، صص 33۶ تا 340.
2.  همان، ص 434.

، پوشاک زنان ایران از کهن ترین زمان تا آغاز شاهنشاهی پهلوی، وزارت فرهنگ و هنر تهران، 1347،  3.  جلیل ضیاءپور
ص 5۶.

4.  علی سامی، تمدن ساسانی، نشر پازینه، 1392، جلد اول، ص 18۶.
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زنان امری فرهنگی و اجتماعی به حساب آمده و به مثابه امر ارزشی با آن برخورد می شده 
است؛ از این رو مخالفت با آن مخالفت با ارزش و ُعرف فرهنگی و دینی جامعه به حساب 
آمده و عالوه بر ُخسران معنوی، پیامدهای سنگینی را برای کنشگری فرد در جامعه به 

همراه داشت.

دو: ساحت سیاسی

در دوران حاکمیت رژیم پهلوی، حکومت به نیت غربی سازی جامعه اقدام به مقابله 
کرده و آن را به اهداف سیاسی خود پیوند زد. زنان دیندار ایران نیز در  با مقوله حجاب 
مخالفت با این رژیم، بیش از پیش امر حجاب را پاس  داشته و آن را تبلیغ کردند. به بیان 
دیگر در این دوران حجاب از ساحت فرهنگی خارج شده و موافقت یا مخالفت با آن، به 

معنای تایید یا انکار حاکمیت تفسیر می شد. 

سه: ساحت حقوقی و قانونی

اسالمی  انقالب  پیروزی  با  که  است  حقوقی  ساحت  حجاب،  مساله  ساحت  سومین 
آغاز شد. در این ساحت، با قانونی شدن حجاب در مجامع عمومی، رعایت آن به مثابه 

قانون مداری شهروندان تلقی شده و برای استنکاف از آن، جرائمی تعیین گشت.
ج(وضعیتمعاصرمسالهحجاب4

 تحت تاثیر اصالحات فرهنگی در دهه 70 و همچنین رشد رسانه ها و جنگ  رسانه ای 
دشمنان، امروز نیز عده ای سعی دارند تا همچون دوران پهلوی، حجاب را به ابزاری برای 
، این امر خطیر انسانی امروزه  موافقت یا مخالفت با حاکمیت سیاسی درآورند. به بیان دیگر
در اثر تبلیغات سوء، به اعتراضی سیاسی و جنبشی تبدیل شده و قضاوت در باب آن نیز 

به طیف های مختلف سیاسی واگذار شده است. 
تجربه ثابت کرده تا زمانی که موضوع حجاب، مسئله ای فرهنگی تلقی شود، می توان با 
اتکا به تعالیم دینی و ارزش های ملی، از حریم آن دفاع کرد؛ اما با گسترش دیدگاه های 
یج آن نیز محدود خواهد شد؛ زیرا هرکس  سیاسی نسبت به حجاب، دایره تبلیغ و ترو
ناراضی می شود،  قانونی  از مسأله ای  یا  و  با موضوعی سیاسی مشکلی پیدا می کند 
بدحجابی  سمت  به  می داند،  سیاسی  نظام  مولفه های  از  مولفه ای  را  حجاب  چون 

کشیده می شود. 
ساحت توجه به مساله حجاب در ایران از سال 88 و تحت تاثیر القائات اصالح طلبانه 
سیاسی،  به یک مقوله کامال حزبی تبدیل شده و عده ای با شعار آزادی به دنبال مبارزه 
گفتمانی  تعصب  به  را  حجاب  دینی بودن  طرفداران  که  رویکردی  همان  هستند.  آن  با 
به دو دسته  را  زنان  پافشاری سیاسی خود، جامعه  و  با تعصب  امروز  متهم می سازند، 
باحجاب)موافق نظام( و بی حجاب)مخالف نظام( تقسیم کرده و آنها را در مقابل یکدیگر 
با  حجاب  مقوله  تمایزبخشی  گروه،  این  با  مقابله  برای  راه حل  مهمترین  می دهند.  قرار 

اختالف نظرهای سیاسی است. 

2.خشونت

الف(چیستیخشونت

یخ جامعه بشری است که  خشونت بشر علیه هم نوع خویش یکی از مسائل مبتالبه تار
کنون با این پدیده مواجه هستند. خشونت بشر علیه  انسان ها از زمان هابیل و قابیل تا

4. زهرا کوهساری و شیدا نیکوروین، میزگرد حجاب و عفاف، خبرگزاری تسنیم، 24 مرداد 139۶.

تراشیده شود. زیرا اگر زن نمی پوشد، موی 
را نیز ببرد و اگر زن را موی بریدن یا تراشیدن 
را  مرد  که  زیرا  بپوشد؛  باید  است،  قبیح 
نباید سر خود را بپوشد چون که او صورت 
و جالل خداست، اما زن جالل مرد است؛ 
که مرد از زن نیست، بلکه زن از مرد  زیرا 
است و نیز مرد به جهت زن آفریده نشده، 

بلکه زن برای مرد. 
سر  بر  عزتی  می باید  زن  جهت  این  از 
داشته باشد، به سبب فرشتگان... در دل 
که  خود انصاف دهید آیا شایسته است 

زن ناپوشیده نزد خدا دعا کند.«1 

* شریعت اسالم

لزوم پوشاندن تمام بدن زن به غیر از گردی 
صورت و دستان تا مچ در برابر نامحرم، در 
دین اسالم امری مسلم و قطعی است. بر 
بدن  آشکارکردن  حرمت  اساس  همین 
گردی صورت  به  جز  نامحرم  برابر  زن در 
و دستان تا مچ، مورد اجماع همه فقهای 

اسالم است. 
نشده  ختم  لباس  به  صرفا  پوشش  این 
و  عام  مال  در  زنان  الت  زیورآ نمایش  و 
قرار  نهی  مورد  نیز  نامحرمان  حضور  در 

گرفته است.2  
ب(ساحتتوجهبهمسالهحجاب3

شد،  عیان  تاریخچه  از  که  همانگونه 
دغدغه  مورد  همواره  پوشش  و  حجاب 
و مساله زنان بوده و نمی توان مساله بودن 
دین  یا  معاصر  دوران  به  منحصر  را  آن 
به  توجه  ساحت  البته  دانست؛  خاصی 
آن در برهه هایی از تاریخ تغییر و تحوالتی 
که در ادامه به برخی از آنها  داشته است 

اشاره می کنیم.

یک: ساحت فرهنگی و ارزشی

به  توجه  ساحت  مهمترین  و  اولین 
ارزشی  و  فرهنگی  ساحت  حجاب، 
است. در اکثر برهه های تاریخ، حجاب 

1.  باب11، آیه 3تا14.
: 31 و ۶0؛ احزاب:  33. 2.  نور

3.  حسن فکوری، حجاب سیاسی، حجاب اعتقادی، 
مجله پرسمان، اسفندماه 1390 شماره 110.
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گرگ انسان است.«1  که برخی مانند هابز معتقدند »انسان،  بشر چنان برجسته است 
گورکردن و ... برخی از مصادیق  عواملی مانند جنگ، برده داری، قتل، غارت، زنده به 
کرده اند. عالوه بر این خشونت های  که انسان ها علیه یکدیگر اعمال  خشونت است 
اجتماعی که بر همه افراد اعمال می شد، برخی خشونت ها نیز به قشر و گونه خاصی از 

جامعه یعنی صرفًا زنان و کودکان روا داشته می شد. 
عواملی مانند ضعف قدرتی و جسمانی زنان باعث تشدید خشونت علیه آنها شده و 
این مساله را به دغدغه همیشگی آنان بدل ساخته است؛ اما امروزه این مساله از زاویه 
دید دیگری روایت شده و منشا خشونت علیه زنان، خود ادیان معرفی می شوند؛ از این 
یخچه مساله خشونت علیه زنان، به جایگاه ادیان در مورد آن  رو می بایست با بررسی تار

پی برد. 
خشونت در معنای دقیق آن، به هر عملی که به ناراحتی و یا آسیب روحی و جسمی طرف 
مقابل منجر شود، اطالق نمی شود؛ چه بسا ویژگی خاص یک فرد آن باشد که از یک رفتار 
صحیح، منطقی و عقالیی و یا عملی که در فرهنگ و عرف جامعه، متعارف و طبیعی تلقی 
شود، احساس رنجش روحی و یا حتی جسمی کند؛ به عنوان مثال حس خودبزرگ بینی 
شخصی در وی انتظاراتی کاذب ایجاد کند که در نتیجه، رفتار عادی دیگران را توهین به 

خود تلقی نماید. 
بلکه منظور آن است که یک رفتار در عرف و در میان عقال به گونه ای باشد که سبب یا 
زمینه آسیب به طرف مقابل گردد؛ از اینجا می توان نتیجه گرفت که مصادیق خشونت 
در فرهنگ های مختلف، کم و بیش متفاوت است و نمی توان کلیشه ای ثابت در تمام 

فرهنگ ها، برای تعیین خشونت به کار گرفت.
به عنوان مثال در جوامعی که قانون و فرهنگ مرد را موظف به تأمین هزینه های اقتصادی 
همسر می کند، عدم پشتیبانی اقتصادی می تواند مصداق خشونت باشد؛ اما در جایی 
که چنین انتظاری از مرد نیست، عدم حمایت اقتصادی، خشونت تلقی نمی گردد؛ یا 
مراقبت از پدر یا مادر همسر هنگام بیماری، در برخی فرهنگ ها وظیفه متعارف زن و 
مسئله ای پذیرفته شده است که نه تنها مصداق خشونت علیه زن شمرده نمی شود، بلکه 
استنکاف از انجام این عمل، دلیلی بر بی کفایتی اوست؛ یا انتظار انجام کار خانگی از زن 
در برخی مناطق، انتظاری نابه جا و در برخی مناطق دیگر یک وظیفه  عرفی، عملی متعارف 
و حتی نشاط آور تلقی می شود؛ یا چه بسا در یک منطقه الفاظ تحقیرآمیز و رکیک چنان 
مورد استفاده قرار گیرد که در همان محل به سبک عادی محاوره تبدیل گردد و مردم از 

مخاطب شدن به چنین الفاظی آزرده نمی شوند.2
گرچه می توان فرهنگ ها را در موضوع شخصیت زن، انتظار از زن و حقوق وی مورد تحلیل 
قرار داد و در مورد انحطاط و یا رشد فرهنگ ها به قضاوت نشست و بسیاری از موارد ناروا در 

، به معنای خشونت دانستن آن نیست.  حق زن را برشمرد، اما نارواداشتن یک چیز

1. Thomas Hobbes, citizenship, local governance and democracy,1642, p 203.

2.  فرزانه خدابنده، نگاهی دیگر به خشونت علیه زنان ، نشریه حوراء، شماره 10، سال 1383.

می گذارند،  صحه  آن  بر  عقال  آنچه 
قانونی در مواردی  پذیرش خشونت های 
این  نیست.  آن  از  چاره ای  که  است 
خشونت ها ممکن است در جعل قوانین 
اعمال  یا  و  وادارنده  و  محدودکننده 
باشد.  خاطی،  افراد  عملکرد  بر  جریمه 
موظف  خالف،  مقابل  در  جامعه  اقشار 
به امر و نهی هستند که در برخی مراتب 
آن، رنجش روحی شخص را در پی دارد؛ 
هرچند اقدام فیزیکی از طرف حکومت 

نیز انجام می پذیرد. 

ب(تاریخچهخشونتعلیهزنان

بنابر روایت تاریخ و اسناد و نوشته های 
کهنی که از پیشینیان برجای مانده است، 
جوامع  در  حتی  قدیم،  جوامع  اغلب  در 
متمدنی چون ایران و روم، زنان از بسیاری 
از حقوق مادی و معنوی از جمله: حق 
 ، معامله، پیشه، مالکیت، انتخاب همسر

طالق و ... محروم بوده اند.3
که  باستان  یونان  مانند  حتی در جامعه 
را  زن  است،  بشری  اندیشه  و  فکر  مهد 
شیطان  زاده  و  پاک نشدنی  موجودی 
جز  کاری  هر  از  را  او  و  می پنداشتند 
خدمت کاری و ارضای غرایز جنسی مرد، 

منع می کردند.
مالکیت  حد  از  زن  بر  مرد  تسلط  میزان 
فراتر می رفت و زن به آسانی معامله و به 
ازدواج  می شد.  واگذار  بیگانه  و  خویش 
امری اجباری بود و زن از حق ارث و طالق 
به کلی محروم بود و بعد از مرگ شوهر حق 

زندگی نداشت.4 
در روم باستان نیز زنان در برابر شوهر یا پدر 
حق مالکیت و حیات نداشتند و پدر یا 
شوهر می توانستند آنها را بفروشند، قرض یا 

اجاره دهند یا او را بکشد.5 
نیز مانند سایر جوامع،  در هند باستان 

کشاکش سنت و  ، حقوق زن در  3.  محمد حکیم پور
تجدد، نغمه نواندیش، 1382، ص 71.

4.  یحیی نوری، حقوق زن در اسالم و جهان، فراهانی، 
1347،  ص 7.

5.  سیدمحمد خامنه ای، حقوق زن در اسالم، مقایسه 
 ، حقوق بشری و مدنی زن در اسالم و اعالمیه حقوق بشر

تک، 13۶8، ص 23.

شود،  تلقی  فرهنگی  مسئله ای  حجاب،  موضوع  که  زمانی  تا  کرده  ثابت  تجربه 
می توان با اتکا به تعالیم دینی و ارزش های ملی، از حریم آن دفاع کرد؛ اما با گسترش 
دیدگاه های سیاسی نسبت به حجاب، دایره تبلیغ و ترویج آن نیز محدود خواهد 
شد؛ زیرا هرکس با موضوعی سیاسی مشکلی پیدا می کند و یا از مسأله ای قانونی 
ناراضی می شود، چون حجاب را مولفه ای از مولفه های نظام سیاسی می داند، به 

سمت بدحجابی کشیده می شود.
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مقام  و  شخصیت  استقالل،  احترام،  از 
عمر  همه  زن  و  نبود  خبری  زن  واالی 
، شوهر یا پسر بود؛  تحت سرپرستی پدر
سلب  او  از  حیات   ، شوهر مرگ  از  پس 
»ساتی«  پلید  قانون  طرح  با  و  می شد 
سایه  او  وجود  بر  روحی  اضطرابات 
می افکند؛ او باور داشت که پس از فوت 

همسر باید سوزانده شود.1 
در جزیره العرب نیز دختران با وحشیانه ترین 
وضع ممکن زنده به گور شده یا مورد ضرب 

و شتم دیگران قرار می گرفتند.
باستان  دوران  به  زنان  علیه  خشونت 
با  نیز  اخیر  قرون  در  و  نشده  خالصه 
مدل های جدید به چشم می خورد. زنان  
تا صدسال اخیر نیز در غرب فقط برای 
و  مردان  دستورات  از  پیروی  اطاعت، 
خدمت به آنان اهمیت داشتند. همچنین 
ممکن بود به عنوان عامل تحکیم قدرت 
سیاسی بین خانواده ها و انتقال ارث و یا از 

طریق ازدواج مبادله شوند. 
در آمریکا، مردان همیشه زنان را مثل یک 
کارش رسیدگی به  که تنها  عروسک زیبا 
امور منزل و همسرش است، می دیدند. با 
آغاز دهه 70 و جنبش فمینیسم، به یکباره 
زنان و مسائل مربوط به آنان در صدر اخبار 

مطالعه  خسروی،  لیال  و  اردبیلی  عظیم زاده  فائزه    .1
تطبیقی حقوق زنان از منظر اسالم و غرب، مبانی حقوق 
زنان، حق حیات و حق تأمین اجتماعی، تهران، مرکز 

امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،1388، ص 42.

قرار گرفتند. این مسئله در عین حال باعث شد تا جنبه خشونت علیه زنان در جامعه هم 
بیشتر شود و محدودیت ها و کنترل هایی که توسط شرکا، خانواده و جامعه برای او وضع 

شده بود، افزایش یابد. 
اولین تحقیق در مورد علل خشونت زناشویی و نیاز به تامین امنیت زنان در دهه 70 میالدی 
با افزایش موارد حقوق زنان در خانواده و جنبش پناهگاه در آمریکای شمالی انجام شد. 
بسیاری از حوزه های سیاست عمومی از آن زمان تا به امروز با خشونت زناشویی مرتبط 
اجتماعی،  و  بهداشتی  خدمات  عمومی،  امنیت  عدالت،  مانند  حوزه هایی  شدند. 

مهاجرت و غیره.2
گاهی و عالقه فزاینده نسبت به پاسخ سیستم عدالت  در اوایل دهه 80 میالدی و ظهور آ
کیفری به پرونده های تجاوز به همسر و جرم انگاری چنین آزاری از طریق خارج کردن آن 
از محدوده خصوصی خانواده و تبدیل آن به موضوع نگرانی عمومی، مسئله رسیدگی به 

خشونت علیه زنان هم جدی تر شد. 
سیاست های  خانگی،  خشونت  قربانیان  برای  خدمات  ایجاد  با  همچنین  دهه  این 
دستگیری و دادگاه های ویژه که به خشونت شریک زندگی ورود می کردند، باعث شد تا 
گاه تر شود. برخی از چیزهایی که ما امروزه  جامعه نسبت به مسئله خشونت های زناشویی آ
، تا کمتر  بدیهی می دانیم، مانند دخالت پلیس در خشونت زناشویی و اتهامات به فرد آزارگر

از نیم قرن پیش در غرب مورد تمسخر قرار می گرفت. 
در 8 ژوئیه 1982، مجلس عوام به اتفاق آرا طرحی را تصویب کرد که تمام نیروهای پلیس 
، مانند »تجاوز  به طور منظم پرونده های ضرب و شتم همسر تا  را تشویق می کرد  کانادا 
شریک عاطفی« را، به عنوان جرم و اتهام در نظر بگیرند. نکته قابل توجه آنکه با وجود تصویب 
، همچنان آمارخشونت در  قانون های مشابه برای مقابله با خشونت علیه زنان در سالهای اخیر

غرب رو به افزایش است. 
به نظر اغلب تحلیل گران امروز نیز خشونت های متعددی علیه زنان البته در قالب های 
نرم و مالیم وجود دارد که با هدف استثمار و تسخیر زن، او را محدود می سازند.  ویژگی 
تأسف بار این مدل از خشونت این است که خود زن نیز در فرآیند اعمال این خشونت با مرد 

همراه شده و گور خویش را می کند. 
یجی  که خشونت تدر که این شیوه، با ظرافت هایی همراه است  علت آن این است 

2.  شهال اعزازی، ساختار جامعه و خشونت علیه زنان، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1383، ص ۶۶.
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یجی به استثمار مرد درمی آورد.  آن نمایان نشده و در واقع زن را با روشی مالیم و تدر
مرد در طول تاریخ این تجربه را کسب کرده که با خشونت های آشکار و فیزیکی نه تنها زن 
را رام خود نخواهد کرد بلکه ممکن است باعث خیزش جنسیتی زنان شود؛ به همین خاطر 
با شعارهایی به ظاهر حمایتگر مانند آزادی حضور اجتماعی زن، او را به کاالیی تبلیغاتی و 

جنسی تبدیل کرده است. 
مهمترین نتیجه  این روش افسردگی، ناامیدی و افزایش جراحی های زیبایی در زنان است؛ 
زیرا نگاه کاالمحور به زنان باعث می شود تا زمانی که زیبایی و جوانی دارند، مورد استفاده قرار 
گیرند و بعد از میانسالی یا از اجتماع کنار گذاشته شده یا با انواع جراحی های زیبایی این 

فرآیند حاشیه نشینی را به تأخیر بیندازند.
خشونت واقعی بر علیه زنان امروزه از سوی مکاتبی اعمال می شود که با شعارهای به ظاهر 
کرده اند و شخصیت و منزلت او را در  کاالیی جنسی تبدیل  ، زنان را به  زیبا و مهرانگیز

جامعه کاهش داده اند.1 

ج(مبارزهادیانباخشونتعلیهزنان

به طور قطع ادیان و انبیاء به عنوان نخستین ارائه دهندگان جهان بینی الهی و قدسی در 
عالم طبیعت، رفتارها و افعال خشونت آمیز انسان ها را مورد مذمت قرار داده اند. همچون 
تعالیم خشونت گریز در آئین حقیقی عیسی و موسی)علیهم السالم(، دین اسالم نیز از ابتدا 

دغدغه خود را بر مبارزه با برخوردهای خشونت آمیز با زنان و کودکان قرار داد.
گورکردن  از زمان ظهور دین اسالم در شبه جزیره عربستان خشونت هایی مانند زنده به 
نوزادان دختر متوقف شد و جایگاه زن، حائز رتبه جدیدی شد.2 در جهان اسالم روند 
کنترل خشونت علیه زنان، برخالف غرب که عمری پنجاه ساله دارد، چهارده قرن پیش 

به عنوان مسأله محوری شناخته شد و برای آن ارائه راهکار شد. 
مهمترین  خویش،3  زمان  مرد  مکرم ترین  توسط  فاطمه)س(  حضرت  دست  بوسیدن 
راهکاری بود که هنجار کرامت زن را در جامعه مردزده عرب آن روز نهادینه کرد که تاکنون 
مورد توجه اندیشمندان جهانی است. اسالم زن و مرد را لباس هم می داند؛4 از این رو روابط 

1.  فرزانه خدابنده، نگاهی دیگر به خشونت علیه زنان ، نشریه حوراء، شماره 10، سال 1383.
2.  آیات 58 و 59 سوره نحل.

، حقوق زن در اسالم و اروپا، جاویدان، 1355، ص 74. 3.  حسن صدر
4.  آیه 187، سوره بقره.

و جایگاه آنان را نیز بر مبنای معنویت و 
نه ظاهر تعریف می کند؛ در این صورت 
آن  تن دادن  به  که  زن  نرم علیه  خشونت 
به عمل های زیبایی ظاهری می انجامد، 
نیز از روابط اجتماعی و خانوادگی رخت 

برمی بندد. 
قرآن کریم در زمان نزول خود، پیامی انقالبی 
به همراه  ظلم  و  تحت تبعیض  زنان  برای 
داشت و برخی از سّنت های مردساالرانه 
را فورًا منسوخ کرد؛ اما نسخ یکباره و به کلِی 
مردساالرانه  سّنت های  و  قوانین  تمامی 
برای  بسیاری  دشواری های  می توانست 
باشد  داشته  به همراه  اسالم  پیام  انتقال 
از  زیادی  افراد  سرپیچی  باعث  مثًال  و 

دستورهای الهی شود. 
و  تغییر  رویکرد،  بهترین  دلیل  همین  به 
که  اصالحات تدریجی بود؛ به  این معنا 
و آداب مردساالرانه   از قوانین  تنها برخی 
از  پیش  زنان  اینکه  نظیر  شد،  منسوخ 
اسالم  اما  نمی بردند؛  ارثی  هیچ  اسالم 
پذیرش  با  متناسب  ارثی  حق  آنان  به 
مردان  اینکه  یا  کرد  زمان عطا  آن  جامعه 
همسر  غیرمحدود  به شکل  می توانستند 
کنند و اسالم این امر را به چهار  اختیار 

همسر محدود کرد. 
همچنین در جامعه آن روز عرب، مردان 
طالق  را  خود  زن  می توانستند  به راحتی 
زنان  طالق دادن  برای  اسالم  ولی  دهند؛ 

محدودیت های مختلفی قرار داد.
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نگاه اسالم به خشونت، نگاهی محدود 
روابط  در  اسالم  شعار  است.  کننده 
اجتماعی و خانوادگی مسلمانان، جاذبه 
و رحمت در حد امکان و دافعه در حد 

اضطرار است. 
به  را  خود  بنده  گرامی ترین  خداوند 
مؤمنان(  برابر  در  )تواضع  َجناح  َخْفض 
فرا  مردم  خطاهای  از  چشم پوشی  و 
ویژگی  را  گذشت  و  انعطاف  می خواند، 
مردم صالح برمی شمارد و در مقام تربیت 
پیشنهاد  را  نرم خویی  امکان،  حد  تا  نیز 
روش های  از  استفاده  گرچه  می کند؛ 
و  تحقیر   ، َهْجر جمله:  از  دافعه آمیز 
فسق  به  متجاهر  شخِص  منزوی سازی 
و در نهایت، تنبیه بدنی را برای مقابله با 

برخی مفاسد منتفی نمی داند. 
به نظر می رسد نظام کنترل اجتماعی در 
اسالم به گونه ای است که تبیین صحیح 
آن می تواند امتیازات اسالم را از نظام های 
اجتماعی دیگر به وضوح مشخص نماید. 

اولین قدم، پرورش اخالقی است. 
از عناصر مهم نظام تربیتی اسالم، توجه 
شخص  است.  شخصیت  کرامت  به 
خانوادگی  نامالیمات  برابر  در  مسلمان 
ارزان نمی فروشد و  را  و اجتماعی، خود 
به هر اقدامی دست نمی زند، او خود را 
بهایی  به  که  می داند  آن  از  ارزشمندتر 

کمتر از رضایت خداوند بفروشد. 
معنای  به  تغافل،  اسالمی،  نگاه  در 
از  شخص،  خطای  نادیده گرفتن 
شریف ترین خصال کریمانه است و مروت 
جوانمردانه؛  ویژگی های  از  گذشت  و 
در  حضور  احساس  و  دنیاگرایی  تحقیرِ 
دیگر  ویژگی های  از  خداوند،  محضر 
نظام تربیتی دینی است که در نظام های 

مادی گرایانه نفی شده است. 
حریم  در  به ویژه  احساسی  چنین 
شاهد  بدون  خلوتگاهی  که  خصوصی 
در  انسان  کنترل کننده  بهترین  است، 
تقبیح  است.  همسر  به  تعّدی  مقابل 
ویژه ستم به بی پناهان، در روابط مبتنی 
یک  به  دین  تربیتی  نظام  در  سلطه،  بر 

ضرورت تبدیل شده است؛ 

، دین هیچ گاه سلطه را در مواردی که استحکام و پویایی منوط به آن است،  به بیان دیگر
نفی نکرده، بلکه با ابزارهای مختلف از جمله: فرهنگ سازی برای اقشار آسیب پذیر و 

بی پناه، پایگاه امنیتی ساخته است. 
آموزه های دینی در قدم بعد، به ترسیم مرزهای زنانگی و مردانگی، با تبیین ویژگی های 
آنان  میان  متفاوت  احکام  بیان  و  مردانه  و  زنانه  ارزش های  بیان  جنس،  دو  از  یک  هر 
با  سلوک  حسن  برای  خاص  روش های  اتخاذ  به  را  جنس  دو  از  یک  هر  تا  پرداخته اند 
کارهای  را در معرض  او  که نباید  گلی است  یکدیگر فراخوانند.1 آموزه هایی چون: »زن 
سخت و سنگین تر از طاقت واداشت«، میل بیشتر زن به خودآرایی و تجمل، تفاوت زن و 
مرد در میل و تحریک پذیری جنسی، ارزشمندی نان آوری برای مردان و ارزشمندی کنترل 
سبد هزینه های خانواده برای زنان، ارزشمندی خاص حیا و عفاف برای زنان و غیرت 
برای مردان، توصیه مردان به مدارا با زنان حتی در صورت توهین به شخصیت آنان، توصیه 
به طوالنی کردن زمان آمیزش به دلیل تفاوت بیولوژی زنانه و نیاز طرفین به رضایت مندی 
جنسی، توصیه به هدیه دادن به همسر و بیان کلمات محبت آمیز با وی، لزوم معاشرت 
به معروف در زندگی مشترک و اتخاذ بهترین روش هنگام جدایی، موظف ساختن مرد به 
، شواهدی بر اهتمام دین  تأمین هزینه های همسر بر طبق شئون وی و ده ها گزاره دیگر
کم کردن زمینه های ناخرسندی و خشونت در خانواده است. اسالم در قدم بعد، به  به 

هم بستگی خانوادگی توجه کرده است.
وجوب صله رحم )هم بستگی خویشاوندی(، دعوت از داوران فامیل برای حل مشکالت 
از این دست، اهتمام شریعت به ایجاد حریم هدایتی، حمایتی و  خانوادگی و مواردی 

نظارتی بر محوریت عاطفه و همخونی را نشان می دهد. 
از  نهی  و  معروف  به  امر  است.  هدایت  و  نظارت  به  عمومی  فراخوان  بعدی،  قدم 
که به معنای دغدغه مسلمانان به  منکر نه به عنوان دخالت در تصمیمات دیگران 
سرنوشت یکدیگر و وضعیت جامعه است؛ به عبارت دیگر این واجب مهم الهی بر 
یت محبت به مسلمانان و با توجه به آموزه »احترام مؤمن فراتر از حرمت خانه  محور
مسلمانان  مورد  در  منکر  از  نهی  دلیل،  همین  به  و  می پذیرد  صورت  است«،  کعبه 

اهمیتی فزون تر یافته است. 
، نشان دهنده سیاست ژرف دین در کنترل اجتماعی است. قدم بعد،  مراتب نهی از منکر
جعل قوانین بازدارنده است که می تواند با ایجاد هراس، میل به ارتکاب خشونت را کم 
کند. شخص بد نیت باید احساس کند که در مقابل خشونت، تاوان سنگینی پرداخت 

خواهد نمود. 
در نهایت، مقابله عملی و اجرای قوانین، ضامن سالمت جامعه و خانواده خواهد بود. 
سیاست اسالم آن است که با استفاده از راهکارهای مقدماتی، نوبت به ِاعمال روش های 
خشونت آمیز نرسد؛ اما تحمل جریمه های سنگین در مقابل جرایم سنگین را، هم برای 

1.  مرضیه سادات سجادی، اسالم و نقش آن در کاهش خشونت خانگی علیه زنان، پژوهش های اسالمی جنسیت و 
خانواده، شماره 3، پاییز و زمستان 1398.

فمینیست ها با تأکید بر برخی از احکام دینی مانند حجاب، تفاوت زن و مرد در 
قصاص، دیه و ارث، اسالم را عامل خشونت پنهان علیه زنان معرفی می کنند؛ 
این در حالی است که تمدن مدرن با شعار رهایی و آزادی زن از خشونت، او را 
که  گاهانه به اسارت جنبه های نرم خشونت   آمیزی می فرستد  با آغوشی باز و ناآ
پیامدهایی مثل سقط جنین نامشروع، خودکشی، قتل، افسردگی، استفاده ابزاری و 

استثمار جنسی گوشه کوچکی از آنهاست.
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ادیان  تعالیم  تحریف  اجتماعی.1  بازدارندگی  برای  هم  و  می داند  الزم  گناه کار  شخص 
مسیحیت و یهودیت و همچنین عدم درک فلسفه برخی از احکام اسالمی باعث شده تا 
امروزه برخی از تحلیلگران، با نادیده گرفتن سّنت های نادرست فرهنگی و سیاسی، دین و 

باورهای دینی را عامل افزایش خشونت علیه زنان بدانند. 
کید بر برخی از احکام دینی مانند حجاب، تفاوت زن و مرد در قصاص، دیه  آنها با تأ
و ارث، اسالم را عامل خشونت پنهان علیه زنان معرفی می کنند؛ این در حالی است 
گاهانه  که تمدن مدرن با شعار رهایی و آزادی زن از خشونت، او را با آغوشی باز و ناآ
جنین  سقط  مثل  پیامدهایی  که  می فرستد  خشونت   آمیزی  نرم  جنبه های  اسارت  به 
نامشروع، خودکشی، قتل، افسردگی، استفاده ابزاری و استثمار جنسی گوشه کوچکی 

از آنهاست.

د(نقددیدگاهفمینیسمدربارهخشونتعلیهزنان

که در اسناد بین الملل نیز به عنوان  که نگرش های فمینیستی  گفت  به جرئت می توان 
نگاه حاکم مطرح شده است، از عوامل مؤثر بر خشونت خانگی زنان در دوران معاصر 
است. هنگامی که نظریه پردازان فمینیست با به کاربردن دو واژه جنس و جنسیت، تمامی 
مقوالت غیر بیولوژیک از جمله تفاوت زن و مرد در تمایالت، رفتارها، ذهنیت ها و حتی 
استعدادهای مختلف ذهنی را از مقوله جنسیت دانسته و آن را معلول نظام اجتماعی 
و فرهنگی مردساالر دانستند، گمان نمی کردند که یکسان نگری زن و مرد در امور یادشده 

ممکن است به زیان زنان تمام شود. 
امروزه برخی ژرف نگران به این واقعیت توجه کرده اند که انتظارات نابه جا و مردانه زوج از 
زوجه و انتظار رفتار مشابه از ناحیه زوجه، تا چه میزان بر بروز تنش های خانوادگی تأثیرگذار 
است. در نگرش فمینیستی، تالش فراوانی انجام می شود تا اقتدار مرد در کانون خانواده 
به عنوان سرپرست، و قوانینی که مسئولیت های ویژه ای به مرد می دهد، به عنوان یکی 
کانون  کنترل خشونت را شکستن  از مهم ترین عوامل خشونت آفرین قلمداد و تنها راه 

، رواج روحیه تساهل و فرهنگ فردگرایی معرفی نماید.  اقتدار
واقعیت آن است که این امور در صورتی می توانند زمینه ساز خشونت در خانه باشند 
به  نکند؛  منظور  خانوادگی  روابط  در  را  ی  روادار چنین  اجتماعی  مسلط  فرهنگ  که 
کم، سمت و سویی برخالف قوانین داشته باشد و  عبارت دیگر آن گاه که فرهنگ حا
یا در مسیر تغییر از سنت به مدرنیسم، مردان بر انگاره های سنتی و زنان بر ارزش های 

جدید پای فشارند، خشونت های خانوادگی افزایش می یابد.
این نکته گرچه بیانگر ضرورت هماهنگی فرهنگ و قوانین در مسیر کم کردن خشونت 
است، اما اثبات نمی کند که استحاله فرهنگی در مسیری میمون قرار گرفته است که باید 

قوانین را به نفع آن تغییر داد و یا آهنگ تغییرات فرهنگی را تندتر کرد. 
چه بسا در یک تحلیل جامع بتوانیم ضمن انتقادات اساسی از جایگاه زن در خانواده 
که  کنیم  و فرهنگ سنتی، جهت گیری دیگری برای اصالحات فرهنگی زنان پیشنهاد 
مخاطرات فرهنگ مدرن را نداشته و در عین حال هم بستگی خانوادگی، ارزش های ثابت 
اخالقی و کانون های مفید اقتدار مردانه و زنانه را نیز به رسمیت شناسد و بر اغلب قوانین 

موجود که از محکمات دینی برگرفته شده اند، نیز صحه گذارد. 
جمله  از  فرهنگی  راهکارهای  پی گیری  خشونت،  کنترل  در  فمینیستی  الگوی 
نشان دادن خشونت علیه زنان برای ایجاد حساسیت های عمومی، اصالح روش های 
ی طلبانه، از میان برداشتن کانون های اقتدار مردانه  تربیتی در قالب نگرش های تساو

1.  همان.

با اتخاذ روش های حقوقی، دعوت زنان 
اقتصادی  استقالل  از  ی  برخوردار به 
در  خشونت  هزینه  باالبردن  و   ... و
گران  خشونت  با  شدید  مقابله  قالب 
نظر  به  بین  این  در  که  نکته ای  است. 
می رسد، این است که آیا زنان می توانند 
علیه  خشونت  زمینه ساز  گونه ای  به 
کم کردن  و  کنترل  در  یا  و  باشند  خود 

خشونت، غیرفعال عمل کنند؟ 
به  بیشتر  مورد  این  در  فمینیست ها 
زن  انفعال پذیری  روحیه  تأثیرات  بحث 
توجه  خشونت گری  فرهنگ  استمرار  در 
کرده اند، اما ابعاد موضوع فراتر از آن است. 
در جامعه سنتی، دختر به هنگام ازدواج، 
چارچوب  در  که  می آموخت  بیش  و  کم 
میل  زمینه های  چگونه  مسلط  فرهنگ 
چه  یا  و  نموده  کم  مرد  در  را  خشونت  به 
مرد  خشن  رفتار  قبال  در  عکس العملی 
یا  خشونت  استمرار  به  که  باشد  داشته 

تعمیق آن منجر نشود. 
به  بی توجهی  با  فمینیستی  راهکار 
خصوصی بودن حریم خانواده و ضرورت 
با  و  زوجین  میان  عاطفی  روابط  تحکیم 
پررنگ کردن روش های حقوقی، در عمل 
می نماید.  مخاطره آمیز  را  زندگی  ادامه 
مختلف  بهانه ای  به  که  شوهری  و  زن 
برای طرح دعاوی حقوقی علیه یکدیگر 
کرده اند، چگونه می توانند رابطه ای  اقدام 

مستحکم برقرار نمایند؟2 
خشونت  طرح  بر  حاکم  نگرش  برخالف 
که وجود کانون اقتدار و اعمال روش های 
مبتنی بر اعمال قدرت را عامل خشونت 
می داند، باید گفت که استحکام و پویایی 
کانون اقتدار است  گرو وجود  خانواده در 
مختصات  سرپرست،  بدون  خانواده،  و 

خانواده کارآمد را دارا نمی باشد. 
گیرد،  قرار  اهتمام  مورد  است  الزم  آنچه 
در  خانواده  سرپرست  قدرت  کنترل 
مقابل تعدّیات احتمالی است که باید با 
قانونی  نظارت های  و  اخالقی  روش های 
، زن نیز موظف  انجام پذیرد. از سوی دیگر

2.  همان.
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است زمینه های ایجاد خشونت در خانه را 
حداقل با عدم ایجاد مانع در راه مدیریت 

صحیح مرد، کم کند. 

3.خانواده

سومین مساله ای که در طول تاریخ همواره 
در  آنان  جایگاه  بوده،  زنان  دغدغه  مورد 
خانواده  قدمت  است.  خانواده  بستر 
بشریت  تاریخ  قدمت  اندازه  به  درست 
است. انسان ها از ابتدا به این باور رسیده 
نزدیکانشان  کنار  در  زندگی  که  بودند 

برایشان دلپذیرتر خواهد بود.
در  که  است  زیاد  آنقدر  خانواده  اهمیت 
نظر  در  آن  برای  را  الهه ای  باستان،  ایران 
گرفته و آن را نماد آبادانی می دانستند؛ از 
یک  خصوصیت  ممتازترین  منظر  این 
کرات از آن یاد  که به  زن خوب در اوستا 
بی فرزند  زوجین  است؛  باروری  شده، 
عمال ارزشی نداشته و مایه ننگ جامعه به 

حساب می آیند. 
یا  منظر  سه  از  خانواده،  جایگاه  بررسی 

رویکرد، قابل مالحظه است:
جامعه:  بنیادین  واحد  خانواده،  الف( 
نظیرهایدی  جامعه شناسان  از  برخی 
، خانواده را واحد بنیادین جامعه  روزن باو
تلقی می کنند. در چنین رویکردی، رابطه 
و  ارگانیکی  جنبه  از  جامعه  و  خانواده 

کارکردی آن مورد توجه می باشد.
هر  فرهنگی:  توسعه  عامل  خانواده  ب( 

پیام ها،  طریق  از  گسترش  و  توسعه  نوعی  نیازمند  خود،  حیات  تداوم  برای  فرهنگی 
عناصر و مؤلفه های متنوع خویش است.

خانواده، بستر مساعدی برای چنین منظوری است. زیرا ارتباطات فکری و فرهنگی میان 
 ، اعضای خانواده، فرصت مساعدی برای چنین مقصودی به ویژه توسعه فرهنگی پایدار

مهیا می کند.
ج( خانواده، عامل تکوین هویت: تقریبًا همزمان با دوره نوجوانی، پدیده ؛ هویت جویی ، 

نمایان می شود و تا دوره جوانی، امتداد می یابد. 
فرد  از هویت  به منزله تکوین بخشی  اندیشمندان، تشکیل خانواده،  به عقیده برخی 

می باشد که با عنوان  هویت خانوادگی، آن را از سایر ابعاد هویت، متمایز می کند.
الف(مراحلتحولخانوادهدرایران1

یک: خانواده در ایران باستان

در این دوره، زندگی زناشویی به عنوان هسته اصلی خانواده به لحاظ اجتماعی بسیار 
اوستا  در  معنی  این  می کردند.  تالش  آن  حراست  و  حفظ  در  همه  و  داشت  اهمیت 
از مقام مرد  که زن داشته باشد باالتر  کتاب دینی زرتشتیان آمده است: »مقام مردی 

بدون زن است«.
بزرگداشت و پرستش نیاکان در ایران باستان دلیل دیگر در اصالح و تشکیل خانواده بود؛ 
زیرا با ازدواج، تولد فرزندانی که وارث و مدافع آیین نیاکان باشند، ممکن می شود. شکل 
اصلی خانواده در ایران باستان، گسترده بوده است؛ اعضای خانواده گسترده در یک مکان، 
به استثنای دخترانی که پس از ازدواج به خانه همسرشان رفته بودند، تحت سرپرستی رئیس 

خانواده به سر می بردند. 
تک همسری،  داشت:  وجود  زناشویی  نوع  چهار  خانواده  در  تاریخی  مقطع  این  در 
چندهمسری، ازدواج استقراضی و ازدواج با دو زن. با وجود امکان اجتماعی ازدواج یک 
مرد با بیش از یک زن، فقط مردان طبقه اشراف به لحاظ تمکن مالی می توانستند به این کار 

اقدام کنند. 
ازدواج »استقراضی« یا »عاریتی« بیشتر در میان افراد طبقه متوسط رایج بود. طبقه اشراف 
به لحاظ امکان ازدواج با بیش از یک زن از این نوع ازدواج به دور بودند. در این ازدواج زن 

1.  تقی آزادارمکی، جامعه شناسی خانواده ایرانی، انتشارات سمت، 1395.
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از مرد دیگری به طور موقت با زمان محدود قرض گرفته می شد. در انجام ازدواج عاریتی 
بود.  با بیماری العالج  از علل اصلی وجود همسر  دو دلیل عمده وجود داشت: یکی 
چون همسر بیمار توانایی مراقبت از فرزندان را نداشت »زن عاریتی« این کار را به عهده 
می گرفت. دلیل دوم به زمانی بر می گردد که زن فوت شده و برای مراقبت از کودکان مرد 

نیازمند پرستاری بود. 

دو: خانواده در دوره اسالمی

در تفکر اسالمی، تشکیل خانواده از طریق ازدواج برای ادامه نسل، تربیت و همبستگی 
اجتماعی و عاطفی بسیار اهمیت دارد. از این رو در میان مردم مسلمان در جامعه ایرانی، 

کید شده است.  به ازدواج و روابط سالم درون خانواده بسیار تأ
کریم و دیگر متون دینی منسوب به پیامبر اسالم )ص( و  این معنی را می توان در قرآن 
اهل بیت ایشان یافت؛ به طور خاص در سوره نساء و نور آیات بسیاری در اهمیت خانواده، 
موقعیت زن و مرد و روابط آنها آمده است. از این رو در جامعه ایرانی دوره اسالمی تشکیل 
خانواده برای تولید مثل، تربیت انسان مسلمان و انتقال میراث فرهنگی و تشکیل جامعه ای 

معتدل ضروری تلقی شد. 
خواجه نصیرالدین طوسی از متکلمان و فقهای اصلی قرن چهاردهم میالدی در اخالق 
ناصری اساس جامعه را خانواده می داند. از نظر او با وجود اینکه نیازهای جنسی برای 

تشکیل خانواده اولین گام است ولی محبت دلیل ماندگاری آن است. 
خانواده ایرانی در دوره اسالمی  در مقایسه با ایران باستان تغییراتی یافت: 1( زنان حق 
مالکیت داشتند، 2( ازدواج استقراضی منسوخ شد 3( پاکدامنی زنان و مردان مهم شناخته 
شد 4( ازدواج اصل و اساس تشکیل خانواده شمرده شد 5( تفاوت های اجتماعی به 
تفاوت های خانوادگی )اصل و نسب و هویت خانوادگی( معطوف شد و ۶( چند همسری 
و ازدواج موقت با شرایط خاص از قبیل استطاعت مالی و تأیید عرف اجتماعی )که ازهمه 

با اهمیت ترند( تأیید شد.

سه: خانواده در دوره جدید

اگرچه بعضی  کرده است.  رابطه ای تعامل گرایانه پیدا  با جامعه  در دوره جدید خانواده 
از کارکردهای خانواده در کل به دیگر نهادهای اجتماعی واگذار شده، ولی هنوز خانواده 

کارکردهای بسیاری دارد. 
این معنی در مورد خانواده ایرانی اهمیت بیشتری دارد که عمده کارکردهای آن عبارت اند 

فرزندان، 3(  تربیت  مثل، 2(  تولید   )1 : از
حمایت آموزشی و پرورشی از فرزندان، 4( 
حمایت از پدران و مادران، 5( مشارکت در 
ازدواج فرزندان، ۶( ایجاد حس مشارکت 
الزم در افراد خانواده به عنوان تنها قلمرو 
زندگی  اعتماد  قابل  و  شناخته شده 
بروز عالیق و  برای  اجتماعی، 8( محلی 
نیازها، 9( محل استراحت و رفع خستگی 
تحقق  مهم تر  همه  از  و10(   ، امروز انسان 

فردیت اجتماعی.
شکل گیری  از  ایران  در  جدید  مقطع 
دوره  از  و  می شود  شروع  قاجار  سلسله 
از  قبل  دارد.  ادامه  حال  زمان  تا  پهلوی 
رویارویی جامعه ایران با مدرنیته، خانواده 
سنتی و گسترده شکل مسلط بود. از نیمه 
با  مصادف  که  بعد،  به  نوزدهم  قرن  دوم 
قاجار  شاه  ناصرالدین  حکومت  دوره 
است، خانواده در ایران تغییرات عمده ای 

یافته است. 
تغییرات در این مرحله به سبب مسافرت 
و  کشور  از  به خارج  اشرافی  خانواده های 
با  ایران و حشر و نشر  به  ورود خارجیان 

این افراد صورت گرفت. 
اولین نوع تغییر در ازدواج دختران و پسران 
و  نشست  با  دربار  زنان  زیرا  یافت.  بروز 
برخاست با زنان و خانواده افراد خارجی 
در  جدیدی  عالیق  آنها  از  متأثر  و 
همسرگزینی پیدا نمودند؛ در نتیجه آنها 
در انتخاب همسران خود نقش بیشتری 
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نظام  دوم  و  اول  پهلوی  دوره  در  یافتند. 
حقوقی خانواده تغییرات عمده ای یافت. 
از  قوانینی   1317 و   131۶ سالهای  در 
تصویب مجلس شورای ملی گذشت که 

به مسئله ازدواج سروسامان داد.  
موقعیت  ازدواج  قوانین  این  اساس  بر 
قانونی یافت و از صورت عرفی و سنتی 
مدنی  و  حقوقی  نهادهای  شد.  خارج 
دادگاه طالق و  مانند  خانواده  به  مربوط 
در  تالش ها  نتیجه  احوال  ثبت  سازمان 

این دوره است.
از طرف دیگر با به وجودآمدن سازمان های 
جدیدی چون تأمین اجتماعی و آموزش و 
پرورش جدید، تعلیم و تربیت و حمایت از 
کودکان و بزرگساالن تنها به عهده خانواده 
گرفته  صورت  های  تالش  از  یکی  نبود. 
در سال 134۶ تصویب قانون حمایت از 

خانواده است. 
در این قانون سامان دادن به ازدواج، طالق، 
و حمایت از خانواده، مرکزی ترین مسائل و 
موضوعات بود. در این قانون تصریح شده 
ارائه  طریق  از  فقط  باید  طالق  که  است 
خانواده  حمایت  دادگاه  به  دادخواست 

انجام پذیرد. 
آشتی  و  صلح  به  مکلف  دادگاه ها  این 
بین طرفین بودند و اگر در این مورد موفق 
نمی شدند در صورت صدور گواهی عدم 

سازش طالق ثبت می شد. 
و  ی  نگهدار مسئولیت   9 ماده 
زوجین  توافق  به  را  فرزندان  حضانت 
به  همچنین  قانون  این  می کرد.  ارجاع 
بر  مشروط  داد  می  طالق  اجازه  زنان 
ن اجازه  اینکه اثبات شود که شوهر بدو

ن ازدواج کرده است. ز
خانواده در دوره جدید محل شکل گیری 
بوده  فرهنگی  و  اجتماعی  ارزش های 
و  مردان  کنار  در  زنان   ، رو این  از  است؛ 
در بعضی از مواقع در تعارض با مردان به 

مطالبه حقوق خود بر آمده اند. 
در  زنان  تالش های  اصلی ترین  از  یکی 
است؛  بوده  حقوقی  لحاظ  به  دوره  این 
تساوی  طالق،  از  بعد  سرپرستی  حق 
و  کار  حق  تحصیل،  حق  مالکیت،  در 

مشارکت در امور خانه اصلی ترین تغییرات حقوقی به نفع زنان در جامعه ایرانی است. 
وجود  با  است.  فرد  اجتماعی کننده  نهاد  بهترین  منزله  به  جدید  دوره  در  خانواده 
و  فرهنگی  و  اجتماعی  شخصیت  تشکیل  ایرانی،  خانواده  برای  متعدد  کارکردهای 
تولد فردیت جدید به عهده خانواده است. در خانواده جدید، زنان نقش آفرینی بیشتری 
پیدا کرده اند. زنان در حوادث اجتماعی دوره انقالب مشروطه در مقایسه با گذشته بیشتر 

حضور دارند. 
با وقوع انقالب اسالمی حضور زنان در جامعه بیشتر سیاسی و اجتماعی شد؛ مشارکت 
معنی  سیاسی  گروه های  از  بسیاری  تا  شد  موجب  جنگ  و  انقالب  حوادث  در  آنها 
مشارکت را که حکایت از دفاع یا مقابله بود، در مورد زنان درک کنند تا اینکه به استقالل 
حرکت های آنها توجه شود. یکی از زمینه های عمده اثرگذار در تغییر سرنوشت زنان در 
که در دهه های اخیر بسیار  جامعه ایرانی، باالرفتن سطح سواد و تحصیالت آنهاست 

به آن توجه شده است.
ب(جایگاهخانوادهدرغرب1

در غرب نیز از دوران باستان تا دو قرن قبل، خانواده جایگاه ویژه ای داشته و تمام شهروندان 
در بستر خانواده هویت و ارزش پیدا می کردند. نظرسنجی های عمومی نشان می دهند که 
غربیان نیز تا پیش از این ازدواج را به عنوان پیش نیازی برای رفاه، سازگاری اجتماعی و بلوغ 

تلقی کرده و روی نقش مناسب زن و شوهر اتفاق نظر داشتند. 
مردان و زنانی که موفق به ازدواج نشده بودند یا از نقش خانوادگی خود ناراحت بودند، با 
« یا »عصبی« تحقیر می شدند. فرهنگ عمومی در میان غربیان حامل این  عناوین »ناسازگار
پیام بود که خوشبختی تنها در پرتو کار سخت و تعهد خانوادگی حاصل خواهد شد؛ اما از 
اواسط قرن 19 و 20، به تدریج این مساله دستخوش تغییر شده و خانواده سنتی از فرهنگ 

غربی رخت بست. 
از سال 19۶0 خانواده های اروپایی و آمریکایی دگرگونی تاریخی را متحّمل شدند؛ نرخ موالید 
گرفتند. بعد از آن نرخ طالق به شدت  کرده و خانواده های هسته ای شکل  کاهش پیدا 
کرد و تعداد خانوارهای تك سرپرست باال رفت. عالوه بر اینها، تقریبًا همه  افزایش پیدا 
جوانب زندگی خانوادگی از این زمان دستخوش تغییر شده است؛ برای مثال دیگر زنان 
همچون قبل، رابطه جنسی را صرفا در چارچوب ازدواج نمی دیدند و از این رو سهم موالید 

رخ داده میان زنان مجّرد افزایش یافته است. 
از سوی دیگر میلیون ها زن وارد نیروی کار شده و با افزایش تعداد همسران شاغل، تصویر 
قدیمی پدِر نان آور و مادر خانه دار فرو شکسته شد؛ در نتیجه، تنها اندکی از فرزندان کم سن 

می توانند خواستار توجه انحصاری مادرانشان باشند. 
انسان غربی معاصر بیش از اسالف خود به تأخیر یا خودداری از ازدواج، به زندگی تنها و 
بیرون از واحدهای خانوادگی، به واردشدن در روابط جنسی فراتر از ازدواج، به خاتمه دادن 
ازدوا ج ها با طالق، به اجازه دادن مادران بچه های کم سن و سال برای کار بیرون از خانه، 
و به اجازه دادن به زندگی فرزندان در خانواده های تك والد و بدون حضورمرد بزرگ سال، 

عالقه دارد. 
روابط جنسی پیش از ازدواج و نامشروع دیگر موجب خشم والدین یا همسران نمی شود. 
میزان گزارش شده زنای با محارم، هتك عرض کودکان، تجاوز و سوء استفاده از همسر و 
فرزند بی وفقه صعود می کند. کودکان فراری، روسپی گری نوجوانان، اعتیاد به مواد مخّدر و 

الکلی در بین جوانان پدیده هایی بزرگ و ناخوشایند شده اند.

1.  استیون مینتز و سوزان کلوگ، جایگاه خانواده در غرب، ترجمه مرتضی مداحی، مجله معرفت، شمار 11۶، 1389.
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آنان در خانواده  زنان در جامعه، ناظر به نقش های   توجه به حقوق و وظایف 
بود؛ اما امروزه برخی سعی دارند تا با تغییر این ساحت، مسائل مربوط به زنان را 
به صورت مستقل از خانواده مورد بررسی قرار دهند. به عبارت دیگر اینان برای 
گرفته  ، حقوق و وظایفی در نظر  زن بماهو زن نه بماهو مادر یا همسر یا خواهر
را منحصر به حضور در بستر خانواده  زنان  و تکالیف  امتیازات  از  و هیچکدام 

نمی دانند. 

کلید فهم دگرگونی های اخیر در زندگی خانواده را باید در دگرگونی عمیق ارزش های فرهنگی 
جستجو کرد. ارزش ها و هنجارها در جامعه کنونی غرب صرفا معطوف به خودمحوری و 
رضایت فردی شده و از این بابت دیگر نمی توان همان کارکردها را از خانواده انتظار داشت. 

، طالق دیگر مانند گذشته، شرم آور نیست.  در فرهنگ معاصر
اکثریت عظیمی از عموم مردم اکنون منکر این نظر هستند که زوج ناراضی از زناشویی باید 
به خاطر فرزندانشان به زندگی ادامه دهند. به همین شکل، دیدگاهی که هرکس ازدواج را 
، عصبی یا غیراخالقی است، به شدت رد شده است؛ چنان که این عقیده  منکر شود بیمار

که افراد بدون فرزند خودخواهند، مورد انکار قرار گرفته است. 
نگرش سنجی ها نشان می دهند که غربیان معاصر دیگر معتقد نیستند زنی که شوهری برای 
حمایت از خود دارد نباید کار کند، و اینکه دختر وقتی ازدواج می کند باید باکره باشد، یا 
اینکه رابطه جنسی پیش از ازدواج غلط است. رشد اقتصادی نیز نقش مهمی در ظهور 
دیدگاه های جدید نسبت به خانواده ایفا کرده است. افزایش ثروت افزایش در فرصت های 
آموزش، مسافرت و فراغت را موجب گردید که همه آنها به باالرفتن انتظاراِت ارضای خود 
کمك کردند. در دوره ای که فضای ترّقی ثروت پا برجا بود، فلسفه هایی که بر تحقق خود 

کید می ورزیدند، شکوفا شدند.  تأ
کید  تأ خویشتن یابی  و  رشد  بر  که  اومانیستی،  روان شناسی  نظریه های   ،1950 دهه  در 
ی برای مشکالت فردی تاکید 

ّ
می کردند، بر نظریه های قبلی، که بر سازگاری به عنوان راه حل

می کردند، فائق آمدند. حتی در اوایل دهه 19۶0، علقه های ازدواج و خانواده توسط »جنبش 
استعداد انسانی« به عنوان تهدیدهای بالقّوه برای رضایت فردی زن یا مرد تلّقی شدند؛ 
واکنش به »خود رضایتمندی و آزادی« بعدتر توسط چپ گرایان مثل هربرت مارکوزه توسعه 

داده شد. 
براون و مارکوزه هر دو بینش های روان کاوی زیگموند فروید را به نقد محدودیت های جامعه 
کردند. برای اینان هدف دگرگونی اجتماعی آزادی شهوت، انباشت غرایز  لیبرال تبدیل 

زندگی، لذت طلبی یك فرد و ارضای آزادانه نیازهای غریزی فرد بود. 
یك چالش به مراتب مهم تر در برابر ارزش های خانواده سّنتی حرکتی بود که توسط جنبش 
قرار می داد.  مورد حمله  را  توسط خانواده  زنان  استثمار  که  ترتیب داده شد  فمینیست 
فمینیست ها این انتظار اجتماعی که زنان به عنوان بخشی از نقش های اجتماعی خود به 

، باید تسلیم نیازهای شوهران و فرزندان باشند، مردود شمردند. عنوان همسر و مادر
آنان ازدواج را بردگی، تجاوز قانونی و کارگری بی مزد خواندند و عشق ناهمجنس خواه را با 
عبارت نزدیك به معنای وابستگی محکوم کردند. در این جنبش زنان به جای اینکه به 
گاهی از نیازها و توانایی های  اولویت دادن به خانواده هایشان واداشته شوند، به باالبردن آ

خود انگیخته می شدند. 
از این دیدگاه، ازدواج به طور فزاینده، به عنوان دامی که افق های فکری و اجتماعی زنان را 
محدود می کرد و احساس عّزت نفس آنان را کاهش می داد، توصیف شده و خانه داری به 
عنوان کاری بی مزد و غیررسمی در مقابل حرفه های جّدی تر بیرون از خانه مورد حمله قرار 

کوچکی  یت 
ّ
می گرفت.  هرچند فقط اقل

از زنان غربی آشکارا فمینیست بودن خود 
اما بدون شك، استدالل  کردند،  را اعالم 
جنبش زنان موضع بیشتر زنان را به طور 
چشمگیری نسبت به نقش های خانواده، 
و  زنانگی  زناشویی  روابط  بچه داری، 

خانه داری تغییر داد. 
نظام های  در  مهم  جنبه های  از  یکی 
بود  »تجّرد«  فرهنگ  اخالقی مدرن، رشد 
خانه های  مجّردها،  میکده   ازدیاد  در  که 
را  خود  وضوح  به  باشگاه ها  و  آپارتمانی 
فرهنگ  سرچشمه های  می دهد.  نشان 
که به دگرگونی های  تجرد به همان اندازه 
جمعیتی مّتکی بودند، به امکان دسترسی 
به ابزار کنترل موالید، درمان بیماری های 
مقاربتی و قوانین آزادکننده سقط جنین 

نیز مدیون بودند. 
رشد  همراه  به  ازدواج  تأخیر  به  گرایش 
میزان شرکت در دانشگاه ها و رشد طالق، 
که تعداد رو به رشدی از  حاکی از آن بود 
بزرگساالن دوره های ممتدی از زندگی بلوغ 
جنسی خود را بیرون از ازدواج می گذرانند. 

ج( زنان و استقالل از خانواده

در  خانواده  جایگاه  تخریب  تاثیر  تحت 
در  نیز  زیادی  فرهنگی  تحوالت  غرب، 
کشورهای دیگر جهان به وقوع پیوست. در 
ایران معاصر در اثر رواج ارزش های مدرن، 
مدل  توجه به حقوق زنان تغییرات اساسی 
پیدا کرده است؛ به این بیان کرد که تا پیش 
از  جامعه  افراد  تمام  تحلیلگران،  این،  از 
جمله زنان را با نقش های آنها در خانواده 

مورد بررسی و تحلیل قرار می دادند؛ 
که  جهت  آن  از  مرد  برای  دیگر  بیان  به 
شوهر بود، وظایفی قرار داده و از آن جهت 
که برادر به حساب می آمد، وظایف دیگری 

دست و پا می کردند. 
به  مادر  که  جهت  آن  از  نیز  زنان  برای 
و  کرده  حساب می آمدند، حقوقی تعبیه 
از آن جهت که همسر نامیده می شدند، 

وظایفی را برمی شمردند. 
به بیان ساده تر توجه به حقوق و وظایف 
زنان در جامعه، ناظر به نقش های آنان در 
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خانواده بود؛ اما امروزه برخی سعی دارند تا 
با تغییر این ساحت، مسائل مربوط به زنان 
را به صورت مستقل از خانواده مورد بررسی 

قرار دهند. 
به عبارت دیگر اینان برای زن بماهو زن 
، حقوق  نه بماهو مادر یا همسر یا خواهر
از  هیچکدام  و  گرفته  نظر  در  وظایفی  و 
به  را منحصر  زنان  و تکالیف  امتیازات 

حضور در بستر خانواده نمی دانند. 
نکته مهم اینکه داعیه ادعاشده توسط این 
گروه، حفظ استقالل، آزادی و شانیت زنان 
را  تحلیلگران  که  است  مردان  مقابل  در 
ُملَزم به بررسی مسائل مربوط به زنان، خارج 

از دایره های خانوادگی می نماید.1
در  دانست  باید  مذکور  دیدگاه  مقابل  در 
صورتی که بخواهیم به عواقب منفی مبارزه  
خانواده  مدل  با  غربی  مدرن  ارزش های 
سنتی دچار نشویم، باید بر نقش افراد در 
به  نماییم.  پافشاری  خانواده  چارچوب 
بیان دیگر بر اساس تجربه باید اذعان نمود 
که  که زنان صرفا در بستر خانواده است 
بیشترین حقوق و شانیت و ارزش را دارا 

خواهند شد. 
در بستر خانواده است که فرزندان ُملزم به 
احترام و خدمت به مادرشان هستند؛ مرد 
همسرش  عاطفی  و  مالی  تامین  به  ُملزم 
به  نزدیک شدن  از  مردان غریبه،  و  است 

1.  فاطمه داداشی، نگاه اسالم به زن دستیابی به کرامت 
، 20 تیر 1400. فردی و اجتماعی است، خبرگزاری مهر

زنان دیگر خانواده ها منع می شوند. از این رو می توان ادعا کرد که تغییر ساحت توجه به 
مساله زنان از زن بماهو مادر به زن بماهو زن، نتیجه ای جز خسران زنان و تضییع حقوق و 

جایگاه اجتماعی آنان ندارد. 

4.دینداری

از مسائل مهمی که در مورد زنان نیز به صورت جدی مورد بررسی قرار می گیرد، دینداری 
یخ، زنان همواره جدی ترین اقشاری  و تقید به احکام و مظاهر دینی است. به اعتراف تار
بودند که نسبت به تعالیم دینی تقید داشته و با حساسیت باالیی، احکام شریعت را 

دنبال می نمودند. 
زنان و حضور اجتماعی  تاریخ همواره دینداری  نیز در طول  رو جامعه شناسان  این  از 
پررنگ آنان در مناسک دینی را دستمایه تحلیل های خود قرار می دادند. از قرن اخیر تحت 
تاثیر تحوالت معرفت شناختی غربی و ظهور تفکرات پلورالیستی در فلسفه و هرمنوتیک، 
جنبش های زنان مساله خود را از میزان دینداری زنان، به خوانش آنها از دین تغییر جهت 
دادند؛ به عبارت دیگر آنها مساله دینداری زنانه را ناظر به خوانش زنانه از دین تفسیر کرده 

و از مرجعیت زنان برای زنان سخن گفتند.
امروزه مساله دینداری زنان در ساحت قرائت زنانه از دین و حتی مرجعیت زنان برای 
گروه و ادعاهای آنان در زمینه دینداری زنان آشنا  زنان تفسیر می گردد. در ادامه با این 

خواهیم شد. 

الف( فمینیسم اسالمی 

فمینیسم اسالمی یکی از گرایش ها یا فرمی از فمینیسم است که در ارتباط با جایگاه و نقش 
زنان در اسالم بحث می کند؛ از درون به مبانی اسالمی متصل و فهم و نظراتش را از قرآن کریم 
می گیرد.  ادعای اساسی فمینیسم اسالمی این است که قرآن کریم بر اصل برابری تمام افراد 
کید می کند؛ بنابراین مردساالری و تبعیض جنسی را مردود دانسته و خواستار برابری  بشر تأ

زن و مرد است.
با دقت نظر می توان فهمید که فمینیسم اسالمی به نوعی نشأت گرفته و متأثر از جریان 
فمینیستی سکوالر از نوع غربی آن است؛ به طوری که پیشگامان آن خواسته یا ناخواسته از 
گفتمان های رایج »فمینیسم غیراسالمی« استفاده کرده و آن را بخشی از جریان یکپارچه 

جنبش »فمینیسم جهانی« شناسانده اند. 
فمینیست های مسلمان معتقدند احکام فقهی اسالم با مفاهیم و رفتارهای مردساالرانه 
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ترکیب شده و احادیث نیز اغلب در خدمت توجیه ایده ها و اعمال مردساالرانه قرار گرفته 
 است.  بنابراین یکی از اولویت های فمینیسم اسالمی رفتن مستقیم به سوی قرآن کریم برای 
فهمیدن پیام برابری است. این جریان در مسیر تفسیر آیات و روایات، روش های مختلفی 
همچون تحلیل زبان شناختی، تاریخی، تحلیل ادبی، جامعه شناختی و مردم شناختی 

بکار گرفته و سه هدف را دنبال می کند: 
1. بازخوانی آیاتی از قرآن کریم به شیوه ای که اشتباهات تاریخی رایج که در خدمت تقویت 

ایده برتری مذکر هستند، تصحیح کند. 
کید بر آیاتی که برابری زن و مرد را بدون هیچ ابهامی بیان می کنند.  2. تأ

3. تأویل آیاتی که تفاوت میان دوجنس را مطرح کرده و برای توجیه مردساالری و سلطه 
مذکر تفسیر شده اند.

، انعکاس دهنده فرهنگ  به اعتقاد این افراد تفسیرهای موجود حاوی مفهوم برتری مذکر
مردساالرانه پیش از اسالم هستند. آنان معتقدند آیات زیادی هستند که برابری زن و مرد 
را تأیید می کنند؛ مانند آیات سوره حجرات: »ما شما را از یک جفت زن و مرد خلق کردیم 
و شما را در قبائل و ملت های مختلف قرار دادیم برای اینکه یکدیگر را بشناسید و همانا 
بهترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین شما است.« پس نتیجه می گیرند در اساس، از نظر 

هست یشناختی اسالمی، تمام افراد بشر برابرند.1 
فمینیسم اسالمی به دنبال دورانداختن محدودیت هایی که زنان در آن ها قرار داده شده اند، 
گاهی نسبت به اجبار و محدودیت هایی که زنان تحت انقیاد آن هستند، تالش برای  آ
ایجاد یک نظام روابط منصفانه تر و عادالنه تر بین زن و مرد هستند و هیچ تناقضی میان 

فمینیست بودن و مسلمان بودن خود نمی بینند.2 
برخی از این زنان تنها بر قرآن تمرکز می کنند)مانند آمنه ودود، رفعت حسن یا فاطمه نسیف 
از عربستان سعودی(، برخی دیگر خود را وقف قرائت دوباره از قرآن و اشکال مختلف 
شریعت می کنند)مانند عزیز ال هیبن لبنانی و سردار علی پاکستانی(، برخی هنوز در فکر 
بررسی دوباره احادیث هستند)فاطمه مرنیسی از مراکش، لیال احمد و هدایت توکسال از 

ترکیه(. در ایران نیز فمینیستها متنوع   و فراوان بوده و بسیار فعال می باشند.3  

، اسالم و جنبش یک میلیون امضا، وبگاه مدرسه فمینیستی. 4 بهمن 138۶.  1.  ناهید کشاورز
2.  آمنه شیرافکن، معنای فضیلت مردان و حقوق اقتصادی زنان در قرآن، 9 فروردین 1387.

؛  ، 8 ژانویه 2018؛ خبرگزاری رسا، »االزهر مصر 3.  مارگوت بدران، فمینیسم اسالمی چه می گوید؟، ترجمه ناهید کشاورز
توقفگاه قطار فمنیسم اسالمی، تساوی سهم االرث زن و مرد: اجتهاد در برابر نص،  9/7/ 1397.

فمینیسم اسالمی نه به دنبال دفاع از زنان 
بر اساس آموزه های اسالم، بلکه به دنبال 
از اسالم است.  ارائه تفسیری فمینیستی 
را  فمینیستی  برابری طلبانه  اهداف  آن ها 
و  پنداشته  دینی  فرهنگ  با  هم سویی  در 
هرچند اندیشه و راهکارهای آنان برخاسته از 
آموزه های دینی نیست، اما نوگرایی و اصالح 
را درون دین جستوجو می کنند و بر اساس 
یافته ها و بافته های خود از آموزه های اسالم 

به دفاع از زنان می پردازند.
پیش فرض مبنایی آنها این است که بین 
فمینیستی  گفتمان های  برخی  و  اسالم 
همچون  دارد؛  وجود  همپوشانی هایی 
اجتماعی  عدالت  بین  جدی  اشتراک 
؛  قرآنی و تالش فمینیسم برای برابری بشر
یا  روش  نظریه،  یک  را  تحلیل  نوع  این 
که  می دانند  دین  فهم  برای  چشم انداز 
منتقد  و  حساس  جنسیتی  تبعیض  به 
است و نیازمند هوشیاری در بررسی دقیق 
متون مردمحور جهت استخراج الگوهای 

مناسب زنان است. 
و  نادرست  برداشت های  معتقدند  اینان 
مردساالرانه از آیات مربوط به زنان به دلیل 
اینگونه  در  روش شناختی  کاستی های 

مطالعات حاصل شده است. 
با روش  را  مفسران قرآن تاکنون این آیات 
تفسیر ترتیبی تبیین، و آیات مربوط به زنان 
را بیتوجه به آیات قبل و بعد از آن و دیگر 
در  کرده اند؛  تفسیر  با بحث  آیات مرتبط 
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رفتارهای  و  مفاهیم  با  اسالم  فقهی  احکام  معتقدند  مسلمان  فمینیست های   
مردساالرانه ترکیب شده و احادیث نیز اغلب در خدمت توجیه ایده ها و اعمال 
مردساالرانه قرار گرفته  است.  بنابراین یکی از اولویت های فمینیسم اسالمی رفتن 
کریم برای فهمیدن پیام برابری است. این جریان در مسیر  مستقیم به سوی قرآن 
تفسیر آیات و روایات، روش های مختلفی همچون تحلیل زبان شناختی، تاریخی، 

تحلیل ادبی، جامعه شناختی و مردم شناختی بکار گرفته است.

و  ساختاری  انسجام  نتوانسته اند  نتیجه 
مضمونی قرآن را حفظ کنند. 

نمی تواند  آیات  ترتیبی  تفسیر  اینگونه 
موقعیت و جایگاه زن در عصر نزول را به 
درستی بازنماید؛ نیز قادر نیست احکام 
حاضر  عصر  در  مسلمان  زن  برای  الزم 
از  یکی  زنان،  نماید.مجله  پیش بینی  را 

طالیه داران این جریان است. 
این مجله در نخستین سرمقاله  سردبیر 
خود، در شماره اول این مجله می نویسد: 
»به اعتقاد ما، کلید حل مشکالت زنان در 

چهار حوزه نهفته است: 
آن  وقت  آموزش.  و  قانون  فرهنگ،  دین، 
دل سوز  متفکران  و  عالمان  که  است 
احکام  و  فقه  در  خود  کندوکاو  در  دین، 
آن، قدری جدی تر به اجتهاد در مسائل 
زنان بیندیشند تا شاید قرن ها پس از نزول 
و  سرگردانی  از  را  مسلمان  زنان  اسالم، 
آشفتگی و چندگونگی در یافتن مکتب 
خود یا خدای خود رهایی بخشند و پرده 
از رخسار مهربان و معقول و پیشرو مذهب 
که در طول  بردارند.« 1  آنها در مقاله هایی 
مبادی،  همه  کردند،  منتشر  سال  چند 
مبانی و منابع پذیرفته شده اجتهاد شیعی 

را نادیده گرفته اند. 
؟«  نابرابر چرا  زنان  »خونبهای  مقاله  در 
این گونه آمده است: »دیه، حکم تأسیسی 
اقتصادی  سنت  بلکه  نیست،  اسالم 
تغییر  است.  شده  امضا  اجتماعی  و 
احکام  در  چراها  و  چون  و  سنت ها 
اصول  به  توجه  با  اسالم،  دین  امضائی 

اساسی دین، مجاز است.«2 
تجدد،  و  تمدن  دستمایه های  ورود 
از  منورالفکری  حرکت های  پیدایش 
سوی افرادی چون میرزا ملکم خان و میرزا 
فتحعلی آخوندزاده و القائات آنها برای 
و  دینی  سنن  و  مذهبی  تعهد  شکستن 
ترویج اباحیگری و استقبال از آزادی به 

گاهی اگر بجوشد، زنان، سال  1.  شهال شرکت، چشمه آ
اول، ش.1، بهمن1370.

؟،  2.  سیدمحسن سعیدزاده، خون بهای زنان چرا نابرابر
 : مجله زنان، سال۶، ش37، شهریور و مهر 137۶؛ نیز
، »آیا زن مقتول از مرد قاتل هم کمتر است؟« و »آیا  همو

زن مقتول از مرد قاتل کمتر است؟«، ش 39، آذر 137۶.

معنای غربی و حمله به دیانت به عنوان عامل رکود، شکل گیری فرقه بهائیت، کشف 
به  فراماسونری  جبهه  تشکیل  اسالم،  شریعت  نسخ  اعالم  و  قره العین  توسط  حجاب 
عنوان دو جبهه عدالتخواه و طرفدار آزادی زنان، تأسیس مدارس دخترانه با شکل غربی 
گرایش ها و نگرش هایی  و نشر مطبوعات حامل الگوهای زنان غربی، مبدأ حرکت ها، 
مختلف و متفاوت و مانند اینها زمینه ساز توفیقات روزافزون این جریانات فکری در 

ایران است.3  

ب(فقاهتزنمحور

روش فقاهت فمینیست های اسالمی، چند ویژگی دارد:

یک: اجتهاد در نصوص قطعیه

یکی از برداشت های گزینشی اینها از متون دینی، مربوط به مساله ارث زن و مرد است. 
، در دفاع تمام قد از تصمیم پارلمان تونس در  سعد الدین الهاللی استاد فقه مقارن االزهر
تساوی حقوق زن و مرد در ارث، در فتوایی عجیب اعالم کرد: تساوی سهم االرث زن و مرد 
شرعا صحیح و با کالم الهی متعارض نیست؛ وی مدعی است تطور زمانی مستلزم تطور و 
بازخوانی احکام فقهی بوده و فتوای فقیه متناسب با زمان، مکان، شرایط مکلف و اوضاع و 

احوال جامعه تغییر می یابد. 
هیأت کبار علمای االزهر به همراه برخی شخصیت های دینی دیگر مصر به صراحت با 
نظر هاللی به مخالفت برخاستند. شوقی عالم مفتی مصر با بیان آنکه تساوی سهم االرث 
زن و مرد مخالف شریعت و اجماع علماء است، خاطر نشان کرد: مسأله سهم االرث از 
موضوعات قابل اجتهاد نیست، بلکه حدود و میزان سهم االرث را خداوند در قرآن کریم به 
صورت قطعی، ثابت و آشکار بیان کرده است؛ اجتهاد در نصوص قطعی الدالله و الثبوت 
به بهانه تغییر بافت فرهنگی، پیشرفت جوامع و مانند این سخنان اصال معنا ندارد؛ زیرا 
احکام قطعی اسالم قابل اجتهاد نیست. اجتهاد تنها در مواردی است که نصوص دینی، 

قطعی الدالله نباشند. 

دو: تاریخ مند دانستن تفسیر آیات

از نظر اینان فهم قرآن در خأل شکل نمی گیرد؛ بلکه بر پایه بافت های فرهنگی معینی پدید 
می آید. جهان بینی و نگرش ویژه مفسران که ناشی از بافت تاریخی  فرهنگی خاص است، 
منجر به شکل گیری فهم خاصی از قرآن در ذهن ایشان می شود. مثال در بیان زمخشری 
 بر برتری ذاتی ذهنی و عرفی وی بوده، در نتیجه، تمامی 

ّ
مفهوم قرآنی قّوامیت مرد، دال

مذهبی  و  سیاسی  رهبری  مانند  است،  مردانه  نیروی  مستلزم  که  اجتماعی  نقش های 
منحصرًا از آِن مردان دانسته شده است. این نوع فهم زمخشری و امثال وی از قرآن کریم، 
حکایت از مبانی انسان شناختی مردساالرانه و فرهنگ مردانه و غیرمنطقی میان متقدمان 

دارد که تأثیر بسزایی در تقلیل جایگاه زنان در طول تاریخ داشته است.

، جلد اول، ص 189،  1379. 3. مرتضی مطهری، مجموعه آثار
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سه: توجیه مفاد روایات

از نظر فمینیست های مسلمان، نویسندگانی که حامی مردساالری اند، برای توجیه تبعیض 
جنسیتی در اسالم روی روایاتی تمرکز می کنند که پیشفرض های آنان در آن موجود باشد. 

برای نمونه، یکی از روایات مورد تحلیل هرمنوتیکی آنها حدیثی در باب العلم صحیح 
ْن 

َ
اَعه: أ ْشَراِط الّسَ

َ
 ِمْن أ

ُ
َم( یُقول

َّ
یِه َوَسل

َ
ی الّلُ َعل

َّ
)َصل  الّلِ

َ
: َسِمْعُت َرُسول

َ
بخاری است: »َقال

ی یکوَن ِلَخْمِسیَن  ، َحّتَ
ُ

 الّرَِجال
َ

َساُء، َو یِقّل ُم، َو یْظَهَر الَجْهُل، َو یْظَهَر الّزَِنا، َو َتکُثَر الّنِ
ْ
 الِعل

َ
یِقّل

ه الَقیُم الَواِحُد.«1 
َ
اْمَرأ

آن  از  ذیل  نکات  و  است  زنان  برای  خاصی  جنسیتی  مضامین  حاوی  حدیث  این 
استخراج شده: اول اینکه افزایش جهل با افزایش زنان هم زمان و علم حوزه انحصاری 
که در هر جامعه ای زنان بیشتر باشند، علم و خرد دینی نقصان  مردان است؛ آنسان 
پذیرد. دوم اینکه همنشینی واژه های زنان، جهل و میل جنسی، دال بر این امر است که 
یاد شدن زنان نه تنها مرگ علم و نابودی علماء را به بار می آورد، که افزایش فساد جنسی  ز

و رواج زنا را به همراه دارد.
بنابراین، اگر زنان در جامعه بیشتر باشند، ساختارهای اخالقی، اجتماعی و فکری آن 
جامعه دچار مشکل خواهد بود؛ چون قلمرو زناِن یک جامعه، ذاتًا با احساسات و لذات 

جسمی عجین، و نابودی علم و فقدان عقالنیت از ویژگی های بارز آن است. 
ُمْؤِمناِت... 

ْ
ُمْؤِمنیَن َو ال

ْ
ُمْسِلماِت َو ال

ْ
ُمْسِلمیَن َو ال

ْ
 ال

َ
این در حالی است که آیاتی چون: »ِإّن

ْجرًا َعظیمًا«)احزاب٣5/33( صریحًا همه فضائل معنوی را برای هر 
َ
ُهْم َمْغِفَره َو أ

َ
ُ ل  الّلَ

َ
َعّد

َ
أ

دو جنس به یک میزان قابل دسترس می داند. دلیل این که زن حتی می تواند مرجع دینی و 
فقهی شود، همین ظرفیت این جنس برای رسیدن به کمال روحانی می باشد. 

ساختارهایی که توازن جنسیتی را به سمت مردان می برند و برتری آنان را نتیجه می گیرند، 
از اساس امری نادرست است؛ زیرا قدرت مردان در این جوامع، حاصل روابط اجتماعی 

حاکم است، نه برتری ذاتی مردان. 

چهار: نقد فتاوای مشهور

که فتاوای فقهی براساس فهم های خاص از طبیعت زن و  گروه از آن جایی  به نظر این 
مرد و روابط بین دو جنس شکل گرفته، الزم است مبنای این ادراکات به دقت بررسی و 
ارزیابی شوند.  با چنین بررسی هایی مشخص خواهد شد بسیاری از فهم های خاص روابط 
جنسیتی در گفتمان های غالب فقهی بازتاباننده بستر اجتماعی و گفتمان های خاصی 

است که در زمان شکل گیری این فتاوا وجود داشته است. 
و  هستی شناختی  دقت های  نیازمند  آنها  جنسیتی  مبانی  و  فتاوا  بازبینی   ، این رو از 
آنها است. مثال در مسئله شهادت قضائی  جامعه شناختی وتاریخ دقیق عصر مفتی 
برابر با  که ارزش شهادت یک مرد  زن، دیدگاه رایج در فقه مذاهب اسالمی این است 
شهادت دو زن است؛ لکن در برخی موارد، مانند: بکارت، والدت، عده طالق زن و تعیین 
پدر کودک، عکس این امر اتفاق افتاده، و ارزش شهادت یک زن برابر با شهادت دو مرد 

شناسانده شده است. 
احکام فقهی که حامی مردان به نظر می رسند، در واقع می توانند پاسخ به واقعیت های 
اجتماعی باشند. در گذشته مردان در عرصه های عمومی و اقتصادی فعالیت می کردند 
و زنان در جامعه محدود و منزوی شده بودند. دانش، تجربه و حضور مردان بیشتر بود. به 
همین سبب، ارزش شهادت آنان بیش از زنان بود. احکام فقهی ناظر به شرایط دوره ای 

1.   بخاری، ۲۲۴1ق.، ج1، ص۷۲.

بوده اند و با تغییر بافت اجتماعی و تجربه 
و دانش می توانند بازبینی شوند.2

ج(نقدوارزیابیفمینیسماسالمی

باید  اسالمی  فمینیست  تعالیم  نقد  در 
جهت  از  چه  کریم  قرآن  که  دانست 
قطعی  صدور  جهت  از  چه  و  داللت 
است و الفاظ آن صریح است و اجتهاد 
را  دین  اساس  و  پایه  مسائل  اینگونه  در 

متزلزل می سازد. 
در  نه  را  مرد  و  زن  حقوق  تساوی  اسالم 
به  آن  بیشتر  در  بلکه  حقوق،  تمامی 
در  عالوه  به  است.  شناخته  رسمیت 
فرض  حالت  سی  از  بیش  ارث  مسأله 
زن  موارد  این  از  بسیاری  در  که  می شود 

بیش از مرد، سهم االرث دارد. 
در شریعت اسالمی نصیب و سهم االرث 
نیست،  جنسیتی  نظام  با  مرتبط  وارثان 
بلکه اهداف و منافع الهی در میان است؛ 
در اندیشه اسالم، زن همپای مردان است 
که بر ذمه مرد  و همان حقوق و واجباتی 

است، برای زن نیز ثابت است. 
فهم  تمایز  و  حقیقت  نسبیت 
از  مردانه  و  زنانه  فهم  جنسیتی)تفاوت 
یک متن مشخص و معین( سخنانی با 
هدف تحریک جامعه اسالمی و آسیب به 
وحدت، انسجام و یکپارچگی جوامع از 
گاه به احکام اسالمی بیان  سوی برخی ناآ
می شود. اسالم با آنکه نواندیشی و پویایی 
را می پذیرد، اما بشدت با تفسیر به رأی و 

اجتهادگزینشی مخالف است. 
بر  مبتنی  گروه،  این  استنادات  غالب 
استقراء ناقص و ادله عقلی ظنی است؛ 
و  تاریخی  توجیهات  بر  کید  تأ با  اینها 
از  متن  در  دخالت  و  تفسیری  روش های 
خواستند  هرمنوتیک  اندیشه های  طریق 
خوانشی جایگزین اندیشه های مردساالرانه 

قبل بدهند. 
و  تفسیر  با  تجددگرا،  نویسندگان  برخی 
استنباط جدیدی از آموزه های قرآن کریم 
سعی کردند برابری جنسیتی میان مردان 

اآلداب،  مکتبه  قاهره،  المرأه،  قاسم،تحریر  امین   .2
١٣١۶ق، ص١٧.

نل 
زنا
ل 
سائ
 م
 به
جه
تو
ف 
اح
 س
یر
غی
گ ت
وم
 س
ل
 
ت

شه
دی

ن ان
ه با

ید
| د

 14
01

ی  
 د

/ 4
ه 6

مار
ش

117



معرفی  قرآن  بنیادی  اصل  یک  را  زنان  و 
کنند.1 این حرکت عالوه برآنکه رویکردی 
انفعالی در برابر مدرنیته است، در میان 
مبنای  بر  آشکار  تقابلی  اسالمی  امت 
جنسیت و حتی قومیت و ملیت ایجاد 
در  جدال  موجبات  این  بر  عالوه  و  کرد 
حریم خصوصی و هماوردی زنان و مردان 

را فراهم نمود. 
در واقع فمنیسم اسالمی با فن استدالل 
َرّبَک  َسبیِل  ِالی  »ُادُع  بر  مبتنی  وحیانی 
ِبالِحکَمِه َو الَموِعَظِه الَحَسنِه َو جاِدلُهم 
لتی ِهَی َاحَسن «)نحل/125( همخوانی 

َ
ِبال

ندارد. بدین معنا که مواد و روش َاحَسن در 
آن دیده نمی شود.2 

اسالم، وقتی از کرامت زن به لحاظ عفت 
را  کرامت  می گوید،  سخن  آن  امثال  و 
بلکه  است.  نکرده  منحصر  ُبعد  این  به 
بدنی  صرفًا  که  بگوید  زن  به  می خواهد 
داشته  را  آن  اشتهای  دیگران  که  نیست 
باشند و یا از دریچه غرایزشان با او ارتباط 
که  است  انسانی  زن،  بلکه  کنند،  برقرار 
زن  کرامت  و  است  اراده  و  عقل  دارای 
اخالقی،  ارزش  سرچشمه  یک  از  مرد  و 

نشأت می گیرد. 
انسانی ای  ارزش های  کرامت،  خط  در 
مرد  و  زن  سنجش  معیار  که  دارد  وجود 
به طور برابر است. بنابراین، مسأله عفت 
به  اجتماعی،  آسیب های  از  تحذیر  و 
یک اندازه برای زن و مرد مطلوب است. 
ُبعد اخالقی ای که اسالم، کرامت انسان 
تعادل  از  برآمده  کرده،  آن  بر  مبتنی  را 
اخالقی  ارزش های  که  است  انسانی 
تجسم آن هستند و شامل دو ُبعد فردی 
طریق،  این  از  و  می شود  اجتماعی  و 
زندگی  در  ارزشها  و  آزادی  میان  تعادل 

اجتماعی پدید می آید. 
مرد  پای  به  زن  رساندن  تفکر  این  غایت 
نیست، بلکه رساندن او به الگوی کامل و 

شرک  بر  تأملی  بهادری،  آتنا  و  محصص  مرضیه    .1
جنسیتی در خوانش های زن مدارانه از قرآن، مطالعات 

راهبردی زنان دوره 20 ، ش.78 ، زمستان 139۶.
، جلد اول، ص 215،   2. مرتضی مطهری، مجموعه آثار

.1379

تأثیرگزار با محوریت معرفت، کرامت و تقوی است. نگاه نظامدار به سیستم قانونگزاری الهی 
باعث می شود تا هر چیزی را در جایگاه خود موزون و مؤثر بدانیم. 

در این نگاه بازوان مرد برای قیام به حفاظت از حریم اسالم و کارهای سخت، حمایت از 
حریم خصوصی و تجلی واقعی مهارت قوامیت و تدابیر سنجیده در اعتدال و اقتصاد 
مهارت  دامن،  در  طهارت  عمل،  در  صالحیت  و  فکر  در  صالبت  مظهر  زن  و  است 
در تربیت، اّم و ریشه تأثیرگزاری در سالمت نسل، عقل، نفس و مرام شمرده می شود که 
قانونگزار تمام اهتمام را در حمایت از امنیت، قداست و معرفت افزایی، احترام به ملکیت، 
درباره او به کار گرفته تا فارغ از هیاهوهای عرصه اجتماع، به حیات طیبه و نقش آفرینی 

طبیعی خود بپردازد. 
ف بیهوده، دشواری 

ّ
، تحمیل و تحّمل تکلیف ماالیطاق، تکل در این تفکر حرج و ضرر

و  همه جانبه  حمایت  آن  جای  به  و  شده  برداشته  زن  گرده  از  درآمدزایی  و  اقتصاد 
کات معرفتی و ارزشی چون »َو اذُکرَن مایُتلی  ارتقاء مهارت و موقعیت او براساس مال
جهت  به  خبره پروری  و  است  الِحکَمه«)احزاب34/33(  َو  اهلل  آیاِت  ِمن  َن  بُیوتِکّ فِی 
برطرفسازی نیازهای جامعه دینی در امور زنان و تحقق واجبات نظامیه از سوی آنان 

ضروری است.
نکته دیگر آنکه مهمترین ویژگی اجتهاد سنتی، داشتن فن استدالل اجتهادی بر مبنای 
درک درست از واقعیات زمان و مکان و موقعیت فردی و جمعی مکلفین است. در این 
راستا نقش مهم رهبری و والیت فقیه و فقه حکومتی و سیاسی در تشخیص و درک صحیح 

از موقعیت بیرونی و درونی نظام تأثیر محوری دارد. 
در این رویکرد، اگر زنی به مقام اجتهاد دست یابد، حق تقلید از مجتهد دیگری را ندارد؛ 
بلکه بنا به اجماع فقهاء بر او واجب است به نظر اجتهادی خویش عمل کند؛ اما نسبت به 
مرجعیت زن، نظر بسیاری از فقهاء این است که زن می تواند مرجعیت فتوایی را بر عهده 
داشته باشد، زیرا رجوع به فتوا که از آن به تقلید تعبیر می شود، مبتنی بر مراجعه جاهل به 

عالم است و این، ربطی به مذکر یا مؤنث بودن مفتی و مرجع ندارد. 
از این رو اگر زن به درجه اجتهاد مطلق برسد، به لحاظ فقهی، مانعی از مراجعه دیگران به 
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او و عمل به نظر فقهی او وجود ندارد. بدین ترتیب زمانی که زنان مجتهدی باشند که به 
که آزادانه، از نصوص شرعی  اجتهاد رسیده اند، این امکان برای ایشان فراهم خواهد بود 
کتاب و سنت، استنطاق کنند و اگر جایی تشخیص دادند که فقهاء مرد، تحت تأثیر مذکر 

بودن خود دچار اشتباهی شده اند، اشتباه شان را تصحیح کنند. 

د(دیدگاهفقهایمسلماندربارهزنان

یک: امام خمینی)ره(

به  محکم  اعتقاد  و  اسالمی  قوانین  جامعیت  بر  را  خود  تفکر  بنیان  خمینی)ره(  امام 
پاسخگوبودن و کارآمدی بی بدیل آن بنا نهاد که مبتنی بر اقتدار و عزت اسالمی و بی نیاز 
از بیگانگان است. در این اندیشه، تأسیس نظام اسالمی را بر فقیه جامع الشرایط واجب و 

حفظ آن را بر آحاد مردم از زن و مرد ضروری می باشد. 
الزمه این مبنا و رویکرد، حضور دغدغه مند و مسئولیت ساز زنان در عرصه های مختلف 
اجتماعی است.1 مرام نظری توأم با سبک عملی، در طول فقاهِت قرین با مبارزات سیاسی 
ایشان، برای پویندگان واقعی این مسیر در جامعه اسالمی رهنمودهای الزم و جامعی را به 
همراه داشت که خود گویای روش و نوعی از فن اجتهادی و سیاسی کارساز اسالم بود که این 

تفکر در مسائل زنان جای خود را به صورتی منطقی و عالمانه باز کرد.
امام)ره( انقالب اسالمی را رهین بیداری و حضور جامعه زنان می دانست و زنان را عنصر 
حرکت مردان شمردند: »آنچه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحولی که در بانوان ایران 
حاصل شد، بانوان ایران در این نهضت و انقالب سهم بیشتری از مردان دارند، امروز هم که 

در پشت جبهه ها مشغول فعالیت هستند، سهم آنها بیشتر از دیگران است.«2 
ایشان، همواره در شناسایی عوامل هجمه و التباس، التقاط و انحراف، جمود و انسداد، 
هوشیاری و تکاپوی الزم را به ویژه در حل مسائل زنان به عمل آورد.  مسئله عمده در این 
تفکر پیشگیری از بکارگیری زنان به عنوان ابزار است. بر این اساس انقالب اسالمی، 

، 1421ق.، ج2، صص541-472. 1.   روح اهلل موسوی الخمینی، صحیفه نور
2.   روح اهلل موسوی الخمینی، کتاب البیع، دفتر پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، 137۶، ص240.

خود مبدأ جنبش و خیزش فکری درباره 
مسائل زنان محسوب می شود؛ لذا اقدام 
راهبردی در تولید نظریه مبتنی بر نگرش 
از  زنان،  حوزه  در  شیعی  نوین  منش  و 
واجبات بسیار مهم و ضروری در شرایط 

کنونی است. 
و  موضوع شناسی  در  تجّزی  تفکر  توسعه 
اجتهاد در مسائل زنان، اجتهاد گروهی، با 
، روش شناسی در اجتهاد  راهبرد فقه شناور
تاریخی و اجتهاد تفسیری، درک درست 
از مقتضیات زمان، اصول حاکم بر نظام 
قانونگزاری اسالم، تأمل در تئوری مقاصد، 
تجربیات  از  سازماندهی  و  استفاده 
دویست ساله متفکران احیاگر تفکر دینی، 
تشخیص اهداف صحیح آنها از بیراهه ها، 
دینی  اندیشه  اصالحگران  سبک  بررسی 
در جهان اسالم و نحوه احیاگری آنها در 
با متفکرین جهان  ارتباط  اندیشه دینی، 
اسالم در بحث زنان، هم افزایی تجربیات 
میان نخبگان از زنان، تجهیز و تدبیر برای 
سفرهای علمی با رسالت گفتمان سازنده 
و مانند اینها، می تواند محققین این عرصه 
را به ارائه الگوی زن تراز شیعی در جهان 
معاصر و تقریب به فرهنگ علوی و فاطمی 

و زینبی موفق بنماید.

دو: شهید بهشتی

شهید  پویا  فقه  طرفدار  افراد  جمله  از 
به  زن  ایشان  منظر  از  می باشد.  بهشتی 
همسربودن،  و  مادربودن  زن بودن،  مثابه 
دارای مسائلی است که اغلب بانوان آن را 

تجربه می کنند. 
امکان  باید  مردان  همانند  زنان 
خود  یستی  ز الگوی  به  تحقق بخشیدن 
را داشته باشند و بخشی از شخصیت 
فعالیت های  و  ارتباطات  در  زنان 
پرده نشینی  می گیرد.  شکل  اجتماعی 
اسالم  به  مربوط  الگوی  عنوان  به  زنان 
نیست، بلکه از سنت های باقی مانده از 

دوره قبل اسالم است. 
گاهانه  بنابراین باید هرچه مانع حضور آ
در  یا  و  باشد  اجتماع  در  زنان  آزادانه  و 
یست، اختاللی ایجاد کند،  تحقق این ز
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»المراه  روایت  به  توجه  با  گردد.1 وی  رفع 
یحانه و لیست بقهرمانه« زن را مخلوقی  ر
خلقت  در  و  مهربان  و  عطوف  یحانه،  ر

خود لطیف می شمارد. 
که  این است  این خلقت خاص  پیامد 
نباید بار سنگین جسمانی را به او تحمیل 
در  شرکت  عادی  شرایط  در  لذا  کرد، 
جنگ و جهاد از از او برداشته شده؛ البته 
متوجه  امر  این  مردها  نبودن  صورت  در 

زنها می شود. 
که بر این اساس  پیامد دیگر این است 
اقتصادی  تالش  خانواده  نظام  در 
هرچند  می باشد،  مردان  متوجه  زندگی، 
کوشش اقتصادی به روی زنان بسته  راه 
دلیل  به  زن  طبیعی  حق  یعنی  نشده، 
از  بهره مندی  دارد،  که  خاصی  خلقت 

زحمات مرد است.2 
بسیار مهمی  پیامدهای  دارای  مبنا  این 
در احکام و باید و نبایدهای ویژه بانوان 
می باشد. مثال ازدواج موقت تنها یک حق 
و فرصت و مزیت برای مرد نیست، بلکه 
تشکیل  به  تمایلی  دلیل،  هر  به  که  زنی 
خانواده ندارد، می تواند پاره ای از نیازهای 
خود را از طریق ازدواج موقت برطرف کند، 
یا زنی که شناخت کاملی از مردی که به 
از  می تواند  ندارد،  داده،  نشان  اقبال  او 
روش ازدواج موقت به عنوان فرصتی برای 
عاقالنه  تصمیم گیری  و  بیشتر  شناخت 

استفاده نماید.3 
در  اگرچه  زوجات،  تعدد  مسئله  در  نیز 
حق  عنوان  به  زوجات  تعدد  از  اسالم 
حق  اما  شده،  برده  نام  مردان  طبیعی 
محدودیت های  اینجا  در  زنان  طبیعی 
کرده است.  جدی برای این حکم ایجاد 
دوم  زن  شوهرش  که  هست  خانمی  اگر 
گرفته و زن ناراحت می باشد و تحمل این 
سرپرست  چون  حکومت،  ندارد،  را  کار 

1.  سیدمحمد حسینی بهشتی، محیط پیدایش اسالم، 
1387، ص39.

دیدگاه  از  شناخت  بهشتی،  حسینی  سیدمحمد    .2
فطرت، 1390، ص17.

3.  سیدمحمد حسینی بهشتی، سه گونه اسالم، 1385، 
صص31-35.

عالی اجتماع است، به صرف ناراحتی زن اول، به خاطر اهمیت خانواده، می تواند به مرد 
بگوید زن دوم نگیر چون کانون خانواده از هم می پاشد و بچه ها غیرسالم می شوند؛ یعنی 
حق مرد نفی نمی شود، ولی کنترل می شود.4  اعتقاد شهید بهشتی به حقوق طبیعی زنان، 
به معنای پذیرش فمینیسم و اصالت دادن به زن و برابری با مردان نمی باشد. این دیدگاه 

حداقل با دو جنبه از فمنیست فرق دارد: 
یکی اینکه حق طبیعی زن ذیل حق طبیعی انسان مطرح است و زن و مرد در انسانیت 
مشترک هستند و فرق دوم آنکه حق طبیعی زن در مقام تحقق بیرونی، مالزم با رعایت حق 

طبیعی مردان است و گاه به وسیله آن محدود می شود و گاه هم آن را محدود می کند. 
فمینیسم اسالمی به دنبال مردسانی زنان و یا تربیت مردانه زنان می باشد که نوعی انفعال در 
مسیرحق طبیعی آنان ایجاد کرده؛ آنان را در برزخی از هویت قرار داده و عطوفت و مدیریت 
عاطفی زنان و اثربخشی نقش های مؤثر آنان در جامعه و خانواده و حق انتخاب آنان را در 

تناقضی آشکار با حقوق طبیعی شان قرار می دهد.5 

سه: آیت اهلل خامنه ای

مقام معظم رهبری)حفظه اهلل( همچون برخی دیگر از فضالء و مراجع تقلید موافق اجتهاد 
زنان در مسائل مربوط به آنان هستند. برخی از بیانات ایشان در این زمینه در پی می آید: 

»اعتقاد بنده این است که ما حتما فقیه زن و مجتهد زن الزم داریم و گمان من این است 
که دماء ثالثه و امثال اینها را غیر از زن هیچکس نمی تواند فتوا بدهد. ... به هر حال فقیه زن 

الزم است.«۶ 
»شما خانم هایی که مشغول تحصیل هستید در قم خیلی، باید قدر این محیط معنوی را 
بدانید، خیلی با ارزش است، ... اگر جامعه ما به آنجا برسد که در آن تعداد زیادی بانوان با 
معرفت اسالمی به صورت عمیق و عالمانه آشنا باشند، این خیلی برای جامعه ما پیشرفت 

4.  سیدمحمد حسینی بهشتی، بایدها و نبایدها: امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه قرآن، 1388، صص91-92.
5.  سیدمحمد حسینی بهشتی، کوششی نو در راه شناخت تحقیقی اسالم، 1394، صص22-37.

1379/7/15  .۶
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بزرگی است یا در میان بانوان تعداد قابل توجهی مجتهدات وجود داشته باشد، یعنی بانوانی 
که قدرت بر استنباط احکام و معارف الهی را دارند از متون اسالمی. خیلی پدیده پرارزشی 
است. ... لذا بسیار حائز اهمیت است که تعداد قابل توجهی از زنان جوان، علوم دینی و 
معارف دینی را با استدالل متکی به روشهای علمی و منابع صحیح و متقن فرا بگیرند. این 

سطح معرفت دینی را در جامعه باال خواهد برد.«1 
از نظر ایشان نظام سرمایه داری با استفاده از انواع روش ها، زن را قانع می کند که منفعت 
و ارزش او در رفتاری است که جذابیت های جنسی اش را برای مردان کوچه و خیابان، 
کند و این، بزرگترین ضربه به حیثیت و جایگاه زن است. ایشان  برجسته تر و بیشتر 

اینگونه می گویند:
»آزادی ادعایی نظام سرمایه داری عین »اسارت و اهانت« به زن است و انسان شرم می کند 
از برخی ماجراها در غرب حتی نام ببرد. ... همین ارتباطات آزاد، باعث صد برابر شدن 
حرص و هوس مردان غربی شده است. ... تجارت و برده داری جنسی، شکسته شدن همه 
حدومرزهای اخالقی و عرفی و قانونی کردن مسائلی مانند همجنس بازی که در همه ادیان 

، نتایج نگاه و فرهنگ غرب به زن است.  الهی حرام است و افتضاحات دیگر
بنابراین اجتناب شدید از نگاه غربی در مقوله زن، از واجبات عملی است. با استفاده 
گویا و  کوتاه و  گزاره های  از ارتباطات مجازی، نگاه اسالم به مسئله زن و مرد را در قالب 
ابتکارهایی مانند هشتگ سازی ، تنظیم و به تشنگان این حقایق بخصوص در کشورهای 

اسالمی عرضه کنید«
ایشان همچنین معتقدند که تشکیل خانواده بر اساس یک قانون عام در آفرینش یعنی 
قانون زوجیت است، این نگاه در نقطه مقابل تضاد هگلی و مارکسیستی است که می گوید 
حرکت ناشی از تضاد است، زیرا در منطق اسالم، حرکت از جمله ادامه نسل برخاسته از 
زوجیت و همراهی است که این نظریه نیاز به کار جدی و اساسی دارد. چنانچه زن در خانه 
داوطلبانه مایل به انجام کار باشد، اشکالی ندارد، اما به تصریح روایات، زن در خانه چون 

1374/9/1۶  .1

یک کارگر نیست که دیگران بتوانند او را به 
انجام کار وادار کنند. 

زن در نقش همسری مظهر عشق و آرامش 
زن  مادری،  نقش  در  است.  مرد  برای 
فرزندان  زیرا  است  حیات  حق  صاحب 
خود را متولد می کند و با عشقی بی بدیل 
آنها را پرورش می دهد، ضمن اینکه مادران 
بیش از همه عامل انتقال عناصر هویت 
ملی و افشاننده بذرهای ایمان و اخالق 

در فرزندان هستند. 
خانه نشینی  معنی  به  خانه داری  البته 
و  مجاهدت  تدریس،  از  پرهیز  و 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی نیست، 
ذیل  که  دیگری  کار  هر  زن  یعنی  بلکه 
اصالت خانه داری امکان و به آن عالقه 

داشت، بتواند انجام دهد. 
همچنانکه هیچ زنی در تقدم حفظ جان 
فرزندش با فالن کار اداری، تردید ندارد در 
اهمیت تربیت اخالقی و ایمانی فرزند نیز 
از  ناگزیر  زن  چنانچه  و  نیست  تردیدی 
انتخاب یکی از دو عرصه باشد، خانواده 

مهمتر است. 
دانشمند  فرزانه،  زنان  انقالب،  از  پیش 
بودند،  انگشت شمار  تحقیق  اهل  و 
زنان  انبوه  یش  رو موجب  انقالب  اما 
فرزانه   زنان  به کارگیری  شد.  فرهیخته 
و  دانشمند  ما،  مجرب  ما،  کارآمد  ما، 
گون  گونا عاقل و فهمیده  ما در رده های 
 ، کشور تصمیم گیری  و  ی  تصمیم ساز

این مطلب مهمی است.2 
چهار: آیت اهلل سیدمحمدحسین فضل اهلل3

فضل اهلل  محمدحسین  سید  نظر  به 
از  که  اسالمی بودن اجتهاد، به این است 
قواعد علمی اجتهادی که متکی بر منابع 
اساسی اجتهاد - یعنی کتاب و سنت - 
ضعیف  راویان،  اگر  نشود.  خارج  است، 

2.  پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی سیدعلی خامنه ای، 1401/10/14

سیدمحمدحسین  عالمه  اهلل  آیت  با  وگو  گفت    .3
اسر  بین  »االجتهاد  کتاب  محتوای  پیرامون  فضالهلل 
الماضی و آفاق المستقبل«، که در بیروت، المرکز الثقافی 
العربی، 2009، ص 382-371( منتشر شده، ترجمه مجید 

مرادی، مجله حوزه، فروردین ماه 1391- شماره 1۶3.
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در  که  است  طبیعی  باشند،  مختلط  یا 
استنتاج حکم شرعی یا مفهوم اسالمی از 
چنین احادیثی باید رعایت احتیاط کرد، 
زیرا نسبت آن به پیامبر به طور قطعی باید 

ثابت شده باشد. 
سنت  و  خدا  کتاب  به  باید  این رو  از 
علمی  شیوه  به  که  نبوی  صحیح 
اثبات شده، مراجعه بشود،  صحت آن 
آن  از  زن  به  مربوط  فقهی  مفاهیم  تا 

استنتاج دقیق بشود. 
مشکل بسیاری از کسانی که اجتهادات 
و  دارند  زنان  مسائل  به  نسبت  منفی 
احکامی مانند ممنوعیت شرعی آموزش 
استحصال  را   زن  سیاسی  مشارکت  و 
او  فکر  و  عقل  منکر  حتی  و  کرده اند 
شده اند، این است که فهمی پسمانده از 
کتاب و سنت دارند و یا بر پاره ای احادیث 
تمرکز کرده اند، بدون آن که پاره ای دیگر را 

مالحظه کنند.
توانسته  شیعی  اجتهاد  ایشان  نظر  از   
همانند  زن  که  کند  تثبیت  را  ایده  این 
مرد، در همه عرصه های زندگی، به ویژه 
رتبه های  باالترین  تا   - ی  علم آموز در 
و  سیاسی  مشارکت  در  نیز  و  علمی- 
انسانی  عنوان  به  اجتماعی،  فعالیت 
فعالیت  حق   - مرد  همتراز  و  مسئول 
مسئولیت  اینکه  و  نماید  مشارکت  و 
است  مرد  مسئولیت  همانند  زن، 
از  خدا  که  را  آنچه  همه  گنجایش  که 
اجتماعی  و  فردی  موقعیت  در  انسان 
و سیاسی و علمی و مانند آن خواسته 

است، دارد. 
اسالم به زن این حق را داده که حتی اگر 
غنی باشد از شوهرش مهریه و نفقه بگیرد 
بر  را  فرزندان  و  منزل  نفقه  مسئولیت  و 
عهده او ننهاده است. بنابراین، آنچه را که 
شریعت اسالم از زن در ارث کم کرده، در 

جای دیگر به او افزوده است.
پس باید مجموعه درآمد و هزینه را بررسی 
کرد. مسأله تعدد زوجات تابع بسیاری از 
نیازهای انسانی است که گاه زن نیازمند 
که شمار  گاه مرد. در صورتی  و  آن است 
زنان فراوان باشد و زنانی، بىشوهر بمانند، 

زن نیازمند ازدواج با مردی است که همسر دیگری دارد. برخی اوضاع و شرایط حاد هم 
وجود دارد که واقعیت، چند همسری را ایجاب می کند و چند همسری، راه دور کردن مرد از 

انحراف می تواند باشد. 
تمام جهان، امروزه با چند همسری مواجه است. درباره برابری شهادت دو زن با یک مرد، 
قرآن)بقره282/2( این مسائل از باب رعایت احتیاط در عدالت است. برخی از فقهاء در 

سند احادیثی که می گوید: »زن عهده دار قضاوت نشود« شک کرده اند.
در  زیرا  دارد،  گذشته  در  قضاوت  با  جدی  تفاوت  قضاوت،  اکنون  این،  از  گذشته 
گذشته قاضی، خود به تنهایی حکم صادر می کرد، اما با تحول اصول اثبات دعاوی در 
قضاوت، قاضی آزادی چندانی در بررسی دعوا و یا صدور حکم، بنا به صالحدید خود 
ندارد؛ بلکه اوضاع اداری جدیدی پیش آمده که قاضی را تحت ضوابط دقیق قضایی 

قرار داده است.

 

 نظر بسیاری از فقهاء این است که زن می تواند مرجعیت فتوایی را بر عهده داشته 
باشد، زیرا رجوع به فتوا که از آن به تقلید تعبیر می شود، مبتنی بر مراجعه جاهل به 
عالم است و این، ربطی به مذکر یا مؤنث بودن مفتی و مرجع ندارد. بدین ترتیب 
که به اجتهاد رسیده اند، این امکان برای ایشان  که زنان مجتهدی باشند  زمانی 
فراهم خواهد بود که آزادانه، از نصوص شرعی کتاب و سنت، استنطاق کنند و اگر 
جایی تشخیص دادند که فقهاء مرد، تحت تأثیر مذکر بودن خود دچار اشتباهی 

شده اند، اشتباه شان را تصحیح کنند. 
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نشریه رصدی_تحلیلی دیده بان اندیشه در نظر دارد به منظور تکمیل کادر پژوهشی و هیأت 
تحریریه خود، از پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی دعوت به همکاری  بنماید.

شرایط همکاری

   دارابودن مدرک تحصیلی ارشد یا دکتری )سطح 3 و 4 حوزوی(
   تسلط بر امر  پژوهش و مقاله نویسی علمی

   آشنایی با ملزومات پژوهشی از قبیل تایپ و ویراستاری
مزایا

    انتشار تولیدات پژوهشی در ماهنامه دیده بان اندیشه
    پرداخت حقوق و حق الزحمه مکفی

       معرفی به کتابخانه های مختلف جهت تکمیل پژوهش

کاربری           عالقه مندان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و ارسال رزومه، با نشانی 
danial_basir@در ایتا در ارتباط باشند.

شمارهپیشیننشریه:

بنشسته در سایه 
آسیبشناسیرابطهنهاددانشگاهوجامعه

 تاریخچه نهاد دانشگاه در ایران و جهان

 بررسی ماهیت و رسالت دانشگاهیان

 موانع موجود در تاثیرگذاری دانشگاه

 موانع موجود در اسالمی سازی دانشگاه
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حاجاحمد...
شهید احمد کاظمی در ١ تیر ماه ١٣٣٧ در نجف آباد اصفهان زاده شد. در سال ١٣5۶ زمانی که مشغول پخش 
اعالمیه بر علیه نظام شاهنشاهی بود، توسط ساواک بازداشت شد و مدتی را در زندان سپری کرد. با وقوع انقالب، 
در دی ماه 1358 همراه با گروهی در پادگان حموریه در اطراف دمشق یک دوره آموزشی جنگ های نامنظم را به 
مدت 45 روز زیر نظر سازمان الفتح طی کرد و بعد از آن به جنوب لبنان اعزام شد. وی در سال 1359 به ایران 
بازگشت و بالفاصله به کردستان رفت، تا با مخالفان نظام اسالمی مقابله کند. در پی آغاز جنگ ایران و عراق، با 
همراهی گروهی 50 نفره در جبهه های آبادان حضور یافت.  احمد کاظمی در 27 آذر 137۶ به عنوان فرمانده لشکر 
ع( معرفی و پس از آن در 9 تیر ماه 1379 به سمت فرماندهی نیروی هوایی سپاه منصوب شد. وی  14 امام حسین)
در 29 مرداد 1384 از سوی رهبر معظم انقالب، به فرماندهی نیروی زمینی منصوب شد اما در 19 دی همان سال 
در سانحه هوایی سقوط هواپیمای داسو فالکن 20 در نزدیکی ارومیه به شهادت رسید. پیکر وی بنا به وصیتش 

در جوار شهید حسین خرازی، در گلستان شهدا در تخت فوالد اصفهان آرام گرفت.
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