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تحریریه حق انتـخاب و ویرایش آثـار را برای خویش محـفوظ می دانـد.

تحریریه / مطبوعات کژار

آثار، نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خویش را با ما در میان بگذارید.
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مســئله  ی زنــان در ایــران، مســئله ای ریشــه ای اســت کــه کامــال بــا سیســتم و ایدئولــوژی حاکــم بر ایــران رابطه  ای مســتقیم 

دارد. دولــت ایــران نــه تنهــا در قبــال زنــان بلکــه در قبــال ملتهــا و اقوامــی کــه در ایــران زندگــی می کنند رویکــردی تبعیض 

آمیــز داشــته و سالهاســت کــه در تــالش بــرای آسیمیالســیون و نابــودی فرهنــگ و موجودیــت آنــان اســت تــا بدیــن گونــه 

آنــان را بــه ضمیمــه ای از سیســتم خویــش مبــدل ســازند. بــا وجــود مقاومــت خلقهــا در ایــران می تــوان گفــت تــا حــدودی 

آسیمیالســیون فرهنگــی صــورت گرفتــه کــه بایســتی خلقهــا در ایــن بــاره هشــیار بــوده و در راســتای حفــظ فرهنــگ و 

هویــت خویــش مبــارزه و مقاومــت مناینــد.

بــدون شــک یکــی از ملتهایــی کــه در صــدر ســتم و سیاســتهای تبعیــض آمیــز رژیــم قــرار دارنــد، زنان انــد و بــا نگاهــی بــه 

وضعیــت زنــان در متامــی عرصه هــا می تــوان ایــن واقعیــت را مشــاهده منــود. زنــان در جامعــه ی ایــران و در طــول چهــل 

ســال از نظــام نــه تنهــا بــه جایــگاه واقعــی خویــش نرســیدند بلکــه بیــش از پیــش مــورد نابرابــری قــرار گرفتنــد. وضعیــت 

اشــتغال و آموزشــی زنــان مناســب نبــوده و بــه دلیــل زنانــه و مردانــه شــدن مشــاغل در ایــران، بســیاری از آنان در مشــاغل 

ارزان قیمــت جــای داشــته و همیشــه دســتمزدی پایینــر از مــردان دارنــد. میــزان فقــر و بیــکاری بیــن زنــان روز بــه روز 

افزایــش می یابــد. در حــوزه ی ورزش بــه دلیــل محدودیتهــای رشعــی منــی تواننــد آنگونــه کــه بایــد، فعاالنــه حضــور داشــته 

باشــند. زنــان کارگــر و رسپرســت خانــوار بــه دلیــل عــدم رســیدگی دولــت بــه وضعیتشــان در رشایــط دشــواری قــرار دارنــد. 

ســن اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و مــرصف ســیگار در بیــن زنــان نســبت بــه ســالهای گذشــته رشــد صعــودی داشــته اســت. 

بــر میــزان کارتــن خوابــی زنــان و گرایــش بــه فحشــا افــزوده شــده اســت. کاهــش ســن خودکشــی در بیــن زنــان و دخــران 

ایرانــی بــه مرحلــه ی بحــران رســیده اســت. دخــران فــراری و روی آوردن بــه راههــای نادرســت نیــز یکــی از معضــالت زنان 

در ایــران اســت. در عرصــه ی سیاســت نیــز منی تــوان گفــت حضــور چشــمگیری دارنــد و اگــر هــم داشــته باشــند بــه دلیــل 

وجــود اســتیالی مــردان و نــرم هــا و خطــوط قرمــز آن، قــادر نیســتند آنگونــه کــه بایــد از حقــوق زنــان حامیــت کننــد و 

حتــی زنانــی هســتند کــه در تحجرگرایــی از مــردان پیشــی گرفته انــد؛ بــه عنــوان مثــال زنانــی کــه بــرای طــرح عفــاف و 

حجــاب در پوشــش دخــران و زنــان دخالــت می کننــد، گاهــی بیــش از مــردان بــه خشــونت فیزیکــی و کالمــی متوســل 

می شــوند. اینهــا بخــش کوچکــی از مشــکالت زنــان در ایــران اســت. متاســفانه دولــت ایــران هیــچ گاه از توانایی هــا و 

پتانســیل زنــان در راســتای توســعه جامعــه اســتفاده ننمــوده بلکــه بالعکــس در محــارصه برخــی از قوانیــن ارتجاعــی قــرار 

داده کــه گام برداشــنت بــرای زنــان را دشــوار منــوده اســت.
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ــا ممنوعیتهــا و  ــاز اســت امــا زنــان در ایــران ب بــرای پویندگــی و پیرشفــت یــک جامعــه بــه زنــان و قابلیتهــای نی

محدودیتهــای بســیاری روبــه رو هســتند کــه مجبورنــد بــرای حقــوق اولیــه خویــش بجنگنــد. رویکــرد رژیــم در قبال 

زنــان نــه تنهــا تغییــر مثبتــی ننمــوده بلکــه روز بــه روز بــا قوانیــن جدیــد عرصــه را بــر آنــان تنــگ می کنــد. زنــان 

ایــران، زنانــی جســوراند کــه جســارت و شــهامت آنــان را در دی مــاه ٩٦ مشــاهده منودیــم کــه چگونــه بــا برداشــنت 

حجــاب خــود، در برابــر رژیــم ایســتادند و اینگونــه موضــع خــود را نشــان دادنــد. بــرای چنیــن اقدامــی نیــاز بــه 

شــجاعت بســیاری اســت چــرا کــه حجــاب در ایــران مقولــه ای اســت کــه رژیــم آگاهانــه علیــه زنــان بــه کار می بــرد 

و بدیــن گونــه آنــان را تحقیــر می منایــد. در واقــع چنیــن شــیوه ی اعراضــی خشــم فــرو خــورده ی زنــان در طــول 

عمــر رژیــم اســت کــه چگونــه زنــان را از متامــی حقوقشــان محــروم و بــه کنــج خانه هــا کشــاندند. امــا امــروزه زنــان 

دیگــر هراســی ندارنــد و آگاهانــه در پــی کســب حقــوق از دســت رفتــه ی خــود هســتند. بــدون شــک آغــاز ایــن 

مبــارزات بــه پیــروزی ختــم خواهــد شــد. دوران بردگــی و ســتم زنــان بــه انتهــا رســیده و آنــان بــا مبــارزات خــود، 

تاریــخ آزادی شــان را بــا خطــوط زریــن خواهنــد نگاشــت.

همراهــان گرامــی مجلــه زنــان رشق، در ایــن شــامره ســعی داریــم بــه وضعیــت و جایــگاه زنــان بعــد از انقــالب 57 

ایــران بپردازیــم. در ایــن شــامره مقاالتــی در بــاب تاثیــر دیــن گرایــی و جنســیت گرایــی بــر وضعیــت زنــان و همیــن 

طــور مشــکالتی کــه بــه دلیــل سیاســتهای رژیــم رسبرآوردنــد، بــه نــگارش درآمده اســت. هر چنــد صحبت از مســئله 

زنــان بســیار مفصــل و گســرده اســت کــه بــه متامــی در صفحــات مختــرص ایــن مجلــه منــی گنجــد امــا ســعی شــده 

هــر چنــد انــدک، ســهمی در ایــن مــورد داشــته باشــیم. 

از تحلیالت رهربی
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ــی  ــم زندگ ــط وخی ــن رشای ــه در ای ــان اقشــاری ک از می

و  کــودکان  زنــان،  وضعیــت  زنان انــد.  می کننــد 

ســاملندان بســیار رقــت بارتــر اســت. زن کــه از ابتــدای 

ــدم  ــه واســطه ع ــون ب تاســیس نظــام هیرارشــیک تاکن

هوشــیاری اش تحــت هــوس و اشــتهای ســیری ناپذیر 

و فشــار و حاکمیــت مــرد زار زار گریــه می کنــد در 

ــه دور  ــا ب ــری از زنجیره ــه داری دور دیگ ــام رسمای نظ

او بســته می شــود. زن موجــودی اســت کــه مــرد 

ــت.  ــته اس ــامل داش ــورد او اع ــرین دروغ را در م بیش

ــادی راجــع   ــد کــه تحقیقــات زی ــی فروی ــد حت می گوین

بــه جنســیت انجــام داده در هنــگام مــرگ گفتــه بــود: 

ــت.  ــادی نیس ــت ع ــک وضعی ــن ی ــی؟. ای ــه چ زن! ک

ایدئولــوژی  کــه  اســت  وحشــتناک  وضعیتــی  ایــن 

کــه  مــردی  اســت.  آفریــده  زن  علیــه  مردســاالری 

منی خواهــد زن را بشناســد بــرای رسپــوش گذاشــنت 

کــه  ادبیــات کاذب عشــق  بــه  ایــن وضعیــت  بــر 

یکــی از ســالحهای مهــم اوســت، متوســل می شــود. 
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بــرای مــرد حاکــم عشــق بــه منزلهــی رسپــوش گذاشــنت بــر دروغهــا، بی احرامــی، عــدم آگاهــی 

ــل  ــط را تحم ــن رشای ــه ای ــی ک ــه وضعیت ــت. درآوردن زن ب ــل اس ــای نس ــزه و بق ــای غری ــه ارض و عرص

ــدازه ای  ــه ان ــاط دارد. زن ب ــوب ارتب ــار و رسک ــر فش ــی وی در زی ــی و درماندگ ــق بیچارگ ــا عم ــد ب کن

ــول کــردن و ســزاوار دانســنت هــر  ــا درجــه قب ــه ت ــده شــده ک ــوی زندگــی بری ــب مــادی و معن از جوان

ــه زن  ــم ک ــن شــخصا در حیرت ــاره گشــته اســت. م ــده و بیچ ــرد، درمان ــز و حمــالت م ســخن تحقیرآمی

چگونــه می توانــد زندگــی تحــت ســلطه چنیــن نظــام پیرشفتــه ای را تحمــل کنــد. امــا بایــد اذعــان دارم 

ــد  ــه رسش را خواهن ــود ک ــه می ش ــوان متوج ــرد، حی ــح می ب ــرای ذب ــوان را ب ــاب حی ــه قص ــی ک هنگام

ــت.  ــه ای اس ــن صحن ــادآورد چنی ــن ی ــرای م ــز ب ــرد نی ــر م ــار زن در براب ــرزد. رفت ــرس می ل ــد و از ت بری

اگــر زن در برابــر مــرد نلــرزد، مرد آســوده منی گــردد. این اولین رشط حاکمیت اســت. قصــاب یکبار می برد 

او متــام عمــر می بــرد. ایــن حقیقتــی اســت کــه بایــد افشــا شــود. پنهــان کــردن آن بــه وســیله ترانه هــای 

عاشــقانه، رفتــار پســتی اســت. تحــت نــام متدن  بی  ارزشــرین اصطالحــات در مورد عشــق بــکار می روند. 

آنچــه را کــه مــرد هیچــگاه نتوانســته و نخواســته کــه در آن به موفقیت دســت یابد این اســت که طبیعت 

زن بــا او رفتــار کنــد. اگــر چنیــن مــردی پیدا شــود مــن او را بــه عنــوان قهرمانی واقعــی ارزیابــی می کنم..

دادن  قــرار  از  ناشــی  بلکــه  نیســت  بیولوژیــک  تفــاوت  و  از ضعــف جســامنی  ناشــی   مشــکل 

ــدار و  ــت م ــه دول ــط جامع ــه توس ــن طبق ــده در پایینری ــدی ش ــه بن ــی طبق ــن ش ــوان اولی ــه عن زن ب

وی  شــده  تثبیــت  و  مانــدگار  موقعیــت  ویژگیهــای  دلیــل  بــه  زن  مشــکل  می باشــد.  هیرارشــی 

در جامعــه بــه ریشــه ای تریــن مشــکل جامعــه تبدیــل شــده اســت. توجــه دیرهنــگام و بســیار 

ــدود جامعــه شناســی بــه ایــن مســئله رابطــه مســتقیمی بــا مرحلــه بحــران کاپیتالیســم دارد. مح

ــه  ــد ک ــاب می کن ــتی ایج ــام کاپیتالیس ــط نظ ــده زن توس ــه پدی ــوب ب ــتعامر- رسک ــارص اس ــامم عن انض

ــت.  ــمندترین کاالس ــالح ارزش ــه اصط ــرد. زن ب ــرار گی ــیعری ق ــل وس ــورد تحلی ــر م ــورد نظ ــت م وضعی

هیــچ نظامــی تــا ایــن انــدازه زن را بــه کاال تبدیــل ننمــوده اســت. بردگــی زن کــه بخشــی از 

ــدارد.  ــزی ن ــا کنی ــی ب ــچ فرق ــام هی ــدگاه نظ ــد از دی ــطی می باش ــرون وس ــه و ق ــار اولی ــی اعص بردگ

ــتند .  ــود داش ــز وج ــردان نی ــای م ــه حرمرساه ــت بلک ــه زن نیس ــص ب ــط مخت ــودن فق ــی و کاال ب بردگ

بزرگریــن تغییــر در دیــدگاه جنســیتی نظــام توســط کاپیتالیســم انجــام می گیــرد. عضــوی وجــود 

ــان  و ظرافــت هــری  ــات، رم ــا اســتفاده از ادبی ــن کار را ب ــه کاال نشــده باشــد. ای ــل ب ــه تبدی ــدارد ک ن

ــدنی  ــل ناش ــار تحم ــم ب ــمت اعظ ــه قس ــت ک ــن اس ــر ای ــن ه ــی ای ــرد اصل ــا کارک ــد. ام ــام می ده انج

نظــام را بــر روی دوش زن قــرار می دهــد. بــا اینکــه بــرای هــر کاری دســتمزدی در نظــر گرفتــه 

می شــود، امــا حاملگــی، بــزرگ کــردن بچــه و همــه نــوع کارهــای خانــه بــدون دســتمزد اســت. 

ــی  ــی حت ــای خصوص ــیاری از خانه ه ــدارد. در بس ــتمزدی ن ــم دس ــودن ه ــرد ب ــی م ــل جنس ــرده عم ب

بــه میــزان مــزدی کــه در فاحشــه خانه هــا  بــه زن می دهنــد، ارزشــی بــرای زن قائــل منی شــوند.

نظــام در اســتفاده و بهر ه گیــری از زن در تبلیغــات بــه عنــوان وســیله ای بــرای رســوا منــودن و بدنام کردن 

زن مقــرص می باشــد. ایــن وضعیــت را بــه شــخصیت طبیعــی زن نســبت می دهــد. رشف زن بــه وســیله 

کاپیتالیســم بــه پایینریــن نقطــه تنــزل یافتــه اســت. آنچــه کــه در هویــت زن تــا ایــن حــد تنــزل یافتــه 

اســت، ارزشــهای جامعــه کمونــی می باشــد. منطــق نظــام هــم محتــاج چنیــن چیــزی اســت و در ایــن کار 

مهــارت و توانایــی دارد. هــر انــدازه زن جایــگاه و تاثیــر خــود را در جامعــه از دســت داده باشــد به هامن 

انــدازه از ارزشــهای اشــراکی بــه دور مانــده اســت. طبیعــت زن بــه ارزشــهای جامعــه اشــراکی نزدیکــر 

اســت. بنابرایــن هامنطوریکــه در زنجیــره متامــی رویدادهــای طبیعــی مشــاهده می شــود زمــان شکســنت 

ایــن حلقــه فــرا رســیده اســت. قوانیــن و مقــررات گذشــته اعتبــار خــود را از دســت می دهنــد. ســاختارها 

و نهادهــا بــه دلیــل از دســت دادن عملکــرد خــود بی معنــی شــده اند. زمــان آن فــرا رســیده اســت کــه 

ــد. ــن شــکل بگیرن ــن قوانی ــاز ای ــد و ســاختارها و نهادهــای مــورد نی ــی جدی ــن برخــوردار از معان قوانی

تــا زمانــی کــه نابــودی سیســتامتیک بافــت اخالقــی از طــرف نظــام مــورد توجــه قــرار نگیــرد، 

اجتامعــی،  اخــالق  نبــود  صــورت  در  نــدارد.  شــدن  برطــرف  امــکان  تضــادی  و  تناقــض  هیــچ 

کــرد  اداره  اقتصــاد  و  هــر  سیاســت،  حقــوق،  روشــهای  بــا  منی تــوان  را  جامعــه ای  هیــچ 

جامعــه. خــودی  بــه  خــود  یافــنت  موجودیــت  شــکل  یعنــی  اخــالق  منــود.  متحــول  را  آن  یــا 

ــه  ــم ب ــیله کاپیتالیس ــه وس رشف زن ب

ــه اســت.  ــزل یافت ــن نقطــه تن پایینرتی

آنچــه کــه در هویــت زن تــا ایــن حــد 

تنــزل یافتــه اســت، ارزشــهای جامعــه 

کمونــی می باشــد. منطــق نظــام هــم 

محتــاج چنیــن چیــزی اســت و در ایــن 

کار مهــارت و توانایــی دارد. هــر انــدازه 

زن جایــگاه و تاثیــر خــود را در جامعــه 

از دســت داده باشــد به هامن اندازه از 

ارزشــهای اشــرتاکی به دور مانده اســت

پیشاهنگان برساختزنان

تحلیالت کژار
جامعه ی زنان آزاد رشق

هنگامــی کــه انســانها بــه نیــروی درک و شــناخت کافــی از حــق 

ــت  ــد جه ــت یافتن ــود دس ــده خ ــامل ش ــی پای ــوق طبیع و حق

دســت یافــنت بــه آن بــه ســازماندهی های مردمــی متوســل 

ــکان  ــته و از م ــه برخاس ــن جامع ــه از بط ــهایی ک ــدند. جنبش ش

و زمــان خویــش برخــوردار بوده انــد. جنبشــهای زنــان نیــز 

ــه  ــی ک ــامن اوایل ــت. از ه ــوده اس ــتثنی نب ــده مس ــن قاع از ای

ذهنیــت مردســاالر حاکــم در صــدد غــارت ارزشــهای مــادی 

ــوی  ــه از س ــارزه و مقابل ــد، مب ــان برآم ــه ی زن ــوی جامع و معن

ــواهدی  ــخ ش ــت. در تاری ــش گرف ــه خوی ــری ب ــکل ژرف ــان ش زن

ــات  ــا را اثب ــن ادع ــه ای ــد ک ــود دارن ــان وج ــارزات زن ــر مب دال ب

می کنــد. ایــن مبــارزات اگــر بــه صــورت پراکنــده و ســازماندهی 

نشــده هــم باشــد ولــی بیانگــر روح عصیانگــر و مبــارزی اســت 

ــداده اســت.  ــل شــده ن ــه وضعیــت تحمی ــن ب ــی ت ــه راحت کــه ب

ــی  ــه آزادی و رهای ــتیابی ب ــت دس ــه جه ــی ک ــتند زنان ــم نیس ک

ملــت زنــان در راه مبــارزه بــا قطــرات خــون خــود برگهــای 

زرینــی در صفحــات تاریــخ درج منــوده و پرچــم پایــداری را 

ــا  ــه تقریب ــان ک ــهای زن ــن جنبش ــد. بنابرای ــزاز درآورده ان ــه اهت ب

در هــر کشــوری رسبــر آورده انــد از یــک میــراث مشــرک و 

تاریخــی برخــوردار می باشــند و تفاوتهایــی کــه بــه رشایــط 

مکانــی و زمانــی مربــوط می شــدند بــه خــودی خــود قــادر 

ــان  ــه ی زن ــه هم ــرکی ک ــای مش ــته و طلبه ــد در خواس نبوده ان

ــاد  ــی ایج ــالف بزرگ ــد اخت ــالش می کردن ــا ت ــق آنه ــت تحق جه

ــی  ــرک مبارزات ــی مش ــط  مش ــک خ ــه از ی ــه هم ــرا ک ــد. چ کنن

ــد.  ــانی بودن ــی همس ــته و مطالبات ــرده و دارای خواس ــروی ک پی

جامعــــه دمکراتیک
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زنــان ایرانــی در انقــالب مرشوطیــت فعاالنــه رشکــت جســته و جهــت دســتیابی بــه اهــداف 

خویــش تــالش منوده انــد. در ایــن دوره توســط جنبــش زنــان ایــران مجمــع، انجمــن، 

ــارزات  ــرش مب ــازی و گس ــت آگاه س ــادی جه ــه ی زی ــدارس دخران ــه و م ــت، نرشی جمعی

ــری  ــق براب ــاق ح ــت و احق ــالب مرشوطی ــاع از انق ــکلها در دف ــن تش ــدند. ای ــیس ش تاس

ــز  ــش نی ــت از دســتاوردهای خوی ــت صیان ــده و جه ــه وجــود آم ــان ب ــر زن ــع ســتم ب و رف

اهتــامم الزم را نیــز بــه خــرج می دادنــد. رسانجــام همــه ی ایــن جنبشــها بــه نقطــه ای ختــم 

ــتاورد و  ــازند و دس ــرآورده س ــان را ب ــارات زن ــات و انتظ ــدند توقع ــادر نش ــه ق ــد ک گردی

ــدان  ــه چن ــالب مرشوط ــی از انق ــان ایران ــان زن ــن س ــد. بدی ــت آورن ــه دس ــی ب ــج کاف نتای

فایــده نــربده و فرصتــی بــرای رهیافــت بــه آرمانهــای انســانی خــود بــه دســت نیاوردنــد. 

ــید  ــه اوج خــود رس ــی ب ــام پادشــاهی زمان ــه نظ ــه نســبت ب ــت جامع اعراضــات و مخالف

کــه زمزمه هــای تشــکیل حکومــت اســالمی بــا ظهــور انقــالب میــان جامعــه بــروز 

ــن  ــود. از همی ــش دور گشــته ب ــه و از خوی ــای خفت ــر ذهنه ــت. انقــالب 57 تلنگــری ب یاف

روســت کــه تحلیــل رهــرب آپــو در خصــوص انقــالب ایــران تحلیــل صحیحــی اســت 

ایــن انقــالب بیشــر انقالبــی فرهنگــی تعریــف منــوده تــا انقالبــی سیاســی. در واقــع 

مدرنیتــه ای کــه اقشــار ویــژه از آن دم می زدنــد بــه متامــی از ارزشــهای اجتامعــی 

دور وگریــزان بــه ســوی تقلیدگرایــی کــه هیــچ تناســبی بــا فرهنــگ ایرانــی نداشــت.

نخســتین پایه هــای لــرزان جنبــش زنــان در ایــران بــا راه انــدازی نرشیــات و انجمنهــای زنــان 

بنــا نهــاده شــد. زنــان بــرای تغییــر ایــن وضعیــت چهــار مطالبــه ی اساســی داشــتند: آمــوزش 

زنــان، تغییــر قوانیــن خانــواده، حــق رای و مشــارکت سیاســی و رفــع حجــاب. اعــراض بــه 

ــی  ــد زن ــان، چن ــوی همرسانش ــالق از س ــودن ط ــان ب ــه آس ــر از جمل ــن نابراب ــی قوانی برخ

ــان  ــوی مدافع ــه از س ــود ک ــی ب ــر صداهای ــگام از دیگ ــاری و زود هن ــردان و ازدواج اجب م

حقــوق زنــان در دوران مرشوطــه شــنیده می شــد. بــا ایــن حــال در هــامن دوران نیــز برخــی 

بــا هــدف قــرار دادن موازیــن عرفــی، ســتمهای روا داشــته شــده بــر زنــان را نقــد می کردنــد.

پیشــاهنگان انقــالب 57 نیــز در اوایــل هامننــد بســیاری از خیزشــهای انقالبــی کــه در 

ــواه  ــول  خ ــیل تح ــرو و پتانس ــذب نی ــرای ج ــد ب ــکل گرفتن ــان ش ــاط جه ــایر نق ــران و س ای

ــد از آن  ــن بع ــدند لیک ــل ش ــی متوس ــای مختلف ــده و وعیده ــه وع ــان ب ــاهنگ زن و پیش

ــر  ــم  ت ــان وخی ــع زن ــس وض ــه بالعک ــود بلک ــا نب ــدن آن وعده ه ــی ش ــربی از عمل ــر خ دیگ

ــاری،  ــدرت، حجــاب اجب ــه ق ــس از رســیدن ب ــی پ گشــت. چنانکــه حکومــت اســالمی مدت

ــای زن  ــایر برنامه ه ــران و س ــیج خواه ــاد بس ــیس نه ــدارس، تاس ــیتی در م ــک جنس تفکی

ســتیز خــود را یکــی پــس از دیگــری پیــاده منــود. بــا ایــن وجــود زنــان بــه مبــارزات خــود 

ادامــه دادنــد. دولــت و اقتــدار چــه دینی-مذهبــی و چــه پادشــاهی باشــد همیشــه نیــرو 

ــته اند. ــه کار بس ــود ب ــی خ ــداف سیاس ــه اه ــیدن ب ــت رس ــی را جه ــان ایران ــیل زن و پتانس

ــان و دور  ــی شــدن جنبــش زن ــه ســوی دولت ــاد بســیج خواهــران گام دیگــری ب تاســیس نه

ــی کــه  ــن حــال بخشــی از نیروهای ــود. در عی ــارزات آزادیخواهــی ب ــه ی مب منــودن از صحن

قبــال چــپ بودنــد نیــز محصــور ایــن گرایشــات نادمکراتیــک گشــتند. رژیــم بــا پیــاده منــودن 

قانــون حجــاب اجبــاری متامیــت زن را بــه موجودیتــی حقیــر و مایــه رشم مبــدل منــود ســپس 

بــا تاســیس نهــاد بســیج خواهــران، جنبــش زنــان را منــزوی و از صحنــه خــارج کــرد. همچنین 

زنــان را بــه درجــه ای رســاند کــه بــرای رسکــوب و ارعــاب نیــازی بــه باتــوم مــردان منانــد. زیــرا خواهــران بســیجی همــه جــا بودنــد. 

جایــگاه زنــان در چشــم رسان نظــام چنــان بی  اهمیــت اســت کــه هــر گونــه بی احرامــی را نســبت بــه وی را مــرشوع می داننــد. 

ــه تنهــا در قالــب نظــام جمهــوری اســالمی  ــرد کــه ن ــن مــوارد از ذهنیــت و طــرز فکــری زن ســتیز رسچشــمه می گی همــه ی ای

ایــران ظهــور پیــدا می کنــد بلکــه در همــه ی ادوار تاریخــی شــاهد اشــکال قدرت-دولتــی بوده ایــم کــه بــا تغییــر شــکل و فــرم 

خویــش از ذهنیــت مزبــور تغذیــه کــرده و در مقابــل ، هــامن ذهنیــت را تقویــت منــوده اســت. بنابرایــن انقــالب 57 جهــت تغییــر 

ذهنیــت صــورت نپذیرفــت بلکــه در راســتای تغییــر قــدرت شــکل گرفــت کــه بــا اتــکا بــر قــدرت نیــز منی تــوان تغییــر ایجــاد کــرد. 

زیــرا اصــل قــدرت و انقــالب بــا هــم همخوانــی نــدارد. نتایــج حاصلــه بــه جــای اینکــه موجــب برســاخت جامعــه ای دمکراتیــک 

ــد. ــم گردی ــه مالشــاه خت ــدرت از پدرشــاه ب ــذاری تخــت ق ــه واگ ــردد ب ــی گ ــان ایران ــت اجتامعــی زن ــدن شــان و منزل و برگردان

رژیــم جهــت محبــوس منــودن زنــان در چهاردیــواری خانــه از هیــچ تالشــی دریــغ نورزیــد و حضــور و مشــارکت زنــان را در متامــی 

امــور عیــب و گنــاه شــمرد. بهریــن مــکان بــرای ابــراز وجــود زنــان را چهاردیــواری خانــه و بهریــن خدمــت را بــه خانــواده قلمداد 

کــرد. بــه ویــژه در امــور سیاســی مشــارکت جســنت زنــان بــا اراده ی آزادشــان از آنهــا ســلب شــد. در صورتــی کــه اگــر از قوانیــن 

تعییــن شــده نیــز فراتــر می رفتنــد بــدون شــک از حضــور ســمبلیک خــود در پشــت ویریــن مجلــس نیــز محــروم می گشــتند.

ــا  ــک از وعده هــای خــود عمــل نکــرد. تنه ــچ ی ــه هی ــز بســان زمامــداران گذشــته ب شــایان ذکــر اســت کــه انقــالب اســالمی نی

ــه ایــن بســنده نکــرده و وضعیــت را از قبــل اســفبارتر منــود. پایــامل کــردن حــق پوشــش کــه از اولیــن حقــوق هــر انســانی  ب

ــطح  ــروز س ــاند. ام ــات رس ــه اثب ــود ب ــودن خ ــتیز ب ــنت آن زن س ــا برداش ــالب ب ــه انق ــود ک ــتی ب ــردد گام نخس ــوب می گ محس

خودآگاهــی جنســیتی زنــان ایرانــی بیــش از هــر زمــان دیگــری اســت. حمــالت بی حــد ومــرز رژیــم دلیلــی بــر ایــن ادعاســت. 

آمــاده ی موجــود در مــنت  پتانســیل هشــیار و  ترســیده و متوجــه  از موقعیــت خویــش  هــر زمــان رژیمهــای مســتبد 

نقــاط  از  دیگــر  یکــی  می شــوند.  متوســل  مبــارزه  منــودن  منفعــل  جهــت  ترفندهایــی  چنیــن  بــه  شــوند  جامعــه 

چاره یابــی  دنبــال  بــه  دولت-قــدرت  ذهنیتــی  چارچــوب  در  همیشــه  کــه  اســت  ایــن  ایــران  زنــان  جنبــش  ضعــف 

حاکــم  قــدرت  و  دولــت  از  داشــنت  توقــع  کــه  بــود  واقــف  واقعیــت  ایــن  بــه  بایســتی  بودنــد.   زنــان  مســائل 

دارد. مغایــرت  جنبــش  روح  و  آزادی خواهــی  اصــل  بــا  زنــان  خواســته های  و  نیــاز  ســاخنت  بــرآورده  و  درک  جهــت 

بنابرایــن بــا چشــم اندازی بــه کارنامــه ی چهــل ســاله ی نظــام جمهــوری اســالمی ایــران در مــورد زنــان خواهیــم دیــد کــه زنــان 

متامــی دســتاوردهای اندکــی هــم کــه کســب منــوده بودنــد از دســت داده و هــر یــک از رسان قــدرت بــه فراخــور منافــع خــود 

قوانیــن و احــکام جدیــد در مــورد زنــان صــادر منــوده و بدیــن ترتیــب زنــان را از کلیــه حقــوق انســانی آنــان بــه بهانــه رشع و 

ــا قــدرت ســازگار نبــوده اســت.  ــا بهــر و بیشــر قــدرت خــود را نهادینــه ســازند چــرا کــه ذات زنــان ب عــرف محــروم منودنــد ت

در طــول چهــل ســال وضعیــت اقتصــادی و سیاســی و اجتامعــی زنــان وخیم تر گشــته و آســیبهای اجتامعــی عمیق تر گشــته و زنان 

اولیــن قربانیــان ایــن آســیبها هســتند. افزایــش آمــار فحشــا، اعتیــاد، خودکشــی، بیــکاری، فقــر، کارتــن خوابــی و گورخوابــی، طــالق 

و دههــا مشــکل دیگــر کــه تاکنــون نــه تنهــا بــرای ریشــه کن منــودن آنــان اقدامــی از ســوی دولــت صــورت نگرفتــه بلکــه روز بــه 

روز بــر دامنــه ی ایــن مســائل افــزوده می شــود. بنابرایــن زنــان بــرای رهایــی از ایــن سیســتم و دســتیابی بــه جایــگاه اصلــی خویش 

نیــاز بــه یــک ســازماندهی منســجم و مســتحکم دارد. ســازمانی کــه متامــی زنــان را دربرگیــرد تــا دولــت را مجبــور بــه عقب نشــینی 

ــت. ــوار اس ــورت دش ــن ص ــر ای ــی دارد در غی ــکال و متوال ــارزات رادی ــه مب ــاز ب ــب آزادی نی ــد. کس ــان گردان ــئله زن ــل مس و ح

ــه متامــی  ــران و روژهــالت کوردســتان برســاخته ک ــک خــود را در ای ــان آزاد رشق کوردســتان سیســتم دمکراتی ــژار، جامعــه زن ک

ــادر  ــژار ق ــر ک ــر چ ــدن در زی ــم آم ــرد ه ــا گ ــان ب ــرد و زن ــک را دربرمی گی ــوم و اتنی ــب و ق ــان، مذاه ــی ادی ــان را از متام زن

ــن رشط اساســی  ــد. بنابرای ــش برن ــارزات منســجم و ســازماندهی شــده ای را پی ــع را از رس راه برداشــته و مب ــود موان ــد ب خواهن

موفقیــت بــه متامــی از قیــد وبندهــای ذهنیــت موجــود رهــا شــدن اســت. شــاید هــر زنــی کــه علیــه ذهنیــت مردســاالر حاکــم 

ــد وجــود  ــان از دســت بدهن ــزی کــه زن ــد: چی ــو می گوی ــز می شــود. رهــرب آپ ــادی نی رو مــی آورد متحمــل پرداخــنت بدیلهــای زی

ــود دارد. ــیاری وج ــای بس ــت آوردن چیزه ــه دس ــرای ب ــی ب ــت ول ــده اس ــه ش ــا گرفت ــت آنه ــان از دس ــه چیزش ــرا هم ــدارد زی ن

جایــگاه زنــان در چشــم رسان نظام 
ــه هــر  ــت اســت ک ــان بی  اهمی چن
گونــه بی احرتامــی را نســبت به وی 
را مــروع می داننــد. همــه ی ایــن 
ــری  ــرز فک ــت و ط ــوارد از ذهنی م
ــه  ــرد ک زن ســتیز رسچشــمه می گی
نــه تنهــا در قالــب نظــام جمهــوری 
اســامی ایــران ظهــور پیــدا می کنــد 
بلکــه در همــه ی ادوار تاریخــی 
قدرت-دولتــی  اشــکال  شــاهد 
ــکل و  ــر ش ــا تغیی ــه ب ــم ک بوده ای
فــرم خویــش از ذهنیــت مزبــور 
تغذیــه کــرده و در مقابــل ، هــان 
ــت ــوده اس ــت من ــت را تقوی ذهنی
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ریاست مشرتک کودار

انقــاب ایــران، در واقــع انقــاب همــه اقشــار اجتامعی ایــران بر ضد دیکتاتــوری و سیاســتهای تحمیلی رژیم 
شاهنشــاهی علیــه خلــق های ایــران بود و در این میان نارضایتی های فرهنگی، اجتامعی و سیاســی بســیاری 
شکل گرفت. بدون شک نارضایتی های رسارسی علیه این رژیم دیکتاتوری در نهایت منجر به انقاب گردید.

زنان ایران پس از انقالب اسالمی به چه جایگاهی رسیدند؟  

ابتــدا بایــد بــه ایــن اشــاره مناییــم کــه انقــالب ایــران، در واقــع انقــالب همــه اقشــار اجتامعــی 

ایــران بــر ضــد دیکتاتــوری و سیاســتهای تحمیلــی رژیــم شاهنشــاهی علیــه خلقهــای ایــران بــود 

و در ایــن میــان نارضایتی هــای فرهنگــی، اجتامعــی و سیاســی بســیاری شــکل گرفــت. بــدون 

شــک نارضایتی هــای رسارسی علیــه ایــن رژیــم دیکتاتــوری در نهایــت منجــر بــه انقــالب گردید.

دیکتاتــور  رژیــم  علیــه  انقــالب  ایــن  پیشــاهنگان  و  نیــرو  اساســی ترین  از  یکــی  زنــان 

ایــران  از جانــب زنــان و خلقهــای  امــان  بــی   و ضــد زن  پهلــوی بودنــد و مبــارزه ای 

بــرای برســاخت سیســتمی عدالــت پــرور انجــام گرفــت. بــی گــامن ایــن نارضایتی هــا 

و مبــارزات بــه ویــژه بــا پیشــاهنگی زنــان و دوشــادوش همــه اقشــار جامعــه انجــام 

ــه  ــردد. ب ــاد گ ــران ایج ــای ای ــر خلقه ــورد نظ ــتم م ــه سیس ــود ک ــاس ب ــن اس ــر ای ــت، ب گرف

خصــوص زنــان و همــه اقشــار اجتامعــی دارای ایــن آلرناتیــو بودنــد و مبــارزه ای بــا 

ایدئولــوژی چــپ بــرای برســاخت سیســتم عدالــت محــور در ایــران جریــان داشــت تــا 

ــس از  ــم کــه پ ــا دیدی ــان دهــد ام ــه همــه مســائل و مشــکالت اساســی جامعــه پای ــد ب بتوان

انقالبــــــــــــ
پسرفتی

در جایگاه و وضعیت

ایــــرانـــــ

زنان
یافــت. تغییــر  انقــالب  ضــد  بــه  انقــالب  از  واقــع  در  رفــت،  بیــن  از  جامعــه  فعــال  پتانســیلهای  همــه  انقــالب 

ضــد انقــالب از جانــب آن قــرش سیاســی بــود کــه  بــر اســاس وعده هایــی کــه بــه جامعــه و بــه ویــژه زنــان داد و بــر مبنــای 

بــرآورده شــدن مطالبــات سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی و هویتــی آنــان و سیســتمی دادپرورانــه در ایــران ایجــاد شــود، قــدرت 

را در دســت گرفــت و ایــن بــه مثابــه توطئــه ای علیــه زنــان و جامعــه ایــران حتــی در افــکار عمومــی خــارج از ایــران نیــز  مورد 

بحــث قــرار گرفــت. در انجــام ایــن توطئــه و قــدرت یابــی روزافــزون ایــن گــروه، همــه پتانســیلهای فعــال انقــالب رسکــوب 

گشــتند. بــه همیــن دلیــل اگــر بخواهیــم از جایــگاه سیاســی و اجتامعــی زن بحــث مناییــم، بــا ذهنیــت ضــد زن، دیکتاتورانــه و 

فاشیســتی جمهــوری اســالمی، محــدوده کار و فعالیــت بــرای اقشــار اجتامعــی روز بــه روز تنگــر گردیــد و افــکار مرتجعانــه و 

محــدود در ایــران حاکــم گشــت و تــالش کردنــد تا همــه خلقها را تحت ســیطره ایــن ذهنیت درآورنــد و بدین ترتیــب جامعه را 

مجبــور منودنــد چــه راضــی و چــه ناراضــی ایــن سیســتم را قبــول و در زیــر پرچم این سیســتم بــه زندگــی خویش ادامــه دهند. 

ــت  ــرار گرف ــش رویشــان ق ــک پی ــده ای تاری ــوب گشــتند و آین ــه خشــن ترین شــیوه رسک ــه ب ــد ک ــان بودن ــان، زن ــن می در ای

ــی  ــه اصل ــک ریش ــدون ش ــت. ب ــاد گش ــه ایج ــان در جامع ــگاه زن ــی در جای ــران پرسفت ــالمی در ای ــالب اس ــا انق ــی ب و حت

ــل  ــه تحمی ــر جامع ــه ب ــت ک ــی اس ــت و ذهنیت ــت گرف ــدار را در دس ــه اقت ــی ک ــرش سیاس ــدن ق ــوع روی کار آم ــن موض ای

منــود و در نتیجــه دیدیــم کــه زنــان در ایــن انقــالب، جایگاهــی بــه دســت نیاوردنــد و نقــش تأثیرگــذاری نداشــتند. 

ــی و  ــوژی، فرهنگ ــی، ایدئول ــه ذهنیت ــد. از جنب ــرار گرفتن ــه دوم ق ــده و در درج ــس دوم دی ــه جن ــه مثاب ــس ب ــه بالعک بلک

ــه از  ــرد و ن ــرار گی ــرده ق ــت پ ــه در پش ــردد، همیش ــر گ ــد تحقی ــه بای ــت ک ــودی اس ــه زن موج ــت ک ــم گش ــی حاک اجتامع

ــا مــی  ــه تنه ــل اســت. موجــودی اســت ک ــه فیزیکــی جایگاهــی نداشــته باشــد و موجــودی ناقــص  العق لحــاظ فکــری و ن

ــدن  ــا روی کار آم ــه  ب ــتی ک ــل رسنوش ــت متحم ــور گش ــب مجب ــن ترتی ــد و بدی ــا کن ــرسی ایف ــادری و هم ــش م ــد نق توان

ــگاه  ــالمی از جای ــوری اس ــم جمه ــمی رژی ــاختار رس ــوان در س ــل منی ت ــن دلی ــه همی ــردد. ب ــد، گ ــم زده ان ــش رق ــم برای رژی

سیاســی و اجتامعــی زنــان بحــث منــود. ایــن در حالــی اســت کــه هــم در قوانیــن جمهــوری اســالمی  و هــم متامــی نهادهــای 

ــه عنــوان کارگــر ایــن سیســتم جــای گرفته انــد  ــان در درجــه دوم و ب ــد، زن ــه ان ــران جــای گرفت حکومتــی کــه در سیســتم ای

و بــا کمریــن دســتمزد کار می کننــد و بــرای تقویــت رژیــم بــه مثابــه فاکتــوری اساســی بــه کار گرفتــه می شــوند. 
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ــن در همــه عرصــه  ــران روا داشــته شــد و ای ــان ای ــه زن ــی ب ــارت بزرگ ــران حق ــوری اســالمی ای ــا روی کار آمــدن جمه در حقیقــت ب

ــل  ــیده، دلی ــران رس ــد بح ــه ح ــئله زن ب ــژه مس ــی و بوی ــائل اجتامع ــزان مس ــروز می ــر ام ــت. اگ ــه اس ــل مالحظ ــی قاب ــای زندگ ه

ــارزه  ــی، مب ــم و اساس ــد مه ــت و بع ــه اس ــدی از قضی ــن بع ــت. ای ــد زن اس ــاز و ض ــل س ــود معض ــتم، خ ــه سیس ــت ک ــن اس ــر ای ب

ــه  ــان ب ــت، زن ــام گرف ــجاعت و اراده انج ــا ش ــه ب ــت ک ــالب اس ــل از انق ــارزات قب ــخ مب ــاره تاری ــا درب ــیاری آنه ــران و هش ــان ای زن

ــم  ــال اشــاره منودی ــد. قب ــدی را ایجــاد مناین ــا توانســتند سیســتم جدی ــد و در انته ــان انجــام دادن ــی ام ــارزه ای  ب ــد و مب ــدان آمدن می

ــته  ــی داش ــت و جایگاه ــان   روعی ــان زن ــت در می ــگاه نتوانس ــتم هیچ ــن سیس ــا ای ــی، ام ــان ایران ــه زن ــود علی ــه ای ب ــن توطئ ــه ای ک

ــه  ــا ب ــد و ت ــش را نشــان داده ان ــت خوی ــن سیســتم ایســتاده و مخالف ــل ای ــاد در مقاب ــا هشــیاری زی ــان همیشــه ب ــه زن ــد. بلک باش

ــان توانســته اند  ــد و اگــر از ایــن منظــر بنگریــم، زن ــه ســوی جنبشــی اجتامعــی پیــش می رون ــه شــکلی سیســتامتیک ب ــز ب امــروز نی

ــن  ــک ای ــدون ش ــد. ب ــام دهن ــر انج ــه گی ــارزه ای هم ــد و مب ــاد مناین ــاالرانه ایج ــتم مردس ــن سیس ــل ای ــرک در مقاب ــات مش اعراض

ــود  ــتم موج ــل سیس ــاد در مقاب ــی زی ــا آگاه ــی ب ــان ایران ــه زن ــام گرفت ــه انج ــارزه ای ک ــه مب ــه در نتیج ــت ک ــحالی اس ــای خوش ج

ــها و  ــا جنبش ــس ب ــد، برعک ــن می کن ــگاه تعیی ــان جای ــرای زن ــه ب ــت ک ــتم اس ــه سیس ــن ن ــار ای ــن ب ــتند و ای ــو هس دارای آلرناتی

ــارزات  ــا مب ــد و ب ــن می مناین ــش را تعیی ــت خوی ــگاه و موقعی ــه جای ــتند ک ــان هس ــن زن ــد، ای ــربد می دهن ــان پیش ــه زن ــی ک اعراضات

خویــش ایــن را اثبــات کرده انــد. ایــن نیــرو و پتانســیل زنــان را آشــکار می منایــد کــه در مقابــل معضــالت و چالشــهایی کــه 

ــد. ــه پیشــربد دهن ــن سیســتم را درون جامع ــد خــود را ســازماندهی منــوده و ای ــران ایجــاد کرده ان ــت مردســاالردر سیســتم ای ذهنی

تأثیر اسالم بر وضعیت زنان چگونه بود؟
اگــر تأثیــر دیــن اســالم را بعــد از روی کارآمــدن جمهــوری اســالمی بــر جامعــه و به ویژه زنان آســیب شناســی مناییــم، ما را دچار اشــتباه 

می منایــد. چــون دیــدگاه خلقهــا نســبت بــه دیــن، اعتقــادات و باورداشــتهای مشــرک جامعــه نگاهــی مقــدس اســت و بایســتی بــه آن 

احــرام گذاشــت. بــدون شــک هامنگونــه کــه رهــرب آپو نیــز بیان داشــته اند، دین اســالم توانســته در جامعــه انقالبــی ایجاد منایــد. بویژه 

در مــورد زن توانســته ذهنیــت موجــود را کنــار زده و زن در عرصه هــای اجتامعــی و دیگــر عرصه هــا دارای نقــش باشــد هــر چنــد پــس 

از وفــات حــرت محمــد و کمرنــگ گشــنت اســالم اولیــه، فتواهــای بیشــامر دیگــری بــه نــام اســالم داده شــد.  بویــژه دیدگاه دین اســالم 

در مــورد زن منحــرف گردیــد و تــالش گشــت تــا تحــت نــام اســالمیت، ذهنیــت مردســاالرانه، مرکزگــرا و تک جنســیتی بر جامعــه تحمیل 

گــردد و جنــس زن را مــورد حقــارت قــرار دهنــد. ایــن ذهنیــت پــس از کمرنــگ گشــنت نقش دین اســالم تــا به امروز ادامه داشــته اســت. 

ــا  ــالمی ب ــوری اس ــات جمه ــه مقام ــت ک ــد گف ــران بای ــالمی ای ــوری اس ــم جمه ــدن رژی ــد از روی کار آم ــالم بع ــر اس ــورد تأثی در م

ســوء اســتفاده و تحریــف دیــن، رژیمــی ملیــت پرســت و تــک دیــن را بــر جامعــه تحمیــل منودنــد و تحــت نــام اســالم، سیســتمی 

دیکتاتــور، فاشیســت و تــک جنســیتی برســاختند. پیداســت سیســتمی کــه بخواهــد مرشوعیتــی خدایــی بــه خویــش دهــد و ایــن را 

ــه یــک باورداشــت بــه جامعــه  ــه مثاب ــه هیــچ وجــه در مقابلــش مخالفتــی وجــود داشــته باشــد و ب ــد ب ازلــی و ابــدی منایــد و نبای

تحمیــل منایــد، هیچــگاه پایگاهــی اجتامعــی و مرشوعیــت نخواهــد یافــت؛ چــون اســالم دینــی صلــح پــرور بــوده کــه بــا اعتقــادات 

مشــرک اجتامعــی و مدنظــر قــرار دادن همــه متایــزات اجتامعــی می توانــد موجودیــت خویــش را ادامــه دهــد. امــا مقامــات ایــران 

ــد.  ــش می گذارن ــه منای ــن  ب ــالمی دروغی ــام، اس ــن ن ــت ای ــش تح ــه خوی ــی ب ــت بخش ــالم و مرشوعی ــن اس ــتفاده از دی ــوء اس ــا س ب

ــد.  ــل می منای ــش را تحمی ــدار خوی ــگ، اقت ــاس جن ــر اس ــته و ب ــوده گش ــه آل ــک جانب ــی و ت ــک جنس ــتی ت ــه سیاس ــه ب ــالمی ک اس

ــودن  ــل ب ــل عــدم شــفافیت، راســتین و اصی ــه دلی ــه کــه در کارنامــه چهــل ســاله جمهــوری اســالمی  ب در چنیــن رشایطــی هامنگون

مبانــی و معیارهایــش، نتوانســت بــه مثابــه سیســتمی خــود را ســازماندهی منایــد. در عیــن حــال ایــن مســائل، اعراضــات اجتامعــی 

فراوانــی بــه همــراه داشــت کــه کامــال مــرشوع هســتند. چــون بــا ســوء اســتفاده از دیــن بــرای همــوژن منــودن جامعــه و نابــودی 

همــه رنگهــا و اقشــار موجــود در جامعــه فعالیــت مــی کنــد. در چنیــن رشایطــی، بیــش از اینکــه تاثیــر اســالم را بــر جامعــه تحلیــل 

مناییــم، بایســتی جامعــه، اعتقــادی کــه بــه دیــن اســالم، خــدا و ارزشــهای اجتامعــی خویــش دارد را حفــظ و برایــش مبــارزه منایــد. 

بــه همیــن دلیــل رشایــط تحمیلــی بــر جامعــه قــادر نبــود سیســتم را بــه جامعــه بقبوالنــد. هرچنــد کــه از جانــب سیســتم مردســاالر 

ایــران  بــرای  ابــدی و ازلــی مانــدن ایــن سیســتم، تحــت عناویــن محاربــه، جنــگ بــا خــدا و ضدیــت بــا دیــن اســالم بخشــی از جامعــه 

متهــم یــا مجبــور می گردنــد ایــن تســلیمیت را بپذیرنــد. بایســتی ایــن مبــارزه بــر مبنــای دانــش واعتقــاد ذاتــی کــه جامعــه و بویــژه 

زنــان نســبت بــه دیــن اســالم دارنــد، ادامــه یابــد. منــی تــوان گفــت دیــن ســاختگی مقامــات جمهــوری اســالمی بــر زنــان تأثیــری داشــته 

ــارزه می مناینــد.  ــر علیــه آن مب ــد و ب ــا ایــن ذهنیــت ضــد دیــن مشــکل دارن ــان، امــروز ب ــارزه ای مــرشوع اســت و زن اســت؛ ایــن مب

آیا می توان گفت انقالب ٥٧ دستاوردی برای زنان داشته است؟

ــت و  ــده داش ــه عه ــط ب ــن رشای ــه زن در ای ــی ک ــتیم و نقش ــالمی داش ــالب اس ــان در انق ــش زن ــاره نق ــه درب ــزی ک ــاس آنالی ــر اس ب

توطئــه ای کــه بــا آن روبــرو گشــت، مــی تــوان گفــت کــه ایــن انقــالب هیــچ دســتاوردی بــرای زنــان نداشــته اســت. حتــی 

مــی تــوان گفــت کــه پرسفــت بزرگــی از جنبــه ذهنیتــی، ایدئولــوژی، فرهنگــی، اجتامعــی، اقتصــادی و همــه عرصه هایــی 

کــه بایــد زن بــه صــورت فعالــی در آن جــای بگیــرد، روی داد. تنهــا و تنهــا اگــر دســتاوردی وجــود داشــته باشــد، تجربــه 

ــاد  ــیعی ایج ــی وس ــهای اعراض ــروزه جنبش ــات، ام ــن تجربی ــا ای ــد  و ب ــت آوردن ــه دس ــه ب ــن توطئ ــان از ای ــه زن ــود ک ــی ب بزرگ

گشــته و در نتیجــه چالــش بــا ذهنیــت تــک جنســیتی، زنــان توانســتند آســیب شناســی صحیحــی از ایــن سیســتم داشــته 

ــش  ــه خوی ــه جانب ــارزات هم ــه مب ــیعری ب ــه وس ــناخته و از روزن ــر ش ــود را به ــس زن خ ــه جن ــه مثاب ــا ب ــد ت ــالش مناین ــند و ت باش

بنگرنــد. البتــه سیســتمی کــه از ســوی زنــان برســاخته و آلرناتیــو باشــد و در ایــن سیســتم بــه طــور فعــال جــای بگیرنــد. 

اگــر نگاهــی بــه وضعیــت اجتامعــی زنــان در ایــران بیافکنیــم، خواهیــم دیــد تجربــه عظیمــی از ایــن مبــارزات کســب 

ایــران  جامعــه  ســطح هشــیاری  البتــه  بــود.  چارچــوب خواهــد  ایــن  در  می گیــرد  امــروز صــورت  کــه  مبارزاتــی  و  شــده 

صــورت  تحلیــالت  ایــن  زنانــه  دیــدگاه  بــا  و  شــده  بیشــر  رویدادهــا  همــه  بــه  نســبت  زنــان  و حساســیت  یافتــه  ارتقــا 

وســیعر  اعراضــات  حلقــه  و  منــوده  دور  آنجــا  از  را  خــود  ننامینــد،  اعتــامد  بــه رشایــط  زنــان  کــه  جایــی  در  و  می گیــرد 

مــی گــردد و بدیــن ترتیــب مــی تــوان از دســتاوردهای بــزرگ زنــان بویــژه از جنبــه فکــری و ایدئولــوژی بحــث منــود. 

ــرک  ــارزه ای مش ــد و مب ــاد مناین ــر ایج ــش تغیی ــی در خوی ــاظ ذهنیت ــم از لح ــردان ه ــد و م ــه باش ــه جانب ــارزه هم ــت مب  الزم اس

ایــن رویکــرد سیســتم مــورد نظــر را نیــز مشــخص می منایــد. در رشایطــی کــه زنــان مبــارزه می مناینــد امــا  پیــش برنــد. 

فاقــد سیســتم آلرناتیــو باشــند کــه عادالنــه نبــوده وهمــه اقشــار جامعــه را در سیســتم خویــش جــای ندهــد، امــکان بــه 

حاشــیه رانــدن زنــان بــار دیگــر وجــود خواهــد داشــت. چنیــن سیســتمی قابلیــت توســعه معیارهــای دمکراســی را نــدارد.

مبارزه زنان در برابر رژیم هر زمان وجود داشته است، آیا با این مبارزات قادر بوده اند به 
خواسته ها و مطالبات خود دست یابند؟

ــد دارای عــدم انســجام و پراکنــده هــم باشــد امــا هــر زمــان وجــود داشــته  ــان هــر چن ــارزات زن ــران مب ــر رژیــم ضــد زن ای در براب

ــل  ــران تحمی ــم ای ــه رژی ــی ک ــر ذهنیت ــاختاری و در براب ــه س ــتنند بلک ــه نیس ــای روزان ــه رویداده ــص ب ــا مخت ــات تنه ــت. اعراض اس

می منایــد، اســت. هامنگونــه کــه اشــاره کردیــم ایــن مبــارزه ای همــه جانبــه و یکــی از اساســی ترین نیروهــای پویــای ایــن 

ــل سیســتمی  ــه اســت. در مقاب ــه یافت ــروز ادام ــه ام ــا ب ــارس ت ــدن سیســتم پ ــا روی کار آم ــارزات ب ــن مب ــان هســتند. ای ــارزه، زن مب

ــات  ــه طبق ــان از هم ــد. زن ــاء می یاب ــه روز ارتق ــه و روز ب ــورت گرفت ــیع ص ــارزه ای وس ــذرد، مب ــر آن می گ ــال از عم ــل س ــه چه ک

ــر ایــن ذهنیــت غیــر قابــل تغییــر، بایــد در خویــش نیــروی تغییــر را ایجــاد مناینــد.  ــه ایــن بــاور رســیده اند کــه در براب اجتامعــی ب

همــه زنانــی کــه در ایــن سیســتم ضــد زن جــای می گیرنــد، بایســتی در برابــر آن جبهــه مشــرک مبارزاتــی را ایجــاد کننــد. 

ــود. چــون ایــن رژیــم هیــچ  ــم ب ــد کــه دلیــل آن ســاختار ذهنیتــی ایــن رژی ــا وقــوع ایــن انقــالب دســتاوردی کســب نکردن ــان ب  زن

مبــارزه و اعراضــی را روا منی بینــد و سیســتمی ضــد زن و ضــد انســانی را رواج می دهــد و مهــر ســیاه منایــی و نابــودی را بــر زنــان 

تحمیــل می کنــد. می تــوان گفــت زنــان نتوانســتند بــه اهــداف خویــش دســت یابنــد و در عرصه هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتامعــی 

و اقتصــادی جایــگاه و موقعیــت مناســبی بــه دســت آورنــد و حضــور فعالــی داشــته باشــند و بتواننــد چــرخ سیســتم خویــش را بــه 

شــیوه ای تأثیرگــذار بچرخاننــد و در مــورد مســائل زنــان بــه شــیوه ای مناســب بحــث مناینــد و سیســتم موجــود را زیــر ســوال بــرده 

و بدیــن ترتیــب بــه ســوی تغییــرات بــزرگ گام بردارنــد. امــا همچنــان کــه گفتیــم ایــن مبــارزات بــا همــه گســردگی خویــش ادامــه 

ــا  ــردد و ت ــدل گ ــن سیســتم مب ــر ای ــه اهــرم فشــار در براب ــردد و ب ــارزات وســیعر گ ــن مب ــد در ای دارد و دســتاورد و خواســته ها بای

احقــاق متامــی حقــوق زنــان بــه مبــارزه ادامــه دهنــد. ایــن اراده و ایــامن در همــه زنــان ایرانــی وجــود دارد و بــر ایــن اســاس بــه 

ــا نیســت کــه  ــه ایــن معن ــارزه خویــش ادامــه می دهنــد. هــر چنــد تاکنــون ایــن مطالبــات بــه دســت نیامــده باشــند امــا ایــن ب مب

قابــل دســتیابی نیســتند. بــرآوردی بدیــن شــکل صحیــح منی باشــد. در ســالهای اخیــر زنــان در برخــی از زمینه هــا، مطالبــات خویــش 
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را بــه دســت آورده انــد امــا بــه نســبت مبــارزه و بهایــی کــه پرداخــت شــده منی تــوان گفــت دســتاورد عظیمــی کســب شــده اســت. 

بــه نســبت مبــارزه و مقاومتــی  کــه زنــان در زندانهــا و در همــه عرصه هــا انجــام می دهنــد، مطالباتشــان بــه نتیجــه بســیار خوبــی 

نرســیده اســت. ایــن از ضعــف مبــارزات زنــان نشــأت منی گیــرد، کــه البتــه ایــن نیــز می  توانــد مــوردی بــرای آســیب شناســی باشــد. 

امــا بخــش بــزرگ آن مشــکل ســاختاری رژیــم می باشــد کــه بــه هیــچ شــکلی مایــل نیســت شــاهد حضــور فعــال زنــان درون سیســتم 

باشــد. چــون حضــور فعــال زنــان درایــن سیســتم بدیــن معناســت کــه بایســتی ایــن ذهنیــت تغییــر یابــد و مجبــور بــه پذیــرش توانایــی 

و اراده زنــان اســت و حضــور زن درون سیســتم بــدان معنــا خواهــد بــود کــه تغییــر ســاختاری در ایــن سیســتم بوجــود آمــده و اقتــدار 

مردســاالرانه کمرنگــر و سیســتمی دمکراتیــک برســاخته شــده  کــه ایــن نیــز بــا ذهنیــت موجــود در ایــران در تضــاد اســت کــه ایــن 

تضــاد و نبــود هیــچ آمادگــی بــرای ایجــاد سیســتمی اینگونــه، باعــث گشــته تــا زنــان نتواننــد مطالبــات خویــش را به دســت آورنــد و در 

واقــع ایــن انتقادهــا بایــد از سیســتم ســاختاری ایــران صــورت پذیــرد کــه چــرا زنــان نتوانســته اند بــه مطالبــات خویــش دســت یابنــد؟ 

قیامهای سراسری مردم در پایان سال ٩٦ در بیش از هفتاد شهر گسترش یافت، حضور فعال 
زنان در این اعتراضات چگونه بود؟ چه تفاوتی با اعتراضات پیش از این داشت؟

هامنگونــه کــه اشــاره کردیــم  در ایــن سیســتم زنــان یکــی از نیروهــای اساســی هســتند کــه بــه شــدیدترین شــیوه مــورد 

تحقیــر، خشــونت، تهدیــد و حتــی مــرگ قرارمی گردنــد. بــه همیــن دلیــل بزرگریــن نیــروی معــرض جامعــه ایــران زنان انــد. 

ــه  ــا ب ــه تنه ــتند. ن ــا داش ــن قیامه ــده ای در ای ــن کنن ــش تعیی ــک نق ــدون ش ــد، ب ــت آورده ان ــه دس ــان ب ــه زن ــی ک ــاس تجارب ــر اس ب

ــد.  ــا را زدن ــن قیامه ــه ای ــان جرق ــد و زن ــز بودن ــا نی ــن قیامه ــاهنگ ای ــروی پیش ــوان نی ــه عن ــه ب ــده بلک ــن کنن ــروی تعیی ــوان نی عن

در ایــن میــان زنــان مطالبــات خویــش را بــه شــیوه ای مســاملت آمیــز بیــان منودنــد. در طــول تاریــخ چهــل ســاله جمهــوری اســالمی، 

نخســتین بــار اســت کــه اعراضاتــی اینگونــه وســیع در ایــران انجــام می گیــرد. ایــن اعراضات بــار دیگــر روح مبــارزه، قیام و پیشــاهنگی 

را در اذهــان احیــا و ایــن بــاور را در زنــان قویــر منــود کــه مبــارزه خویــش را بــه شــکلی همــه گیــر توســعه دهند. تفــاوت ایــن قیامها با 

قیامهــای قبــل از آن اول، حضــور فعــال زنــان بــود، دوم شــعارهایی بــود کــه رس داده مــی شــدند و بــه شــکلی آشــکار مطالبــات را  بیــان 

می کــرد و ســوم اینکــه ایــن قیامهــا تنهــا بــه آن زمــان محــدود منانــد و بعــد از آن نیــز موجهــای مبــارزات و قیامهــای کوچکــر ادامــه 

یافــت و همچنــان ادامــه دارد. شــعارهایی کــه زنــان در جریــان ایــن نارضایتیهــا رس می دادنــد، شــعارهای بهبــود وضعیــت اقتصــادی و 

زندگــی نبــود، بلکــه شــعارهایی مبنــی بــر تغییــر سیســتم از جنبــه ذهنیتــی و ســاختاری بــود و مطالباتشــان را بــه شــکلی شــفاف بیــان 

می منودنــد. منی تــوان قیامهایــی کــه قبــال صــورت گرفتــه را کوچــک انگاشــت و بــا دیــدی منفــی بــه آنهــا نگریســت، بلکــه در واقــع ایــن 

قیامهــا و اعراضــات پیــش زمینــه ای بودنــد بــرای اینکــه زنــان بــه شــکلی کلی تــر مطالبــات خویــش را بــر زبــان آورنــد و ایــن در واقــع 

رشــد فکــری، سیاســی و اجتامعــی زنــان ایرانــی را نشــان می دهــد کــه نقطــه پایانــی بــرای وضعیــت موجــود قــرار دهنــد و شــامرش 

معکــوس از ایــن قیامهــا آغــاز گشــته و تــا زنــان بــه همــه حقــوق و مطالبــات خویش دســت نیابنــد و در متامــی عرصه ها حضــوری فعال 

نداشــته باشــند، مبــارزات آنــان ادامــه خواهــد داشــت. تغییــرات صــورت گرفتــه بایســتی بــا خواســت و نظــر آنــان باشــد در غیــر ایــن 

صــورت مــرشوع  نخواهــد بــود. همــه ایــن مبــارزات پیشــین میراثــی گشــتند در راســتای رقــم خــوردن آینــده ای بهــر و آزاد بــرای زنــان.

نظر شما درباره کمپین های حجاب در ایران چیست؟ 
بــدون شــک هرمبــارزه و اعراضــات زنــان نشــان دهنــده وضعیــت بحرانــی جامعــه ایــران و مشــکل ســاختاری سیســتم اســت. بویــژه 

ــت زن  ــه ذهنی ــی ب ــکل ده ــرای ش ــد، ب ــرش می یاب ــه گس ــش زن در جامع ــف نق ــرای تضعی ــاب ب ــام حج ــه ن ــه ب ــی ک ــروز فرم ام

می باشــد. در واقــع ایــن بــه شــیوه دیگــری ضدیتــی سیاســی، اجتامعــی و همــه جانبــه اســت کــه امــروز در مقولــه حجــاب خالصــه 

ــش  ــی را در خوی ــای  مردم ــه اقشــار و طیفه ــادر نیســت هم ــه ق ــران را نشــان می دهــد ک ــی  سیســتم ای ــره کل ــن چه ــردد. ای می گ

ــد،  ــه راه انداخته ان ــرای حجــاب ب ــی ب ــان ایران ــه زن ــی ک ــل کمپین ــن دلی ــه همی ــک اســت. ب ــی دمکراتی جــای دهــد و سیســتمی آنت

تالشــی عظیــم و مبــارزه مرشوعــی اســت. الزم اســت ایــن مبــارزه نیرومندتــر و صفــوف مبــارزه وســیعر گــردد. بــه عنــوان جنبــش 

ــد.  ــه یاب ــیعر ادام ــی وس ــا دیدگاه ــات ب ــه اعراض ــم اینگون ــته و الزم می دانی ــا دانس ــیار بج ــارزات را بس ــن مب ــز ای ــی نی آزادیخواه

امــا بایســتی هشــیار باشــیم کــه مســئله آزادی زن تنهــا در بعــد حجــاب محــدود منانــد. بــا برداشــنت حجــاب اجبــاری همــه مســائل 

زنــان حــل منی گــردد چــون مســائل زنــان بســیار عمیقــر بــوده و تالشــها و مبــارزات نیــز بایســتی در ســطح وســیعی صــورت گیــرد. 

 هامنگونــه کــه اشــاره کــردم الزم اســت کــه ایــن ســنگر محــدود نباشــد. بــرای مثــال اگــر حجــاب اجبــاری برداشــته شــود آیــا  مــی تــوان 

گفــت ذهنیــت دمکراتیــک خواهــد شــد؟! بــدون شــک پاســخ منفــی اســت. نکتــه اساســی ایــن اســت کــه بایــد در برابــر ذهنیــت ضــد 

زن مبــارزه همــه گیــر و همــه جانبــه انجــام گیــرد. اگــر همــراه بــا ایــن تغییــر ذهنیتــی مبــارزه ای همــه جانبــه انجــام گیــرد، می توانــد 

بــر همــه عرصه هــای مبــارزه تأثیرگــذار باشــد. حضــور فعــال زن درهمــه عرصه هــای فرهنگــی، سیاســی، اجتامعــی اینگونــه مشــخص 

می گــردد و بدیــن ترتیــب زن سیســتم خویــش را ایجــاد منــوده و خــود تصمیــم گیــرد کــه پوشــش زن چــه باشــد یــا زن خــود تصمیــم 

می گیــرد کــه چــه سیســتمی را ایجــاد منایــد. بــه همیــن دلیــل الزم اســت کــه چارچــوب مبــارزات اینگونه باشــد تا اینکــه هربــار با بحث 

تــازه ای روبــرو گردنــد، بــرای مثــال ممنوعیــت ورود زنــان بــه اســتادیوم ورزشــی و مــوارد مشــابه دیگــر نیــز مهــم هســتند، لیکــن الزم 

اســت کــه در گام اول بــا ایــن ذهنیــت بجنگیــم. ایــن فــرم قابــل تغییــر اســت. در بســیاری از کشــورهای جهــان زنــان بــا مشــکل حجــاب 

اجبــاری روبــرو نیســتند، امــا بــا ذهنیــت ضــد زن در تناقــض جــدی می باشــند. ذهنیــت موجــود در ایــران، در کشــورهای اروپایــی نیــز 

حاکــم اســت در نتیجــه صــورت مســئله درون مایــه آن را تغییــر منی دهــد. اگــر بــا ایــامن بــه نیــروی درونــی خویــش مبــارزه مناییــم باور 

داریــم کــه در همــه عرصه هــای دیگــر می توانیــم سیســتم خویــش را پیشــربد دهیــم و خــود در حــق خویــش تصمیــم گیــری مناییــم. 

شیوه مبارزات زنان بایستی چگونه باشد؟
مبــارزات زنــان امــروزه در ایــران در حــال گســرش و در ایــن زمینــه هشــیاری و آگاهــی الزم اســت. بایســتی 

در ایــن بــاره تحلیــالت وســیعی صــورت گیــرد و شــیوه مبــارزات  نیــز تغییــر یابــد. محــدود کــردن مبــارزات 

در چارچــوب اعراضــات مــا را بــا مشــکالت اساســی روبــرو و از حافظــه تاریخــی و هــم از لحــاظ شــیوه 

مبــارزه آزادی دور و مــا را بــه رویدادهــای روزانــه محــدود خواهــد منــود. الزم اســت از فرمهــای تحمیلــی 

دوری و بــه شــکلی ژرفــر بــه مســئله آزادی بنگریــم و دیــدگاه مشــرکی را در ایــن زمینــه ایجــاد مناییــم. در 

ایــن بــاره  نیــاز بــه تالشــهای وســیعی اســت. همچنیــن مــا زنــان بــه دلیــل زن بــودن بــا مســئله آزادی روبــرو 

هســتیم. مــا زنــان از هــر قــرش، طبقــه و هویتــی کــه هســتیم بــا سیســتم و ذهنیــت مردســاالرانه روبــرو 

ــر ایــن اســاس  ــم؛ ب ــاز داری ــه همبســتگی، اتحــاد و همصدایــی نی ــز ب بــوده و  در نتیجــه قبــل از هــر چی

اگــر بــا درکــی عمیــق بــه مســئله آزادی زن بنگریــم و بــا انســجام بــه مبــارزه ادامــه دهیــم، بــاور دارم کــه 

هیــچ نیرویــی توانایــی آن را نــدارد مانــع امــواج عظیــم مبــارزات زنــان گــردد و هیــچ سیســتم مردســاالرانه 

ــارزه  ــه مب ــدارد. امــا در رشایطــی کــه دیــدگاه مــا نســبت ب ــارزه در مقابــل آن را ن ــارای مب و اقتدارگــری ی

طبقاتــی و صنفــی و یــا تحــت فشــار ذهنیتــی محــدود باشــد، منی توانیــم بــه مطالبــات اصلــی خویــش کــه 

آزادی اســت، دســت یابیــم. حتــی ممکــن اســت کــه در ایــن میــان مطالبــات از مســیر خویــش منحــرف 

گردنــد و ایــن پتانســیل مــورد هــدف ذهنیــت موجــود قــرار گیــرد، فلــج و بــا امحــا روبــرو گــردد. بــه همیــن 

دلیــل الزم اســت کــه بــا دیــدی زنانــه بــه مبــارزه نگریســته و در آن قــدم برداریــم. مبــارزات موجــود مهــم و 

مــرشوع می باشــند، لیکــن بایســتی در یــک حلقــه مشــرک قــرار گیرنــد. امــروز هــر یــک از زنــان ایرانــی در 

حوزه هــای هویتــی، ادبــی، اقتصــادی، حقوقــی، سیاســی و کارگــری فعالیــت و مبــارزه می مناینــد. منونــه ایــن 

مبــارزات را در روژآوای کردســتان مشــاهده می مناییــم کــه بــه مدلــی بــرای همــه زنــان جهــان تبدیــل گشــته 

و بــا شــیوه مبــارزه ای کــه بــرای خویــش مشــخص منوده انــد، توانســته اند سیســتمی عادالنــه و دمکراتیــک 

ــان  ــه در مبارزامت ــی ک ــان ایران ــرای زن ــه ای اســت ب ــن منون ــد. ای ــی مناین ــه زندگ ــه شــکلی آزادان ایجــاد و ب

ــم.  ــرش دهی ــش را گس ــه خوی ــارزات آزادیخواهان ــتفاده و مب ــا اس ــات آنه ــم و از تجربی ــرار دهی ــو ق الگ



قرشانن ز
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی

جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان
17

ــاب،  ــرده و ارب ــد از آن ب ــود، بع ــاد می ش ــه، ایج ــرار گرفت ــوب ق ــورد رسک ــر و م ــپس رسکوبگ ــد. س ــر می یاب ــت تغیی طبیع

ــاد  ــوبژه ایج ــژه و س ــت، اب ــم پوزیتیویس ــه و در عل ــت و جامع ــر، دول ــس و کارگ ــا رئی ــینیور و در انته ــپس رسف و س س

ــو  ــرب آپ ــه ره ــور ک ــامن ط ــت. ه ــردان اس ــان و م ــت زن ــر ضدی ــی ب ــدن" متک ــری ش ــای "دیگ ــه ایدئولوژیه ــود. پای می ش

ــی  ــراف زندگ ــود را در اط ــی خ ــم گرای ــا عل ــفه و در انته ــن، فلس ــناختی(، دی ــطوره ش ــوژی ) اس ــوده، میتول ــد من ــز تاکی نی

ملی گرایــی،  دین گرایــی،  کنیــم،  بیــان  کاپیتالیســم  مدرنیتــه  ذهنیــت  مطابــق  اگــر  یعنــی  می نهنــد.  بنــا  مشــرک 

ــز ایــن اســت. ــرده  برســاخته و منشــا مســائل اجتامعــی نی ــرای زندگــی مشــرک مرد حیله گــر و زن ب علم گرایــی خــود را ب

ــه  ــه ب ــری ک ــت، تفک ــن ذهنی ــکیالت ای ــان تش ــت. در می ــه اس ــائل جامع ــی مس ــروز متام ــل ب ــرده دلی ــم و زن ب ــرد حاک م

ــای خــود پیرامــون  ــا ایدئولوژیه ــی، ب ــی اســت. در اصــل دین گرای مــوازات جنســیت گرایی پیشــربد داده می شــود، دین گرای

زنــان تنیــده شــده اســت. بــا نگاهــی بــه بســیاری از تعاریــف و کتــب دینــی بــا تحقیــر و کوچــک انگاشــنت زنــان مواجــه 

ــان را خواهــد  ــان در آن ــت زن ــده، چگونگــی شــکل دهی و تربی ــل را خوان ــرآن و انجی ــورات، ق ــه ت ــم شــد. کســی ک خواهی

ــال در  ــوان مث ــه عن ــت. ب ــده اس ــکار آم ــورت آش ــه ص ــان ب ــای زن ــم و رفتاره ــر، جس ــی تفک ــب چگونگ ــن کت ــد. در ای دی

ــت  ــرده و فرودس ــک زن ب ــل ی ــه پروفی ــن گون ــود دارد و بدی ــان وج ــا زن ــه ب ــم در رابط ــاء و نج ــای نس ــوره ه ــرآن س ق

ــن در  ــه دی ــی ک ــط ابتدای ــن موضــوع بایســتی رشای ــذر از ای ــل از گ ــه قب ــدس ایجــاد شــده اســت. البت ــاب مق ــن کت در ای

ــیاری  ــت بس ــز از اهمی ــی نی ــرش میتولوژیک ــی نگ ــل  بررس ــن دلی ــه ای ــم. ب ــرار دهی ــی ق ــورد بررس ــرده را م ــور ک آن ظه

ــر و حســود در  ــه گ ــرد حیل ــخ از ســوی م ــدار در تاری ــن شــکل اقت ــه اولی ــر کســی پوشــیده نیســت ک برخــوردار اســت. ب

ــایی  ــات و رمزگش ــز آن را اثب ــی نی ــناختی و تاریخ ــه ش ــج جامع ــیاری از نتای ــروزه بس ــه و ام ــورت گرفت ــان ص ــل زن مقاب

منوده انــد. خوانشــی صحیــح از تاریــخ، ایــن مهــم را نشــان خواهــد داد کــه رسچشــمه ظهــور اقتــدار از ایــن مســئله اســت. 

 

ــی  ــه طبیع ــذر از جامع ــد. گ ــرار گرفته ان ــتعامر ق ــورد اس ــار و م ــت فش ــوب، تح ــه رسک ــتند ک ــرشی هس ــن ق ــان اولی زن

ــوی  ــرد ق ــامان و م ــل شکارچی-ش ــت. پروفی ــه اس ــورت گرفت ــان ص ــر روی زن ــردان ب ــم م ــرا از تحک ــه دولت گ ــه جامع ب

ــن  ــا ای ــد. بعده ــا می کنن ــی را بن ــتم دولت ــای سیس ــوده و پایه ه ــاد من ــد ایج ــی نیرومن ــم پیامن ــک ه ــان ی ــل زن در مقاب

ــت.  ــورت گرف ــن دوره ص ــان در ای ــی  زن ــت جنس ــن شکس ــرد. اولی ــکل می گی ــدا ش ــب و خ ــوی راه ــی از س ــم پیامن ه

آری!  می منایــد.  ارزیابــی  حقیقــت  بــه  رســیدن  بــرای  کهــن  جوامــع  شــیوه های  یکــی  را  میتولــوژی  آپــو  رهــرب 

ــوژی  ــه میتول ــانی ک ــع کس ــت. در واق ــوده اس ــه آن دوره ب ــیولوژیک جامع ــان سوس ــع بی ــک روش و در واق ــوژی ی میتول

را بــه طــور صحیــح درک مناینــد قــادر خواهنــد بــود ویژگیهــای جوامــع هــزاران ســال پیــش، چالشــهای اجتامعــی 

و سیســتم جدیــد تشــکیل یافتــه دولــت را بــه خوبــی تحلیــل مناینــد. منشــا ایــن تفکــرات از آنیمیســم ) زنــده 

اســتفاده  مرجــع  عنــوان  بــه  آن  از  خدایــی  تــک  ادیــان  بعدهــا  کــه  شــده  گرفتــه  آن  فلســفه ی  و  گرایــی( 

و  دیــده  کــه  خدایــی  قــوی،  خــدای  خــدا،  یــک  بــا  میتولوژیــک  افســانه های  و  حکایتهــا  از  بســیاری  و 

رســاند.  خواهــد  تفکــر  یــک  بــه  و  داده  عبــور  صافــی  از  می دانــد  را  چیــز  هــر  کــه  منی شــود  شــنیده 

ــه  ــی ب ــا نگاه ــود. ب ــد ب ــد خواه ــک مفی ــر میتولوژی ــورد تفک ــه در م ــد جمل ــی، چن ــک خدای ــث ت ــه مبح ــل از ورود ب قب

ــتگاه  ــد. خاس ــم دی ــدی خواهی ــیار نیرومن ــدان بس ــود، خداون ــل خ ــک در مقاب ــتانهای میتولوژی ــانه ها و داس ــب افس اغل

اســطوره های کهــن خاورمیانــه، شــخصیت خداوندانــی اســت کــه خــود را بــا برکــت طبیعــت کامــل منــوده، شــفا 

ــردی  ــان ک ــتند؛ در زب ــان هس ــدان، زن ــن خداون ــل اولی ــت. در اص ــد، اس ــاع می مناین ــی دف ــت اجتامع ــده و از عدال دهن

نیــز "خــدا" کلمــه ای مونــث بــوده و ویژگیهــای مــاده بــودن را تعریــف منــوده و بــه معنــای آفریننــده اســت.

یکــی از خلقهایــی کــه بیــش از همــه جامعــه طبیعــی را زیســته، کردهــا هســتند کــه هنــگام پدیــد آوردن مفهــوم خــدا، در 

واقــع بــه زنــان خطــاب شــده اســت و بــه واقعیــت صحیحــی جلــب نظــر کرده انــد. امــا امــروزه بــه دلیــل حاکمیــت ذهنیــت 

ــا سیســتم مردســاالری  ــن  کامــال ب ــه می شــود و ای ــه کار گرفت ــرای شناســاندن مــردان ب ــم ب پدرســاالری بســیاری از مفاهی

دوگانه

ــتفاده  ــی اس ــیت گرای ــی و جنس ــن گرای ــش از دی ــای خوی ــر بق ــزودن ب ــرای اف ــر ب ــت اقتدارگ ذهنی

ــوی  ــر و از س ــه را تغیی ــی جامع ــر دین ــیوه تفک ــی ش ــت. دین گرای ــر آن اس ــیوه   ای از تفک ــوده و ش من

ــب  ــوی تعص ــه س ــتفاده و آن را ب ــه اس ــادی جامع ــای اعتق ــه دنی ــی را علی ــن گرای ــدار، دی ــر اقت دیگ

ــز مبیــن نابرابــری بیــن جنســها بــوده و ایــن نابرابــری  دینــی ســوق داده اســت. جنســیت گرایــی نی

ــه  ــرا علی ــرد هژمون گ ــوی م ــه از س ــت ک ــی اس ــی پوشش ــیت گرای ــی جنس ــت. یعن ــان اس ــه زن علی

ــی  ــت: دین گرای ــه اس ــی اینگون ــن  گرای ــورد دی ــو در م ــرب آپ ــی ره ــت. ارزیاب ــده اس ــاد ش ــان ایج زن

هامنــا اعتقــاد و اندیشــه ی " پدیــده گرایانــه ی" آن اســت کــه در حــد تعصــب می باشــد. زیــر 

ــت.  ــف داده اس ــت عط ــه دول ــت ب ــت؛ والوهی ــرا اس ــتم دولتگ ــع سیس ــده در واق ــن پدی ــه ی ای پای

ــت  ــود دول ــع خ ــد در واق ــا کرده ان ــل انش ــال قب ــزاران س ــومری ه ــان س ــه راهب ــی ک ــتم خدای سیس

ــه  ــتم مدرنیت ــه سیس ــه ب ــا توج ــز ب ــروزه نی ــت.  ام ــده اس ــان ش ــاب پنه ــن نق ــس ای ــه در پ ــوده ک ب

ــه حــد پرســتش درآورده اســت. خــدای  ــت- ملــت را ب ــوان گفــت دول ــی می ت کاپیتالیســم و دین گرای

ــر  ــرد. ه ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــتم م ــن سیس ــرای ای ــن ب ــت و دی ــت اس ــرص، دولت-مل ــن ع ای

ــک  ــت از ی ــا در ماهی ــند ام ــر برس ــه نظ ــم ب ــر ه ــزا از یکدیگ ــور مج ــه ط ــه ب ــن دو مقول ــد ای چن

ــت  ــن دو ذهنی ــه ای ــت ک ــت اس ــدار و دول ــدار. اقت ــده اقت ــی از پدی ــد یعن ــمه می گیرن ــع رسچش منب

را تقویــت می کنــد. جنســیت گرایی از اساســی  ترین و کهن تریــن تفکــرات اقتــدار بــوده و پایــه 

ــر  ــود را ب ــان خ ــرا بنی ــای هژمونی گ ــی ایدئولوژیه ــت. متام ــی اس ــی و علم گرای ــی، دین گرای ملی گرای

ــا  ــت انســان ب ــه ضدی ــان، ســپس ب ــردان و زن ــت م ــد. ضدی ــا نهاده ان ــردان بن ــان و م ــت زن روی ضدی
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در ارتبــاط اســت. منشــا حضــور زنــان در صــدر داســتانهای میتولــوژی در واقــع، از آنیمیســم اســت.  اندیشــه زنده گرایــی در واقــع 

ــوده اســت.  ــن من ــت و شــخصیت را تعیی ــر  هوی ــف  و ه ــودن تعری ــده ب ــار زن ــا معی ــز را ب ــر چی ــه  اســت. ه ــر زنان ــکلی از تفک ش

ــر  ــه یکدیگ ــوده و ب ــک کل ب ــی از ی ــن حــال همــه ی انســانها جزی ــات و گیاهــان و در عی ــاد، حیوان ــه ســنگ، خــاک، آب، ب هــر تک

ــزی دارای  ــر چی ــان ه ــت و در کیه ــن اس ــم ای ــدارد. ذات آنیمیس ــود ن ــتی وج ــن فراس ــوده و چنی ــری" نب ــتند. "دیگ ــته هس وابس

ــه  ــی جامع ــارص اصل ــی از عن ــر یک ــیوه از تفک ــن ش ــباهت دارد. ای ــیار ش ــا بس ــرص م ــوم ع ــه کوانت ــوده و ب ــدف ب ــا و ه ــک معن ی

طبیعــی و صــورت اندیشــه زنــان اســت. پروســه های ابتدایــی میتولــوژی، از ایــن واقعیــت بســیار متاثــر شــده اســت. بــا 

ــان  ــد، خدای ــان زن توامنن ــار خدای ــر در کن ــرد. دیگ ــعه ک ــه توس ــاز ب ــردان آغ ــرش م ــرا، نگ ــت گ ــام دول ــر نظ ــدن بیش ــه ش نهادین

ــردان  ــت، م ــه شــدن بیشــر سیســتم دول ــا نهادین ــد، ب ــرادر و همــرس بودن ــرس، ب ــوان پ ــه عن ــال ب ــه قب ــی ک ــد. مردان ــرار دارن ــرد ق م

ــت،  ــن فرص ــت و در اولی ــدو اس ــومر، انکی ــوژی س ــن آن در میتول ــرد و حیله گرتری ــان م ــن خدای ــد. ای ــای گرفتن ــدا ج ــوان خ ــه عن ب

١04 " مــه"، اینانــا را می ربایــد. ١04 مــه در واقــع متامــی نظــم، دســرنج، اجرائات،هــر و صنایــع دســتی بــود کــه جامعــه 

طبیعــی تــا آن زمــان کســب منــوده بــود. امــا مــرد حاکــم ایــن اندوخته هــا را از زنــان ربــوده و از آن خویــش منــوده اســت.

 

در اصــل فرهنگــی کــه امــروزه بســیاری از چیزهــا را عایــد مــردان می دانــد، از هــزاران ســال بدیــن ســو و نتیجــه ذهنیــت حاکمیــت 

مــرد اســت. ایــن گونــه عــرص خدایــان مــردی کــه حیله گــر، حســود و ظاملــی کــه حتــی بــه مــادرش رحــم منی کنــد و بایســتی از آن 

ــد،  ــارزه منوده ان ــودن خــود را حفــظ و در راســتای آن مب ــی کــه  اجتامعــی ب ــان، زنان ــن خدای ــل ای ــه در مقاب ترســید، آغــاز شــد. البت

وجــود داشــته اســت. ایــن مبــارزات  زمانــی در منــود اینانــا یــا تیامــات و زمانــی در شــخص لیلیــت خــود را آشــکار ســاخته اســت. یعنــی 

در مقابــل هــر ماردوکــی، یــک تیامــات قــرار دارد. جامعــه، دولــت و ســتم آن را بــه آســانی نپذیرفتــه اســت چــون دولــت خــود را بــر 

روی تحــت فشــار قــرار دادن و ســلطه بــر جامعــه تشــکیل داده اســت. جامعــه نیــز در برابــر ایــن رویکــرد مبــارزه منــوده کــه تــا بــه 

امــروز اســتمرار یافتــه اســت. در اینجــا خدایــان مــرد،  مناینــده دولــت و خداونــدان نیــز منــود جامعــه هســتند. دلیــل بحــث منــودن 

مــن از میتولــوژی ایــن اســت کــه ادیــان تــک خدایــی بیــش از همــه از میتولــوژی بــه ویــژه از حاکمیــت مــرد اســتفاده منــوده اســت. 

دیــن حالتــی از میتولــوژی بــا قواعــد و قوانیــن ســخت کــه همــه چیــز را در یــک خــدا گــردآورده و ارائــه داده اســت. البتــه بــر روی 

دیــن تعاریــف بســیاری می تــوان منــود. چــون حالتــی از یــک ذهنیــت وســیع اســت. اخــالق اجتامعــی را دیــن ایجــاد ننمــوده اســت 

در واقــع دیــن، تاثیــر و نیــروی اخــالق را درک منــوده و خــود را بــر روی اخــالق پیــش بــرده و در ایــن مــورد موفــق هــم بــوده اســت. 

ــز وجــود داشــته اســت.  ــن نی ــور دی ــل از ظه ــد در حالیکــه اخــالق قب ــط می دهن ــن رب ــه دی ــراد همیشــه اخــالق را ب بســیاری از اف

ــه ســوی دگامتیســم  ــه انســان را ب ــن، اندیش ــع دی ــه اســت. در واق ــر جامع ــک ناپذی ــی و جــزء تفکی ــای اصل ــی از پایه ه اخــالق یک

ــت.  ــرد اس ــک م ــم ی ــدای حاک ــن خ ــه ای ــد ک ــل می کن ــرا تحمی ــدای تحاکم گ ــک خ ــرای ی ــی ب ــت و بندگ ــه عبودی ــوق داده و ب س

ــوس  ــاردوک و زئ ــدو، م ــه انکی ــرد از جمل ــان م ــیاری از خدای ــنتز بس ــل س ــت در اص ــی اس ــک خدای ــن ت ــن دی ــه اولی ــت ک یهودی

ــق  ــا را خل ــن و آنه ــانها را تعیی ــت انس ــه رسنوش ــت ک ــد. اوس ــان فراگرفته ان ــن خدای ــود را از ای ــای خ ــیاری از ویژگیه ــه بس ــت ک اس

ــوند. ــارج نش ــر او خ ــرود آورده و از اوام ــم ف ــر او رس تعظی ــتی در براب ــانها بایس ــت و انس ــت اوس ــز در دس ــه چی ــد و هم می کن

 در دیــن یهودیــت تعابیــر خصامنــه ای در مــورد زنــان وجــود دارد، اگــر تــورات خوانــده شــود بــه مثالهــای بســیاری برمی خوریــم. بــه 

عنــوان مثــال نــام لیلیــت کــه در تــورات وجــود دارد در میتولــوژی ســومر در اصــل " الماشــتو" اســت امــا در تــورات همیشــه بــه عنــوان 

هســتی شــیطانی شناســانده و مــورد لعــن قــرار گرفتــه اســت. او مــادر اجنــه و بــرای نابــودی انســانها ســوگند خــورده اســت. مــردان را 

منحــرف و کــودکان را می ربایــد. در واقــع لیلیــت، در مقابــل مــردان تســلیم نشــده و زنــی بــوده کــه " خــود بــودن" خــود را حفــظ 

منــوده اســت. در مقابــل آدم، تعظیــم ننمــوده و حاکمیــت او را نپذیرفتــه و مصمــم اســت بــه تشــکیل یــک زندگــی جدیــد. دلیــل اینکــه 

مــورد لعــن قــرار گرفتــه نیــز، ایــن اســت. بعدهــا شــخصیت زنــی را ایجــاد منــوده کــه بــا مــرد، بیعــت منــوده و آن، حــوا اســت و روش 

وابســته منــودن زنــان بــه مــردان ایــن اســت کــه زن از دنده هــای چــپ مــردان آفریــده شــده اســت. ذاتــا کســی کــه مــرد را آفریــده 

یــک خــدا اســت و خدایــی مــرد اســت کــه او را از خــاک آفریــده و زنــان را از خــاک نیافریــده بلکــه از دنده هــای مــرد آفریــده اســت. 

بعدهــا براســاس کتــب دینــی زنــی کــه میــوه ممنوعــه را خــورده، مرتکــب بزرگریــن گنــاه شــده و کســی کــه به او کمــک کرده، شــیطان 

اســت. در واقــع مــا زنــان ایــن را اینگونــه می تــوان تفســیر منــود. حــوا چیــزی را کــه نبایســتی انجــام دهــد، انجــام داده و از اوامــر مــرد، 

رسپیچــی منــوده و درخــت ســیب، درخــت دانــش اســت و آدم و حــوا یعنــی بــرش بایــد از دانــش دوری گزینــد. بایســتی در اینجــا بــه 

یــک نکتــه اشــاره منــود کــه درخــت ســیب در اصــل درخــت انــواع میــوه بــوده و ســمبل زن و خداونــد ) الهــه( اســت. عــالوه بــر ایــن 

مــاری کــه نــزد حــوا می آیــد منــاد یــک زن اســت. یعنــی هــر چیــزی کــه زنــان را ســمبلیزه می کنــد یــک موضــوع بحــث تهاجــم اســت. 

ــد. خــدا  ــد مقاومــت کن ــی، می توان ــن توانای ــم انســان آگاه، انســانی تواناســت و در ســایه ای ــامن بازگردی ــه مبحث ــر ب اگ

یعنــی دولــت از جامعــه آگاه هــراس دارد بــه ایــن دلیــل بــا مفاهیمــی کــه خــود ایجــاد منــوده در منــود زنــان، جامعــه را 

وادار می کنــد از او پیــروی منایــد و آن را تضعیــف کنــد. یعنــی هــر انــدازه هــم کــه از دنــده مــردان آفریــده شــده باشــد 

نیــز حــوا و لیلیــت از یــک جنــس هســتند. امــا بایســتی ایــن نکتــه مهــم را بــه زبــان آورم کــه هــر انــدازه خاخام هــای 

یهــودی تــالش کردنــد تــا نــام خداونــد مــادر را از تاریــخ بزداینــد امــا بــر خــالف خواســته ی آنــان، ایــن محقــق نشــد. ایــن 

ــا، خواهــر  ــال ماری ــوان مث ــه عن ــام پیغمــربان زن وجــود دارد ب ــورات ن ــه اســت. در ت ــکاس یافت ــورات انع ــت در ت واقعی

موســی. در واقــع ایــن پیغمــربان مبیــن وجــود زنــان توانــا در آن زمــان اســت. ذاتــا در مراحــل ابتدایــی تشــکیل یهودیــت 

در جامعــه،  یــک ایــامن قــوی بــه خداونــدان وجــود دارد و ایــن اعتقــاد در کتــاب مقــدس نیــز انعــکاس یافتــه اســت. 

بــا پیرشفــت یهودیــت و در ادیــان مســیحیت و اســالم علیــه زنــان ذهنیتــی بســیار جنســیت گرا حاکــم اســت. اولیــن اقــدام 

ایــن ادیــان تعریــف کار  و ایجــاد ســیامی زنان اســت. بســیاری از زنــان عزیزه مســیحی به عنــوان گناهکار، زنانــی که مردان 

را از راه بــه در کــرده، بــی عقــل و شــیطان شناســانده شــده اند. چــون بــه تعبیــر آنهــا هر زن گناهــکاری، دخر حواســت. در 

اینجــا کلمــه ی شــیطان نیــز مهــم اســت. اگــر دقــت شــود کســانی شــیطان خوانــده شــده اند کــه خــط آنهــا را نپذیرفته انــد. 

یعنــی در واقــع شــیطان خــود جامعــه طبیعــی اســت کــه  از ســوی حاکــامن مــورد لعــن قــرار گرفتــه اســت. هامنگونــه 

کــه در عــرص مــا دولتهــا مخالفیــن خــود را تروریســت می خواننــد پــس در اینجــا درک کلمــه شــیطان آســان خواهــد بــود.

مریــم مســیح و قــوه ی زایندگــی او نیــز بــه خــدای مــرد نســبت داده شــده اســت. خــدا در او دمیــده و زن نیــز بــه دنیــا 

آورده اســت. رهــربی مریــم را بــه عنــوان زنــی کــه همیشــه گریــان و بیچــاره بــوده، تعریــف منــوده اســت.  شــخصیت

در جوامــع مســیحی مریــم بــه عنــوان زنــی منونــه و ایــده آل نشــان داده شــده و بــه زنــان توصیــه شــده کــه هامننــد او 

باشــند. ســیامی زنــی کــه هــر زمــان چشــامنش اشــکبار و بــرای کاســنت آالم خــود توانایــی مبــارزه نــدارد و دارای عفــت 

ــوند. ــازات و کشــته می ش ــه مج ــه شــکلی بی رحامن ــند، ب ــی نباش ــن معیارهای ــق چنی ــه مطاب ــی ک ــوس اســت. زنان و نام

قتــل جادوگــران کــه از ســده پانــزده در اروپــا آغــاز و تــا ســده هجــده ادامــه یافــت، منونــه ای از ایــن رویکــرد 

نــام  تحــت  کاپیتالیســت  طیفهــای  واقــع  در  اســت؛  پروســه  ایــن  بــا  مصــادف  کــه  کاپیتالیســم  ظهــور  اســت. 

دیــن، نیــروی پویــای جامعــه ی اخالقــی و سیاســی یعنــی زنــان را مــورد حملــه قــرار داده اســت. بــا اســتفاده 

بــه  عامهــا  قتــل  ایــن  ســال  ســیصد  طــول  در  شــده اند.  کاپیتالیســم  فــدای  زنــان  اصــل  در  دینــی  عبــارات  از 

از مناطــق اروپــا  یافــت و هــزاران زن کشــته شــدند. گفتــه می شــود در برخــی  نیــز گســرش  از اروپــا  خــارج 

در آن دوران، زنــی باقــی منانــد. در اینجــا حالــت تــو در تــو بــودن دین گرایــی و جنســیت گرایی دیــده می  شــود. 

در جوامــع خاورمیانــه بیــش از همــه تاثیــر دیــن وجــود دارد و بایســتی دیــن گرایــی و جنســیت گرایی در منــود 

ــود از  ــور خ ــدای ظه ــه در ابت ــت ک ــی اس ــی از ادیان ــز یک ــالم نی ــم. اس ــرار دهی ــیر ق ــورد تفس ــه م ــش از هم ــن را بی دی

عبــارات جنســیت گــرا اســتفاده کــرده اســت. هــر چنــد حــرت محمــد ظاهــرا در برخــی مــوارد جلــب توجــه 

ــی  ــائل سیاس ــاب مس ــان در ب ــا زن ــودن ب ــت من ــران و صحب ــردن دخ ــور ک ــه گ ــده ب ــدن از زن ــع ش ــه مان ــد از جمل منای

ــه  ــت. در نتیج ــرش اس ــامن نگ ــود وی دارای ه ــون خ ــت چ ــی نیس ــر بزرگ ــان از تغیی ــن نش ــا ای ــد، ام ــاجد باش در مس

ــا ایــن دیــدگاه خــود دارای مســئله و یکــی از نتایــج  ــد. ذات یــک خــدای آســامنی وجــود دارد کــه همــگان بنــده ی اوین

ــد. ــی بودن ــان توانای ــز زن ــالم نی ــدر اس ــه در ص ــت ک ــت اس ــک واقعی ــن ی ــا ای ــت. ام ــرا اس ــرد تحاکم گ ــوژی م ایدئول

خدیجــه و عایشــه زنانــی بودنــد کــه نقــش یــک زن ســنتی را نپذیرفته انــد. در اعــالن پیامــربی حــرت محمــد، خدیجــه 

ــدون  ــالم ب ــناختی اس ــه ش ــی جامع ــا بررس ــت. ب ــوزش داده اس ــه او را آم ــع خدیج ــوده و در واق ــی ب ــش مهم دارای نق

شــک زنــان در مراحــل اولیــه ظهــور اســالم نقــش مهمــی داشــتند. هــر چنــد برخــی از مــردان محقــق در بــاب الهیــات 

معتقدنــد کــه زنــان در ســایه پیغمــربان قــرار داشــته اند. جوامــع عــرب کــه اســالم در آن ظهــور کــرد نیــز در آن فرهنــگ 

ــاد و او را دوســت داشــتند.  ــد اعتق ــه خداون ــرب ب ــع ع ــل از اســالم جوام ــد زیســته می شــد. در دوران قب ــادر- خداون م

ــزا  ــه صــورت عبدالع ــال ب ــی قب ــان عرب ــه در زب ــام عبدالل ــان هســتند. ن ــا از این ــدان  توان ــن خداون ــات و الت ای ــزا، من ع

ــک  ــر ی ــخ دیگ ــه تاری ــر داد و در صحن ــت را تغیی ــن وضعی ــد ای ــوم خداون ــا مفه ــا بعده ــزا. ام ــده ی ع ــی بن ــود یعن ب

خداونــد مــرد وجــود دارد کــه  ازلــی و ابــدی اســت. از دیــدگاه اســالم زنــان بــرای مــردان بــه مثابــه مزارعــی اســت کــه 
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ــن در  ــر ای ــه گاوآهــن. عــالوه ب ــه خــاک تشــبیه و مــردان ب ــان ب ــم زن ــد. اگــر دقــت منایی ــد هــر اقدامــی در آن انجــام دهن می توانن

ــد چــون در اصــل خــاک هــر  ــن حــال مــادر خاک ان ــدان در عی ــان اســت. بســیاری از مــادر- خداون ــد خــاک، ســمبل زن ــاور خداون ب

ــا  ــق مناده ــی از طری ــده اند. یعن ــمبلیزه ش ــاک س ــا خ ــان ب ــر زم ــان ه ــه زن ــل اولی ــرده و در مراح ــد ک ــول تولی ــود محص ــان از خ زم

ــرای ارضــای  ــزاری ب ــان در اســالم همیشــه گناهــکار و کــم عقــل شناســانده شــده اند. اب ــد. زن ــری یافتن ــان برت ــه زن مــردان نســبت ب

مردان انــد و اگــر بنــده ی خوبــی بــرای مــردان باشــند حوریــان بهشــت در انتظــار او خواهنــد بــود. هــر زمــان موظــف بــه خدمــت 

ــا  ــراث ت ــد، از می ــان را منی پذیرن ــهادت زن ــرد. ش ــد ک ــت خواهن ــردان خدم ــه م ــه ب ــز همیش ــرگ نی ــد از م ــتند و بع ــردان هس ــه م ب

ــن جنســیت گرایی در اســالم برجســته  ــه شــده و ای ــده گرفت ــوده و نادی ــان ب ــوق زن ــر خــالف حق ــن، ب ــی قوانی قواعــد اجتامعــی حت

ــر و رسکــوب قــرار  ــان را مــورد تحقی ــی کــه زن ــه دین ــان، اســالم را ب ــه زن ــه نظــرات علی اســت. تفســیر قــرآن از ســوی مــردان و  ارائ

می دهــد، تغییــر داده اســت. امــروز بســیاری از محققــان زن الهیــات در تالشــند قــرآن را از نــو مــورد تفســیر قــرار دهنــد و کدهــای 

ــت. ــی نیس ــودن، کاف ــنده من ــن بس ــه ای ــا ب ــیت گرایی تنه ــودن از جنس ــذر من ــرای گ ــا ب ــد. ام ــایی مناین ــیت گرای آن را رمزگش جنس

ــد  ــق قواع ــت. مطاب ــده اس ــل ش ــان تحمی ــر زن ــالم ب ــن اس ــدا در دی ــوده و ابت ــی ب ــت طوالن ــخ دارای رسگذش ــول تاری ــاب در ط حج

اســالم بایســتی زنــان همیشــه پوشــیده باشــند و نــه تنهــا موهــا بلکــه بســیاری از اعضــای بــدن او بایســتی پوشــیده باشــد. فرهنــگ 

ــت و  ــته اس ــان و بس ــای پنه ــه معن ــرم ب ــت. مح ــه اس ــرار گرفت ــت ق ــورد اهمی ــالم م ــن اس ــه در دی ــش از هم ــرم بی ــرم و نامح مح

ــا چــادر از خانــه خــارج شــوند کــه ایــن در واقــع بــه  ــه پوشــیده باشــند و ب ــان در بیــرون از خان ایــن بدیــن معناســت کــه بایــد زن

ــان و مــردان تاکیــد می کنــد. ــه محــرم و نامحــرم بیــن زن ــه بــوده و اســالم هــر زمــان بــه مقول ــاز در خان ــان ب ایــن معناســت کــه زن

امــروز در بســیاری از کشــورهای اســالمی زنــان مجبــور بــه رعایــت حجــاب هســتند و زنــان و مــردان، مطابــق احــکام دیــن نبایســتی در 

یــک مــکان بــا یکدیگــر باشــند. بــه دلیــل ذهنیــت مردانــه هــر چیــز بــرای مــردان مــرشوع و بــرای زنــان ممنــوع اســت و زنانــی کــه بــر 

خــالف ایــن قواعــد عمــل مناینــد سنگســار شــده و یــا برچســب بی اخــالق بــه او زده می شــود و بــرای ایــن منظــور بســیاری از احــکام 

و تعاریــف دینــی را بــه کار می برنــد. دلیــل تفســیر گســرده ایــن موضــوع ایــن اســت کــه ایــران بــه عنــوان یکــی از کشــورهای اســالمی 

ــی و  ــی، ملی گرای ــه دین گرای ــری اســت ک ــاده و دارای کاراک ــا نه ــی و جنســیت  گرایی بن ــر روی دین گرای پایه هــای سیســتم خــود را ب

جنســیت گرایــی را اســتادانه مــورد اســتفاده قــرار می دهــد. بــه ایــن دلیــل کــه خود خــارج از سیســتم مدرنیتــه کاپیتالیســم قــرار دارد و 

بــرای ایــن بــه ذهنیــت مخالفــت جامعــه بــا کاپیتالیســم نیــاز دارد در غیر ایــن صــورت چگونه توانایــی ادامه قــدرت را خواهد داشــت؟ 

سیســتم ایــران سیســتمی اســت کــه در منــود زنــان متامــی ممنوعیتهــا و موانــع آزادی را بــا دین گرایــی بــر جامعــه تحمیــل می کنــد.

دین گرایــی و جنســیت گرایی آنچنــان در یکدیگــر آمیختــه شــده اند کــه تفکیــک آنان امــکان ناپذیر اســت. منونه های آن حجــاب اجباری، 

ازدواج اجبــاری و در ســنین کودکــی و صیغــه موقــت کــه در واقــع شــیوه ای بــرای اشــاعه فحشــا اســت از منونه هــای ایــن اختالط اســت.

 

اعــدام دخــران جــوان و بــکارت آنــان را بــا تجــاوز از بیــن بــردن خــود منونــه ای اســت کــه چگونــه دیــن را دشــمنانه علیــه زنــان بــکار 

می برنــد. البتــه در متامــی دنیــا دولــت- ملتهــا بقــای خــود را بــر روی ایــن دو مقولــه تضمیــن کرده انــد و ایــران در صــدر ایــن کشــورها 

قــرار دارد. دلیــل وجــود ازدواج کــودکان در ایــران الگــو قــرار دادن ازدواج حــرت محمــد بــا عایشــه جــوان اســت کــه ایــن بــه متامــی 

فراســتی غیــر انســانی اســت. بــاال بــردن ســن ازدواج بــه دلیــل واکنــش شــدید جامعــه، راه چــاره نخواهــد بــود. بــه طــور خالصــه ایــران 

ــرای تحــت  ــون ب ــام و روحانی ــه ی عل ــرد. طبق ــکار می ب ــه ب ــه جامع ــوژی علی ــک ایدئول ــوان ی ــه عن ــی و جنســیت گرایی را ب دین گرای

حاکمیــت درآوردن جامعــه از دیــن اســتفاده و بســیاری از اقدامــات آنتــی دمکراتیــک و غیــر انســانی خــود را تئوریــزه می کننــد. در 

مقابــل عــدم پذیــرش جامعــه، آنــان را شــدیدا مجــازات و تحــت فشــار قــرار می دهــد. دین گرایــی و جنســیت گرایی کــه یــک عبــارت 

ایدئولوژیــک تهاجمــی اســت هــم بــرای زنــان و هــم مــردان یــک مســئله بــوده و رضر آن متوجــه همــه جامعــه اســت. علــی رغــم 

وجــود اعــامل غیــر انســانی دین گرایــی و جنســیت گرایی، جامعــه همیشــه بــه دفــاع از خــود در مقابــل ایــن رویکردهــا پرداختــه اســت. 

جامعــه همیشــه بــا معیارهــای اخالقــی و سیاســی از خویــش محافظــت و در برابــر آن عصیــان منــوده و ایــن بــرای هر جامعــه ای صادق 

اســت. در برابــر متامــی تهاجــامت ایدئولوژیکــی سیســتم، جامعــه نیــز بــه یــک دفــاع ایدئولوژیکــی  پرداخته اســت. زندگی مشــرک آزاد 

شــیوه ای از دفــاع جامعــه در برابــر سیســتم اســت کــه نــه براســاس رسکــوب و تحــت فشــار قــرار دادن زنــان بلکــه بــر اســاس دوســتی و 

احــرام متقابــل و ارزشــهای آزادی و مبــارزه در راه کســب آن اســت. رشایطــی که رژیم ایــران ایجاد منوده دیگر بــرای جامعه قابل تحمل  

وپذیرش نیســت و جامعه برای رهایی از چنین وضعیتی در جســتجوی راه چاره اســت و در انتها راه رهایی را در خویش خواهد یافت.

جنسیت گرایی اجتماعی
نمود ایدئولوژی هیرارشی

جوانا سنه
عضو شورای هامهنگی کژار

مشــکالت اجتامعــی بخــش تفکیــک ناپذیــر جوامــع امــروزی تلقــی می گردنــد، در ایــران 
ــی،  ــری اجتامع ــض و نابراب ــکاری، تبعی ــر، بی ــون فق ــی همچ ــکالت اجتامع ــره مش گس
ــه  ســبب عــوارض ســوءفردی و اجتامعــی آن هــا  ــاد، روســپیگری، خشــونت و.... ب اعتی
ــد توســعه جامعــه، رضورت بررســی های علمــی و مداخــالت  ــر فراین و نقــش منفــی ب
ــل  ــه قاب ــت. نکت ــم آورده اس ــف را فراه ــطوح مختل ــواهد در س ــر ش ــی  ب ــدی مبتن ج
تأمــل دیگــر درخصــوص مشــکالت اجتامعــی آن اســت کــه مشــکالت اجتامعــی امــوری 
ثابــت نیســتند بلکــه دامئــآ در حــال تغییرنــد. آنچــه در یــک زمــان مشــکل اجتامعــی 
تلقــی می شــود، ممکــن اســت در زمــان دیگــر مشــکل اجتامعــی نباشــد. بــه عبارتــی 
مشــکل اجتامعــی متغیــری وابســته بــه هنجارهــا و ارزش هــای زمانــه خــود اســت  حــال 
ــه  ــه جامع ــی ب ــیوەای معمول ــه ش ــه مشــکالت ب ــرای اینک ــران ب ــم در ای ــه می بینی آنک
ــمها  ــه چش ــی جامع ــای اساس ــا و بنیانه ــیاری از هنجاره ــل بس ــردد در مقاب ــاء گ الق
بســته می شــود و میــل جامعــه بــه ســویی ســوق دادە می شــود کــه گویــی انــگارەای 
ــدە  ــه قبوالن ــه جامع ــه ب ــه اینگون ــئله ایی ک ــکل و مس ــن مش ــت و مهمری ــی اس طبیع
می شــود مشــکالتی اســت کــە پیرامــون زن بوجــود می آیــد و در تعریــف ایــن 
مشــکالت ســعی بــر ایــن اســت کــە موجودیــت زنــان همچــون معضــل تعریــف گــردد.



قرشانن ز
 نرشیه ی ایدئولوژیک،سیاسی،فرهنگی و اجتامعی

جامعه ی زنان آزادرشق کوردستان

ŞER
Q

22

23

EN
A

N
Ê

Z

برداشــت و تعاریفــی از زن دال بــر اينكــه يــك جنــس انســانی دارای تفــاوت  بيولوژيكی اســت در رأس عوامل بنيادينــی می آيد كه 
ســبب كــوری و بی بصريتــی در موضــوع)درك( واقعيــت اجتامعی می گردند. دوگانه  بودن، شــيوه ی ممكِن هســتی اســت. دوگانه ها 
هميشــه متايــل دارنــد تــا  صــورت متفــاوت تشــكيل شــوند. بنابرايــن ســؤال »چــرا مــرد و يــا زن)بايد وجــود داشــته باشند(؟ارزشــی 
نــدارد و يــا اگــر بــه ارصار خواهــان يافــنت جوابــی برای اين ســؤال باشــيم، مــی توان به گونه ای فلســفی پاســخ داد: به ســبب اينكه 
كيهــان ناچــار از تشــكلی اين  چنينــی مــی باشــد ناگزيــر از آن اســت؛ بــدان گرايــش دارد؛ عقلــش چنان اســت؛ در آرزوی آن اســت.

 
تعریفــی کــه بــرای موجودیــت زن وجــود دارد در ســایه ی ذهنیــت مردســاالرانه و بــر اســاس نگرشــی کــه بــر جامعــه ســایه 
افکنــدە، می باشــد. برطرف ســازی ايــن بی بصريتــی، مســتلزم يــك تــالش وســيع روشــنفكرانه و فروپاشــاندن مردســاالری اســت. 
در جبهــه ی زن نيــز می بايســت زنــی كــه تقريبــاً بــه حالــت شــيوه  ای از هســتی درآورده شــده و در اصــل، برســاخته ای 
ــت   ــی تح ــو، معنای ــن س ــی بدی ــش هريارش ــاند. از دوران پيداي ــزان فروپاش ــامن مي ــه ه ــود و ب ــل من ــت را تحلي ــی اس اجتامع
ــی و  ــن طبقات ــا تكوي ــن خــود رابطــه ی تنگاتنگــی ب ــە ای ــار شــده اســت ک ــر جنســيت گرايی ب ــدرت«، ب ــوژی ق ــوان »ايدئول عن
ــود  ــه ادواری وج ــد ك ــان می دهن ــه نش ــانه و روزان ــناختی، انسان شناس ــاهدات باستان ش ــات و مش ــی تحقيق ــدرت دارد. متام ق
داشــته اند كــه زنــان منشــأ اتوريتــه بــوده و ايــن امــر طــی مــدت  زمانــی طوالنــی شــايع بــوده اســت. ايــن اتوريتــه، اتوريتــه ی 
ــه  ــزی و زايندگــی نشــأت گرفت ــه ای اســت كــه از حاصلخي ــوده، برعكــس اتوريت ــازاد نب ــر روی محصــول م قــدرت برقرارشــده ب
ــت، دارای  ــوردار اس ــری برخ ــري بيش ــه در زن از تأث ــی ك ــوش عاطف ــد. ه ــتحكام می بخش ــوان و اس ــی را ت ــتی اجتامع و هس
ــرار  ــازاد برق ــر روی محصــول م ــه ب ــی ك ــر رس قدرت ــا شــده ب ــه پ ــن هســتی اســت. در جنگ هــای ب ــا اي ــط مســتحكمی ب رواب
گشــته، زن جایــگاه برجســته ای نداشــته  و شــيوه ی هســتی اجتامعــي   او بــا ايــن موقعيــت  اش در ارتبــاط مــی باشــد. يافته هــای 
ــا نظــم هريارشــيك  ــط ب ــدرِت مرتب ــای ق ــر نشــو و من ــرد در ام ــه م ــد ك ــره آشــكارا نشــان می دهن تاريخــی و مشــاهدات روزم
ــه ی  ــه ی جامع ــر مرحل ــا اواخ ــه ت ــه ی زن ك ــود اتوريت ــورد الزم ب ــن م ــت. در ای ــوده  اس ــا من ــه دار را ايف ــش طالي ــی، نق و دولت
ــه  ــاهدات روزان ــي و مش ــای تاريخ ــم يافته ه ــاز ه ــريد. ب ــورت گ ــذار ص ــته و از آن گ ــم شكس ــود، دره ــه ب ــك پيرشفت نئوليتي
ــا اَشــكال گوناگــون و طــی مدت زمانــی  طوالنــی صــورت  ــارزات بزرگــی ب ــا ايــن مســئله، مب تصديــق می كننــد كــه در رابطــه ب
ــه ی  ــيت گرا، نتيج ــه ی جنس ــد. جامع ــه می باش ــرای جامع ــزرگ ب ــتی ب ــاط و شكس ــدی زن، انحط ــت و ناپدي ــد. شكس گرفته ان
ــد،  ــرار می مناي ــر روی زن برق ــی اش را ب ــت اجتامع ــيت گرا، حاكمي ــرد جنس ــه م ــی ك ــت. هنگام ــت اس ــاط و شكس ــن انحط اي
ــه  ــی آورد. هميش ــت درم ــود حاكمي ــانه و من ــك نش ــورت ي ــه  ص ــي را ب ــاس طبيع ــوع مت ــر ن ــه ه ــردد ك ــتها می گ ــر اش ــان پُ چن
ــواليته  ــودن سكس ــر ب ــی مؤث ــت. چگونگ ــده اس ــار ش ــدرت ب ــبات ق ــی، مناس ــه ی جنس ــري رابط ــی نظ ــده ی بيولوژيك ــر پدي ب
ــرد از  ــر م ــروزه ه ــه ام ــت ك ــناختی اس ــی جامعه ش ــن واقعيت ــت. اي ــكاری اس ــيار آش ــر بس ــه، ام ــدرت در جامع ــط  ق و رواب
ــه ی آن هاســت؛ ايــن »حقــوق« هــر روزه اجــرا می شــوند. ــر زن برخــوردار اســت كــه »حــق كُشــنت« ازجمل حقــوق بســياری ب

در همیــن رابطــه مــی تــوان گفــت کــە تاريــخ متــدن، در عــن حــال تاريخ شكســت  خــوردن و مفقــود گشــنت زن نيز می باشــد. اين 
تاريــخ ، تاریخــی اســت كــه شــخصيت مردســاالر آن را تأييــد و تقويــت منــوده اســت. زنــان الهــه ایی همچــون کنیــزە وارد حرمرسا 
شــدند و پــس از زنــدە بــە گور شدنشــان در ســایەی اســالم در چهار دیــوار قرار گرفتنــد و اکنون نیز در ســایەی نظام کاپیتالیســتی 
همچــون ابــژە و کاالیــی جهانــی شــدەاند تــا حــدی کە اکنون نیز تحت لوای اســالم بــا ازدواجهــای موقت بە نام صیغــە و همچنین 
بــا تقلیــد از مدلهــای بــه اصطــالح مــدرن کاپیتالیســم همچــون ازدواج ســفید ســعی در ابــژە منــودن هرچــه بیشــر زنان مــی مناید.

ــدە مــی  ــی ریشــه در آن دوانی ــوژی خاندان ــه ايدئول ــادی ک ــوژی و نه ــك ايدئول ــه در اصــل ي ــوادە ک ــی زن در خان ســیر زندگان

ــه از  ــات گرفت ــود نش ــن خ ــد و ای ــور می كن ــن« تص ــك »خان نش ــب ي ــد صاح ــش را هامنن ــردی خوي ــر م ــه ه ــت ک ــوان گف ت
ــە  ــت ک ــاِن زن اس ــر روی جه ــرد« ب ــار م ــم »انحص ــئله ی مه ــان مس ــن می ــت. در ای ــی اس ــوژی خاندان ــراوان ايدئول ــري ف تأث
ــا انحصــارات رسمايــه  اســت كــه در طــول تاريــخ متــدن بــر روی  مــی تــوان گفــت  دومــن زنجــري انحصــار مــوازی و مشــابه ب
ــان  ــرای زن ــاس اســالم ب ــدا و در لب ــر در ابت ــن انحصــار هســت اگ ــن و كهن تري ــه قوی تري ــد؛و صــد البت ــرار منوده ان ــه برق جامع
ــون  ــدە مــی شــد امــا اکن ــكاری، دی ــدون دســتمزد، كارگــر منعطــف و خدمت ــه و ب موقعيت هايــی همچــون كارگــر، كارگــِر خان
ــژه اســتثامرش  ــه  وي ــد. ب ــت دارن ــه نشــان از حادترشــدن وضعي ــی هســتیم ک ــه داری شــاهد تعاریف ــت رسمای ــایه ذهنی در س
ــام جلوه فروش تريــن موجــود و ابــزار تبليغــات تجــاری تعميــق بخشــيده اند حتــی بدنــش نيــز به منزلــه ی ابــزار  را در مق
متنوع تريــن اســتثامرها در ســطح كاالی اغامض ناپذيــِر رسمايــه نگــه داشــته مــی شــود. ابــزار تحريــك مســتمر در امــور 
تبليغــايت اســت و خالصــه اينكــه فايده بخش تريــن مناينــده ی بردگــی مــدرن اســت. آيــا می تــوان كااليــی را تصــور منــود 
ــراه دارد؟ ــود به هم ــا خ ــاری را ب ــود رسش ــه س ــد ك ــرده ای باش ــمندتر از ب ــم ارزش ــوده و ه ــان ب ــذت بی پاي ــزار ل ــم اب ــه ه ك

در ایــران در انجــام معضــالت اجتامعــی، اقتصــادی و سیاســی جامعــه ی ایــران تبدیــل بــه جامعــه ی بیــامری شــدە کــه چــون 
بــرای حــل مشــکالت بــا نســخه هــای اســالمی درمانــی ندیــده دســت بــه دامــان راهکارهــای غربــی شــدە و اکنــون می بینیــم 

کــە بعــد از ازدواجهــای موقــت بــا نــام صیغــه یــا بهــر بگوییــم فحــوش بــا ماســک اســالم مدلهــای 
ــا  قوانیــن و تبرصەهــا  ــه در صیغــه کــه ب ــژە در کالن شــهرها رواج یافت ــران بوی ازدواج ســفید در ای
و بــا روپوشــی اســالمی دســت انحصارگــران را بــرای اســتثامری بیشــر بــر زنــان بــاز گذاشــته اســت. 
و ایــن نیــز مراحــل الزم بــرای ازدواج ســفید: الــف( مرحلــه آشــنایی، ب( مرحلــه عاشــق شــدن، ج( 
ــه بــروز تعــارض و تنــش و ه( مرحلــه خامتــه زیســت مشــرک.  ــه هــم پیوســنت، د( مرحل ــه ب مرحل
دگرگونــی نهــاد و ســاختار خانــواده و بــه عقیــده برخــی نظریــه پــردازان غربــی فروپاشــی آن، بــه 
ــردازان  ــه پ ــون توجــه بســیاری از نظری ــر کان ــه در غــرب طــی دهه هــای اخی ــوان پیامــد مدرنیت عن
قــرار گرفتــه اســت. ورود و گســرش رســانه های ارتبــاط جهانــی، ماننــد ماهــواره و اینرنــت، 
ســبکهای زندگــی متفاوتــی را آفریــده و ارزش هــای گوناگونــی را شــکل داده اســت. در ایــن میــان، 
ــی از  ــهای جهان ــن ورود ارزش ــن ازدواج و همچنی ــش س ــادی، افزای ــائل اقتص ــدن مس ــج ش ــا بغرن ب
طریــق ابزارهــای جدیــد ارتباطــی بــه تدریــج رفتارهــای جدیــد و دور از هنجارهــای اخالقــی 
ــن آنهــا، گســرش روابــط جنســی پیــش از ازدواج اســت. یکــی  ــه کــه از مهمری انســان شــکل گرفت
ــت. ــفید اس ــای س ــای ازدواج ه ــش الگوه ــش از ازدواج پیدای ــط پی ــکال رواب ــن اش ــی تری از افراط

ــر  ــانی را زي ــی انس ــز  طبیع ــه غرای ــت ك ــه ای اس ــه گون ــج ب ــی رای ــيوه ی حيات ــی ش ــرص کنون در ع
ــه،  ــرد و رسماي ــری م ــا انحصارگ ــت ام ــات اس ــداوم حي ــت ت ــی جه ــزه ی جنس ــرد. غري ــؤال می ب س
ــت   ــا پســت ترين وضعي ــد«  آن  هــم ب ــه ی زاد و ول ــد كاال نظــري »كارخان ــاد تولي ــك نه ــه ي ــان را ب زن
متحــول ســاخته اســت. چيــزی كــه بــه دســت انســان برســاخته شــده، بــه دســت انســان می توانــد 
ــه يــك رسنوشــت. مــوردی  ــون طبيعــت مطــرح اســت و ن ــك قان ــه ي فروپاشــيده شــود. در اينجــا ن
ــی  ــی و هورمون ــی رسطان ــم زندگ ــه نظ ــت ك ــی اس ــور انحصارات ــامت منف ــت تنظي ــرح اس ــه مط ك
ــدون  ــت ب ــه حاکمی ــدە ک ــی بوجــود آم ــر قوانین ــه دیگ ــا حــدی ک مردســاالر را تشــكيل می دهــد ت
قیــد ورشط روح و جســم زنــان را تقدیــم مــردان منــودە و زنــان بــرای پنــج دقیقــە تــا پنجــاه 
ســال می تواننــد بــه ابــزار ارضــای امیــال مــردان مبــدل گردنــد. در کشــوری همچــون ایــران 
ــا  ــد ام ــوادە می باش ــاد خان ــتحکام بنی ــوب اس ــالمی در چارچ ــکام اس ــا و اح ــی فتواه ــای متام زیربن
ــد.  ــان می باش ــدەی زن ــر عه ــا ب ــت آن تنه ــە رعای ــدە ک ــته ش ــکلی نوش ــه ش ــکام ب ــن اح ــی ای متام

 سســت منــودن پایــه هــای اخالقــی یــک جامعــه وایجــاد خفقانهــای اجتامعی در ســایه حقــوق چیزی 
نیســت جــز ایجــاد ســد در مقابــل خواســته هــا و مطالبــات یــک جامعــه، هــر انــدازه برنامه هــای 
دولــت جامعــه را از جوهــرەی راســتینش یعنــی جامعــە اخالقــی و سیاســی دورســازد در بیــامر منودن 
ــرای  ــە ب ــان اســت ک ــان و جوان ــی از زن ــروی دینامیک ــران دارای نی ــر می باشــد. ای ــق ت ــە موف جامع
پیشــگیری از جریــان ایــن دینامیکهــا ناچــار بــە کجراهــه کشــیدن آن می گــردد و درهــا را بە ســوی این 
کجراهه هــا را می گشــاید و جبهــه ی دیگــر ماجــرا نیــز ایــن زنــان هســتند کــه می تواننــد مطالبــات 
و خواســته های خــود را مــوازی بــا  خواســته های جامعــه تطبیــق دهنــد چــون زنــان از ایــن ســطح 
آگاهــی برخوردارنــد کــه تــا زن آزاد نگــردد جامعــه نیــز آزاد منی گــردد و ایــن زناننــد کــه پیشــاهنگان 
ــا خواســته هــای آزادی خواهانــه ی خــود در شــکل گیــری جامعــه ای دمکراتیــک  جامعــه بــوده و ب

نقــش بســزایی دارنــد و ایــن اســت کــە بــه هنــگام تــالش جهــت بررســی مســائل اجتامعــی، تعمــق 
ــات زن در حــن تالش هــای مســاوات طلبانه و  ــرار دادن حي ــده ی زن و رسچشــمه ق ــه ی پدي در زمين
آزادی خواهانــه، بايســتی مبنــای تالش هــای منســجم علمــی، اخالقــی و زيبایی شناســانه باشــد. يــك 
روش تحقيقــی فاقــد واقعيــت زن و يــك مبــارزه ی آزادی خواهانــه و برابری طلبانــه  كــه زن را در مركــز 
خويــش قــرار ندهــد، نخواهــد توانســت بــه حقيقــت واصــل گــردد و برابــری و آزادی را برقــرار منايــد.

بــه  نيــل  بــرای  اجتامعــی،  زندگــی  در  وی  نقــش  تعيــن  و  زن  تعريــف  بــه  اولويت دهــی 
حياتــی صحيــح، پايــه و مبناســت. مفهــوم زن بــه  مثابــه ی موجوديــت حائــز اهميــت اســت. 
می گــردد.  امــكان  دايــره ی  وارد  نيــز  مــرد  منــودن  تعريــف   زن،  تعريف شــدن  ميــزان  بــه 
ــم. ــه دهي ــی ارائ ــی از زن و زندگ ــف صحيح ــرد، تعري ــراردادِن م ــت ق ــه ی عزمي ــا نقط ــوان ب منی ت

از دوران پيدايــش هريارشــی بدین ســو، 
معنایــی تحــت  عنــوان »ايدئولــوژی 
بــار  جنســيت گرايی  بــر  قــدرت«، 
ــن خــود رابطــه ی  ــە ای ــت ک ــده اس ش
تنگاتنگــی با تكويــن طبقاتــی و قدرت 
ــاهدات  ــات و مش ــی تحقيق دارد. متام
انسان شناســانه  باستان شــناختی، 
كــه  می دهنــد  نشــان  روزانــه  و 
ادواری وجــود داشــته اند كــه زنــان 
امــر  ايــن  و  بــوده  اتوريتــه  منشــأ 
طــی مــدت  زمانــی طوالنــی شــايع 
بــوده اســت. ايــن اتوريتــه، اتوريتــه ی 
ــول  ــر روی محص ــده ب ــدرت برقرارش ق
اتوريتــه ای  برعكــس  نبــوده،  مــازاد 
ــی  ــزی و زايندگ ــه از حاصلخي اســت ك
نشــأت گرفتــه و هســتی اجتامعــی 
می بخشــد اســتحكام  و  تــوان  را 
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و آن کو من را جرعه ای عشق آموخت آموزگار من است...

تقدیم به همه معلامن رسزمینم و فرزاد کامنگر که آموزگار ِمهر بود...

دیــدگان کنجــکاوم می نگریســت تــو را آن دم کــه بــر تختــه ســیاه، ســپید مــی رسودی ومی نواختــی بــر تارهــای ســازی کــه هنــوز 

رسدرگــم بــود در بــازی هســتی و می کشــاندیامن تــا بــه ســامی آئینــه...

آن ُخــرد واژه ای کــه هنــوز چنــد ســطری از قصــه طوالنــی زیســن را آزمــوده بــود، بــا تــو لبخنــد آغازیــد و فصلــی گشــت درکتــاب 

ــودن.  بی نهایــت ب

دستانت الفبای تبسم را جاری بیابان کرد و بر قامت رسو راز آزادگی نقش کرد.

ــرد مــی زدودی و بــا ترنــم عشــق می باریــدی بــر   از کوچه هــای قلبــامن کــه می گذشــتی، آهســته آهســته روزنه هــای شــعر را گَ

ســبزه زار آرزوهایــامن و می آموختیــامن کــه گاه گــداری علفهــای هــرز اندیشــه مان را بچینیــم و دســته دســته ایــامن درو کنیــم.

درس اولت آب بود! و اینکه چونان آب رونده و جاری بودن هرنی است که هر کس را یارای آن نیست.

درس دوم نــان! و گنــدم کــه بهانــه آغازیــدن گشــت! و نیــز بهانــه ای کــه در ایــن روزگار بــرای بــه دســت آوردنــش امــروز را حــراج 

بایــد کــرد!

و در کالس حضورت هر لحظه مان را مرتنم می کردی با  شبنم احساس و عصیان و آزادی... 

از پشــت حصارهــای عبــا و عاممــه می آموختیــامن کــه زندگــی عشــق اســت و دیگــر هیــچ و ایــن حقیقــت را حــالج گونــه در گــوش 

جامنــان زمزمــه می کــردی و می بردیــامن تــا بــه اوج عــروج!

از پشــت نیمکتهــای پیــر، فلســفه جاودانگــی و مبــارزه را در چشــامنت می خواندیــم و از بــر می کردیــم تــا درس پــس دهیــم در 

روزگاری کــه تســلیم، قانــون حیــات اســت و ســکوت تنهــا صــدا...

از مرزهــای زمــان کــه می گــذرم، جــای خالــی ات را منیدانــم کدامیــن رسود خواهــد گرفــت و کدامیــن قاصــدک دیگــر بــاره از کالس 

درســت برایــم مــژده ســحرگاهان را خواهــد آورد و تأللــو حضــورت را درکدامیــن طلــوع نظــاره خواهــم کــرد!؟

در مملکتــی کــه تــاوان پرســتوها رسودن ترانــه بهــار اســت و عشــق ُجــرم سیاســی، تــو آن جســور جنگجــو بــودی کــه قلــم تفنگــت 

بــود و کالَســت میــدان آفرینــش جنگجویــان آینــده!

آموختیامن که برکه های مرگ هرگز به اقیانوس نخواهند رسید و راهی این راه شدن را جنگجویانی راستین باید !

میدانــم کــه روزگاری خواهــد رســید کــه کــودکان ایــن رسزمیــن بــا قلــم تــو ای آمــوزگار زیبایــی، بــر دیوارهــای شــهر، شــاپرک نقــش 

می کننــد و بــا طنابهــای اعــدام تابــی خواهنــد ســاخت و آنــدم کــه رسود یــار دبســتانی طنیــن انــداز خواهــد شــد، تــو آهســته 

خواهــی غنــود و در رویایــت آزادی، الالیــی خواهــد رسود...

دفرتهایامن هنوز از بوی یاس خاطره و سالم مهر لربیزند! 

 در این شهریور تلخ، میدرخشد آخرین درست در تخته سیاه کالس:

و آن کو من را جرعه ای عشق آموخت، آموزگار من است...

آرین زانا

آموزگار
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ــا مشــکالت روحــی مواجــه شــده اند.  ــی و لفظــی ب ــامل خشــونت فیزیک ــل اع ــه دلی ــان ب و بســیاری از زن

دولــت ایــران همیشــه بــرای چــاره یابــی مســائل، صــورت مســئله را پــاک می کنــد و بــه طــور ریشــه ای بــه 

مســائل منی نگــرد کــه ایــن باعــث رســیدن مســائل بــه بحــران شــده و چــاره یابــی آن نیــز زمــان بــر اســت.

محصــول ذهنیــت زن ســتیز رژیــم ایــران را می تــوان از وضعیــت اجتامعــی و موقعیــت کنونــی زنــان 

ــی  ــی  اعتنای ــل ب ــه دلی ــه ب ــکالت ک ــواع مش ــا ان ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج ــود. دس ــاهده من ــه مش در جامع

و عــدم رســیدگی بــه آنهــا روز بــه روز بــر شــدت و اشــکال آن افــزوده می شــود. اگــر بخواهیــم در 

ــه  ــاره ب ــا اش ــد ام ــه نگنج ــن مقال ــی در ای ــه متام ــه ب ــم بلک ــت منایی ــیبها صحب ــن آس ــک از ای ــر ی ــورد ه م

هریــک از آنهــا مهــم اســت و در انتهــا می تــوان دســتاورد انقــالب بــرای زنــان را آشــکارا ببینیــم.

ــرد و  ــت م ــی در خدم ــه متام ــه ب ــت ک ــی اس ــه زن ــران، زن منون ــه ی ای ــر جامع ــم ب ــگ حاک ــق فرهن مطاب

ــه  ــرت فاطم ــده ال ح ــالم زن ای ــق اس ــد و مطاب ــه ای باش ــرس منون ــادر و هم ــز او و م ــده غرای ــن کنن تامی

اســت امــا فاطمــه زنــی بــوده کــه تــا قبــل از هجــده ســالگی دارای پنــج فرزنــد بــوده و همیشــه 

ــد  ــی هامنن ــالش منــوده زن ــن ســالها ت ــز در طــول ای ــران نی ــم ای ــوده اســت. لیکــن رژی ــان ب چشــامنش گری

ــیده اند  ــش نرس ــدف خوی ــه ه ــون ب ــان تاکن ــت زن ــل مقاوم ــه دلی ــا ب ــد. ام ــاد منای ــه ایج ــه در جامع فاطم

در عــوض مســائل زنــان حــدت یافتــه کــه مهمریــن آن طــالق، اعتیــاد، فحشــا و خودکشــی آنــان اســت کــه 

ایــن آســیبها خــود پیامدهــای دیگــری بــا خــود آورده و بــه ایــن ترتیــب زندگــی زنــان را تحــت تاثیــر قــرار 

داده اســت. بنابرایــن زنــان از اولیــن قربانیــان ایــن سیســتم هســتند کــه متامــی حقــوق اولیــه و شــخصی از 

آنــان ســلب شــده و بــا خــود ایــن بحرانهــا را بــه همــراه آورده اســت. بحرانهــای موجــود کــه زنــان را درگیــر 

نــه تنهــا زنــان بلکــه بــه طــور کلــی جامعــه را تحــت تاثیــر قــرار داده  و ســیامی آن را می تــوان در جامعــه 

ــت. ــیبها اس ــن آس ــی از ای ــی منونه های ــی و گورخواب ــن خواب ــالق و کار، کارت ــدان ط ــود. فرزن ــاهده من مش

ــان  ــه طــور صحیــح و خــارج از سیســتم دولتــی از آن ــران  فاقــد نهــاد و تشــکلی هســتند کــه ب ــان در ای زن

ــود دارد  ــران وج ــتم ای ــه در سیس ــی ک ــیتی عمیق ــض جنس ــل تبعی ــه دلی ــن ب ــالوه برای ــد، ع ــت کنن حامی

ــکالت  ــا مش ــدن ب ــه ش ــگام مواج ــن هن ــد بنابرای ــتوانه ای ندارن ــز پش ــی نی ــی و حقوق ــر قانون ــان از نظ زن

ــا،  ــه فحش ــان ب ــیاری از آن ــه آن بس ــه در نتیج ــد ک ــن می مانن ــاره و مام ــدون  چ ــی ب ــی و اجتامع خانوادگ

ــی  ــزان خودکش ــش می ــد. افزای ــت روی می آورن ــودی اس ــا ناب ــه در انته ــری ک ــای دیگ ــا راهه ــی و ی خودکش

در میــان زنــان روژهــالت کردســتان نیــز گویــای واقعیــت دیگــری اســت. سیاســتهای ویــژه دولــت نســبتها 

ــان  ــزوده و زن ــن اف ــن رسزمی ــر مشــکالت اقتصــادی و اجتامعــی ای ــق کــرد، ب ــژه خل ــه وی ــا و ب ــه فرهنگه ب

ــن در  ــد بنابرای ــه خودکشــی روی می آورن ــرای آن نیســت، ب ــچ راهــی ب ــه هی ــی از مشــکالتی ک ــرای رهای ب

ــه رو هســتند.  ــا مشــکالت خــاص خــود روب ــا ب ــی اقشــار و اندیشــه ها و اتنیکه ــان از متام ــی زن ــران متام ای

طــالق یکــی از آســیبهای جــدی اجتامعــی در ایــران اســت کــه هــر روز بــر میــزان آمــار آن افــزوده می شــود 

بــه گونــه ای کــه از هــر پنــج ازدواج رســمی، دو طــالق رســمی و ســه طــالق عاطفــی صــورت می گیــرد کــه ایــن 

یــک فاجعــه بــرای یــک جامعــه اســت کــه تاثیــر منفــی بــر روی فرزنــدان و هــر یــک از طرفیــن می گــذارد. 

ــان از ایــن آســیبها متــرر می شــوند.  ــاز زن اگــر بــه هــر یــک از ایــن آســیبها بنگریــم خواهیــم دیــد کــه ب

ــان  ــده ای ناپســند محســوب می شــود و بســیاری از زن ــران، طــالق پدی ــی ای ــل جامعــه ســنتی و دین ــه دلی ب

بــه دلیــل نگــرش منفــی بــه طــالق مجبــور بــه ادامــه زندگــی شــده کــه ایــن نیــز بــر روح و روان آنــان تاثیــر 

ــی اســت. ــه  ی خوب ــر، گزین ــع دیگ ــری از فجای ــرای جلوگی ــوارد طــالق ب ــذارد. در بســیاری از م عکــس می گ

طــالق عاطفــی نیــز مقولــه ی دیگــری اســت کــه در چنــد ســال اخیــر در ایــران رواج یافتــه و هــر روز بــر 

ــک ســقف  ــن در ی ــه زوجی ــز شــناخته می شــود چــرا ک ــه طــالق خامــوش نی ــزوده می شــود و ب ــار آن اف آم

مشــرک زندگــی می کننــد امــا متامــی ارتباطــات عاطفــی و کالمــی قطــع شــده و توجیــه آنــان ایــن اســت کــه 

بــرای فرزنــدان خــود و اطرافیــان مجبــور بــه ادامــه زندگــی هســتند در حالیکــه اثــرات طــالق عاطفــی بــه 

مراتــب مخربــراز طــالق رســمی بــوده و فرزنــدان هــر روز شــاهد درگیــری و رسدی روابــط والدیــن خــود 

هســتند کــه بــه مــرور باعــث مشــکالت روحــی در کــودکان شــده و فرزنــدان ایــن گونــه طــالق بــرای پــر 

کــردن خــال ناشــی از عاطفــه و توجــه، بــه راههــای دیگــری روی آورده کــه بســیاری از آنــان نادرســت بــوده 

و نتایجــی همچــون بزهــکاری و روی آوردن بــه مــواد مخــدر و دوســتی بــا افــراد نابــاب بــه بــار مــی آورد.  

ــاز  ــک نی ــی دمکراتی ــرای ایران ب
به جبهه ای مشــرتک و منســجم 
ــان  وجــود دارد کــه بایســتی زن
در راس آن قــرار بگیرنــد در غیر 
ایــن صــورت اگــر تغییراتــی هم 
صــورت گیــرد بــاز هــامن دور و 
تسلســل خواهــد بــود. وجــود و 
حضــور زنــان در متامــی مراحــل 
انقــالب و تغییــرات بایســته 
نبایســتی فرامــوش  اســت و 
کــرد یکــی از مهمرتیــن دالیــل 
ــا  ــیاری از انقالبه ــت بس شکس
موکــول کــردن مســئله زنــان 
اســت انقــالب  از  بعــد  بــه 

ــان  ــت. زن ــتم اس ــی آن سیس ــی و اجتامع ــی، سیاس ــاختار فرهنگ ــود س ــه، من ــک جامع ــان در ی ــت زن وضعی

ــف  ــته و وظای ــه داش ــده در جامع ــن کنن ــی تعیی ــان نقش ــر زم ــه ه ــک جامع ــرش ی ــی از ق ــوان نیم ــه عن ب

ــطح  ــی، س ــی و سیاس ــای اجتامع ــی عرصه ه ــان در متام ــطح آزادی زن ــت. س ــته اس ــر دوش داش ــیاری ب بس

ــام  ــه نظ ــم ک ــی می کنی ــرصی زندگ ــد. در ع ــود می کن ــه بازمن ــیتی را در آن جامع ــی و آزادی جنس دمکراس

ــه  ــی ب ــا نگاه ــا ب ــد ام ــانها را رس می دهن ــری انس ــعار آزادی و براب ــی، ش ــالف دمکراس ــا غ ــه داری ب رسمای

ــن عــرص  ــان بیــش از همــه در ای ــوده بلکــه زن ــی ب ــا شــعاری توخال ــه تنه ــد ن ــم دی ــان، خواهی وضعیــت زن

ــرش  ــوق ب ــت حق ــای رعای ــه ادع ــی در کشــورهایی ک ــد. حت ــرار گرفته ان ــدرن ق ــی م ــورد اســتعامر و بردگ م

ــا  ــئله زن تنه ــن مس ــد. بنابرای ــرار می گیرن ــی ق ــرض جنس ــاوز و تع ــورد تج ــا زن م ــه دهه ــز روزان ــد نی دارن

ــی اســت  ــوده بلکــه مســئله ای سیاســی و جهان ــا یــک فرهنــگ و کشــور نب ــا و ی ــه یــک جغرافی مختــص ب

ــان بــه اشــکال متفــاوت  ــارزات زن ــار متامــی نگرشــهای زن ســتیز و ناانســانی، مب و تاریخــی تراژیــک. در کن

تاکنــون ادامــه داشــته اگــر چــه مقطعــی و یــا غیرســازماندهی شــده هــم باشــد، امــا وجــود داشــته اســت.

تاریــخ مبــارزات زنــان نیــز عمــری طوالنــی داشــته و بســیاری از آنــان در برابــر اســتبداد و حکومتهــای وقــت 

ــه در  ــد ک ــم دی ــم خواهی ــالب 57 بیافکنی ــد از انق ــان بع ــارزات زن ــه مب ــی ب ــر نگاه ــد. اگ ــان منوده ان عصی

بحبوحــه انقــالب زنــان بیــش از مــردان فعالیــت می کردنــد چــرا کــه امیــدوار بودنــد ایــن انقــالب بــرای آنــان 

رهایــی و مســاوات بــه ارمغــان خواهــد آورد بنابرایــن از متامــی طیفهــای بــا شــور و هیجــان در تحصنــات 

و اعراضــات رشکــت جســتند. انقــالب پیــروز شــد و خمینــی بــه ایــران بازگشــت. نزدیــک شــدن بــه کرســی 

قــدرت لحــن نــرم خمینــی در پاریــس را تغییــر و بــه لحنــی خشــن و آمرانــه مبــدل شــد. هنــوز مــنت قانــون 

اساســی ایــران بــه صــورت مکتــوب نوشــته نشــده بــود کــه حجــاب، اجبــاری شــد و ایــن موضــوع خشــم و 

نارضایتــی زنــان را برانگیخــت. زنــان روزهــا و ماههــا اعــراض منودنــد و حتــی بــا چاقــو، ســنگ و اســید مــورد 

حملــه قــرار گرفتنــد. زنــان بــا شــعار " مــا انقــالب نکردیــم کــه بــه عقــب بازگردیــم" نارضایتــی خــود را نشــان 

دادنــد و بــه راســتی ایــن انقــالب پرسفتــی بــود بــرای زنــان و هــامن دســتاوردهایی کــه کســب منــوده بودنــد، 

توســط حکومــت دینــی از دســت دادنــد. حتــی روز هشــت مــارس روز جهانــی زنــان را غربــی قلمــداد منــوده 

و اعــالم کردنــد کــه بــه زودی روز زنــان براســاس اســالم اعــالم خواهــد شــد. بســیاری از زنــان شــاغل بــه دلیــل 

عــدم پذیــرش چنیــن قانونــی از شــغل خــود اســتعفا داده و برخــی از آنــان ایــران را تــرک گفتنــد. حجــاب 

اجبــاری اولیــن قانــون ضــد زن رژیــم ایــران بعــد از رســیدن بــه قــدرت بــود و بعــد از آن و در طــول تاریــخ 

چهــل ســاله رژیــم هــر روز قوانیــن و سیاســتهای جدیــدی علیــه زنــان تصویــب و اتخــاذ شــدند  کــه زنــان 

را تحقیــر و کرامــت و هویــت آنــان را نادیــده گرفــت. در طــول ســالها دولــت بــه اشــکال گوناگــون و بــرای 

تحمیــل حجــاب بــر زنــان از گشــتهای ارشــاد و طــرح امنیــت اجتامعــی اســتفاده منــود کــه ایــن طرحهــا نــه 

تنهــا در کاهــش کــم حجابــی تاثیــری نداشــته بلکــه بــر روی امنیــت روانــی جامعــه نیــز تاثیــر ســویی گذاشــته 
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ازدواج ســفید پدیــده ی دیگــری اســت کــه در چنــد ســال اخیــر در ایــران بــه ویــژه شــهرهای بــزرگ شــایع شــده کــه می تــوان گفــت محصــول 

ــا جامعــه ســنتی ایــران در تضــاد اســت، مــورد پذیــرش واقــع منی شــود هــر چنــد کــه  نفــوذ مدرنیســم در ایــران اســت و بــه ایــن دلیــل کــه ب

ــوع ازدواج دخــران از  ــن ن ــر اســت چــون در ای ــگ  ت ــورد دخــران پررن ــژه در م ــه وی ــه ب ــن قضی ــته و ای ــه گذاش ــر روی جامع ــی ب ــر منف تاثی

ــل  ــه دلی ــن ب ــر ای ــالوه ب ــت؛ ع ــر اس ــق ت ــوارتر و عمی ــوند، دش ــل می ش ــه متحم ــیبهایی ک ــوده و آس ــوردار نب ــی برخ ــی و عرف ــای قانون حامیته

ــدون  ــن ب ــه زوجی ــت ک ــواردی اس ــامل م ــوع ازدواج ش ــن ن ــد. ای ــی برخوردارن ــی و عاطف ــت روان ــد امنی ــن ح ــواده از کمری ــی خان ــدم آگاه ع

ازدواج رســمی بــا هــم در یــک خانــه زندگــی می کننــد. بــه دلیــل بــاال رفــنت ســن ازدواج در ایــران و مشــکالت اقتصــادی، افزایــش میــزان طــالق 

ــئولیت  ــد و مس ــدم تعه ــه در آن ع ــی ک ــه زندگ ــد ب ــح می دهن ــان ترجی ــی، جوان ــن زندگ ــه چنی ــام ب ــودن امت ــر ب ــی و راحت ــیبهای اجتامع و آس

ــن  ــه ای ــی ب ــن ازدواج ــودکان چنی ــی ک ــت حت ــد داش ــال خواه ــه دنب ــی ب ــیبهای فراوان ــن آس ــرای زوجی ــوع ازدواج ب ــن ن ــد. ای ــند روی آورن باش

ــود،  ــی ش ــی ط ــده قانون ــه پیچی ــک پروس ــه ی ــر اینک ــرد مگ ــده منی گی ــر عه ــت آن را ب ــرد و حضان ــئولیت آن را منی پذی ــی مس ــه کس ــل ک دلی

ــه  ــی ک ــند در حال ــدار می اندیش ــه پای ــک رابط ــه ی ــه تجرب ــران ب ــب دخ ــوع ازدواج اغل ــن ن ــت. در ای ــان اس ــار آن ــوم در انتظ ــده ای نامعل آین

ــد از او جــدا شــوند. بیشــر  ــح و ارضــای جنســی محــدود محســوب منــوده و می توانن ــوان تفری ــه عن ــان را ب ــا زن ــده هــم خانگــی ب مــردان پدی

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــکالت عمیق ــا و مش ــد در تنگناه ــن می دهن ــون ت ــت رشع و قان ــدون حامی ــی ب ــم خانگ ــن ه ــه ای ــل ب ــن دلی ــه ای ــان ب زن

عــالوه بــر آســیبهای اجتامعــی بســیاری از زنــان بــه دلیــل تفکــرات و نبــود آزادی بیــان در ایــران، در زنــدان بــه رس می برنــد و وضعیــت مســاعدی 

ــر  ــده اند. ه ــانه ای نش ــا، رس ــن اعدامه ــیاری از ای ــه بس ــده اند ک ــدام ش ــتاد زن اع ــی، هش ــن روحان ــوری حس ــت جمه ــد. در دوران ریاس ندارن

ــران در صــدر کشــورهایی  ــان و دمکراســی را نشــان می دهــد. ای ــت آزادی اندیشــه و بی ــان سیاســی در یــک کشــور، وضعی ــد وجــود زندانی چن

قــرار دارد کــه حقــوق بــرش را بــه طــور آشــکارا نقــض می کنــد و یکــی از دالیــل فشــار نهادهــای حقــوق بــرشی نیــز همیــن موضــوع اســت. 

بنابرایــن کشــوری بــا انبــوه آســیبهای اجتامعــی، مشــکالت اقتصــادی و سیاســی و نقــض حقــوق بــرش در طوالنــی مــدت قــادر بــه بقــای خویــش 

نخواهــد بــود و دیــر یــا زود پایه هــای کــج و معــوج آن سســت خواهــد شــد و مــا امــروزه ایــن را آشــکارا در رژیــم ایــران مشــاهده می کنیــم.

ــز  ــاد نی ــت و اقتص ــوزه ی سیاس ــان در ح ــن زن ــالوه برای ــتند. ع ــا آن رودرو هس ــی ب ــان ایران ــه زن ــتند ک ــکالتی هس ــی از مش ــا بخش ــا تنه اینه

ــم  ــی در تصمی ــه تنهای ــان ب ــود دارد و آن ــردان وج ــلط م ــایه و تس ــم س ــاز ه ــند ب ــته باش ــور داش ــم حض ــر ه ــد و اگ ــژه ای ندارن ــگاه وی جای

ــد در پســت قضــاوت و رهــربی  ــان منی توانن ــران زن ــون اساســی ای ــق قان ــد. چــرا کــه مطاب ــه خــود حضــور و دخالتــی ندارن گیریهــای مربــوط ب

ــه  ــم ب ــم رژی ــاز ه ــان ب ــارزات زن ــود مب ــا وج ــت. ب ــده اس ــازی نش ــفاف س ــوز ش ــالها هن ــد از س ــی" بع ــال سیاس ــه " رج ــد و کلم ــای گیرن ج

ایــن رویکــرد خــود ادامــه داده و اعتنایــی بــه خواســته ها و مطالبــات آنــان منی کنــد تنهــا در زمــان انتخابــات و نیــاز بــه رای آنــان، در 

ــده  ــان نادی ــق آن ــه ح ــد ک ــاز زنان ان ــدرت، ب ــی ق ــر کرس ــنت ب ــد از نشس ــا بع ــود ام ــده می ش ــان ران ــه زب ــخن ب ــان س ــوق آن ــق و حق ــورد ح م

ــوژن  ــدد هم ــه در ص ــی ک ــک تیپ ــوژی ت ــت. ایدئول ــران اس ــه ای ــت جامع ــالف واقعی ــر خ ــال ب ــران کام ــم ای ــوژی رژی ــود. ایدئول ــه می ش گرفت

ــوام،  ــوده و اق ــی ب ــون فرهنگ ــه دارای تل ــود ک ــناخته می ش ــوری ش ــوان کش ــه عن ــه ب ــران در منطق ــه ای ــی ک ــت در حال ــه اس ــاخنت جامع س

ــودی و  ــدد ناب ــود درص ــمی خ ــان رس ــیع و زب ــب تش ــل مذه ــا تحمی ــران ب ــت ای ــا دول ــد ام ــی می کنن ــی در آن زندگ ــان فراوان ــگ و ادی فرهن

ــود. ــد ب ــان خواه ــازات آن ــدن مج ــکنجه ش ــتگیری و ش ــی و دس ــی، زندان ــن اعراض ــورت کوچکری ــت و در ص ــا اس ــن فرهنگه ــیون ای آسیمیالس

 آری! ایــن اســت نتیجــه انقــالب ایــران کــه مــردم بــا امیــد به اســتقبالش رفتند و بعد از گذشــت چهل ســال، بــه ناکارآمدی و اســتبداد ایــن نظام پی 

بردنــد و اوج خشــم آنــان دی مــاه ٩٦ بــود کــه اعراضــات مردمــی در هفتــاد شــهر ایــران گســرش یافــت و نظــام را دچــار شــوک و هــراس منــود. تــا 

بــه امــروز نیــز ایــن اعراضــات بــه دالیــل گوناگــون تــداوم داشــته و مردم دیگــر فســاد حکومتی، مشــکالت اقتصــادی، آســیبهای اجتامعــی و نادیده 

گرفــنت حقــوق شــهروندی و انســانی را نپذیرفتــه و بــه عبارتــی خواهــان فروپاشــی ایــن نظــام هســتند چــرا کــه رژیــم ایــران تاکنــون بــه تغییــر در 

سیســتم خــود نــه تنهــا اقدامــی ننمــوده بلکــه بــر آن ارصار مــی ورزد و پایــان این اقتــدار و جــاه طلبی، ســقوط خواهد بــود. برداشــنت علنی حجاب 

توســط زنــان بــه یکــی از موضوعــات مهــم ایــن روزهــا مبــدل شــد. برداشــنت حجــاب کــه یکــی از تابوهــای جامعــه ایــران بــود در این پروســه توجه 

جهانیــان را بــه خــود جلــب منــود کــه دیگــر زنــان جســور ایرانی از رژیــم هراســی ندارند و برای کســب حقوق خــود مبــارزه خواهند منــود. بنابراین 

اعراضــات مردمــی و بــه ویــژه زنــان وارد مرحلــه ی دیگــری شــده کــه دیگــری رژیــم توانایی مقابلــه با آن را نــدارد و خــود نیز به آن معرف اســت.

ایــران در پروســه ی حساســی قــرار دارد و فشــارهای خارجــی و نارضایتی های داخلی گســرش یافته کــه تاکنون دولت ایران اقدامــی در این خصوص 

ننمــوده اســت. می تــوان گفــت ایــران آبســنت تغییــرات بزرگــی اســت کــه در آینده نه چنــدان دور شــاهد آن خواهیــم بود. بــرای ایرانــی دمکراتیک 

نیــاز بــه جبهــه ای مشــرک و منســجم وجــود دارد کــه بایســتی زنــان در راس آن قــرار بگیرنــد در غیــر ایــن صــورت اگــر تغییراتــی هــم صــورت گیرد 

بــاز هــامن دور و تسلســل خواهــد بــود. وجــود و حضــور زنــان در متامــی مراحــل انقــالب و تغییــرات بایســته اســت و نبایســتی فرامــوش کــرد یکی 

از مهمریــن دالیــل شکســت بســیاری از انقالبهــا موکــول کــردن مســئله زنــان بــه بعــد از انقــالب اســت. بنابرایــن اگــر انقــالب دیگــری صــورت گیرد 

توســط زنــان صــورت خواهــد گرفــت و زنــان بــار دیگر بــه جایگاه اصلــی خویش که هامنــا حضور در مــنت جامعــه و مدیریت آن اســت، بازخواهند 

گشــت. اگــر انقــالب 57 بــرای زنــان دســتاوردی نداشــته، انقالبــی که توســط زنان صــورت گیرد بــرای آنــان آزادی و عدالت بــه ارمغان خواهــد آورد. 

عضو کمیته مطبوعات کژار

آغاز عــــــــصر

میسا ژیا

شکستزنــــان
دولـــت

صیغه آغازگر عرص شکست زنان است...

زندگــی زمانــی آغــاز می گــردد کــه بــا دســت های خویــش فصــل آفتــاب را ورق زنیــم وافــق 

دوســتی ولبخنــد را بــرای متامــی زنــان رسزمیــن بــه ارمغــان آوریم.

ــان ومــردان  ــا زن هــرگاه بخواهیــم در مــورد موضوعــی بحــث مناییــم بویــژه در رابطــه ب

ابتــدا از تاریــخ پیدایــش انســان وزندگــی اجتامعــی آنهــا آغــاز می مناییــم. ایــن نیــز بیانگــر 

نگرشــی ژرف بینانــه بــه موضــوع مــورد بحــث اســت زیــرا تــا زمانــی کــه مرحلــه پیدایــش 

ــرد، منی توانیــم پاســخی درســت وآگاهانــه بــه مســائل و  انســانیت مــورد کنــکاش قرارنگی

ــراد جامعــه  ــه اف ــم ک ــی و اقتصــادی دهی ــای اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی، هویت بحرانه

ســالیان متــامدی اســت بــا آن روبــرو بــوده وســبب بــه تســلیمیت گرفــنت، رسکــوب و مــرگ 

آنــان گردیده اســت. 

در ایــن مقالــه ســعی می مناییــم مســائل و پدیده هــای اجتامعــی کــه در متامــی بخش هــای 

فرهنگــی، اقتصــادی و سیاســی جامعــه انســانی بویــژه زنــان روبــه گســرش اســت، پرداخته 

ــوارض  ــا وع ــکالت، پدیده ه ــای مش ــم راهگش ــب بتوانی ــری مناس ــی و نتیجه گی ــا بررس و ب

ناشــی از ذهنیــت مردســاالر حاکــم، گردیــم. 

در افســانه ها و روایــات  پیشــین یونــان، بابــل، مــرص، ســومر از زنــان بــه مثابــه جادوگــر، 

فاحشــه واهریمــن نــام بــرده شــده اســت همیــن امــر ســبب گردید زنــان رفتــه رفتــه از منت 

بــه حاشــیه رانــده شــده و بــه عنــوان جنــس دوم بــه او نگریســته شــود. دررستارسجهــان، 

ظهور
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ــذاری  ــت گ ــه خدم ــان ب ــویق زن تش
ومبــدل  مســقطین  درعبادتــگاه 
ســاخن آنجــا بــه فاحشــه خانــه 
رشعــی از سیاســتهای کاهنــان معبــد 
ــه  ــی ب ــان را از راه رشع ــه آن ــود ک ب
زن  وبنــام  داده  ســوق  فاحشــگی 
مقــدس از او یــاد بــرده شــده اســت. 
بــا گذشــت زمــان و پیدایــش دولــت، 
رفتــه  رفتــه  عبادتــگاه مســقطین 
کــه  گردیــد  تبدیــل  بــه حرمــرا 
حرمــرای  حرمراهــا،  بزرگرتیــن 
قاجــار  دوره  در  توپ قاپــی  کاخ 
در  اســتانبول  دمله باغچــه  کاخ  و 
ــی هســتند دوران امپراطــوری عثامن

ــرد. در  ــه ایــن امــر، کاوش صــورت گی ــز و کمــر ســعی شــده اســت راجــع ب ــه جنــس زن نگاهــی تبعیــض آمی ــگاه ب ن

ــا  ــخ، مــردان قــدرت متامــی امــورات اجتامعــی وحیــات انســانی را تحــت حاکمیــت خویــش قــرار داده و ب درازی تاری

اعــامل وایجــاد هرگونــه خشــونت، رسکــوب و رفتارهــای تبعیــض گرایانــه علیــه زنــان، آنــان را بدیــل گرفتــه ومهــر ملکیــت 

زدنــد. ســوال اینجاســت آیــا زنــان نســبت بــه ایــن اقــدام مــردان حاکــم اقدامــی انجــام داده انــد؟  هرکجــا وهــر زمــان، 

ــی  ــرک اساس ــن مح ــد و پویاتری ــری آن نیرومن ــت بازپس گی ــردد، جه ــامل گ ــات پای ــانی اجتامع ــی وانس ــن اخالق موازی

وبنیادیــن جامعــه، زنــان بــه فعالیــت و مبــارزه پرداخته انــد. مبــارزه ای کــه از پیدایــش حیــات اجتامعــی آغــاز گردیــده 

و بــا جهشــی افقــی مرزهــای محــدود وطاقــت فرســا را درنوردیــده  و جهــت برقــراری عدالــت وایجــاد رشایطــی بهــر، 

در زمینــه ی اشــتغال وحیــات اجتامعــی، مبــدل بــه مبــارزه ای سیاســی واجتامعــی علیــه پدیــده ی تبعیــض گردیــده اســت.

ــان در  ــی زن ــت اجتامع ــن وضعی ــد و همچنی ــی منودن ــران حکمران ــن ای ــیاری بررسزمی ــای بس ــله ها و حکومت ه سلس

طــول ادوار مختلــف تاریخــی و فرهنگــی متفــاوت بــوده اســت. در ایــن ادوار بــه دلیــل عــدم امــکان تحصیــل، نداشــنت 

ــش،  ــه وضعیــت خوی ــان ب ــد نگــرش شــامری از زن منصــب سیاســی، پایــامل کــردن حقــوق اولیه شــان و... ســبب گردی

پذیــرش رسنوشــت و تســلیمیت باشــد. از سیاســت های کهــن ودیرینــه ی ذهنیــت مردســاالری حاکــم، کشــاندن زنــان بــه 

جایــی بنــام مســقطین، اولیــن مکانــی کــه زنــان را از عــرش بــه فــرش کشــاندند. مســقطین، در رسزمیــن بین النهریــن، 

مــکان عبادتــگاه ایشــتار » الهــه ی عشــق و برکــت « بــود کــه در آنجــا زنــان بــه عبــادت مشــغول بودنــد. تشــویق زنــان 

بــه خدمــت گــذاری درعبادتــگاه مســقطین ومبــدل ســاخنت آنجــا بــه فاحشــه خانــه رشعــی از سیاســتهای کاهنــان معبــد 

بــود کــه آنــان را از راه رشعــی بــه فاحشــگی ســوق داده وبنــام زن مقــدس از او یــاد بــرده شــده اســت. بــا گذشــت زمــان 

و پیدایــش دولــت، عبادتــگاه مســقطین رفتــه رفتــه بــه حرمــرسا تبدیــل گردیــد کــه بزرگریــن حرمرساهــا، حرمــرسای 

کاخ توپ قاپــی در دوره قاجــار و کاخ دمله باغچــه اســتانبول در دوران امپراطــوری عثامنــی هســتند. در حرمــرسای کاخ 

توپ قاپــی، زنــان ســوزن دوزی، رقــص، موســیقی و آرایــش را می آموختنــد. ایــن ســنت تــا پایــان دوران قاجــار در ایــران 

ادامــه داشــت. رفتــه رفتــه ایــن ســنت جــای خویــش را بــه ازدواج چنــد همــرسی بــه صــورت دائــم و موقــت داد. 

ُمتعــه یــا ازدواج موقــت، نوعــی از ازدواج در مذهــب شــیعه اســت کــه در آن عقــد ازدواج بــرای زمــان معیــن و محدودی 

بــا مهریــه ای معلــوم، بیــن زن و مــرد بســته می شــود و بــا پایــان آن رابطــٔه زوجیــت خودبه خــود لغــو می گــردد.

در ســال١٣70علی اکــرب هاشــمی رفســنجانی » رئیــس جمهــوری وقــت « بــا مطــرح کــردن صیغــه بــه عنــوان راهــکاری 

بــرای مقابلــه بــا معضــالت جنســی جوانــان، بــا مخالفتهــای بســیاری روبــرو گشــت. امــا در ســال١٣٨١ بــا ارائــه ی طــرح 

خانــه عفــاف ایــن بحــث بــاال گرفــت و روز بــه روز گســرش و بازتــاب می یابــد. 

ســوال اینجاســت، افــراد جامعــه در مــورد صیغــه چــه نظــری دارنــد؟ ایــن نــوع از بــه اصطــالح ازدواج در میــان شــهرهای 

ایــران بویــژه شــهرهای بــزرگ و مذهبــی بســیار گســرش یافتــه اســت. علــامی شــیعه صیغــه را امــری حــالل در راســتای 

ــند.  ــت می بخش ــدان مرشوعی ــته و ب ــرد دانس ــی زن وم ــای جنس ــن نیازه ــت تامی ــه، جه ــاد در جامع ــری از فس جلوگی

بخشــی از افــراد جامعــه بــا ایــن شــیوه از ازدواج موافــق بــوده بــر ایــن اســاس کــه رشایــط الزم جهــت ازدواج دائــم بــرای 

جوانــان وجــود نــدارد و امــر صیغــه را راهــکاری مناســب وحــالل می پســندند. در ایــن میــان برخــی از زنــان نیــز ایــن 

امــر را اقدامــی نیــک وپســندیده می پندارنــد؛ زیــرا از ایــن طریــق نیازهــای مــادی وروزانــه ای خویــش را تامیــن منــوده 

ومهمــر اینکــه بعنــوان پشــتوانه عاطفــی و مالــی بــه مــرد می نگرنــد. 

ــه ســوی  ــان را ب ــه فقــر اقتصــادی اشــاره منــود کــه از مهــم  تریــن مســائلی اســت کــه زن ــوان ب در ایــن تعریــف می ت

ــا محدودیت هایــی کــه در متامــی عرصه هــای اجتامعــی بــرای زنــان ایجــاد  صیغــه ســوق می دهــد. نیروهــای حاکــم ب

ــع  ــه مــردان وابســته منــوده و از طریــق عــدم ایجــاد فرصتهــای شــغلی، تبعیــض جنســیتی، موان ــان را  ب ــد، آن منوده ان

حقوقــی و رشعــی ایــن وابســتگی را تشــدید کردنــد.

در واقــع صیغــه هــامن فاحشــگی مقــدس اســت کــه درابتــدای بحــث بــه آن اشــاره منــودم. زنــان را از عــرش بــه فــرش 

ــازه بــه سیاســت  ــا رنــگ ولعابــی ت ــا گــذار از خــط مســتقیم تاریخــی، ب ــار ب کشــاندن اســت کــه مــردان حاکــم هــر ب

ــد از بســیاری عرصه هــای اجتامعــی،  ــان موجــب گردی ــه حاشــیه کشــاندن زن ــد. ب ــداوم می دهن زن ســتیزانه خویــش ت

سیاســی، اقتصــادی، فرهنگــی جامعــه طــرد گشــته و خویــش را محــدود بــه چارجویــی مناینــد کــه نیروهــای مرکزیت گــرا 

از طریــق کتــب آســامنی و قوانیــن نوشــته شــده خویــش بــرای آنــان تعییــن کردنــد. در ایــن میــان تنهــا کســی کــه از 

ــداری شــده محســوب و  ــرا کاالی خری ــد جنــس زن اســت زی ــوع رابطــه آســیب می بین ایــن ن

جــزء امــالک مــرد قــرار می گیــرد. ایــن نــوع رابطــه بــه ســطحی رســیده کــه مبــدل بــه فــروش 

خدمــات جنســی از ســوی زنــان گردیــده اســت. زنــان ودخــران فــراری از خانــه، بیشــر مــورد 

ــان را تأمیــن منــوده  ایــن نــوع رابطــه قــرار می گیرنــد کــه هــم از لحــاظ مــادی و معنــوی آن

ونیــز تکیــه گاهــی بــرای آنــان باشــند.

نهــاد خانــواده، اولیــن مرحلــه پــرورش فکــری کــودک دخــر و پــرس اســت. پــدر ومــادر بــرای 

کــودک دخــر و پــرس نقــش و وظیفــه هریــک از آنــان را بــرای آینــده تعییــن می مناینــد. زن 

ابــزاری جهــت تامیــن نیازهــای جنســی مــردان وتشــکیل خانــواده ومــردان نیــز ابــزاری جهــت 

ــن  ــردان در تعیی ــان وم ــان زن ــن می ــردد. در ای ــان می گ ــه گاه زن ــادی وتکی ــای م ــن نیازه تامی

وظایفشــان هیــچ گونــه نقشــی نداشــته و همیشــه نقــش بازیگــر را بــه دوش کشــیده اند کــه 

ــان نیــز بیشــر از مــردان، قربانــی ایــن شــیوه از سیاســت مردســاالرانه گشــته اند.   زن

بســیاری از افــراد روشــنفکر برایــن باورنــد کــه صیغــه نوعــی درآمدزایــی بــرای زنــان اســت ودر 

ایــن راســتا می تواننــد نیــاز مــادی خویــش را تامیــن مناینــد و بــه عبارتــی شــغلی می پندارنــد. 

زیــرا  بدیــن گونــه بــه آنــان القــاء منوده انــد کــه جســم زن متعلــق بــه خــود اوســت و او در ایــن 

بــاره تصمیــم می گیــرد کــه بــا آن چگونــه رفتــار منایــد. اگــر درایــن بــاره بــا زنــان بــه گفتگــو 

بپردازیــم بــدون شــک هیــچ کــدام از زنــان نســبت بــه ایــن امــر خشــنود نیســتند وخویــش را 

ــرای  ــزاری بیــش منی پندارنــد. امــا رشایــط ســخت اجتامعــی و فقــر اقتصــادی کــه دولــت ب اب

جامعــه ایجــاد منــوده و عــدم تأمیــن  نیازهــای عاطفــی از ســوی خانــواده، بســر چنیــن امــری 

را بــرای آنــان فراهــم می ســازد.

ــه ســازی منــوده و  ــه ایــن راه زمین ــان  ب ــرای کشــاندن جوان ــران ب نظــام جمهــوری اســالمی ای

جامعــه را بدیــن ســو ارجــاع می دهــد. بــه وضــوح می تــوان دیــد زنانــی کــه تــن بــه ایــن کار 

می دهنــد هــم از لحــاظ روحــی وهــم از لحــاظ جســمی دچــار آســیب هــای روانــی می گردنــد 

و در انجــام بــه اعتیــاد و حتــی خودکشــی روی می آورنــد. زنــان هنگامــی کــه محیــط خانــواده 

را بــه امیــد حیاتــی بهــر وآزادتــر تــرک می  ماینــد، بــه نــدرت بتواننــد بــه آرمــان شــهری کــه 

می خواهنــد دســت یابنــد. زیــرا در متامــی جهــان نگاهــی غریبانــه بــه زن نگریســته می شــود. 

ــی،  ــای سیاس ــود در عرصه ه ــاص داده ش ــه زن اختص ــی ب ــوارد امتیازهای ــی م ــاید در بعض ش

اجتامعــی، اقتصــادی اینگونــه باشــد، امــا در اصــل ذهنیــت، ذهنیتــی زن ســتیزانه اســت کــه 

بایــد نســبت بــه  ایــن امــر بیشــر آگاه گشــت.

رواج صیغــه درجامعــه، بــه ســطحی رســیده اســت کــه موجــب امحــاء و مــرگ روح وجســم 

ــس زن  ــک از دو جن ــا هری ــردان؟! ام ــرا م ــید چ ــاید بپرس ــت. ش ــده اس ــردان گردی ــان و م زن

ومــرد بــه شــیوه ای متفــاوت اســیر و تســلیم ذهنیــت مردســاالری حاکــم گردیده انــد. عبداللــه 

اوجــالن » رهــرب خلــق کــورد وانســانیت « در ایــن بــاره ترصیــح می منایــد: نیروهــای متامیــت 

ــر یکدیگــر حاکــم  ــه شــیوه ای دســته بندی شــده ب خــواه ومرکزگــرا هردوجنــس زن ومــرد را ب

ســاخته اســت. نیروهــای متامیــت خــواه بــر دولــت حکــم فرمایــی می کننــد و دولــت نیــز از 

طریــق جنــس مــرد بــر خانــواده »میکرودولــت « حکــم می منایــد واز ایــن طریــق زن از هرســو 

ــائل   ــا و مس ــر از پدیده ه ــتی فراگی ــم برداش ــر بخواهی ــت. اگ ــده اس ــار ش ــاری گرفت در حص

اجتامعــی داشــته باشــیم بایــد ابتــدا بــه تاریــخ رجــوع منــود. زیــرا بســیاری از مســائل بویــژه 

مســئله ی زنــان ریشــه ای تاریخــی دارد و برایــن اســاس بایــد بــه دقــت نســبت بــه رواج صیغــه 

ــس زن  ــتی از جن ــناخت ودرک درس ــر ش ــت. اگ ــه پرداخ ــه و آگاهان ــی ژرف بینان ــا دیدگاه ب

نداشــته باشــیم هیــچ گاه منی توانیــم پدیــده هــا ومســائلی کــه نیروهــای مردســاالر بــه پهنــای 

ــد را شناســایی مناییــم.  ــان تحمیــل کرده ان ــر زن تاریــخ ب
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شیرین رودین
عضو کمیته مطبوعات کژار

کرماشــــان
مورخــان سيســتم اقتدارگــرا تاريــخ را هميشــه مطابــق خواســته واهــداف حاكــامن بــه رشــته ی تحريــر درآورده انــد و 

اغلــب از حقيقــت جامعــه و رویدادهایــی كــه رخ داده چشــم پوشــی و یــا تحریــف منوده انــد  كــه كرماشــان نيــز از 

ايــن رویکــرد بــی نصيــب منانــده اســت. بایســتی ايــن رسزمــن را نــه بــا اقتدارداريــوش وخــرسوان و نــه بــا قدمــت 

اقتدارگــرای حاكامنــش بشناســيم بلکــه بایــد ايــن خطــه را بــا عشــق مبــارزه فرهادهــا در مقابــل ظاملــان شــناخت.

کرماشــان دیــاری اســت  کهــن در دامــان هــالل زاگــروس - تــوروس رس بــه فلــک کشــیده بــا ســاکنانی از نســل آتــش، 

زادگاه آشــتی و آزادی، دیاردوســتی. چــون رودخانــه ای خروشــان وپرتالطــم بــوده در مســیر پرفرازونشــیب تاریــخ و بــا 

امواجــش مهــر خویــش را بــر مهــد انســانیت بــر جــای گذاشــته اســت. مهــد نــوای طنیــن انــداز زندگیســت کــه بــا نــی 

وتنبــور ملــودی آزادی را می نــوازدش در کوچــه پــس کوچــه هــای تاریــخ انســانیت. کرماشــان بــه عنــوان یکــی از کهــن 

ــه ســبب موقعیــت تاریخی-جغرافیایــی واقتصــادی  ــه و ب ــن  شــهرهای رشق کوردســتان وخاورمیان ــل تری تریــن واصی

خویــش دســت خــوش تغییــرات و نامالیــامت فراوانــی شــده اســت.

بــا گــذر زمــان و ادوار مختلــف دیدگاههــای مختلفــی دال بــر موقعیــت تاریخــی  بــرای نامگــذاری ایــن شــهر وجــود 

دارد کــه می تــوان بــه منونه هایــی از آن اشــاره منــود: در دوره ی کاســیها)الیپی(، هخامنشیان)کامبادن،کرمینشــان( در 

دوران اســالم )قرمیســین( و درآخــر پــس از انقــالب  ١٣57شمســی ابتــدا بــه قهرمانشــهر وســپس بــه باخــران تغییــر 

نــام یافــت امــا ایــن اقــدام بــا اعــراض مــردم همــراه شــد وچنــدی بعــد بــه نــام قدیمــی خویــش یعنــی کرماشــان تغییــر 

یافــت. در زبــان کــردی معنــای لغــوی شــهر کرماشــان )شــهر رعایــا ( اســت کــه در فرهنــگ لغــت )هــه نبانــه بورینــه 

( اســت. عبدالرحــامن رشفکنــدی کرماشــان را مخفــف )کرمانــج شــار( دانســته اســت. 

مــردم هــر پرورایــن شــهر زیبــا بــا نواخــنت دف و تنبور،کامنچــه وشمشــال در کنارآبهــای روان قــره سو،آبشــوران،چم 

ــه نســل  ــه نســل ب ــد ک ــارزه ومقاومــت رسوده ان ــس آزادی، مب ــی از جن ــاس نغمه های ــر وخرالی بشــیر ورساب نیلوف

وســینه بــه ســینه تــا بــه امــروز بــر زبانهــا جــاری اســت.

فرخشــاد، طــاق بســتان، ســفید کــوه و پــرآو) بلندتریــن کــوه کرماشــان(، کرماشــان را بــا عشــق وصالبــت خویــش بــا 

قامــت ایســتاده ی رس بــه فلــک کشــیده در آغوشــش گرفته انــد وهمیشــه در ادوار مختلــف در برابــر هجــوم بیگانــگان 

ــا مســائل و پدیده هایــی روبــرو می ماننــد کــه  زنــان از هــر قــرش، طبقــه وجایگاهــی از اجتــامع قــرار بگیرنــد ب

ــکان  ــا س ــردد مرده ــبب می گ ــر س ــن ام ــردد. همی ــات می گ ــای حی ــان در عرصه ه ــدن آن ــگ ش ــم رن ــبب ک س

کشــتی را بــه دســت گرفتــه و زنــان بــه عنــوان مســافر وارد کشــتی شــوند. امــا نکتــه مهــم واساســی مقاومــت و 

اراده زنــان در مقابــل ذهنیــت مردســاالری اســت کــه در پهنــای تاریــخ بــا فــداکاری و رشــادتهایش کارهــای بزرگــی 

ــا، خــرم ، پوراندخــت، طاهــره  ــات، اینان ــت، تیام ــد. لیلی ــع انســانی نشــان داده ن ــه جوام در راســتای خدمــت ب

قرة العیــن، بانــو قــدم خیــر، مینــا اســکندری از منونــه ی زنانــی هســتند کــه در پهنــای تاریــخ بــا وجــود رشایــط 

ســخت و طاقــت فرســا کــه مــردان حاکــم  برجامعــه نوشــته اند، مقابلــه منــوده و بــا ایجــاد واحــداث ســازمان ها، 

مراکــز و نهادهــای فرهنگــی واجتامعــی جایگاهــی واال بــرای زنــان در بدنــه و بطــن جامعــه ســاختند. مقاومــت 

و اراده ای کــه هیچــگاه خامــوش نگشــت واکنــون نیــز زنــان در مقابــل هرگونــه خشــونت ونابرابــری بــه مقابلــه 

ــد.  ــرو ننهاده ان ــم وتســلیمیت ف برخاســته و رس تعظی

در جهــان دوخــط همیشــگی وپایداربــه شــکلی مــوازی وجــود داشــته اســت؛ یکــی قــدرت ودیگــری دموکراســی. 

ــن  ــه در بط ــی همیش ــا دموکراس ــدند، ام ــه ش ــلیمیت گرفت ــه تس ــی وب ــیاری قربان ــانهای بس ــدرت، انس در راه ق

ــه  ــه کشــیدن ب ــا زبان ــار ب ــده وهرب ــه صــورت آتــش پنهــان در الیه هــای گیتــی مان ــوده وب ــان ب جامعــه در جری

بیــرون، قــدرت را شکســت داده وآرامــش وبرابــری را در جامعــه برقــرار منــوده  اســت کــه دراینجــا مقصــودم  روح 

زنــان اســت. هنگامــی کــه بــه تاریــخ رجــوع می مناییــم نشــانه هایی از روح عدالــت خواهانــه زنــان را در برقــراری 

عدالــت ودموکراســی مشــاهده خواهیــم منــود. بــرای مثــال الهــه ی میــرا کــه در کتیبــه ای از ســنگ نوشــته های 

ــا  ــته ها وپژوهش ه ــن نوش ــت. از روی ای ــوده اس ــری ب ــال دادگ ــرا در ح ــد می ــه خداون ــده ک ــانی آم دوره ساس

درمی یابیــم کــه زنــان در چــه جایــگاه وموقعیتــی بوده انــد واکنــون آنــان را بــه ســطحی رســانده اند کــه جســم 

ــه عرضــه فــروش می رســانند.  خویــش را ب

زنــان در طــول تاریــخ رسچشــمه مقاومــت و آگاهــی بوده انــد و راه رهایــی و روشــنایی را بــرای متامــی انســانها 

ــدر  ــه همیشــه از ســوی ذهنیت هــای مقت ــا وهســتنده ی جامع ــروی پوی ــه ی نی ــه مثاب ــاخته اند. زن ب ــوار س هم

ــا هــم  مــورد تعــرض وآســیب های فکــری و جســمی قــرار گرفتــه اســت. همیشــه وهــر زمــان اگــر نیروهایــی ب

متحــد گردنــد، هیــچ قدرتــی یــارای غلبــه بــر آن را نــدارد کــه ایــن امــر را زنــان در پهنــای تاریــخ اثبــات منوده انــد 

کــه آن چیــزی کــه بصــورت مــداوم درون مــا را از نــو می ســازد هــامن نیــروی آزادی اســت کــه در اعــامق وجــود 

می زیــد. 

نشــانه ها ومیراثهایــی را کــه زنــان در رستــارس جهــان بــا مبــارزه، مقاومــت وازخــود گذشــتگی بــزرگ بــرای نســل 

امــروز بجــا گذاشــته اند بــه وضــوح می تــوان در ســنگرهای مقاومــت امروزیــن وفرداهــا مشــاهده منــود. مبــارزات 

ــی بســیار  ــان، تحول ــه زن ــا جنبشــهای آزادی خواهان ــردی، گروهــی ی ــای ف ــور آن در حرکته ــان و تبل ــه زن بی وقف

بــزرگ، مؤثــر و فراگیــر اســت، در واقــع انقالبــی اســت در بطــن انقــالب. در اینجــا نکتــه حائــز اهمیــت اســتقالل، 

ــه برخاســته  ــه مقابل ــان اســت کــه در مقابــل حکومت هــای اســتبدادی ب خودمدیریتــی وســازمان دهی افقــی زن

و بــه اهــداف و آرمانهایشــان موجودیــت بخشــیده اند. زنــان بایســتی جامعــه را بــرای ایــن چنیــن تغییــر بــزرگ 

و رسنوشــت ســازی کــه منجــر بــه دســتیابی بــه جایــگاه واقعــی خویــش در راســتای تأمیــن منافــع متامــی خلقهــا 

ودســتیابی بــه رسزمینــی نویــن بــا آفرینــش ذهنیتــی آزاد، آمــاده منــوده و در راســتای آزادی اندیشــه، زبــان، قلــم 

وتشــکل ها نقــش پیشــاهنگی را گســرده تر و وســیع تــر نهنــد. نیرویــی  کــه غیرممکن هــا را بــه ممکــن تبدیــل 

منــود، باشکســنت مرزهــا وزیســتنی آزادمنشــانه، بــرای امــروز و فردایــی بهــر، بــذر آزادی ویکســانی را کاشــت.      
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جامعه ی زنان آزاد

1۷

ــه تنهــا دارای آب  ــی در دامــان  رشــته کــوه زاگــرس ن ــل قــرار گرفــنت موقعیــت جغرافیای ــه دلی ــد. ب ــه عمــل آورده ان از او صیانــت ب

ــار یکــی از  ــن دی ــن اســت کــه اقــوام ای ــر ای ــع طبیعــی می باشــد دال ب ــودن از لحــاظ مناب ــی ب ــدل و کوهســتانی و غن وهــوای معت

کهن تریــن ســاکنان ایــن مناطــق می باشــند و بــرای تاریــخ دســتاوردهایی همچــون تولیــد خشــت خــام واخــراع ســفال را بــه ارمغــان 

آورده انــد و ایــن ویژگیهــا ســبب شــده کــه همیشــه مــورد توجــه بیگانــگان قــرار بگیرنــد.

هامنطــور کــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره منودیــم بــه دلیــل رسســبزی وخــوش آب وهوایــی بــودن ایــن شــهر مــورد توجــه بــوده بــه 

ویــژه در زمــان ساســانیان باغهــای زیبــا وخرمــی ســاخته و بــه عنــوان دومیــن اقامتــگاه تــا مــدت زمــان زیــادی مــورد اســتفاده قــرار 

گرفتــه اســت وهمچنیــن می تــوان بــه زمــان اســالم اشــاره منــود کــه از کرماشــان بــه مثابــه ی رسزمینــی بــا نســیمی لــذت بخــش کــه 

رودهــای جــاری چــون بهشــت را دارا اســت، یــاد منودهانــد.

ــرای تجــار و  ــان رودان  ب ــا ســاکنان می ــد ب ــن وهن ــران، چی ــالت ای ــان ف ــای ارتباطــی می ــن راهه ــن و مهمری کرماشــان دارای بزرگری

بازرگانــان می باشــد کــه وجــود بازارهــای گودیــن کنــگاور وچغاگاوانــه اســالم آبــاد شــاهدی اســت بــر ایــن ادعــای تاریخــی و روز بــه 

روز بــه دلیــل موقعیــت اســراژیک بــر اهمیــت تجــاری اش افــزوده شــده اســت و ایــن بــه مثابــه ایــن می باشــد کــه از یــورش وحمــالت 

دولتهــا بــی نصیــب منانــده وهمیشــه مــورد تاخــت وتــاز قــرار گرفتــه اســت و بــه کــرات ویــران شــده و از نــو بازســازی شــده اســت 

کــه می تــوان بــه یــورش هالکــو خــان بــه ســبب قــرار گرفــنت در مســیر حملــه اش بــه بغــداد، حملــه نادرشــاه بنابراهمیــت نظامــی اش 

در جنــگ بــا عثامنیــان وهمچنیــن در دوران معــارص در جنــگ جهانــی اول و دوم و وقــوع انقــالب ١٣57و در انتهــا در جنــگ ایــران 

وعــراق خســارتهای فراوانــی دیــده اســت.

بیشــرین درآمــد اقتصــادی ســاکنان ایــن شــهر بــه دلیــل رشایــط جغرافیایــی، کشــاورزی اســت وبــه دلیــل جمعیــت فــراوان ونیــروی کار 

ارزان می توانــد از لحــاظ صنعتــی پیرشفــت چشــمگیری داشــته باشــد وهمچنیــن وجــود چاههــای نفــت درایــن شــهر از منونه هــای 

بــارز اقتصــادی می باشــد الزم بــه ذکــر اســت کرماشــان مرکــز کشــاورزی ایــران می باشــد امــا بــا ایــن وجــود آمــار بیــکاری و اعتیــاد 

بــه مثابــه ی یکــی از معضــالت اجتامعــی در ایــن شــهر بیــداد می کنــد و مــردم هــر روز بــا پیامدهــای آن مواجــه می شــوند امــا دریــغ 

از رســیدگی و توجــه دولــت چــون بــا بــاال رفــنت ســطح رفــاه مــردم ســطح آگاهــی افزايــش يافتــه و ايــن بــه معنــای سســت شــدن 

ــد. ــران می باش ــت اي ــای اقتدارحكوم پايه ه

 وجــود باورهــا وعقایــد مختلــف همچــون اســالم، یهود،مســیحیت، یارســانی، کلیمــی وزرتشــتی درمیــان ســاکنان ایــن شــهر نشــان از 

وجــود آزادی ، دموکراســی وبرابــری را ابــراز می منــوده اســت امــا متاســفانه بــا پیرشفــت اقتــدار و ایدئولــوژی تــک ملــت، تــک زبــان 

وتــک دیــن بــه مــرور زمــان از تلــون بــه تــک رنگــی تغییــر یافــت. در رسزمينــی كــه هــر قومــی بــا هويــت و موجودیــت خويــش 

در كــامل آرامــش در كنــار يكديگــر زيســته اند اكنــون بــه ســبب سياســتهای ویــژه و عامدانــه سيســتم ايــران در چالــش وتنــش بــا 

يكديگرنــد.

کرماشــان یکــی از بــا قدمت تریــن شــهرهای تاریخــی اســت کــه قدمتــش بــه ٩-١٢ هــزار ســال پیــش يعنــی دوران نئولیتيــك می رســد 

کــه بــا فرهنــگ الهــه ی مــادر- زن مدتــی طوالنــی را بــه شــیوه ی کومینــال و برابــر زیســته اند و بــا پیشــاهنگی زنــان  بــرای انســانیت 

ــد  ــی کرده ان گهوارگ

امــا اکنــون بــا نگاهــی بــا موقعیــت و حضورشــان در عرصه هــای سیاســی و اجتامعــی متوجــه وضعیــت نابســامان آنــان خواهیــم شــد 

ــه جامعــه بخشــيده اند، زندگــی را  ــد را ب ــم، روشــنايی وامي ــی رسشــار از عشــق وعل ــا دل ــه ب ــی آمــده ك ــر رس آن الهه گان ــه چــه ب ک

گرمــا بخشــيده و تبســم را بــر لبــان انســانيت نشــانده اند. زنــان ايــن آب وخــاك از جنــس آتش انــد بــا بــر افروختــه شــدن شــعله های 

خويــش هميشــه دشــمنان رسزمينشــان را نابــود ســاخته اند. در همــه ی مبــارزات و جنگ هــا نقــش پيشــاهنگی بــر عهــده داشــته اند 

ــن  ــا وجــود اي ــا ب ــد. ام ــل آورده ان ــه عم ــت ب ــش صيان ــوی خوي ــای معن ــتاوردها و اندوخته ه ــش از دس ــردن جــان خوي ــدا ك ــا ف و ب

ــژه سياســتهای اتخــاذ شــده ی زن ســتيز  ــه وي ــرا ب ــن گ ــرا و دي ــای جنســيت گ ــی نگاهه ــان در جامعــه هميشــه قربان رشــادتهای زن

سيســتم واليــت فقيــه شــده اند. در جامعــه ای كــه زنانــش ســمبل آزادی واراده بوده انــد امــروزه يكــی از شــهرهایی اســت كــه آمــار 

زنــان معتــادش رشــد چشــم گــريی داشــته اســت. هــر روز آمارخودكشــی، تجــاوز و طــالق در ايــن شــهر افزایــش می یابــد و وضعيــت 

اجتامعــی زنــان وخیــم تــر می شــود. بــه قــول رضب املثل"پايــان هــر شــب ســيه، سپيديســت" بــدون شــك هميشــه زنــان بــرای دريــدن 

ايــن پــرده ســیاه ســاخته ذهنيــت مردســاالر مبــارزه منــوده واز تــالش بازمناده انــد وحضورشــان در قيامهــای دی مــاه  ٩٦ منونــه بــارز 

ايــن مبــارزات مي باشــد.اين زنــان بوده انــد كــه خالــق زندگــی بــوده و ايــن زناننــد كــه بــار دیگــر جامعــه را برخواهنــد ســاخت. 
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