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حجت االسالم دانیال بصیر

سردبیر
پژوهشگر فلسفه دین

موضـوع »دختـر« و اهمیـت آن در اسـام از مهم تریـن و 
پـر بحث تریـن مسـائل در منظومه فکری اسـامی اسـت. 
در آیـات و روایـات بسـیاری، جایـگاه انسـانی و شایسـته 
»دختـر« و حظ و بهـره او در عرصه خانـواده و اجتماع بیان 
شـده اسـت. عاوه بر آن نیز وقتی سـیره و رفتار معصومین 
علیهـم السـام را کنکاش می کنیـم،  تمامـا بیانگر اهمیت 
پاسداشـت کرامـت انسـانی اسـت و ایـن کرامـت انسـانی 
شـامل هردو جنـس زن و مرد می شـود. بنابراین در منظومه 
فکـریـ  اندیشـه ای اسـام، هیچگونـه تفاوتی بیـن زن و یا 
مـرد بودن از لحاظ جنسـیت نیسـت؛ لـذا خداونـد متعال 
ـُم 

ُ
ک ـوا َربَّ

ُ
ق

َّ
ـاُس ات َهـا النَّ یُّ

َ
در قـرآن کریـم می فرمایـد: »َیـا أ

 
َّ

ـَق ِمْنَهـا َزْوَجَها َوَبث
َ
ل

َ
ٍة َوخ

َ
ـٍس َواِحد

ْ
ـم ِمن َنف

ُ
ک

َ
ق

َ
ل

َ
ـِذی خ

َّ
ال

 َوِنَسـاًء؛ ای مردم از پروردگارتان که شـما 
ً
ِثیرا

َ
 ک

ً
ِمْنُهَماِرَجـاال

را از »نفـس واحـدی« آفرید و جفتش را ]نیـز[ از او آفرید و 
از آن دو مـردان و زنـان بسـیاری پراکنده کرد، پـروا دارید«. 
مزیـد مطالـب گذشـته نیز براسـاس آمـوزه هـای قرآنی هر 
دوجنـس در بهتریـن صـورت خلـق شـده و روح الهـی در 
هـر دو جـاری اسـت. فضـای کـه آموزه هـای دینی ترسـیم 
می کننـد تفاوتـی بیـن زن و مـرد بـودن ایجـاد نمی کنـد و 

برتـری را براسـاس جنـس قـرار نمی دهـد بلکه مـاک برتر 
بـودن و گرامی تـر بـودن را تقـوا و ایمان دانسـته اسـت.

آموزه هـای دینـی، سـاختاری را بـرای »دختـر« در جامعـه 
قـرار می دهـد که طبـق آن، جایگاه و کرامت او را مشـخص 
سـامان  را  وی  موضع گیری هـای  و  رفتـار  نـوع  و  کـرده 
می بخشـد و  روابـط سـالمی بـرای ارتبـاط او بـا جنـس 
مخالـف ترسـیم می کند. جایگاه زنانگی و مسـاله انسـانی 
زن در مکتـب مبیـن اسـام و آموزه هـای اهل بیـت علیهم 
السـام بسـیار مورد توجـه قرار گرفتـه و در روایـات متعدد 
بـه  ایـن جایگاه اشـاره شـده که مشـتمل بر شـأن مـادری، 
سـفارش بـه پاسداشـت و تکریـم دختـر از سـوی خانـواده 
و در آینـده از سـوی همسـر، منزلـت و نقـش اجتماعـی  
دختران و زنان، شـأن اقتصادی زن، شـأن علمی، فرهنگی و 
سیاسـی زن اسـت. سـیره ائمه معصومین علهیم السـام با 
تاسـی از پیامبر گرامی اسـام، همواره رفتـاری  محبت آمیز 
بـا احتـرام خاصـی بـرای دختران باعـث روشـنی حرمت و 
کرامـت آنان در منظومه فکری اسـام دارد. منجی بشـریت 
حضـرت ولی عصـر عجل اللـه فرجه، از حضـرت فاطمه 
زهـرا سـام اللـه علیهـا بـه عنـوان الگو حسـنه و بـه بزرگی 

یـاد می کنـد و همـواره مقـام زن را در نقش مادر، همسـر و 
دختـر مـورد اکـرام قرار مـی دهنـد. توجه خـاص حضرت 
رضـا علیـه السـام بـه جایـگاه و مقـام زن در محبتـی  کـه 
بـه خواهـر خویـش حضـرت معصومـه سـام اللـه علیها 

داشـتند زبانـزد و مثـل زدنی اسـت. 
در سـایر تعابیـر دیگـر خداونـد متعـال در آیـه ۴۹ سـوره 
 ۚ ْرِض 

َ ْ
َوال ـَماَواِت  الَسّ  

ُ
ـك

ْ
ُمل ـِه 

َّ
»ِلل می فرمایـد:  شـوری 

ـاُء 
َ

ـا َوَیَهُب ِلَمْن َیش
ً
ـاُء ِإَناث

َ
ـاُء ۚ َیَهُب ِلَمـْن َیش

َ
ـُق َمـا َیش

ُ
ل

ْ
َیخ

ـوَر« کـه از دختـر بـه عنوان هدیـه یاد می کنـد و باعث 
ُ
ک

ُّ
الذ

شـود.  می بایسـت  انسـان ها  خرسـندی  و  خوشـحالی 
بدیهـی اسـت ایـن تعبیـر بهترین تعبیـر ممکن بـرای دختر 
و نشـانگر جایـگاه حقیقـی و واقعـی آن اسـت. در ادبیـات 
معصومیـن علیهـم السـام چنین تعابیـری متداول اسـت. 
چنانکه در سـیره پیامبر اسـام آمـده، حضـرت در برخورد 
بـا دخترش حضـرت فاطمه زهرا سـام اللـه علیها همگان 
را بـه حیـرت وا می داشـتند. بـر دسـت دخترخویش بوسـه 
می زدنـد می فرمـود: »پـدرش فـدای او بـاد.« و زمانـی که 
عـازم سـفر می شـدند حضـرت فاطمـه زهـرا سـام اللـه 
علیهـا آخریـن کسـی بـود کـه پیامبـر از او خداحافظـی 

منظومه  در  دختر  حقیقی  جایگاه 
فکری  ـ اندیشه ای دینی
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می کـرد و در بازگشـت نیـز زودتر از هر کسـی به دیدن 
وی می رفـت و می  فرمـود: »بـوی بهشـت را از دختـرم 
فاطمـه استشـمام می کنم.« رسـول مکّرم اسـام با این 
سـخنان و برخـورد عملـی بـا دختـر خـود، عـاوه بـر 
شناسـاندن مقـام و عظمت اهل بیت سـام الله علیهم 
و تأکیـد بـر ادامـه سلسـله والیـت و امامـت از طریـق 
دختـر خـود، می  خواسـتند بـه تمامـی انسـان ها ثابت 
کننـد کـه در آخریـن دین الهـی، »دختـران و زنـان« از 

کرامـت و جایـگاه خاّصـی برخوردارنـد. 
از مهمتریـن مسـائلی کـه حافـظ کرامـت و جایـگاه با 
ارزش دختـران در آموزه هـای دینـی ذکـر شـده اسـت، 
مسـاله ازدواج و مقام همسـری و مادر اسـت؛ حضرت 
ثامـن الحجـج علیه السـام ازدواج و تشـکیل خانواده 
را امـری عقلـی بر می شـمارند که عقا و اندیشـمندان 
ـْن ِفی 

ُ
ـْم َیک

َ
ْو ل

َ
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َ
ق

ْ
ُه ِمـْن ِبرِّ ال

َّ
 الل

َ
اَن ِفیَمـا َجَعل

َ
ک

َ
ُمْسـَتِفیٌض ل

ِد 
َ
َول

ْ
ْوِفیِر ال

َ
ِد َو ت

َ
َعـد

ْ
ِثیِر ال

ْ
ک

َ
وِق  َو ت

ُ
ُحق

ْ
ـِبیِک ال

ْ
ش

َ
وِب َو ت

ُ
ل

ُ
ق

ْ
ِلیـِف ال

ْ
أ
َ
َو ت

 
ُ

َعاِقل
ْ
ـُب ِفـی ُدوِنـِه ال

َ
ُمـوِر َمـا َیْرغ

ُ ْ
ْهـِر َو َحـَواِدِث ال

َّ
ِلَنَواِئـِب الد

ُمِصیب؛ حتی اگـر در قرآن 
ْ
ـُق ال

َّ
ُمَوف

ْ
ْیـِه ال

َ
ِبیـُب َو ُیَسـاِرُع ِإل

َّ
الل

آیـه ای محکـم از قـرآن و تاکیـدی در سـنت و روایتـی 
مسـتفیض و مشـهور نبـود، از آن روی کـه خداونـد در 
ازدواج نیکی با نزدیکان، نزدیک شـدن افراد دوردسـت 
و نرمـش قلوب را قـرار داده...هیچ عاقـل خردمندی از 
آن روی بـر نمی تافـت و افـراد موفـق بـه ازدواج پیشـی 

می گرفتنـد«.
 عـاوه برایـن در تراث اندیشـه دینـی که از سـوی اهل 
بیـت علیهـم السـام باقـی مانده اسـت، هر انسـان به 

مثابـه یـک موجـود عاقـل در همـه دوره هـای سـنی بـا 
توجـه بـه ابعـاد روحـی و روانـی، نیازمنـد برنامه ریزی 
اسـت. هنگامـی کـه دختـران و همیـن طـور پسـران به 
بـرای  رشـد عقلـی و جسـمی رسـیدند، می بایسـت 
رهـا نشـدن در روحـی و تاثیـرات نامطلـوب جسـمی 
و روحـی عهـد مقـدس ازدواج را در زندگـی خویـش 
اجـرا نماییـد؛ لـذا در روایـت رضـوی آمده اسـت که: 
جبرئیـل نـزد پیامبـر گرامـی اسـام آمـد و  وی عرضـه 
اَر 

َ
ْبک

َ ْ
 ِإنَّ ال

ُ
ـول

ُ
َم َو َیق

َ
ـا  السَّ

َ
ِرُئک

ْ
 ُیق

َ
ک  ِإنَّ َربَّ

ُ
د داشـت: »َیـا ُمَحمَّ

ُه 
َ
 َدَواَء ل

َ
ـا

َ
َمُر ف

َّ
ْیَنَع  الث

َ
ا أ

َ
ِإذ

َ
ـَجِر ف

َّ
ی الش

َ
َمِر َعل

َّ
ِة الث

َ
َسـاِء ِبَمْنِزل ِمـَن النِّ

ا 
َ
اَر ِإذ

َ
ْبک

َ ْ
یـُح َو ِإنَّ ال ُه الرِّ

ْ
َرت یَّ

َ
ـْمُس َو غ

َّ
ُه الش

ْ
ت

َ
َسـد

ْ
ف
َ
 أ

َّ
 اْجِتَناُؤُه َو ِإال

َّ
ِإال

ْم ُیْؤَمْن 
َ
 ل

َّ
 َو ِإال

ُ
ُبُعـول

ْ
 ال

َّ
ُهنَّ ِإال

َ
 َدَواَء ل

َ
ـا

َ
َسـاُء  ف َن النِّ

ْ
رِک

ْ
ـَن َما ُید

ْ
ْدَرک

َ
أ

ِفْتَنـة؛ ای محمـد، پـروردگارت تو را سـام می 
ْ
ْیِهـنَّ ال

َ
َعل

رسـاند و مـی فرمایـد: دوشـیزگان همچـون میـوه روی 
درخـت هسـتند؛ میـوه چون برسـد بـرای آن چـاره ای 
جـز چیـدن نباشـد و گرنه آفتاب آن را فاسـد و بـاد آن را 
خـراب می کند؛ دوشـیزگان نیـز هرگاه به مرحله رشـد 
زنـان برسـند، آنـان را دارویـی جز شـوهر کردن نباشـد 
و گرنـه از گمراهـی و فسـاد ایمـن نخواهند بـود«. این 
روایـت دختـران را بـا تشـبیهی ظریف به میـوه درختان 
تشـبیه و تأکیـد دارد کـه در ازدواج آنـان تأخیـری رخ 
ندهـد، زیـرا در غیر این صـورت آسـیب ها و فتنه هایی 

دامن گیـر آن هـا می شـود کـه جبران نشـدنی اسـت.
 از مسـائل بسـیار مهمی کـه امروز در جامعه اسـامی 
خـود درگیـر آن هسـتیم، عـدم فهـم دقیـق از مقولـه 
هویـت دینی شـخص مقابـل در ازدواج اسـت. از نظر 
آموزه هـای دینـی اسـامی، ازدواج تنهـا برای بـرآوردن 
غریـزه جنسـی نیسـت، بلکـه همچـون قلعه ای اسـت 

کـه زن و مـرد را در برمی گیـرد و از دیـن و ایمـان آنـان 
پاسـداری می کنـد. در منظومه فکری اسـامی ازدواج 
بـرای دور نگـه داشـتن دختـر از آلودگـی و پلشـتی و 
مصونیـت از گنـاه قـرار داده شـده اسـت لـذا هویـت 
شـخص مقابـل و همکفـو بـودن وی بسـیار ارزشـمند 

خواهـد بـود در یـک عهـد و میثـاق مقدس. 
ارزش  و  جایـگاه  ارتقـا  جنبه هایـی  و  ابعـاد  دیگـر  از 
در  اسـام  فکـری  منظومـه  ویـژه  توجـه  زن  انسـانی 
خصـوص مهریـه و نفقـه زنـان اسـت. که می بایسـت 
توجـه داشـت کـه فلسـفه تعییـن و پرداخـت مهریـه 
و نفقـه از نـگاه اسـام، تنهـا جنبـه مـادی و اقتصـادی 
نـدارد، بلکـه بسـیاری از ابعاد معنـوی و تربیتی لطیف 
کـه حاکـی از پیونـد محبـت آمیـز اسـت، نیـز در آن 

منظـور شـده اسـت. 
امـروز در جامعـه  اگـر  بایـد گفـت  پایـان چنیـن  در 
دختـران و زنـان بـا نابسـامانی ها یـا ایجـاد مشـکاتی 
روبـرو هسـتند به خاطـر دوری از معـارف اصیل دینی 
اسـت که بسـیاری از آنـان در درون خانـواده و با خوش 
رفتـاری در قبـال یکدیگـر حـل و فصـل خواهد شـد. 
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مقام معیت و تسلیم در اعماق قلب و مقام معیت و تسلیم در اعماق قلب و 7

رسیدن به مقام شفاعترسیدن به مقام شفاعت  
آیت الله محمد مهدی میرباقری

تبدیل جذابیت های جنسی به ارزش 
است زنان  علیه  تبعیض  عامل  اجتماعی، 

گفت وگوی اختصاصی »فکرت« با دکرت محمد حسن قدیری ابیانه

مجازی ایرانی ـ 33 تاسیس شبکه های 
اسالمی می تواند حیازدایی را متوقف کند 

گفت وگوی اختصاصی »فکرت« با روح الله مومن نسب

چالش های حجاب و عفاف در مبانی فقهی 28
است؟  پاسخ گویی  قابل  چگونه 

گفت وگوی اختصاصی »فکرت« با حجت االسالم مصطفی تشیعی

»اجبار در حجاب« یا »الزام در حجاب«، 21
پاسخ کدام است؟ 

گفت وگوی اختصاصی »فکرت« با حجت االسالم سید عباس سیدنژاد
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آیت الله محمد مهدی 

میرباقری

با موضوع 
اطاعت و تبعیت از انسان 

کامل

معیت  معیت مقام  مقام 
و تسلیم در و تسلیم در 
قلب  قلب اعماق  اعماق 
و رسیدن به و رسیدن به 

شفاعت  شفاعت مقام  مقام 

 96 ماه  آذر   20 تاریخ  به  میرباقری  الله  آیت  سخنان  زیر  منت 
سالم  معصومه  حضرت  ورود  سالگرد  مناسبت  به  که  است 
فرمودند.  ایراد  حضرت  مطهر  حرم  در  قم  به  علیها  الله 
ایشان در این جلسه بیان میدارند، انسان برای این که بتواند 
و  همراه شود  امام معصوم  با  باید  برسد  متعال  به خداوند 
به  تا  کند  برنامه امام معصوم حرکت  و  در چهارچوب طرح 
مقصد برسد نه این که خود، طرح و برنامه شخصی داشته 
طبق  که  است  شرایطی  به  مشروط  امام  با  همراهی  باشد. 
فرازی از زیارت نورانی جامعه کبیره می توان گفت آن شرایط 
سلیم  قلب  معصوم.  از  تبعیت  و  سلیم  قلب  از  اند  عبارت 
و  هرگونه شک  با  و  ندارد  آن راه  در  غیر خدا  که  قلبی است 
تابع  قلبی رسید  به سالمت  انسان  بیگانه است. وقتی  شرک 
معصوم می گردد و این تبعیت، همراهی و معیت با معصوم 
را به دنبال دارد؛ هم معیت در دنیا و هم معیت در آخرت، 
هم معیت در قبل از ظهور و رجعت و هم معیت در بعد از 
باطن.  در  معیت  هم  ظاهر،  در  معیت  هم  و رجعت،  ظهور 
هر چه این معیت بیشرت و کامل تر باشد ظرف وجودی انسان 
می  معصومین  واسطه  به  الهی  فیوضات  از  بیشرتی  بهره 
برد، به طوری که می تواند به مقام شفاعت که اوالً و بالذات 
مانند حضرت معصومه  آید،  نایل  مختص معصومین است 
سالم الله علیها که در طرح و برنامه حضرت ثامن الحجج با 
ایشان همراهی نمود و به مقام شفاعت شیعیان دست یافت.
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قلب سلیم 	

أعـوذ باللـه مـن الشـیطان الرجیـم بسـم اللـه الرحمن 
الرحیـم والحمدللـه رب العالمیـن و صـل اللـه علـی 
سـیدنا محمد و آلـه الطاهریـن و اللعن علـی أعدائهم 
َبـٌع َو 

َ
ـْم ت

ُ
ک

َ
ِیـي ل

ْ
ٌم َو َرأ

ِّ
ـْم ُمَسـل

ُ
ک

َ
ِبـي ل

ْ
ل

َ
أجمعیـن. »َو ق

ْم َو 
ُ
ـی ِدیَنُه ِبک

َ
َعال

َ
ُه ت

َّ
ـی ُیْحِیَي الل ٌه َحتَّ

َّ
ـْم ُمَعد

ُ
ک

َ
ُنْصَرِتـي ل

ْرِضِه 
َ
ـْم ِفي أ

ُ
َنک

ِّ
ِلِه َو ُیَمک

ْ
ْم ِلَعد

ُ
ِهَرک

ْ
اِمـِه َو ُیظ یَّ

َ
ـْم ِفي أ

ُ
ک َیُردَّ

ْم«؛ در این فـراز نوراني از 
ُ
ک وِّ

ُ
 َمـَع َعد

َ
ـْم ال

ُ
ـْم َمَعک

ُ
َمَعک

َ
ف

زیـارت جامعـه کبیـره، امام هـادي علیه السـام تعلیم 
فرمودنـد بـه ایـن کـه مـا اگـر بخواهیـم بـه همراهـي 
معصـوم علیـه السـام برسـیم بایـد صفاتـي را داشـته 
ِبي 

ْ
ل

َ
باشـیم. بعضـي از این صفات ایـن ها اسـت: »َو ق

ٌه«، 
َّ

ـْم ُمَعد
ُ
ک

َ
َبـٌع َو ُنْصَرِتي ل

َ
ـْم ت

ُ
ک

َ
ِیـي ل

ْ
ٌم َو َرأ

ِّ
ـْم ُمَسـل

ُ
ک

َ
ل

قلـب بایـد نسـبت بـه معصـوم علیـه السـام تسـلیم 
شـود؛ چـون مي دانیـد قلب مـا فرمانده قواي ماسـت، 
همـه قـوا تحت فرمـان قلب هسـتند. این، قلب اسـت 
کـه اراده مـي کنـد چشـم ببینـد، گـوش بشـنود و زبان 
تکلـم کنـد. اگـر این قلب تسـلیم شـد همه قوا تسـلیم 
مـي شـوند و اگـر قلـب طغیـان و سرکشـي کـرد قواي 

دیگـر هم طغیـان مـي کنند.
لـذا آن محـوري کـه انسـان بایـد آن را ابتـدا تسـلیم به 
معصـوم علیـه السـام کنـد قلب انسـان اسـت، قلب 
بایـد نسـبت بـه معصـوم تسـلیم شـود و در مقابـل هر 
حکـم و اراده اي کـه معصـوم مـي کنـد تسـلیم باشـد 
و ایـن تسـلیم شـدن قلـب هـم مقاماتـي دارد تـا بـه 
تعبیـر نورانـي قـرآن بـه مقامـي می رسـد که مي شـود 
»قلـب سـلیم«، کـه شـیعیان کامل ایـن گونه هسـتند، 
صاحـب قلب سـلیم هسـتند. این آیـه نوراني قـرآن در 

خاطـر مبـارك تان اسـت، خـداي متعـال مـي فرماید: 
ـٍب 

ْ
ل

َ
ِبق ـُه  َربَّ جـاَء   

ْ
ِإذ  ، ْبراهیـم  ِ

َ
ل شـیَعِتِه  ِمـْن  ِإنَّ  »َو 

از شـیعیان وجـود  یکـي  َسـلیم«)صافات/83-84(؛ 
مقـدس امیـر المومنیـن طبـق روایاتـي کـه آیـه را نقـل 
کردنـد حضـرت ابراهیـم خلیل اسـت. ایـن معاني در 
روایـات مـا فراوان گفته شـده اسـت. وقتي مـي خواهد 
حضـرت ابراهیـم خلیـل را توصیـف کند مـی فرماید: 
ٍب َسـلیم«؛ 

ْ
ل

َ
ُه ِبق  جاَء َربَّ

ْ
ْبراهیم ، ِإذ ِ

َ
»َو ِإنَّ ِمـْن شـیَعِتِه ل

وقتـي روی بـه پروردگار خـود آورد با قلب سـلیم روی 
به حضـرت حـق آورد.

لـذا در روایـت ذیـل ایـن آیـه ]آمـده اسـت که کسـی[ 
بـه حضـرت عرض کـرد من از شـیعیان شـما هسـتم، 
حضـرت فرمودنـد: کـه اگر مصـداق این آیه شـدي که 
ٍب َسـلیم« آنوقت ادعا کنید من شـیعه 

ْ
ل

َ
ُه ِبق  جـاَء َربَّ

ْ
»ِإذ

ـٍب 
ْ
ل

َ
ـُه ِبق  جـاَء َربَّ

ْ
ْبراهیـم ِإذ ِ

َ
هسـتم »َو ِإنَّ ِمـْن شـیَعِتِه ل

َسـلیم«)1( کسـي شـیعه اسـت که صاحب قلب سلیم 
باشـد. ایـن قلـب سـلیم را در روایـت معنـا کـرده اند: 
 ِسـَواُه 

ٌ
َحد

َ
ْیَس ِفیـِه أ

َ
ـُه َو ل ـی َربَّ

َ
ق

ْ
ـِذي َیل

َّ
ـِلیُم ال  السَّ

َ
ـال

َ
»ق

«)2(؛ 
ٌ

ُهـَو َسـاِقط
َ
 ف

ٌ
ْو ِشـْرك

َ
 أ

ٌ
ـك

َ
ـٍب ِفیـِه ش

ْ
ل

َ
 ق

ُ
ل

ُ
 َو ک

َ
ـال

َ
ق

فرمـود قلـب سـلیم قلبي اسـت که غیـر از خـدا در آن 
قلـب نیسـت، بعد حضـرت توضیح دادند قلب سـلیم 
قلبي اسـت که در آن شـرك و شـك نیسـت، قلب سلیم 
قلبي اسـت کـه صاحب یقین نسـبت بـه حضرت حق 
اسـت و غیـر خـداي متعـال هـم در آن دل راه نـدارد: 
«؛ اگر کسـي صاحب یقین نشـد 

ٌ
ـك

َ
ـٍب ِفیـِه ش

ْ
ل

َ
 ق

ُ
ل

ُ
»ک

صاحـب قلب سـلیم نیسـت. اگر شـرك در قلـب وارد 
شـد؛ یعني انسـان غیر خدا را دوسـت مي داشـت، این 
قلـب، قلب سـلیم نیسـت. قلب سـلیم صاحـب یقین

مقام معیت تسلیم در اعامق 

و رسیدن به مقام شفاعت

عليــه   آن محــوري كــه انـسـان بايــد  	آیت الله میرباقریآیت الله میرباقری معصــوم  بــه  تســليم  ابتــدا  را  آن 
السالم كند قلب انسان است، قلب بايد 
در  و  شــود  تســليم  معصــوم  بــه  نســبت 
مقابــل هــر حكــم و اراده اي كــه معصــوم 
تســليم  ايــن  و  باشــد  تســليم  كنــد  مــي 
شــدن قلــب هــم مقامــايت دارد تــا بــه تعبــر 
نــوراين قــرآن بــه مقامــي مــی رســد كــه مــي 
شــود »قلــب ســليم«، كــه شــيعيان كامــل 
ایــن گونــه هســتند، صاحــب قلــب ســليم 

هســتند.
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ـٍب ِفیِه 
ْ
ل

َ
 ق

ُ
ل

ُ
 و صاحـب اخـاص در محبت اسـت. »ک

«؛ قلـب تـا به مقـام یقین و 
ٌ

ُهـَو َسـاِقط
َ
 ف

ٌ
ْو ِشـْرك

َ
 أ

ٌ
ـك

َ
ش

اخـاص در محبـت نرسـیده اسـت و رد پایـي از غیـر 
خـداي متعـال در آن هسـت، ایـن قلب سـاقط اسـت.

قلبـي کـه خالص بـرای خـداي متعـال مي شـود قلب 
سـلیم اسـت و غیر خداي متعـال در آن رد پایـي ندارد. 
در روایاتـي کـه شـرك خفـي را معنـا مـي کنـد - البتـه 
پیداسـت شـرك جلـي در مؤمنین نیسـت، مؤمـن براي 
خـداي متعـال شـریك قایـل نیسـت اما ممکن اسـت 
در عیـن ایـن کـه فقـط خـدا را مـی پرسـتد بـه مقـام 
اخاص نرسـیده باشـد، شـرکي داشـته باشـد که مانع 
اخـاص اسـت. در روایـات اسـت کـه شـرك گاهـي 
آن قـدر مخفـي اسـت کـه تشـخیصش از تشـخیص 
رد پـاي مورچـه سـیاه در شـب تاریك بر سـنگ سـیاه، 
دشـوارتر اسـت. امـا همیـن شـرک هـم مانـع و مزاحم 
انسـان اسـت. صاحـب قلـب سـلیم کسـي اسـت که 
هیـچ گونـه شـك و شـرکي در قلبـش نیسـت، بـه مقام 
 

ٌ
ْو ِشـْرك

َ
 أ

ٌ
ـك

َ
ـٍب ِفیِه ش

ْ
ل

َ
 ق

ُ
ل

ُ
اخـاص رسـیده اسـت: »ک

ُه  ـی َربَّ
َ

ق
ْ
«؛ قلب سـلیم قلبي اسـت کـه: »َیل

ٌ
ُهَو َسـاِقط

َ
ف

 ِسـَواُه«.
ٌ

َحد
َ
ْیـَس ِفیـِه أ

َ
َو ل

پـس قـدم اول در همراهـي در معصـوم ایـن اسـت که 
قلـب انسـان همـراه بـا ولـي خـدا شـود بـه طـوري که 
ٌم«، کـه 

ِّ
ـْم ُمَسـل

ُ
ک

َ
ِبـي ل

ْ
ل

َ
ایـن قلـب خالـص گـردد: »ق

ایـن تسـلیم قلب هـم مقاماتي دارد و انسـان تـا به مقام 
تسـلیم نرسـد از شـرك نجات پیـدا نمي کنـد. ذیل این 
آیه ي شـریفه روایتي نقل شـده اسـت. خداي متعال در 
 ال ُیْؤِمُنون«)نسـاء/65(؛ 

َ
ك ا َو َربِّ

َ
قـرآن مي فرماید: »ف

پیغمبـر مـا! ایـن ها به مقـام ایمـان نمي رسـند و ایمان 

ـَجَر 
َ

 فیما ش
َ

ُمـوك
ِّ
ـی ُیَحک شـان کامـل نمـي شـود »َحتَّ

َبْیَنُهـم« کـه در اختافات شـان تو را حکم قـرار دهند و 
هـر چه تو حکم کردي نسـبت بـه آن گـردن بگذارند و 
در دل شـان احسـاس دلتنگي و َحـَرج و نگراني نکنند: 
وا في 

ُ
مَّ ال َیِجـد

ُ
ـَجَر َبْیَنُهـْم ث

َ
 فیمـا ش

َ
ُمـوك

ِّ
ـی ُیَحک »َحتَّ

و  دل  در  ْیت«)نسـاء/65(؛ 
َ

ض
َ
ق ـا  ِممَّ  

ً
َحَرجـا ِسـِهْم 

ُ
ْنف

َ
أ

جـان شـان هـم نسـبت بـه آن چـه تـو حکم مـي کني 
و قضـاوت تـو، احسـاس حـرج و دل تنگي نکننـد، »َو 
«؛ تسلیم محض شما باشـند، یکی از 

ً
ْسـلیما

َ
ُموا ت

ِّ
ُیَسـل

مقامات تسـلیم این اسـت.
بعـد حضرت در ذیل ایـن آیه شـریفه، در آن روایتي که 
مرحـوم کلیني در کافي نقـل کرده اسـت، فرمودند اگر 
کسـي یـا قومـي نمازها را به جـا مي آورنـد، اهل زکات 
هسـتند، انفـاق مالي مي کننـد، روزه مـي گیرند، جهاد 
نَّ 

َ
ـْو أ

َ
در راه خـدا مـي کننـد و حـج مـي رونـد اگـر: »ل

َه َو 
َ

ا اُمـوا الصَّ
َ
ق
َ
ُه َو أ

َ
 ل

َ
ـِریك

َ
 ش

َ
ُه ال

َ
ـَه َوْحد

َّ
وا الل

ُ
 َعَبد

ً
ْومـا

َ
ق

اَن«)3( 
َ

ـْهَر َرَمض
َ

َبْیَت َو َصاُموا ش
ْ
ـوا ال اَه َو َحجُّ

َ
ک ـُوا الزَّ

َ
آت

همـه ایـن عبـادات را انجـام مـي دهنـد بعـد در مقابل 
ـْي ٍء 

َ
وا ِلش

ُ
ال

َ
مَّ ق

ُ
حکـم خدا و رسـول اعتـراض دارنـد: »ث

 
َ

ف
َ

 َصَنـَع ِخا
َّ

ال
َ
ـِه ص أ

َّ
 الل

ُ
ْو َصَنَعُه َرُسـول

َ
ـُه أ

َّ
َصَنَعـُه الل

ـِذي َصَنـَع« مـی گوینـد این چـه طور حکـم کردني 
َّ
ال

اسـت! ایـن حکـم را نمـي پسـندند، بلکـه حضـرت 
باالتـر فرمودنـد، فرمودنـد اعتراض هم نمـي کنند، در 
 

َ
ِلك

َ
اُنـوا ِبذ

َ
ک

َ
قلـب خودشـان نمـي تواننـد بپذیرنـد: »ل

ـرِِکیَن« ایـن قلـب، قلب مشـرك اسـت. دلیلش هم 
ْ

ُمش
خیلـي واضـح اسـت، اگر قلب، تسـلیم خـداي متعال 
اسـت و ترازوي قلب خـدای متعال اسـت دلیلي ندارد 
کـه حکـم خـدا را نپذیـرد. ایـن که مـی بینیـد قلب در 

یـك جایي نمـی توانـد در مقابـل حکم خـداي متعال 
تسـلیم شـود و بـه نظـرش مـي آیـد ایـن حکـم قابـل 
تحمل نیسـت، بـه خاطر این اسـت که ترازوي انسـان 

تغییـر کرده اسـت، ایـن قلب خالص نیسـت.
مـی دانید کـه ترازوی انسـان قلبش اسـت، مـا در همه 
لحظـات تـرازو مي کنیـم، این تـرازو هم با ماسـت، از 
 
ً
کوچـك تریـن کاري که می خواهیم انجـام دهیم نهایتا
آن را در کفـه تـرازو مـي گذاریـم و مـی گوییـم خـوب 
اسـت یـا بد اسـت؟ انجـام بدهیـم یـا انجـام ندهیم؟ 
یـك لقمـه مـي خواهیم در دهـان مـان بگذاریـم ترازو 
مـي کنیـم، خـداي متعـال ایـن را در وجود ما گذاشـته 
اسـت ترازو مـي کنیم بخورم یـا نخورم؟ انسـان در ماه 
رمضـان لقمـه را تـا دم دهان مي برد، گرسـنه اسـت بر 
مـي گردانـد، ظـرف آب را تـا دم دهـان مي برد، تشـنه 
اسـت برمـي گردانـد. ایـن، ترازوي انسـان اسـت. اگر 
ایـن تـرازوی انسـان خالـص شـد و بـر مـدار خـداي 
متعـال قـرار گرفـت هـر چـه را بخواهـد تـرازو کنـد با 
محبـت الهـي تـرازو مـي کنـد. هر چـه خـدای متعال 
دوسـت دارد او هـم مي پسـندد، هر چه دوسـت ندارد 
تـرك مـي کنـد. اخـاص در محبـت باالتریـن مرحله 
اسـت. اگر یـك جایـي انسـان در مقابل حکـم خداي 
متعـال وقتـی در تـرازو مـي گـذارد بـه نظرش مـی آید 
پذیـرش این حکم دشـوار اسـت و پیداسـت کـه هنوز 
در دل انسـان اخاص واقع نشـده اسـت. خیلي واضح 

اسـت، این تـرازو درسـت وزن نمـي کند.
حضـرت فرمـود اگر کسـي در مقام حکم، اهـل نماز، 
روزه، زکات، حـج و همـه ایـن ها اسـت، ولـی دل، در 
مقابـل حکـم خـداي متعـال آرام نیسـت مـي فرمایـد 

مقام معیت تسلیم در اعامق 

و رسیدن به مقام شفاعت

آیت الله میرباقریآیت الله میرباقری
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ایـن هنـوز بـه طـور کامـل خالص نشـده اسـت، هنوز 
مؤمـن کامل نیسـت: »لکانـوا بذلک ُمشـرِکین«، هنوز 
عامـت  اسـت.  نیامـده  انسـان  وجـود  در  اخـاص 
اخـاص ایـن اسـت که انسـان تسـلیم محض باشـد. 
پـس قلـب سـلیم قلبـي اسـت کـه هیـچ شـرکي در آن 
نیسـت، یعنی تسـلیم محض اسـت. لذا حضرت بعد 
ْسـِلیِم«؛ بروید  ـْم ِبالتَّ

ُ
ْیک

َ
از ایـن حدیث فرمودنـد: »َعل

ایـن مقـام را بـه دسـت بیاوریـد، مقـام تسـلیم، که هر 
چـه خداي متعـال حکم کند شـما در مقابـل آن حکم 
احسـاس آرامـش کنیـد. ایـن مـي شـود مقـام تسـلیم 

. مل کا

تبعیت از رأی امام معصوم 	

اگـر کسـي ایـن گونه شـد و قلب تسـلیم شـد، که همه 
قـواي انسـان تحـت فرمان قلـب انسـان هسـتند، قدم 
َبٌع«؛ بایـد همه رأي 

َ
م ت

ُ
ک

َ
بعد این اسـت کـه: »و َرأیـي ل

او تابـع رأي امامـش باشـد. نمـی تـوان تصور کـرد که 
انسـان بـراي زندگـي خـودش رأي و برنامه اي نداشـته 
باشـد. ولـي اگـر برنامـه او دنبـال برنامـه امـام نبـود و 
بـراي خـودش یـك برنامـه، رأی و نظـري دارد، این فرد 
نمـي توانـد همـراه امـام حرکت کنـد. همراهي بـا امام 
وقتـي اتفـاق مي افتد که انسـان تمـام آرا و انظارش تبع 
 برنامـه اي که بـراي زندگي 

ً
رأي امامـش باشـد، طبیعتـا

خـودش دارد دنبالـه برنامـه امام باشـد، در عـرض امام 
نباشـد. انسـان گاهی براي خودش آرا، انظار و تدابیري 
دارد کـه دنبالـه تدبیـر امام نیسـت، امام یـک برنامه ای 
دارد او هـم بـرای خـودش یک برنامـه دیگـری دارد. او 
نمـي توانـد همـراه امام حرکت کند. شـاید یـك معناي 

َبٌع« یعنـي همین که انسـان تدبیر و برنامه 
َ
م ت

ُ
ک

َ
»َرأیـی ل

اي دارد و ایـن برنامـه بایـد دنباله برنامه امام باشـد. اما 
یـک تدبیـری بـرای عالم دارند و انسـان درون آن نقشـه 

َبٌع«.
َ
ـم ت

ُ
ک

َ
امـام باید حرکـت کنـد: »َو َرأیي ل

و  	 اـمـام  نـصـرت  ـبـرای  شــدن  آمــاده 

او بــا  همراهــی 

ٌه«؛ 
َّ

ـم ُمَعـد
ُ
ک

َ
اگـر ایـن دو تـا محقـق شـد »َو ُنصَرتي ل

همـه امکانـات خـودش را مهیـا کنـد تـا در خدمـت 
امـام علیـه السـام قـرار دهـد. ایـن انسـان مـي توانـد 
ْم«؛ خـداي متعال 

ُ
ـی ِدیَنـُه ِبک

َ
َعال

َ
ـُه ت

َّ
ـی ُیْحِیـَي الل »َحتَّ

اراده کـرده اسـت کـه دینـش را بـه وسـیله ائمـه علیهم 
اِمـِه«؛ در ایام الله  یَّ

َ
ْم ِفـي أ

ُ
ک السـام احیـا کنـد، »َو َیُردَّ

کـه عصر ظهور اسـت و رجعـت، ائمه علیهم السـام 
ْرِضـِه«؛ همه امکانات 

َ
ـْم ِفي أ

ُ
َنک

ِّ
برمي گردنـد، »َو ُیَمک

در اختیـار آن هـا قـرار مي گیـرد، زمین در اختیـار امام 
ْرِضـِه«. اگـر 

َ
ـْم ِفـي أ

ُ
َنک

ِّ
علیـه السـام اسـت: »َو ُیَمک

کسـي مـي خواهـد همـراه امـام علیـه السـام باشـد، 
ـْم«، بـه ایـن همراهـي برسـد بایـد این 

ُ
ـْم َمَعک

ُ
َمَعک

َ
»ف

ـْم 
ُ
ک

َ
ِیـي ل

ْ
ٌم َو َرأ

ِّ
ـْم ُمَسـل

ُ
ک

َ
ِبـي ل

ْ
ل

َ
مسـیر را طـي کنـد: »ق

ٌه«؛ قلب تسـلیم محض باشـد 
َّ

ْم ُمَعد
ُ
ک

َ
َبـٌع َو ُنْصَرِتي ل

َ
ت

تـا قلـب سـلیم شـود، رأی، طـرح و برنامـه ی انسـان، 
َبـع برنامـه ي امامـش باشـد، امکانات هم مهیـا براي 

َ
ت

خدمـت بـه امام علیه السـام باشـد. چنین فـردی می 
ْم«، 

ُ
ـْم َمَعک

ُ
َمَعک

َ
توانـد بـه همراهـی بـا امـام برسـد: »ف

دو همراهـي اسـت! بـزرگان ایـن دو همراهـي را معنـا 
کردنـد، به گمانـم مرحوم مجلسـي اول ایـن گونه معنا 
کـرده بودند؛ یـك معنایش این اسـت که انسـان گاهي 

ظاهـرش همـراه بـا امـام اسـت ولـي باطنش همـراه با 
امـام نیسـت. در ظاهر بـا امامش حرکت مـی کند ولی 

قلبـش بـا امامش نیسـت.
مـی دانیـد بسـیاری از خـوارج در جنـگ صفیـن بـه 
فـداه  أرواحنـا  امیرالمؤمنیـن  حسـب ظاهـر در کنـار 
بودنـد، ولـي ایـن، همراهـي ظاهري بـود، دل شـان با 
امـام نبـود، اعماق وجودشـان بـا امام نبـود، یك جایي 
هـم صف شـان جدا شـد. ایـن دو »معیـت« یعني هم 
ظاهـر و هـم باطن انسـان، همه قـواي وجودي انسـان 
بایـد بـا امـام در ایـن عالـم حرکـت کنـد. یـك معناي 
دیگـر هـم کـه دارد این اسـت که ائمـه علیهم السـام 
یـك دورانـي قبـل از ظهـور دوران دارنـد کـه بـه بیـان 
خودشـان از آن تعبیـر بـه »ُهدِنـه« مـی شـود. بالخـره 
دوران سـازش اسـت و دوره اي اسـت کـه بـا دسـتگاه 
 درگیري علنـي ندارند. یك دوره اي اسـت 

ً
مقابـل فعـا

کـه دوران ظهـور و غلبه شـان اسـت. ایـن دو تا معیت 
یعنـي ایـن؛ یعني اگر انسـان در ایـن دوران در کنار امام 
بـود در آن دوران هـم مـي تواند در کنار امام باشـد. اگر 
انسـان در دنیـا بـا امـام بـود در آخـرت هـم مـی تواند 
بـا امـام باشـد. ولـي اگـر در ایـن دوران در کنـار امـام 
نیسـت مـي گوید هـر وقت شـما پیـروز شـدید ما مي 
آییـم، در خدمـت تـان هسـتیم. قـوم حضـرت موسـي 
علـی نبینـا و آلـه و علیـه السـام بـه حضـرت موسـي 
ا  قاِتـا ِإنَّ

َ
 ف

َ
ـك ْنـَت َو َربُّ

َ
َهـْب أ

ْ
اذ

َ
عـرض مـی کردنـد: »ف

ون«)مائده/24(؛ شـما برویـد جنگ کنید 
ُ

هاُهنـا قاِعد
مـا ایـن جا نشسـتیم، هـر وقـت پیروز شـدید مـا کنار 
شـما مي آییـم. ایـن انسـان در دوران پیـروزي هم کنار 
امـام نیسـت کسـي در آن دوران با امـام خودش حرکت 

مقام معیت تسلیم در اعامق 

و رسیدن به مقام شفاعت
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مـي کنـد کـه در ایـن دوران با امام باشـد. کسـي که در 
ایـن دوران، منافـع خـودش را در نظـر مـي گیـرد خیال 
مـي کند کـه مي توانـد در آن دوران در کنار امام باشـد. 
توهـم دارد، خیـال می کنـد آن طرحي کـه او دارد را در 

عالـم اجـرا مي کند. لـذا مـی گویـد در دوران پیروزي 
شـما من در کنار شـما هسـتم. ایـن گونه نیسـت. امام 
بـه برنامـه خودشـان در عالـم عمـل مـي کنند. مـا اگر 
ایـن دوران تابـع امـام بودیـم، برنامـه مـان تابـع برنامـه 

امـام بـود، رأی مـان تابـع رأی امـام بـود، در آن جا هم 
کنـار امـام خواهیـم بـود و اال نه.

پـس این سـه چیـز- البتـه بیـش از ایـن هاسـت و این 
سـه مـورد حدقلي اسـت که شـرط همراهي امـام علیه 
السـام اسـت- تسـلیم قلـب، تبعیـت رأي، و ایـن که 
همـه امکانـات انسـان، اعـم از امکانـات ظاهـري و 
باطنـي اش بـراي خدمـت بـه امـام علیـه السـام مهیا 
باشـد. ایـن، انسـان را بـه دو همراهـي مـي رسـاند؛ 
یکـی همراهـي در دوران پیـروزي ائمه علیهم اسـام و 
دیگـری هـم در دوران قبلـش. این، دو همراهي اسـت، 
همراهـی ای کـه مشـروط نیسـت کـه بگوییـم شـما 
پیـروز شـوید ]بعـد از آن[ مـا بـه جبهه شـما مـي آییم! 
ایـن گونـه نیسـت. چـه در دوراني باشـد که به حسـب 
ظاهـر دوران غربـت آنهاسـت، چـه در دوران غلبـه آن 
هـا، انسـان بایـد بـا امـام حرکـت کنـد و ایـن، وقتـي 
اسـت کـه انسـان، این سـه خصوصیـت را پیـدا کند. و 
اال تلقـی انسـان ایـن باشـد کـه وقتي پیـروز شـدید ما 

مـي آییـم، ایـن گونه نیسـت.
بعضـي از مفسـرین ایـن آیـه را ایـن گونه معنـا کردند، 
ـِه َو 

َّ
خداونـد متعـال مـي فرمایـد: »ِإذا جـاَء َنْصـُر الل

«)نصـر/1(؛ وقتي کمك و نصرت الهي فرا رسـید 
ِ

ْتح
َ

ف
ْ
ال

وَن في 
ُ
ل

ُ
خ

ْ
ـاَس َید ْیَت النَّ

َ
و پیروزي به دسـت آمـد: »َو َرأ

واجا«)نصـر/2(؛ پیامبر ما! دیـدي که مردم 
ْ
ف
َ
ـِه أ

َّ
دیـِن الل

فـوج فـوج وارد دین شـدند. ایـن را بعضي از مفسـرین 
ایـن گونـه معنـا کردنـد. دیـن وارد قلـب این ها نشـده 
اسـت، ایـن هـا وارد دیـن مي شـوند، این هـا اهل دین 
نیسـتند. فـوج فـوج مي آینـد ولي فـوج فوج هـم از آن 
طـرف مـي رونـد. بایـد دیـن وارد قلـب انسـان شـود، 

همراهـي بـا امـام این گونه اسـت.

 حضور ائمه در عالم با عهد »شفاعت« 	

ایـن نکتـه را اشـاره کنم کـه ائمـه علیهم السـام با یك 
عهـدي وارد عالـم دنیـا شـدند. عهـد آن ها این اسـت 
کـه آمدند شـفاعت و دسـتگیري کنند و بـا محبت ما را 
ببرنـد و بـه قرب الهي برسـانند، در ایـن عالم پر تاطم 
کـه یك طرف شـیطان اسـت با دسـتگاه و کیـد پیچیده 
خـودش، و طـرف دیگـر ائمـه علیهـم السـام بـه اذن 
الهـي بـه این عالـم تشـریف آوردند تا با عهد شـفاعت 
دسـتگیري کننـد و مـا را از ایـن خطـرات سـنگیني که 
در ایـن عالـم مـا را تهدیـد مـي کنـد به سـامت عبور 
دهنـد. راه نجات، همیـن همراهي با امام علیه السـام 
اسـت. اگـر انسـان بـا امـام همـراه شـد، همسـفر امام 
 بـه 

ً
علیـه السـام شـد بـه مقصـد مـي رسـد و حتمـا

 از خطرات شـرك 
ً
توحیـد دسـت پیـدا مي کنـد، حتمـا

و جهنـم نجـات و بـه وادي رحمـت الهـي راه پیدا مي 
کنـد. ائمـه علیهـم السـام آمدنـد، مـا بایـد همـراه با 

امام شـویم.
ایـن همراهـي هـم در واقـع معنایـش این اسـت که ما 
تابـع مـي شـویم و امـام، اصـل اسـت. ایـن همراهـی 
بدیـن معنـا کـه مـا هـم عـرض امـام قـرار مـي گیریم 
ٌم«، 

ِّ
ْم ُمَسل

ُ
ک

َ
ِبي ل

ْ
ل

َ
نیسـت. ما باید سـایه امام شـویم: »ق

قلب تسـلیم باشـد، رأي انسـان تابع باشـد، همه وجود 
انسـان در خدمـت امام باشـد. این همراهـي، همراهی 
تعلقـي اسـت مـا بایـد متعلـق بـه امـام شـویم. از آن 
طـرف هـم همراهـي امـام بـا مـا ایـن اسـت کـه امـام 
علیه السـام شـفیع، نگهبـان، قیوم و محافظ ماسـت. 

مقام معیت تسلیم در اعامق 
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همـه قـوام مـا بـه همراهـي امـام علیه السـام اسـت. 
اگـر انسـان بـه همراهي امام رسـید انوار امـام در وجود 
انسـان ظاهر مي شـود، انسـان نورانـي به نـور امام مي 
شـود انسـان با چـراغ امام در عالـم راه مي رود، انسـان 
ـِه 

َّ
تحـت شـفاعت امـام قـرار مـي گیـرد: »َو ُهـْم َو الل

ُمْؤِمِنیـَن«)4(؛ قلـب و قوایش نوراني 
ْ
ـوَب ال

ُ
ل

ُ
ُروَن ق ُیَنـوِّ

بـه نـور امـام مي شـود، ایمان یعنـي همین، و با شـعاع 
امـام در عالـم حرکـت مـی کند و بـا شـفاعت در عالم 

بـه سـمت خـداي متعـال حرکت مـي کند.

تجلی شفاعت امام در شیعیان کامل 	

ایـن، مقاماتـي هـم دارد. گاهـی مـي بینیـد نازلـه نـور 
امـام مقاماتـي دارد. کـدام مرتبـه از نـور امـام در وجود 
انسـان تجلـي کنـد؟ اگـر انسـان بـه همراهـي کامل با 
امـام رسـید، همـه مقامات وجـودي اش همراه بـا امام 
شـد، اگر به کمـال ایمان رسـید مقامـات نورانیت امام 
بـه انـدازه ظـرف ممکن انسـان، همـه این مقامـات در 
انسـان ظهـور پیـدا مـي کنـد. ایـن مـي شـود شـیعه و 
مؤمـن کامـل. مؤمن و شـیعه کامل آن کسـي اسـت که 
بـه همراهـي امـام خودش رسـیده اسـت، در این سـفر 
َبع و سـایه 

َ
الـي اللـه با امـام خودش حرکت مـي کند، ت

امـام اسـت و انـوار وجـودي امـام در وجود او هسـت. 
لـذا شـما مـي توانیـد نـور امـام را در او ببنیـد، از او 
اسـتفاده کنیـد. در بعضـی روایـات آمده اسـت که اگر 
بـه زیارت مـا موفق نشـدید بـه زیـارت مؤمـن بروید، 
مـا زیـارت شـیعیان مـا و مؤمنیـن را بـه جـاي زیـارت 
خودمـان قبـول کردیم. نـوري از امـام در وجـود مؤمن 
هسـت ایـن معیـت و همراهـي، انسـان را بـه نورانیـت 

امـام مـي رسـاند، سـیرش با نـور امام اسـت.
آن گاه کسـاني هسـتند کـه سـرعت و سـبقت در ایـن 
همراهـي دارنـد. شـما ببینیـد اصحـاب سـید الشـهدا 
بـا امـام حسـین هسـتند و ما هم ممکن اسـت إن شـاء 
الله با امام حسـین باشـیم و هسـتیم. ولـي آن هایی که 
اهـل سـرعت و سـبقت هسـتند، زودتر آمدند، تسـلیم 
تـر بودنـد، آن ها درجات باالتري دارند. شـیعیان کامل 
و انبیـای الهـي آن هایـی هسـتند کـه زودتر بـر دیگران 
در همراهـي امام و تسـلیم شـدن به او سـبقت گرفتند، 
شـیعیان کامـل شـدند، بعـد مـدار یـك امـت شـدند. 

حضـرت ابراهیم خلیل علـی نبینا و آله و علیه السـام 
یـك امت بـزرگ را خود، شـفاعت و هدایـت مي کند. 
اصـل هدایـت از وجـود مقدس نبـي اکـرم و اهل بیت 
اسـت. آن هایـی کـه شـیعیان کامل هسـتند خودشـان 
صاحـب مقـام هدایت و شـفاعت مي شـوند. کسـاني 
کـه همراه با امـام علیه السـام مي شـوند، آن هایی که 
همراهـي کامـل بـا امـام دارنـد و در طرح امـام حرکت 
مـي کنند، هیـچ از خودشـان ندارند، همه قـواي آن ها 
 
ً
طبـق دسـتور و برنامـه امـام حرکـت مـي کنـد، طبیعتا
همـه قـواي شـان ملحق بـه امـام و نورانـي به نـور امام 

مقام معیت تسلیم در اعامق 
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مي شـود، خودشـان بـه مقامي مي رسـند که بـه تعبیر 
زیـارت عاشـورا مقـام محمـود اسـت؛ یعني شـفاعت 
امـام در آن هـا تجلـي پیـدا مـي کنـد، آن هـا واسـطه 
هدایـت، دسـتگیري و عبـور دادن مـردم از جهنـم بـه 
بهشـت مـي شـوند. در همین دنیـا هم کارشـان همین 
اسـت، بنـدگان خـدا را از جهنـم به بهشـت مـي برند، 
از ضالـت بـه هدایت مـي برند، از گمراهي به سـمت 
امـام هدایـت مـي کننـد. مؤمنیـن و شـیعیان کامل این 

گونه هسـتند.
 اصـل مقام شـفاعت و دسـتگیري در ایـن وادي، از آِن 
نبـي اکـرم و اهـل بیت اسـت، مقـام محمـود مختص 
به ایشـان اسـت، ایشـان صاحب مقام محمود اسـت: 
 

َ
ك

َ
ْن َیْبَعث

َ
 َعسـی أ

َ
ـك

َ
ـًه ل

َ
 ِبـِه ناِفل

ْ
ـد َتَهجَّ

َ
ْیـِل ف

َّ
»َو ِمـَن الل

«)إسـراء/79(؛ به حضرت دسـتور 
ً
 َمْحُمودا

ً
 َمقاما

َ
ك َربُّ

داده شـده اسـت کـه شـما شـب زنـده داري کنیـد تـا 
پروردگارتـان شـما را به مقام محمود برسـاند. این مقام 
محمـود همـان مقـام شـفاعت، دسـتگیري، هدایـت 
اسـت. وجـود مقـدس  واسـطه در رحمـت شـدن  و 
نبـي اکـرم و اهـل بیـت ایـن گونـه اسـت. ایـن، هـم 
مقـام بسـیار عظیمي اسـت و هم کار بسـیار دشـواري 
اسـت، خـداي متعـال بنـدگان خـود را بـه دسـت هـر 
کسـي نمـي دهـد، اجازه نمـي دهد هـر کسـي در کار 
بندگانـش دخالـت کنـد، بایـد یـك عهـدي بـا خـدا 
 

َ
 ِعْند

َ
ـذ

َ
خ

َّ
 َمِن ات

َّ
 ِإال

َ
ـفاَعة

َّ
وَن الش

ُ
بسـته باشـند: »ال َیْمِلک

«)مریـم/87(؛ آنهایـی که صاحب عهد 
ً
ْحمـِن َعْهدا الرَّ

هسـتند حق شـفاعت دارند. خـداي متعال یـك قول و 
قرارهایـي از اهـل بیت گرفته اسـت و به آن هـا اجازه ي 

شـفاعت داده اسـت.

کسـاني که بـه امام ملحـق مي شـوند، همـراه امام مي 
شـوند، در طـرح امـام علیه السـام حرکت مـي کنند، 
گاهـي ِسـَمت فرماندهـي در ایـن جبهـه امـام پیدا مي 
کننـد، خودشـان بـه تبـع امـام صاحـب مقـام محمود 
مـي شـوند، شـعاعي از شـفاعت و هدایت امـام در آن 
هـا قـرار مـي گیـرد و واسـطه فیـض مـي شـوند. آن ها 
مـی توانند یك قـوم و عـده اي را وارد جنت کنند؛ چون 
شـفاعت کـه حرف نیسـت! شـفاعت یعني عبـور دادن 
و نفـوس را پـاك و تطهیر کردن، چون موجـود گناهکار 
و موجـودي کـه صفـات رذیلـه دارد تـا پاك نشـود وارد 
بهشـت نمي شـود. انسـان ناپـاك را که به بهشـت نمي 
برنـد، معنـای شـفاعت ایـن نیسـت که دسـت انسـان 
ناپـاك را بگیرنـد و بـه بهشـت ببرند. شـفاعت معنایش 
ایـن اسـت که انسـانی کـه بعضـي از صفـات و اعمال 
جهنمـي در او هسـت، او را پـاك و از این قیـود آزاد مي 
کننـد، تطهیـرش مـي کنند، بهشـتي اش مـي کنند، آن 

گاه او را بـه بهشـت مـی برنـد. این، یعني شـفاعت.
کار انبیـا در عالـم همیـن اسـت. کار انبیـا ایـن اسـت 
کـه مـا راپاك و تطهیـر و بهشـتی کنند و بعد به بهشـت 
ببرنـد. اصـل ایـن مقـام مختـص وجـود مقـدس نبـي 
اکـرم و اهـل بیـت اسـت. آن گاه آن هایی کـه همراهي 
مـي کننـد، شـیعه مـي شـوند، در طـرح امـام حرکـت 
مـي کننـد، با برنامـه امـام در عالـم حرکت مـي کنند، 
بـه آن هـا مأموریـت شـفاعت و  اوقـات  از  بسـیاری 
دسـتگیري مـي دهنـد و مثـل انبیـا و اولیـا می شـوند. 
بـه انـدازه اي کـه همـراه امـام هسـتند اذن در شـفاعت 
و تطهیـر و دسـتگیري پیـدا مـی کننـد، ایـن کـه عبـاد 
اللـه را از جهنـم به بهشـت ببرنـد، از ظلمـات به وادي 

مقام معیت تسلیم در اعامق 

و رسیدن به مقام شفاعت

آیت الله میرباقریآیت الله میرباقری

بــه اـمـام  	 مــي  کســانی كــه  اـمـام  هـمـراه  ـشـوند،  مــي  ملحــق 
ـشـوند، در طــرح اـمـام عليــه الســالم 
ِســَمت  گاهــي  كننــد،  مــي  حركــت 
فرماندهي در اين جبهه امام پيدا مي 
كننــد، خودشــان بــه تبــع امــام صاحــب 
مقام محمود مي شــوند، شــعاعي از 
شــفاعت و هدايــت امــام در آن هــا قــرار 
مــي گــرد و واســطه فيــض مــي شــوند. 
آن هــا مــی تواننــد يــك قــوم و عــده اي 
را وارد جنت كنند؛ چون شفاعت كه 
عبــور  يعنــي  شــفاعت  نيســت!  ـحـرف 
دادن و نفوس را پاك و تطهر كردن، 
چون موجود گناهكار و موجودي كه 
صفــات رذيلــه دارد تــا پــاك نشــود وارد 
بهشت نمي شود. انسان ناپاك را كه 
به بهشت نمي برند، معنای شفاعت 
ایــن نيســت كــه دســت انســان ناپــاك را 
بگرنــد و بــه بهشــت بربنــد. شــفاعت 
ايــن اســت كــه انســانی كــه  معنايــش 
اعمــال جهنمــي  و  از صفــات  بعــي 
در او هســت، او را پــاك و از ايــن قيــود 
آزاد مــي كننــد، تطـهـرش مــي كننــد، 
بهشتي اش مي كنند، آن گاه او را به 
بهشــت مــی برنــد. ايــن، يعنــي شــفاعت.
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نـور ببرنـد، از گنـاه بـه وادي عبـادت، بندگـی، توبـه و 
طهـارت ببرنـد. بـه آن هـا ایـن اجازه هـا را مـي دهند، 
آن گاه تصـرف مـي کننـد، هدایـت و دسـتگیري مـي 
کننـد، کمـک می کننـد، بندگان خـدا را مي برنـد. این 
ها هـم خودشـان مقاماتـي دارنـد. در روایـات دیدید، 
گاهـي بـه یك مؤمـن اجازه داده مي شـود به انـدازه یك 
قبیلـه بزرگ شـفاعت کند. این شـفاعت در قیامت تابع 
همین شـفاعت در دنیاسـت. مؤمني که در دنیا واسـطه 
فیـض امـام بـوده اسـت، دسـت مـردم را مـي گرفـت، 
کارش بـود، بـه او اجازه داده بودند، دسـت مـردم را مي 
گرفـت و از ظلمـات به سـمت نـور مي بـرد در آخرت 
هـم از جهنم دسـت شـان را مـي گیرد و به بهشـت مي 

برد.
در مشـهد بودیـم، یـك عزیـزي بـه مـن فرمودنـد در 
ایـن فتنـه هایـي که اآلن شـده اسـت و این گونـه جوان 
هـا را مـي برنـد چـه کار بایـد کـرد؟ گفتم من یـک راه 
بیشـتر نمـی شناسـم، بـه محضـر امـام رضـا برویـد، 
التمـاس کنیـد، یك کلمـه اي در وجود شـما بگذارند، 
بـا این کلمـه بتوانید دسـت بنـدگان خـدا را بگیرید، با 
حـرف و حدیـث کـه نیسـت! بایـد یـك اذن و نورانیتي 
داده شـود تـا انسـان بتوانـد یـك کاري انجام دهـد. آن 
هایـی کـه در دنیا متصل بـه امام هسـتند، در طرح امام 
حرکـت مـی کننـد، امـام هـم به ایـن دنیـا آمده اسـت 
تـا دسـت بنـدگان خـدا را بگیـرد و بـا خود ببـرد. حتي 
بنـده گاهـي تلقي ام این اسـت که عبادات ائمـه در دنیا 
 بـراي شـفاعت و هدایـت دیگران اسـت. آن ها 

ً
عمدتـا

مقامـات خودشـان را قبـل از آمدن به دنیا طـي کردند، 
بـا خداونـد قـرار گذاشـتند، به ایـن دنیـا آمدند تـا دنیا 

را نورانـي کننـد، ایـن عالـم را به نـور خودشـان نوراني 
کننـد، مـا را ببرند و بـه خداي متعال برسـانند. آن هایی 
کـه بـه دنبـال امـام حرکـت مـي کننـد، در طـرح امـام 
حرکـت مي کننـد، امام بـه آن ها مأموریت مـي دهد و 
 هدایت به 

ً
واسـطه بین امـام و مردم مي شـوند. حقیقتـا

سـمت امـام و خـداي متعال به وسـیله آن هـا واقع مي 
شـود. این هـا خودشـان درجاتـي دارند.

ی  	 فاطمــه  حـضـرت  شــفاعت  مـقـام 

علیهــا اللــه  ســالم  معصومــه 

وجـود مقـدس فاطمه معصومه سـام اللـه علیها یکي 
 عجیـب و فـوق العـاده ای کـه دارند 

ً
از مقامـات واقعـا

ایـن حدیـث از امـام صـادق علیـه السـام اسـت کـه 
فرمودنـد: پـاره تـن مـن در قـم دفن مي شـود شـیعیان 
مـا »بأجمعهـم« بـه شـفاعت ایشـان وارد بهشـت مي 
شـوند. شـما ایـن حدیث را معنـا بفرماییـد یعني چه؟! 
»بأجمعهـم«! یعنـي از همـه مؤمنیـن دسـتگیري مـي 
کنـد. ایـن، چـه مقامـي اسـت؟! عـرض کـردم مقـام 
شـفاعت مقـام عهـد با خـدا، محبـت، رنج کشـیدن و 
باربرداشـتن اسـت. بـار مـردم بـر دوش انبیا بـود. نمي 
خوابیدنـد تـا عباداللـه را بـه بهشـت ببرنـد، خـواب را 
بـر خودشـان حرام مـي کردند، آسـایش و راحتـي را بر 
خودشـان حـرام کـرده بودند، نـه در ایـن دنیـا بلکه در 
عوالـم بعـد هـم همین طور اسـت. وجود مقـدس نبي 
اکـرم صلـي الله علیه و آله و سـلم در عالـم قیامت هم 

همیـن طور اسـت.
شـفاعت، بار برداشتن اسـت. کار بسیار سختي است. 

شـما مي خواهید دسـت یك طفـل را بگیرید و قدری

 او را تربیت کنید، کار بسـیار دشـواري است. حال مي 
خواهند این انسـانی را کـه داراي اختیار اسـت، خداي 
متعـال مجبـورش نکرده اسـت، با اختیار خـودش باید 
بـه بهشـت برود. مـي خواهند طـوري او را تربیت کنند 
کـه بـا اختیار خودش موحـد و خالص شـود، فکر گناه 
هم نکند، یك صفت بد هم نداشـته باشـد. کار بسـیار 
سـختي اسـت. حال نـه یك نفر، نـه دو نفـر، میلیاردها 
انسـان را مـي خواهنـد تطهیـر کننـد. ببیینـد چـه کار 
سـختي اسـت؟! چقدر اسـتقامت در راه خـدا، محبت 
و فـداکاري مـي خواهـد. لـذا امـام »َمعـِدن الرحمه« 
اسـت، »رحمـت موصولـه« اسـت؛ هیـچ وقـت ایـن 
رشـته رحمـت قطع نمـي شـود. وجود مقـدس فاطمه 
معصومـه این گونه اسـت که همه شـیعیان به شـفاعت 
ایشـان وارد جنت مي شـوند، شـاید معنایش این است 
کـه هـر مؤمني یـك مقامـي از مقامات معنـوي اش به 

شـفاعت ایشان اسـت، بأجمعهم!

مقام معیت تسلیم در اعامق 

و رسیدن به مقام شفاعت

آیت الله میرباقریآیت الله میرباقری
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درجـات مؤمنیـن در بهشـت فرق مي کنـد، همه که در 
یك درجه نیسـتند! آن هایی که در یك درجه اي هسـتند 
آن هـا هـم در یك مراحلي با دسـتگیري حضـرت وارد 
مـي شـوند. مقام ایشـان در اتصال به معصـوم این گونه 
اسـت. شـأن ایشـان نسـبت بـه امـام رضـا این اسـت، 
ایشـان شـیعه کامـل بـه تمـام معنـا هسـتند. مصـداق 
شـیعه کامـل وجـود مقـدس فاطمـه معصومـه سـام 
اللـه علیها اسـت کـه در ایمـان به مرحله کمال رسـیده 
اسـت در حـب االمـام ، همراهـي امـام و در تبعیت از 
امـام بـه کمـال رسـیده اسـت. لذا یـك بخشـي از کار 
امـام رضـا بر روی دوش ایشـان گذاشـته شـده اسـت. 
نیسـت. همـه  السـام کار کوچکـی  علیـه  امـام  کار 
کائنـات تحـت اختیار امام علیه السـام هسـتند، براي 
همـه عوالـم کار مي کنـد. یك بخشـي از کار امام رضا 
بـر روی دوش ایشـان گذاشـته شـده اسـت. کمـا ایـن 
کـه یـك بخشـي از کار وجـود مقـدس حضرت سـید 
الشـهدا بـر روی دوش حضـرت زینـب کبـري سـام 
الله علیها گذاشـته شـده اسـت. واسـطه هسـتند، خود 
ایشـان تحـت هدایـت امام هسـتند، به وسـیله ایشـان 
خیلـي هـا هدایت مي شـوند. همان نقشـي کـه وجود 
مقـدس زینـب کبـري سـام اللـه علیهـا در هدایت به 
سـمت سـید الشـهدا داشـتند، وجـود مقـدس فاطمـه 
معصومـه در جلـب قلـوب مؤمنیـن و دسـتگیري از آن 
هـا و هدایـت و سـیر آن ها به طـرف امام علیه السـام 
دارنـد. حقیقـت شـفاعت در جنـت هم همین اسـت؛ 
شـفاعت در جنـت یعني مـردم را به امام برسـانید. اگر 
کسـی به امام رسـید اآلن در وسـط بهشت اسـت: »ِإنَّ 
فـي َنعیم«)انفطـار/13(؛ آن هایـی کـه به امام 

َ
ْبـراَر ل

َ ْ
ال

شـان رسـیدند اآلن در وسـط بهشـت هستند.
بهشـت  مقامـات  همـه  کـه  اسـت  مقامـي  در  امـام 
تجلیـات و نازلـه وجـود امام اسـت. همـه نعمت هاي 
بهشـتي نازله وجـود امام علیه السـام هسـتند. این ها 
مضمون روایات اسـت کـه من عرض مـی کنم. وجود 
مقـدس فاطمه معصومه سـام اللـه علیها بـه گونه ای 
در خدمـت امام، متصل به ایشـان و شـیعه کامل بودند 
کـه به مقـام شـفاعت و هدایتی کـه از ناحیه امـام رضا 
اسـت دسـت پیدا کردند، واسـطه فیض هستند. بخش 
عمـده اي از کار امـام رضـا علیـه السـام در هدایـت 
جامعـه مؤمنین و بخش عمـده ای از کار معصومین به 
وسـیله ایشـان انجام مي شـود. ایشـان به منزله واسـطه 
ایـن  معنـي  فیـض همـه معصومیـن هسـتند. شـاید 
عي 

َ
جملـه کـه در زیـارت حضرت مـي خوانید: »إشـف

ـأِن«؛ 
َّ

 ِمَن الش
ً
ـأنا

َ
 اللـِه ش

َ
ِک ِعنـد

َ
ـإنَّ ل

َ
ـِه ف لـي فـي الَجنَّ

یعني شـأني از آن شـأن شـفاعت اهل بیت. هـر امامي 
شـفاعت مـي کنـد، یکـي از شـئوني کـه امام رضـا به 
وسـیله آن شـفاعت مـي کننـد ایشـان هسـتند. امـام 
جـواد هـم همیـن طور هسـتند، سـایر ائمه هـم همین 
طـور هسـتند. یکـي از وسـائط فیض همـه معصومین 
انـد، یك سلسـله از دسـتگیري هـاي همـه معصومین 
بـه وسـیله این وجـود مقدس اسـت، هـر معصومي از 

اسـت. معصومین 
حـال عنایت کنیـد از جمله کارهایي که ایشـان در ذیل 
امـام رضا علیه السـام انجام دادند اآلن بعـد از هزار و 
دویسـت سـال ما مي فهمیم چـه کار کردنـد. اگر هزار 
و دویسـت سـال قبـل مـي گفتنـد وجـود مقـدس امام 

رضـا شـعبه اي از هدایت خـود را در قم قـرار داده 

مقام معیت تسلیم در اعامق 

و رسیدن به مقام شفاعت

آیت الله میرباقریآیت الله میرباقری

يــي از  وجود مقدس فاطمه  	 عليهــا  اللــه  معصومــه ســالم 
مقامات واقعاً عجيب و فوق العاده 
ای که دارند اين حديث از امام صادق 
فرمودنــد:  کــه  اســت  الســالم  عليــه 
شــود  مــي  دفــن  قــم  در  مــن  تــن  پــاره 
شيعيان ما »بأجمعهم« به شفاعت 
ايـشـان وارد بهشــت مــي ـشـوند. شــما 
ايــن حديــث را معنــا بفرماييــد يعنــي 
همــه  از  يعنــي  »بأجمعهــم«!  چــه؟! 
ایــن،  كنــد.  مــي  دســتگري  مؤمنــن 
كــردم  ـعـرض  اســت؟!  مقامــي  چــه 
خــدا،  بــا  عهــد  مـقـام  شــفاعت  مـقـام 
محبــت، رنــج كشــيدن و باربرداشــن 
اســت. بــار مــردم بــر دوش انبيــا بــود. 
بــه  را  عباداللــه  تــا  خوابيدنــد  نمــي 
بهشــت بربنــد، خــواب را بــر خودشــان 
ـحـرام مــي كردنــد، آســايش و راحتــي 
را بر خودشان حرام كرده بودند، نه 
در ايــن دنيــا بلکــه در عوالــم بعــد هــم 
همن طور اســت. وجود مقدس نبي 
اكرم صيل الله عليه و آله و سلم در 
عالــم قيامــت هــم همــن طــور اســت.
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اسـت مـا نمـي فهمیدیم. ولـی اآلن شـما بعـد از هزار 
و دویسـت سـال بعضـی از آثـاري را کـه ایـن وجـود 
مقـدس در هجـرت شـان به قم داشـت مـي بینید، یك 
مقدار جلوه کرده اسـت. آن موقع انسـان نمي توانسـت 
بفهمـد فاطمـه معصومـه سـام اللـه علیهـا دارند چه 
کار مـي کننـد، ولـی اآلن مـي فهمیم، می فهمیـم امام 
رضـا بـا همیـن هجرت ظاهـري شـان به خراسـان چه 
کردنـد و فاطمـه معصومـه سـام اللـه علیهـا در درون 
طـرح امـام رضـا چـه کار کردنـد. جامعـه مؤمنیـن را 
شـکل دادنـد و چه قـدر در شـکل گیري جامعه شـیعه 
و مؤمنیـن در این هزار و دویسـت سـال وجـود مقدس 
ایشـان نقـش داشـته اسـت؛ نقـش هـاي ظاهـري و 
باطنـي. ایـن، بخشـي از کار ایشـان در درون کار امـام 
اسـت. امـام رضـا هجرت کردنـد، ایشـان به تبـع امام 
رضـا هجـرت کردند. بخـش عمـده اي از آن برنامه ی 
هدایـت و شـفاعت حضرت به وسـیله حضرت فاطمه 

ی معصومـه سـام اللـه علیها انجام شـده اسـت.
ایـن کـه بگوییـم حضرت نمـي دانسـتند، آمدنـد و در 
سـاوه مریض شـدند، ایـن ها همه اش درسـت اسـت 
ولـی این هـا ظاهر کار اسـت. فرمودند قم کجاسـت؟ 
بـه قم تشـریف آوردنـد، هفـده روز در قـم، در آن بیت 
النـور بودنـد، بعـد هـم رحلـت فرمودنـد، همـه ایـن 
هـا درسـت اسـت، ولـي ایـن نیسـت! واقع این اسـت 
کـه حضـرت یك طـرح روشـني داشـتند بـا مأموریت 
مـي آمدنـد و مـي دانسـتند که بایـد بیاینـد و در قم هم 
بماننـد و کارشـان هـم در قـم روشـن اسـت، کارشـان 
ـِه«؛ یك واسـطه  عي لي فـي الَجنَّ

َ
این اسـت کـه »إشـف

هسـتند بـراي ایـن کـه مـردم را بـه امـام برسـانند، یک 

واسـه هسـتند بـرای ایـن کـه مؤمنین بـه خـداي متعال 
ِه«؛ شـفاعت در توحید  عي لي فـي الَجنَّ

َ
برسـند: »إشـف

یعنـي  جنـت  در  شـفاعت   
ً
اصـا اسـت،  والیـت  و 

ایـن؛ دسـت مـردم را بگیریم پـاك شـان کنیم، بـه امام 
شـان برسـانیم، از غیـر، پـاك شـوند، متصـل بـه امام و 

سرچشـمه طهـارت شـوند، تطهیرشـان کنیم.
ایـن، کار وجـود مقـدس فاطمـه ی معصومـه اسـت، 
معصومـه  فاطمـه  مقـدس  وجـود  شـئونات  از  یکـی 
ایـن اسـت. همـه معصومین واسـطه هدایت هسـتند، 
شـأني از هدایت شـان در اختیار وجـود مقدس فاطمه 
معصومه اسـت. ایشـان در یـك مقام قربي هسـتند که 
از ناحیـه هـر معصومـي اجـازه ی دسـتگیري دارنـد. 
لـذا حـرم ایشـان حـرم همـه معصومیـن اسـت. یکي 
از نکاتـي کـه قـم حـرم اهـل بیت اسـت شـاید همین 
اسـت کـه ایـن وجـود مقدس کـه واسـطه فیـض همه 
معصومیـن اسـت کـه فوق تصـور ما خیلي بـا عظمت 
و جالـت هسـتند در این جـا رحل اقامـت فرمودند و 
مـي دانسـتند براي چـه مأموریتي مـي آیند. بایـد بیایند 
و ایـن بـار عظیـم را بر دوش گرفتنـد و ایـن کار را دارند 
در عالـم انجـام مـی دهنـد. مأموریـت الهـي ایشـان 
اسـت، مأموریـت ایـن بزرگـواران کـه تعطیـل شـدني 
نیسـت. اآلن هـم همین طور اسـت، به همـه ما گفتند 

یید. بیا
ایـن مقـام چـه مقامـي اسـت کـه مکـرر از امـام جواد 
علیـه السـام نقل شـده اسـت کسـي ایشـان را زیارت 
ـِه«؛ ایـن، یعنـي  ـُه الَجنَّ

َ
هـا َوَجَبـت ل

ِّ
 ِبَحق

ً
کنـد »عاِرفـا

چـه؟ شـما بفرمایید! حـرف که نیسـت! یك کسـي در 
یـك مقامـي اسـت کـه اگـر زیارتـش کنیـد بهشـت بر 

شـما واجب مي شـود. بهشـت دار موحدین، مؤمنین و 
اهل طهارت اسـت. کسـي ایشـان را زیـارت کند جزء 
حلقـه موحدیـن، مطهریـن و مؤمنیـن اسـت، لـذا این 
حرمـي کـه در ایـن جا هسـت فـوق العاده بـا جالت 
و عظمـت اسـت. إن شـاء اللـه مـا باید تـاش کنیم از 
انـوار، فیوضاتـي، خیـرات و برکاتي که کـه در این حرم 
اسـت و در عالـم منتشـر مي شـود برخـوردار باشـیم. 
همـه فیوضاتـي که علمـاي شـیعه در طول ایـن قرن ها 
در ایـن شـهر داشـتند از بـرکات وجـود مقـدس فاطمه 
معصومـه سـام اللـه علیها اسـت، شـعاعي از برکات 
ایشـان اسـت کـه از ایـن طریـق در عالـم واقـع شـده 
اسـت و بخشـي از فیوضـات وجـود مقـدس فاطمـه 
معصومـه سـام الله علیها اسـت. در تاریخ نقل شـده 
اسـت حضـرت وارد قم شـدند کـه محل نـزول اجال 
شـان در منطقـه میر در خیابـان چهارمردان بـه نام بیت 
النـور حضـرت معـروف اسـت و هنوز هم باقي اسـت 
و طبـق نقـل تواریـخ بعد از هفـده روز کـه در قم بودند 
حضـرت رحلـت فرمودنـد و در همیـن موطنـي که ما 
وجـود مقـدس ایشـان را زیـارت مـي کنیم با احتـرام و 

جالـت به خاك سـپرده شـدند.
پی نوشت ها:

)1( التفسـیر المنسـوب إلی المام الحسـن العسکري 
علیه السـام، ص: 309

)2( الکافي )ط - السامیة(، ج 2، ص: 16
)3( المحاسن، ج 1، ص: 271

)4( تفسیر القمي، ج 2، ص: 371

مقام معیت تسلیم در اعامق 

و رسیدن به مقام شفاعت

آیت الله میرباقریآیت الله میرباقری
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گفت وگو »فکرت«-

با دکرت محمدحسن
قدیری ابیانه 

مدیر انجمن نخبگان جهان اسالم، عضو شورای 

بین امللل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی        

جذابیت های  جذابیت های تبدیل  تبدیل 
جنسی به ارزش اجتماعی، جنسی به ارزش اجتماعی، 
زنان  علیه  تبعیض  زنان عامل  علیه  تبعیض  عامل 
استاست

اســالم  	 نـگـرش  پیرامــون  بســیاری  تشــبهات 

در فـضـای مجــازی منتشــر می شــود  بــه زـنـان دائمــاً 

ـقـرار  شــبهات  ایــن  مـعـرض  در  ایرانــی  دـخـران  و 

ایــن ســخنان بی مایــه هســتند و  دارنــد. بســیاری از 

بــا کمــی مطالعــه برـطـرف می ـشـوند. امــا باتوجــه بــه 

ـشـرایط فعلــی و دامــن زدن رســانه های غیــر رســمی 

و صفحــات و کانال ـهـای مجــازی و شــخصیت های 

روز  آســتانه  در  و  بحــث  ایــن  بــه  اســالم  ضــد 

دخــر، گفت وگــوی وـیـژه ای بــا دکــر »محمدحســن 

جـهـان  نخبــگان  انجمــن  مدیــر  قدیری ابیانــه«، 

در  اـیـران  اســالمی  جمهــوری  سفیرســابق  اســالم، 

مکزیک و اسرالیا و نویسنده کتاب »زن در اسالم 

و غــرب« انجــام شــده تــا چنــد پرســش در ایــن زمینــه 

گیــرد: ـقـرار  بررســی  مــورد 
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تبدیل جذابیت های جنسی 

به ارزش اجتامعی، عامل 

تبعیض علیه زنان است

دکرتمحمد حسن قدیری ابیانهدکرتمحمد حسن قدیری ابیانه

ــور  	 ــام را چط ــگاه زن در اس ــرت: جای فک
ارزیابــی می کنیــد؟

خداونــد ابتــدا آدم و ســپس حــوا را بهتــر از آدم آفریــد. 
تبعیــض و ظلــم علیــه زنــان بحــث جدیــدی نیســت 
ــد  ــت از زن بای ــرای صحب ــخ دارد. ب ــه در تاری و ریش
ــام  ــرد. در اس ــت ک ــم صحب ــرد و زن ه ــط م از رواب
روابــط زناشــویی، یــک ضــرورت بیولوژیک و انســانی 
محســوب می شــود. بــه همیــن دلیــل، پیامبــر اســام 
می فرمایــد: ازدواج نیمــی از ایمــان اســت. حــق 
ــودن  ــذا جذاب ب ــت؛ ل ــور اس ــز همینط ــردن نی لذت ب
از نظــر فیزیکــی بــرای مــرد و زن یــک نعمــت الهــی 
محســوب می گــردد. البتــه ایــن جذابیــت در اســام، 
ــه  ــد ب ــت و نبای ــویی اس ــوت زناش ــک ارزش در خل ی
ــه  ــود. ب ــل ش ــاری تبدی ــی و تج ــک ارزش اجتماع ی
همیــن دلیــل اســت کــه زنــان مســلمان، خودشــان را 
در خانــه نمی پوشــانند. بــه همیــن دلیــل اگــر خانمــی 
ــن  ــه جذاب تری ــود را ب ــرش، خ ــا همس ــوت ب در خل
ــن  ــا جذاب تری ــز ب ــرد نی ــن درآورد، و م ــت ممک حال
ــد،  ــدا کن ــور پی ــرش حض ــزد همس ــن ن ــت ممک حال
لذت آفرینــی  همدیگــر  بــرای  کننــد  تــاش  و 
ولــی  می کننــد.  دریافــت  الهــی  پــاداش  کننــد، 
ــت  ــد جذابی ــوند، نبای ــارج می ش ــه خ ــی از خان وقت
کننــد. نمایــان  را  جسمی شــان  و  فیزیکــی 
نــه مــرد و نــه زن در اســام حــق ندارنــد بــا جذابیــت 
نظــر  از  جســمی وارد روابــط اجتماعــی شــوند. 
ــا  ــی ی ــه زیبای ــک زن ب ــی ی ــام، ارزش اجتماع اس
مــوارد این چنینــی نیســت، بلکــه بــه دانایــی و ایمانــش 
بســتگی دارد. بــه وزن و رنــگ و نژادش بســتگی ندارد، 

ــه اقدامــات انســانی، اجتماعــی و سیاســی او  بلکــه ب
بســتگی دارد. مــا ایــن را توهیــِن بــه زن تلقــی می کنیم 
ــش  ــه نمای ــا ب ــراه و کااله ــروش تلفن هم ــرای ف ــه ب ک
انــدام زنــان روی بیاورنــد. ایــن توهیــن بــه زن اســت 
کــه اگــر بخواهــد در جایــی کار کنــد، مجبــور باشــد 
انــدام خــود را بــه نمایــش بگــذارد. اگــر جذابیت هــای 
ــل  ــد، عام ــاری باش ــا تج ــی ی ــی ارزش اجتماع جنس
تبعیــض اســت؛ چــون کســی کــه فاقــد ایــن جذابیــت 
ــد.  ــت می ده ــا را از دس ــی از فرصت ه ــد، خیل باش
بــه همیــن دلیــل در اســام پورنوگرافــی ممنوع اســت.
مــا تفــاوت بیــن زن و مــرد را در خلقت بشــر می دانیم. 
نمی تــوان تفــاوت بیــن ایــن رو را نفــی کــرد. زن 
اســت کــه می توانــد مــادر باشــد، لــذا نیازهــای خــود 
ــا  ــی چیزه ــه در خیل ــردان. البت ــاوت از م را دارد، متف
ــه هــم هســتند و در برخــی چیزهــا هــم  هــم شــبیه ب
ــه  ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت ــتند؛ ام ــاوت هس متف
زن و مــرد مکمــل یــک دیگرنــد. لــذا زنــان در ایــران 
ــا  ــد، ام ــت کار کنن ــد نیمه وق ــد، می توانن ــر بخواهن اگ
مــردان ایــن حــق را ندارنــد. بــرای اینکــه زن، فرزنــد و 
نیازهــای دیگــری دارد. او می توانــد خــودش تصمیــم 
بگیــرد کــه نیمه وقــت کار کنــد. بــه همیــن دلیــل مــا 
از حقــوق برابــر صحبــت نمی کنیــم، بلکــه از عدالــت 
در حقــوق صحبــت می کنیــم و ایــن تفاوت هــا را 
لحــاظ می کنیــم. لحــاظ  نکــردن و نادیده گرفتــن 
ــردن،  ــری صحبت ک  از براب

ً
ــا ــا و مطلق ــن تفاوت ه ای

یعنــی مــرد نبایــد مســئولیت هزینه هــای خانــواده را بر 
عهــده داشــته باشــد، چراکــه بــا برابــری مغایــرت دارد.
در اســام اگــر جنگــی ضــرورت پیــدا کــرد، وظیفــه

زن در  	 نــه  مــرد و  جذابیــت  نــه  بــا  ندارنــد  حــق  اســالم 
اجتماعــی  روابــط  وارد  جســمی 
ارزش  اســالم،  نظــر  از  ـشـوند. 
اجتماعی یک زن به زیبایی یا موارد 
این چنینــی نیســت، بلکــه بــه دانایــی 
و ایمانــش بســتگی دارد. بــه وزن و 
رنگ و نژادش بستگی ندارد، بلکه 
بــه اقدامــات انســانی، اجتماعــی و 
ایــن  مــا  دارد.  بســتگی  او  سیاســی 
را توهیــِن بــه زن تلقــی می کنیــم کــه 
کاالهــا  و  تلفن هـمـراه  فــروش  ـبـرای 
به نمایش اندام زنان روی بیاورند. 
اگــر  کــه  اســت  زن  بــه  توهیــن  ایــن 
بخواهــد در جایــی کار کنــد، مجبــور 
نمایــش  بــه  را  خــود  انــدام  باشــد 

بگــذارد.
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ــن  ــه همی ــوند. ب ــر ش ــه در آن حاض ــت ک ــردان اس  م
دلیــل اســت کــه دوره ســربازی بــرای زنان نیســت، اما 
بــرای مــردان اجبــاری اســت. ولی اگــر زنــان بخواهند 
در دســتگاه نظامــی خدمــت کننــد، می تواننــد از 
طریــق ســاز و کار تعییــن شــده وارد ایــن حــوزه 
ــد.  ــور کن ــا را مجب ــد آن ه ــس نمی توان ــوند. هیچک ش
لــذا ایــن تفــاوت را بــه رســمیت نشــناختن و حقــوق 
خــاص و متفــاوت بــرای زن هــا طلب نکــردن، و فقــط 
از برابــری صحبت کــردن، بــه نفــع زنــان نیســت. 
همیشــه بایــد ایــن تفاوت هــا را در نظــر داشــت.

ســاعت  یــک  می فرمایــد:  )ص(  اســام  پیامبــر 
عدالــت، بهتــر از 70 ســال عبــادت اســت. ایــن 
ــرد،  ــال ک ــه اعم ــا هم ــه ب ــد در رابط ــت را بای عدال
ــن  ــر همچنی ــودکان. پیامب ــان و ک ــوص زن ــه خص ب
ــا  ــا آن ه ــتند، ب ــه گل هس ــبیه ب ــان ش ــد: زن می فرماین
ــل  ــه قب ــه اینک ــر ن ــد. مگ ــار نکنی ــونت رفت ــا خش ب
زنده به گــور  را  کــودکاِن دختــر  اســام،  از ظهــور 
می کردنــد؟ از نظــر آن هــا داشــتن دختــر ننــگ 
ــن  ــام ای ــا اس ــد. ام ــوب می ش ــواده محس ــرای خان ب
ــد:  ــا فرمودن ــر م ــرد. پیامب ــن ب ــط را از بی ــرش غل نگ
پســران نعمت هــای خداونــد هســتند و دختــران 
نتیجــه رحمــت و بخشــندگی خداونــد هســتند.

فکــرت: عــده ای بــدون اطاعــی از نگرش  	
ــه  ــروی کورکوران ــا پی ــه زن، و ب ــام ب ــی اس واقع
از غربی هــا، مدعــی هســتند کــه در اســام 
 در ایــن 

ً
شــرایط ظلــم بــه زنــان وجــود دارد. لطفــا

ــد. ــح دهی ــوص توضی خص

ببینیــد، ظلــم علیــه زن، فقــط ظلــم علیــه زن نیســت؛ 
مــردی کــه بــه همســرش ظلــم می کنــد، بــه خــودش 
هــم ظلــم می کنــد. مــرد و زن بایــد یــک زندگی ســالم 
باهــم داشــته باشــند. ظلــم بــه دیگــری ظلــم بــه خــود 
اســت. بــرای اینکــه ارزشــی را کــه در احتــرام بــه زنــان 
بایــد داشــته باشــد از دســت می دهــد. امیرالمؤمنیــن 
ــریک  ــر ش ــم را بپذی ــه ظل ــی ک ــد: کس )ع( می فرماین
ــم  ــد ظل ــق دارن ــه ح ــلمان ن ــک مس ــت. ی ــم اس ظال
ــی کــه  ــا، زنان ــه نظــر م ــرد. ب ــم را بپذی ــه ظل ــد و ن کن
می پذیرنــد بــا جذابیــت جنسی شــان وارد روابــط 
اجتماعــی و تجــاری شــوند، شــریک کســانی هســتند 
ــد. ــرار می دهن ــتفاده ق ــوء اس ــورد س ــا را م ــه آن ه ک
اســام طرفــدار ارضــاء جنســی در روابــط زناشــویی و 
پرهیــز از تحریــک جنســی در روابط اجتماعی اســت. 
وقتــی تحریک جنســی وجــود داشــته باشــد در نتیجه، 
تجــاوز هــم وجــود دارد. تجــاوز هــم در واقــع ظلــم به 
زنــان اســت. در ایــران که یک کشــور اســامی اســت، 
اگــر در یــک شــهری بــا جمعیــت یــک میلیــون نفری، 
ــرد،  ــورت بگی ــاوز ص ــک تج ــال، ی ــک س ــول ی در ط
فاجعــه ای بــزرگ محســوب می شــود. امــا وقتــی 
ــا برخــی کشــورهای غربــی مقایســه  ایــن مســئله را ب
ــت. ــاوت اس  متف

ً
ــا ــرا کام ــم ماج ــم، می بینی می کنی

در برخــی از کشــورها بــه زنــان اجــازه می دهنــد 
کــه هــر طــور بخواهنــد از خانــه خــارج شــوند. 
و  جامعــه  در  همجنس گرایــی  می دهنــد  اجــازه 
ــان وجــود داشــته باشــد. امــا یــک  ــان مــردان و زن می
زن حــق نــدارد اندامــش را در معــرض دیــد عمومــی 
قــرار ندهــد. در فرانســه اگــر دانش آمــوزان دختــر 
ــق  ــد، ح ــش بگذارن ــه نمای ــان را ب ــد اندامش نخواهن

نتیجــه،  وقتی تحریک جنسی  	 در  باشــد  داشــته  وجــود 
تجــاوز هــم وجــود دارد. تجــاوز هــم 
در  اســت.  زـنـان  بــه  ظلــم  واقــع  در 
ایران که یک کشــور اســالمی اســت، 
اگــر در یــک شــهری بــا جمعیــت یــک 
میلیــون نفــری، در ـطـول یــک ســال، 
یک تجاوز صورت بگیرد، فاجعه ای 
بــزرگ محـسـوب می شــود. امــا وقتــی 
بــا برخــی کشــورهای  ایــن مســئله را 
غربــی مقایســه می کنیــم، می بینیــم 
در  اســت.  متفــاوت  کامــالً  ماـجـرا 
اجــازه  زـنـان  بــه  کشــورها  از  برخــی 
از  بخواهنــد  طــور  هــر  کــه  می دهنــد 
خانــه خــارج ـشـوند. اجــازه می دهنــد 
همجنس گرایــی در جامعــه و مـیـان 
مــردان و زـنـان وجــود داشــته باشــد. 
اندامــش را  نــدارد  حــق  زن  یــک  امــا 
در معــرض دیــد عمومــی قــرار ندهــد. 
در فرانســه اگــر دانش آمــوزان دخــر 
نمایــش  بــه  را  اندامـشـان  نخواهنــد 
را  مدرســه  بــه  رفــن  حــق  بگذارنــد، 
حــق  و  می ـشـوند  اـخـراج  ندارنــد؛ 
هــم  کار  حــق  ندارنــد،  تحصیــل 

ندارنــد.
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رفتــن بــه مدرســه را ندارنــد؛ اخــراج می شــوند و حــق 
تحصیــل ندارنــد، حــق کار هــم ندارنــد. آیــا ایــن ظلم 
ــی وجــود دارد؟  ــان نیســت کــه در جوامــع غرب ــه زن ب
ــن  ــرد، از ای ــی می ک ــروز زندگ ــدس ام ــم مق ــر مری اگ
ــنیده ایم  ــز نش ــود! هرگ ــروم ب ــه مح ــوق در فرانس حق
ــه  ــه برعلی ــرب ک ــان در غ ــدار زن ــازمان های طرف س
تبعیــض صحبــت می کننــد،  از حقــوق زنــان مســلمان 
در دفــاع از عــدم نمایــش اندامشــان دفــاع کننــد. ایــن 
ــا  ــه غربی ه ــت ک ــان اس ــوق زن ــاع از حق ــور دف چط
می کننــد؟ صحبــت  آن  از  آنــان،  دنباله هــای  و 

فکــرت: در خصــوص مســئله زنــان در  	
اســام شــبهات بســیاری وجــود دارد کــه یکــی از 
آن هــا بحــث امــکان ازدواج مــرد با چند زن اســت، 
 
ً
کــه ایــن را ظلــم بــه حقــوق زنــان می داننــد. لطفــا

در ایــن خصــوص توضیــح دهیــد.

ــردان  ــد از م ــی، دو درص ــان یک ــت زن  جمعی
ً
ــوال معم

ــا  ــل مهاجرت ه ــع مث ــی مواق ــت. در برخ ــتر اس بیش
و جنگ هــا هــم تفــاوت بیشــتر خواهــد بــود. در 
برخــی از کشــورهای آمریــکای التیــن تعــداد زن هــا، 
ــا  ــاال ب ــت. ح ــردان اس ــتر از م ــر بیش ــا نف میلیون ه
ــه اینکــه روابــط زناشــویی یــک حــق اســت،  توجــه ب
ایــن تعــداد مــازاد، ایــن میلیون هــا زن چــه بایــد 
ــه تعــدد زوجــات  ــر اســاس کاتولیسیســم، ن ــد؟ ب کنن
ــد  ــا می توانن ــن این ه ــاق. بنابرای ــه ط ــود دارد و ن وج
ــرد  ــه مج ــرای همیش ــا ب ــوند ی ــی ش ــران روحان خواه
بماننــد و هرگــز مــادر نشــوند. ایــن بــا حقــوق زن برای 
ــق نیســت.  ــرای مادرشــدن منطب ــط زناشــویی و ب رواب

ــات  ــدد زوج ــی تع ــون مدن ــاس قان ــر اس ــرب، ب در غ
ــن  ــود دارد. بنابرای ــاق وج ــی ط ــد، ول ــود ندارن وج
ــد  ــاق دهن ــود را ط ــان خ ــرد، زن ــا م ــر میلیون ه اگ
می تواننــد بــا زنــان مجــرد ازدواج کننــد. در این نــوع از 
جوامــع، مســئله مــادران و زنــان مطلقــه پیــش می آیــد. 
ــد  ــت ازدواج کن ــه نمی توانس ــی ک ــرای کس ــئله ب مس
حــل می شــود، ولــی بــرای زنانــی کــه شــوهر داشــتند 
ــود. ــاد می ش ــکل ایج ــتند، مش ــه هس ــاال مطلق و ح

ــود  ــکل وج ــن مش ــرای ای ــل ب ــک راه ح ــام ی در اس
ــرای  ــه فقــط ب دارد کــه آن تعــدد زوجــات اســت؛ البت
مــردان اســت و نــه بــرای زنــان. تعــدد زوجــاِت مــردان 
را یــک حــق و آزادی بــرای زنــان بــه شــمار می آوریــم 
ــرا زن  ــم. چ ــض می دانی ــد تبعی ــل ض ــک عم و آن را ی
نمی توانــد بیــش از یــک شــوهر داشــته باشــد؟ چــون 
ــه  ــت ک ــم اس ــه مه ــرای اینک ــت و ب ــی تر اس احساس
مشــخص باشــد چــه کســی پــدر فرزنــد اســت. پــدر، 
مــادر و جامعــه بایــد بداننــد پــدر ایــن فرزنــد کیســت. 
در نتیجــه فقــط مــرد می توانــد بیــش از یــک زن داشــته 
باشــد، آن هــم تا چهــار زن. ولــی زن مجبور بــه ازدواج 
نیســت؛ نــه بــا مجــرد، نه بــا متأهــل. البتــه بــه انتخاب 
و تصمیــم خــودش می توانــد بــا مــرد مجــرد یــا 
متأهــل ازدواج کنــد. در اســام فقــط زن اگــر خــودش 
ــذا  ــل را دارد. ل ــرد متأه ــا م ــق ازدواج ب ــد، ح بخواه
ــود. در  ــوب می ش ــان محس ــرای زن ــق ب ــک ح ــن ی ای
حالــی کــه زنــان در غــرب ایــن حــق و آزادی را ندارند، 
ــئولیت،  ــدون مس ــوق و ب ــدون حق ــد ب ــی می توانن ول
ــای  ــرب خانه ه ــند. در غ ــل باش ــراد متأه ــوقه اف معش
کوچکــی مخصــوص معشــوقه ها وجــود دارد. امــا در 

ــک زن ازدواج  ــش از ی ــا بی ــرد ب ــک م ــر ی ــام، اگ اس
ــد  ــاوی برخوردارن ــوق مس ــا از حق ــه زن ه ــد، هم کن
ــدارد.  ــود ن ــان وج ــا و فرزندانش ــن آن  ه ــی بی و تبعیض
ــد  ــد، بای ــک زن ازدواج کن ــش از ی ــا بی ــردی ب ــر م اگ
ــد. ــاص ده ــاوی اختص ــور مس ــه ط ــز را ب ــه چی هم
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و  	 زـنـان  مســائل  بــه  مربــوط  شــبهات  و  مباحــث  مـیـان  از 

از  بیــش  اخیــر  ســال های  کــه  موضوعاتــی  از  یکــی  خاـنـواده، 

ســایر مباحــث در ســطح جامعــه فراگیــر شــده و موجــب جنجــال 

آفرینــی رســانه ای گردیــده، مســائل مربــوط بــه قوانیــن حجــاب 

در کشــور اســت کــه تحــت عنــوان »حجــاب اجبــاری« بــکار گرفتــه 

ـبـرای  پرچــم اعراضــی  کــه می ـتـوان آن را  می شــود.این مســاله 

اغلــب مســائل زـنـان توســط مخالـفـان حجــاب قانونــی ـنـام بــرد، 

در برهه هــای مختلــف همــراه بــا هــر مســئله ای از مســائل مربــوط 

بــه زـنـان در کشــور مجــددا احیــا شــده و توســط پیــاده نظام ـهـای 

تــا  اســت،  گردیــده  عوام فریبــی  موجــب  جبهــه رقیــب  رســانه ای 

جایــی کــه توانســته اند عــده ای از معتقدیــن بــه حجــاب ـشـرعی 

را بــا خــود هـمـراه و شــعار آزادی حجــاب را پررنــگ کنند.لــذا بــر 

آن شــدیم بــا نگاهــی نــو بــه مســئله ی قانونــی حجــاب در کشــور، 

ضرورت الزام آن را از جنبه های مختلف بررسی کرده و پاسخ 

بــه شــبهات مربــوط بــه آن را در گفتگــو بــا یکــی از کارشناـسـان 

حجــاب و عفــاف حجــت االســالم و املســلمین ســیدنژاد، پاســخ 

گوییــم. در ادامــه بــه گفــت و گــو پیرامــون ایــن موضــوع خواهیــم 

پرداخــت:

گفت وگوی
اختصاصی
»فـــــــــــــــــــــــــــکرت«

با  حجت االسالم 
سید عباس سیدنژاد

کارشناس عفاف و 

حجاب و استاد حوزه 

با موضوع  
عفاف و حجاب

تهیه و تنظیم: گروه فاطمیه 

)فاطمه داداشی( 

»اجبار در حجاب« یا »اجبار در حجاب« یا 
»الزام در حجاب«، پاسخ »الزام در حجاب«، پاسخ 

کدام است؟کدام است؟
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بحــث  	 در  اجبــار  و  اـلـزام  تفــاوت  فـکـرت: 

چیســت؟ حجــاب 

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ناگزیــر بایــد هــر یــک از 
دو واژه الــزام و اجبــار را معنــی کــرده و توضیــح دهیــم.
ــت. ــن  اس ــی و آهنگی ــار روان ــاوت ب ــئله اول؛ تف مس
ــر  ــدن کاری ب ــی الزم  گردانی ــه معن ــت ب ــزام در لغ ال
عهــده خــود یــا غیــر اســت. اگرچــه ایــن لغــت بیشــتر 
بــرای الــزام و عهــده دار کــردن کاری برعهــده دیگــری 
ــتن کاری  ــزام داش ــی ال ــود ول ــی ش ــرده م ــه کار ب ب
ــت. ــرف نیس ــل و ع ــاف عق ــرد، خ ــود ف ــده خ برعه
ــزام  ــار هــم چیــزی شــبیه معنــی ال معنــی لغــوی اجب
اســت و تفــاوت چندانــی نــدارد. اهــل لغــت و ادبیــات 
ایــن دو کلمــه را متــرادف هــم می داننــد؛ امــا بــه خاطر 
مــواد بــه کاررفتــه در ایــن کلمــه یعنــی »ج.ب.ر« خود 
بــه خــود در مقابــل کلمــه »اختیــار« قــرار مــی گیــرد 
ــد. ــدیدتر می کن ــای آن را ش ــی معن ــار روان ــی ب و کم
وقتــی  کلمــات  از  برخــی  کلــی  طــور  بــه 
می گیرنــد،  قــرار  متضــادش  کلمــه  درکنــار 
می کننــد. پیــدا  کاملتــری  معنــی 
گاهــی فــردی را مخاطــب قــرار داده و بــه او می گوییــم 
»الزم اســت آن کار را انجــام دهــی« ولــی گاهــی 
می گوییــم« تــو مجبــوری آن کار را انجــام دهــی« 
ــه  ــی دو جمل ــد معن ــه می کنی ــه ماحظ ــور ک همانط
ــدیدتر  ــه دوم ش ــی جمل ــی بارمعنای ــت ول ــی اس یک
اســت و ممکــن اســت مخاطــب را بــه واکنــش وادارد. 
مثــا تصــور کنیــد بابــت هــر کار الزمــی کــه انســان 
انجــام می دهــد کلمــه اجبــار اضافــه شــود، چــه 
پیامــی خواهــد داشــت؟ مثــا در ســنخ آمــوزش 

ــم  ــه بگویی ــاری، در ســنخ تغذی ــم مدرســه اجب بگویی
غــذا خــوردن اجبــاری، بــرای درمــان بگوییــم داروی 
ــه  ــا ب ــن کاره ــه ای ــذا... هم ــی ه ــس عل ــاری و ق اجب
نوعــی اجبــاری اســت ولــی تــا حــاال دیــده ایــم کســی 
ــن  ــد؟ ای ــر اســتفاده کن ــور زی ــرای ام ــن پســوند را ب ای
ــار  ــه از ب ــت ک ــی اس ــایل دین ــان مس ــیطنت مخالف ش
روانــی کلمــه ســوء اســتفاده می کننــد. اگــر خاطرتــان 
ــه  ــه ب ــی ک ــه کس ــر ب ــال های اخی ــن س ــا همی ــد ت باش
می گفتنــد  می رفــت  ســربازی  مقــدس  خدمــت 
»ســرباز وظیفــه« ولــی بــرای اینکــه کشــور را در 

حــوزه امنیــت وارد چالــش کننــد مدت هاســت از واژه 
ــت  ــلم اس ــد. مس ــتفاده می کنن ــاری اس ــت اجب خدم
ــدارد. ــی ن ــچ جوان ــرای هی ــایندی ب ــی خوش ــار روان ب
مســئله دوم: محــِل بــه کار بــردن ایــن دو کلمــه اســت.
اگــر کمــی در ادبیــات رســاله های عملیــه دقــت کنیــم 
ــا  ــف را ب ــب مکل ــم واج ــد حک ــع تقلی ــوال مرج معم
کلمــه »بایــد« تعریــف می کننــد؛ یعنــی لــزوِم انجــام 
ــن عمــل، چــون  ــار انجــام چنی ــه اجب ــان عمــل، ن ف
ــرض  ــض غ ــث نق ــار باع ــوارد اجب ــیاری از م در بس
می شــود چــرا کــه اجبــار در بســیاری از عبــادات 

»اجبار در حجاب« یا »الزام »اجبار در حجاب« یا »الزام 

در حجاب«، پاسخ کدام در حجاب«، پاسخ کدام 

است؟است؟

حجت االسالم سید عباس حجت االسالم سید عباس 

سیدنژادسیدنژاد
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باعــث بطــان آن می شــود. مثــا مجبــور کردن کســی 
بــه گرفتــن وضــو یــا فریضــه الهــی کــه وی هیــچ نیــت 
و قصــد خاصــی از روی اختبــار بــرای انجــام آن ندارد.

ــدم  ــرآن واژه »ع ــه ق ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــاید ب ش
اکــراه« را در دیــن بــه کار بــرده اســت؛ چــرا کــه 
ــس  ــت، پ ــه اس ــن را پذیرفت ــکام دی ــود اح ــف خ مکل
اجبــار و اکــراه بــرای انجــام تکالیــف شــرعی در 
ــن  ــل دی ــون اص ــی چ ــدارد ول ــی ن ــا معنای ــن ج ای
ــی را  ــود کس ــت، نمی ش ــادی اس ــئله اعتق ــک مس ی
ــرد. ــادی ک ــئله اعتق ــک مس ــن  ی ــه پذیرفت ــور ب مجب

ــتفاده  ــه اس ــد ک ــن ش ــا روش ــل کام ــن تفصی ــا ای ب
ــی  ــن یعن ــال دی ــی از اعم ــرای یک ــار ب از واژه ی اجب
ــی اگــر کســی اســام  ــی اســت؛ یعن حجــاب بی معن
ــام  ــف اس ــام تکالی ــه انج ــف ب ــس مکل ــه پ را پذیرفت
ــده  ــد ش ــیع قی ــام و تش ــن دراس ــرای همی ــت. ب اس
ــد  ــت و تقلی ــی اس ــن« تحقیق ــول دی ــه »اص ــت ک اس
ــدر  ــد آنق ــان بای ــی انس ــت. یعن ــز نیس ــول جای در اص
ــرد. ــام را بپذی ــب اس ــل و قل ــا عق ــا ب ــد ت ــق کن تحقی

ــن دو  ــردن ای ــه کار ب ــه ب ــه ب ــا توج ــوم: ب ــئله س مس
کلمــه در حجــاب و طــرح شــبهات پیرامــون آن، 
ــت  ــرار اس ــه ق ــد ک ــن باش ــان روش ــد اول هدف م بای
ــخ  ــب پاس ــر و مکت ــدام منظ ــاب را از ک ــئله حج مس
لیبرالیســم  نــگاه  از  مســئله  نمی شــود  دهیــم؟ 
آن داده  پاســخ  نــگاه اســامی  از  و  مطــرح شــود 
ــورد  ــی م ــخش را دارد ول ــام پاس ــه اس ــود. اگرچ ش
در  آب  مثــل  و  نمی گیــرد  قــرار  فــرد  آن  قبــول 
هــاون کوفتــن اســت؛مثا طــرح ایــن ســوال کــه
» آیــا حقــوق و قوانیــن مدنــی در نظــام اســامی

ــر؟« ــا خی ــت ی ــام اس ــی اس ــکام اجتماع ــع اح  تاب
بــد نیســت بــه اصــل چهــارم قانــون اساســی اشــاره ای 
داشــته باشــیم. در ایــن اصــل آمــده؛ »کلیــه قوانیــن و 
ــادی،اداری،  ــی، اقتص ــی، مال ــی، جزائ ــررات مدن مق
بایــد  اینهــا  غیــر  و  نظامــی، سیاســی  فرهنگــی، 
ــر  ــل ب ــن اص ــد. ای ــامی باش ــن اس ــاس موازی براس
اطــاق یــا عمــوم همــه اصــول قانــون اساســی و 
ــخیص  ــت و تش ــم اس ــر حاک ــررات دیگ ــن و مق قوانی
ــت.« ــان اس ــورای نگهب ــای ش ــده فقه ــر برعه ــن ام ای
اساســا اســامی بــودن یــک نظــام و حکومــت، 
ــه آن  ــد ک ــته باش ــد داش ــن نمی توان ــز ای ــی ج معنای
حکومــت درصــدد پیــاده کــردن احــکام اســام 
ــی  ــون اساس ــه در قان ــت ک ــی اس ــن مطلب ــد و ای باش
جمهــوری اســامی بــدان تصریــح شــده اســت.
پــس جــای بحثــی باقــی نمی ماند کــه نظــام جمهوری 
اســامی موظــف اســت قانــون حجــاب در اســام را 
کــه یــک قانــون مدنــی بــرای پوشــش زنــان اســت بــه 
عنــوان یــک قانــون بــه رســمیت بشناســد و اگــر کســی 
فقــط کمــی در مبانــی قوانیــن اســامی و حــوزه زنــان و 
مــردان و روابــط بیــن آنــان تامــل کنــد و آگاهــی نســبی 
داشــته باشــد، درمی یابــد کــه مســاله حجاب، از ســنخ 
مباحــث حقــوق مدنــی؛ و احکامــی همچــون حکــم 
زنــا و لــواط، در زمــره قوانیــن مربــوط بــه حقــوق جــزا 
)کیفــری( می باشــند؛ و اتفاقــا قوانیــن نظــام جمهــوری 
اســامی هــم بــر همیــن اســاس تدویــن شــده اســت.
پــس همانطــور کــه گفتــم اول بایــد ببینیــم مخاطــب 
ــام  ــه اس ــت ک ــی اس ــر کس ــت؛ اگ ــا کیس ــث م بح
ــادی  ــی اعتق ــول دارد ول ــکام آن را قب ــن و اح را و قوانی

بــا  دقــت داشــته باشــیم دشــمن دو  	 مخالفــت  ـبـرای  هماهنــگ  و  همســو  تــالش 
ارائــه ی  حجــاب اســالمی انـجـام می دهــد. اولــی 
الگوهای رفتاری هنجارشکن برای توده مردم با 
اســتفاده از کلماتــی کــه بــار روانــی عوام پســند و 
منزجرکننده دارد؛ و دوم همراه کردن خواص. 
ـبـرای  زیــادی  عالقــه  ـخـواص  داننــد  مــی  آنهــا 
محبوب شدن بین مردم دارند و برای شهرت و 
محبوبیت هرکاری را می کنند؛ پس در تالشند 
از ایــن حربــه اســتفاده کــرده و آن هــا را بــا خــود 

می کننــد. هـمـراه 

»اجبار در حجاب« یا »الزام »اجبار در حجاب« یا »الزام 

در حجاب«، پاسخ کدام در حجاب«، پاسخ کدام 

است؟است؟

حجت االسالم سید عباس حجت االسالم سید عباس 

سیدنژادسیدنژاد
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بــه الــزام حجــاب در حکومــت اســامی نــدارد، 
مســلما بــا همیــن مقدمــات اندکــی کــه گفتــه 
شــد بــه فکــر فــرو مــی رود؛ ولــی اگــر کســی 
ــخت  ــدارد، س ــول ن ــام را قب ــن اس ــه قوانی ــد ک باش
وارد گفتگــو شــد.  او  بــا  منظــر  ایــن  بــا  اســت 
ــه در  ــیم ک ــل باش ــر قای ــاف، اگ ــن اوص ــا ای ــس ب پ
ــی  ــوع اســت و از طرف ــار و اکــراه ممن ــادات، اجب اعتق
 

ِ
قابــل باشــیم کــه وظیفــه ی حکومــت اســامی وضــع
قوانیــن رعایــت احــکام اســامی اســت، خود بــه خود 
ــود. ــن می ش ــزام جایگزی ــذف و واژه ال ــار ح واژه اجب

بــا  	 معتقدیــن  از  برخــی  ـچـرا  پــس  فـکـرت: 

دارنــد؟ مشــکل  آن  اـلـزام  و  حجــاب  قانــون 

آدم هــا  ذهنیــت  کــه  شــده  باعــث  علــت  دو 
بیشــتر  ایــن  و  باشــد  نادرســت  الــزام  واژه  از 
اعتقــادی. نــه  دارد  اجتماعــی  و  روانــی  بــار 
ایــن  در  ســلیقه ها  القــا  و  تندروی هــا  اول  علــت 
حــوزه اســت. بایــد اعتــراف کنیــم برخــی بــدون 
توجــه بــه مضامیــن امــر بــه معــروف و نهــی از 
ــات  ــل و مقدم ــه مراح ــی ب ــم کاف ــدم عل ــر و ع منک
از  برخــی  تــا حتــی  باعــث شــدند  آن  اصــول  و 
متدینیــن بــه واژه الــزام حساســیت نشــان دهنــد. 
ــرای  ــر را ب ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــام ام اس
ضمانــت اجرایــی احــکام الهــی کــه همانــا مطالبــه ی 
مومنیــن اســت، وضــع کــرده  و ایــن یکــی از جلوه های 
ــفانه  ــی متاس ــت؛ ول ــامی اس ــت اس ــای حکوم زیب
ــن  ــی، ممک ــه ی اله ــن فریض ــه ای ــت ب ــل نادرس عم
اســت باعــث حــذف قوانیــن الهــی در جامعــه شــود.

فکرت: ممکن است بفرمایید چه برخورد  	

نادرستی انجام شده است؟

ــری و  ــات کیف ــرای تخلف ــم، ب ــد حکی ــد خداون ببینی
جزایــی کــه گفتیــم، تنبیــه و احــکام خاصــی دارد 
ــد آن  ــن آن می توانن ــرع و ضابطی ــم ش ــط حاک ــه فق ک
ــال  ــه ای درقب ــردم وظیف ــد و م ــرا کنن ــاب و اج را انتخ
ــد حاکــم شــرع وارد  ــا. اینجــا بای ــد زن ــد مانن آن ندارن
ــاهد  ــم ش ــوز ه ــا هن ــفانه م ــا متاس ــود ام ــل ش عم
برخوردهــای جزایــی توســط افــراد غیرضابــط هســتیم. 
اوال بدحجابــی همانطــور کــه  گفتیــم تخلــف کیفــری 
ــا  ــی اســت. ثانی ــی نیســت و یــک مســئله مدن و جزای
در مســئله ی مدنــی مــا مجــاز بــه برخوردهــای کیفــری 

و جزایــی نیســتیم مگــر اینکــه حاکــم شــرع و ضابــط 
ــل  ــک عم ــل، ی ــان عم ــد ف ــخیص ده ــی تش قضای
کیفــری بوده اســت. امــا همیــن برخوردهای ســلیقه ای 
ــوند   ــاس ش ــزام حس ــه واژه ال ــردم ب ــده م ــث ش باع
و آن را مخالــف آزادی مدنــی خــود تلقــی کننــد.
ــزام  ــه واژه ال ــت ب ــت نادرس ــاد ذهنی ــت دوم از ایج عل
در حجــاب، رفتــار هنجارشــکنانه ی مخالفــان حجاب 
ــه  ــت ک ــی اس ــک بدحجاب ــد ی ــی در ح ــت؛ گاه اس
ــانی  و  ــر لس ــناس، تذک ــه ش ــا وظیف ــن ی ــراد متدی اف
ــا  ــن ج ــه همی ــئله ب ــد و مس ــی می کنن ــه اخاق توصی
ختــم مــی شــود، ولــی گاهــی از ایــن حــد فراتــر رفتــه 
و باعــث ناهنجــاری جــدی در اجتمــاع می شــود 
ــه  ــن و پلیــس و آگاهــی ب ــای ضابطی ــه ناچــار پ کــه ب
ــئله  ــر مس ــی اگ ــا حت ــود. اینج ــیده می ش ــط کش وس
صرفــا ظاهــر هنجارشــکنانه ی افــراد نباشــد کــه 
ــمنان  ــه دش ــا مداخل ــه ب ــاب جامع ــی بازت ــت، ول نیس
ــانه ای،  آن  ــای رس ــک ه ــد و تکنی ــانه های معان و رس
ــدد  ــرده و مج ــاب ک ــزام حج ــون ال ــه قان ــط ب را مرتب
ــود. ــاس می ش ــزام حس ــه ال ــبت ب ــردم نس ــت م ذهنی

و  	 اـلـزام  بیــن  شــما  کــه  اینگونــه  فـکـرت: 

اجبــار فــرق قایــل هســتید، بنظرـتـان دلیــل عــدم 

چیســت؟ اـلـزام  کلمــه  از  مخالـفـان  اســتفاده 

ــد  ــی می دانن ــه خوب ــا ب ــت؛ آنه ــن اس ــخ روش پاس
شــوند  علمــی  گــرداب  ایــن  وارد  نبایــد  کــه 
وارد  را  حجــاب  مدافعــان  مقابــل  طــرف  از  و 
آنهــا  می کننــد.  باخــت   – باخــت  بــازی  یــک 
را  مخاطــب  »اجبــار«،  واژه  روی  پافشــاری  بــا 

بــه معــروف و نهــی  بایــد اعــراف کنیــم برخــی بــدون  	 بــه مضامیــن امــر  توجــه 
و  مراحــل  بــه  کافــی  علــم  عــدم  و  منکــر  از 
مقدمــات و اـصـول آن باعــث شــدند تــا حتــی 
برخــی از متدینیــن بــه واژه اـلـزام حساســیت 
نـشـان دهنــد. اســالم امــر بــه معــروف و نهــی 
احــکام  اجرایــی  ضمانــت  ـبـرای  را  منکــر  از 
کــه همانــا مطالبــه ی مومنیــن اســت،  الهــی 
وضــع کــرده  و ایــن یکــی از جلوه ـهـای زیـبـای 
متاســفانه  ولــی  اســت؛  اســالمی  حکومــت 
الهــی،  فریضــه ی  ایــن  بــه  نادرســت  عمــل 
ممکــن اســت باعــث حــذف قوانیــن الهــی در 

شــود. جامعــه 
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باخــت می کننــد. گرفتــار یــک چالــش دو ســر 

می شــود؛  	 گفتــه  چنانچــه  آیــا  فـکـرت: 

اســت؟ اجبــاری  حجــاب  موافــق  اســالم 

ــت  ــه مثب ــی چ ــورت یعن ــر دو ص ــما در ه ــخ ش پاس
باشــد و چــه منفــی شــما را بازنــده میــدان می کنــد؛ نــه 
می توانیــد بگوییــد کــه »نیســت« کــه در ایــن صــورت 
یکــی از احــکام اســام را انــکار کرده ایــد؛ و در مقابــل 
اگــر پاســخ دهیــد »هســت«، آنچنان بــار منفــی اجبار 
ســنگینی می کنــد کــه نمی توانیــد کمــر راســت کنیــد. 
ــه  ــی غلب ــان یعن ــخن قبلی م ــان س ــه هم ــت ک اینجاس
بــار روانــی مســئله بــر بــار علمــی را تکــرار می کنیــم 
کــه اصــا فضایــی بــرای بحــث و گفتگــو باقــی

 نمی گــذارد. و قطعــا در چنیــن جایــی مخالــف اجبــار 
کــه طرفــدار آزادی هســت، برنــده بــازی خواهــد شــد.

فکرت: چند نمونه از بازی روانی دشمن  	

در باب الزام حجاب اسالمی را بفرمایید؟

ــته  ــت داش ــاله دق ــن مس ــی ای ــخ و بررس ــل از پاس قب
ــرای  ــگ ب ــو و هماهن ــاش همس ــمن دو ت ــیم دش باش
مخالفــت بــا حجــاب اســامی انجــام می دهــد. 
ــرای  ــکن ب ــاری هنجارش ــای رفت ــه ی الگوه ــی ارائ اول
ــی  ــار روان ــه ب ــی ک ــتفاده از کلمات ــا اس ــردم ب ــوده م ت
عوام پســند و منزجرکننــده دارد؛ و دوم همــراه کــردن 
ــادی  ــه زی ــواص عاق ــد خ ــی دانن ــا م ــواص. آنه خ
بــرای محبــوب شــدن بیــن مــردم دارنــد و بــرای 

شــهرت و محبوبیــت هــرکاری را می کننــد؛ پــس 
در تاشــند از ایــن حربــه اســتفاده کــرده و آن هــا 
ــوده  ــم ت ــی ه ــد. از طرف ــراه می کنن ــود هم ــا خ را ب
مــردم الگــو پذیــری خاصــی از افــراد مشــهور دارنــد.
ــی از  ــا برخ ــط؛ آنه ــازی غل ــاله س ــن مس ــا اولی و ام
موافقــان نظــام جمهــوری اســامی را بدیــن گونــه  بــا 
ــائل  ــد »مس ــه بگوین ــد  ک ــراه می کنن ــان هم خودش
اعتقــادی« مثــل حجــاب بــا »رفتــار اجتماعــی« مثــل 
قوانیــن راهنمایــی رانندگــی، تفــاوت دارد و دوم اینکــه 
ــه  ــون ب ــت دارد چ ــوع دوم موضوعی ــا در ن ــار تنه اجب
هــر حــال جامعــه نیــاز بــه نظــم دارد ولــی در مســایل 
اعتقــادی، اجبــار قبیــح و خــاف فطرت انســان اســت 
و انجــام آن بــا اکــراه ارزش اجتماعــی و دینــی نــدارد. 
ــا  ــه کام ــد دو مقدم ــه می کنی ــه ماحظ ــور ک همانط
صحیــح و منطقــی اســت ولــی نکتــه ی جالــب، 
ــد؛  ــه می گیرن ــن دو مقدم ــه از ای ــت ک ــه ای اس نتیج
ــا در  ــتباهات م ــی از اش ــس »یک ــد پ ــا می گوین آن ه
ــت« ــوده اس ــاب ب ــاِر حج ــامی اجب ــوری اس جمه
ــه  ــتند از اینک ــل هس ــتان غاف ــن دوس ــه ای ــی ک در حال
ــاد«  ــک »اعتق ــا ی ــود صرف ــزام می ش ــه ال ــی ک حجاب
مثــل نماز و روزه نیســت بلکــه ظهور و بــروز اجتماعی 
دارد، بــا ایــن تفــاوت کــه جنبــه دینــی هــم دارد. یعنــی 
ــی  ــچ منافات ــئله هی ــک مس ــتن ی ــی داش ــه ی دین جنب
ــن  ــرای همی ــدارد. ب ــاری آن در جامعــه ن ــه رفت ــا جنب ب
ــه  ــه جنب ــی ک ــا جای ــه روزه ت ــتن ب ــاد نداش ــی اعتق وقت
فــردی دارد هیــچ کــس حــق برخــورد بــا فــرد را نــدارد 
ولــی بــه محــض اینکــه جنبــه اجتماعــی پیــدا می کنــد 
ــی  ــای اجتماع ــنخ رفتاره ــی( ازس ــواری علن )روزه خ

اســت کــه اـفـراد متدیــن یــا وظیفــه شــناس،  گاهــی در حــد یــک بدحجابــی  	
توصیــه اخالقــی می کننــد  و  لســانی   تذکــر 
شــود،  مــی  ختــم  جــا  همیــن  بــه  مســئله  و 
ولــی گاهــی از ایــن حــد فراتــر رفتــه و باعــث 
کــه  می شــود  در اجتـمـاع  جــدی  ناهنجــاری 
بــه ناچــار ـپـای ضابطیــن و پلیــس و آگاهــی 
بــه وســط کشــیده می شــود. اینجــا حتــی اگــر 
مســئله صرفــا ظاهــر هنجارشــکنانه ی اـفـراد 
نباشــد کــه نیســت، ولــی بازتــاب جامعــه بــا 
و  معانــد  رســانه های  و  دشــمنان  مداخلــه 
بــه  مرتبــط  آن را  رســانه ای،   ـهـای  تکنیــک 
قانــون اـلـزام حجــاب کــرده و مجــدد ذهنیــت 
می شــود. حســاس  اـلـزام  بــه  نســبت  مــردم 
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محســوب می شــود و بــرای آن قانــون وضــع می گــردد.
ــدود  ــن »ح ــی بی ــه تفاوت ــی چ ــر اجتماع ــا از نظ اص
ــار  ــامی و »رفت ــاب اس ــش حج ــل پوش ــرعی« مث ش
ــذاری و  ــه قانون گ ــل ب ــراد قای ــن اف ــه ای ــی« ک اجتماع
الــزام و اجبــار آن هســتند، وجــود دارد؟ بــا چــه ماکی 
ــی  ــای اجتماع ــی را از رفتاره ــرعی اجتماع ــدود ش ح
ــر از ایــن اســت کــه در اولــی  ــا غی جــدا می کننــد؟ آی
یــک عنصــر بیشــتر بــرای شــدت لزوم کــه همانــا عمل 
بــه دســتور اســام و احــکام اســت را داراســت؟ یعنــی 
رفتــار اجتماعــی کــه اجتماعــی بودنش بر هیــچ عاقلی 
پوشــیده نیســت، بــا عنصــر دینــی و حــدود شــرعی، از 
مقــدار لــزوم آن کاســته مــی شــود یــا بیشــتر می شــود؟
ــل  ــی مح ــای اجتماع ــه رفتاره ــم ک ــر بپذیری ــس اگ پ
اگــر  و  اســت،  قانونــی  الزامــات  و  قانون گــذاری 
ــن ش را  ــامی قوانی ــت اس ــه حکوم ــم ک ــول داری قب
ــت،  ــرده اس ــا ک ــام بن ــی اس ــن مدن ــاس قوانی ــر اس ب
پــس چطورمی توانیــم بگوییــم کــه قانــون الــزام 
ــت؟  ــتباه اس ــت اش ــط حاکمی ــامی توس ــاب اس حج
ــت و  ــی درس ــدم واژه شناس ــط از ع ــواِل غل ــن س دومی
ترمینولــوژی دقیــق از معنــای واژگان صــورت می گیرد؛
حــق  »مــا  می گوینــد  حجــاب  مخالفــان  مثــا 
انتخــاب داریــم« و در ادامــه ی ایــن جملــه، بافاصلــه 
جملــه ی جــذاب و خوشــایندی را بــه کار می برنــد کــه 
»خودمــان تشــخیص می دهیــم در جامعــه چه بپوشــیم 
و چــه نپوشــیم« خــوب دقــت کنیــد بــه ایــن جملــه که 
آیــا موافقــان حجــاب قانونــی و الزامــی حرف شــان این 
اســت؟ مشــکل با »چه« پوشــیدن اســت؟ و منظــور از 
چــه یعنــی رنــگ و مــدل و ...؟ اگــر چــه همین مســئله 

ــا در  ــه آی ــت ک ــث اس ــورد بح ــودش م ــگاه خ در جای
جامعــه )هرجامعــه ای( انســان ها حــق دارنــد هــر چــه 
ــن کاری  ــا ای ــا ب ــا فع ــند؟ م ــت بپوش ــان خواس دل ش
ــا اصــل  نداریــم. بایــد دقــت کنیــم کــه  مســئله مــا ب
پوشــیدن اســت نــه »چــه« پوشــیدن! مــا در این مقــام با 
رنــگ و مــدل روســری و چــادر کاری نداریــم بلکــه بــا 
اصــل روســری و پوشــیدن ســر با هــم اختــاف داریم.

ســوال  ایــن  درگیــر  را  خودمــان  وقتــی  پــس 
باشــیم  نداشــته  واژگان  روی  دقــت  و  کنیــم 
بازنده ایــم. گفتگــو  و  آرا  تبــادل  در  بــاز 

اتتخــاب؛  حــق  مســئله  ســر  بیاییــم  حــال 
کنیــم: معنــی  را  حــق  کلمــه  ناچاریــم  بــاز 

ــار  ــک ب ــت و ی ــواز اس ــی ج ــه معن ــق ب ــار ح ــک ب ی
بــه معنــی امتیــاز؛ در معنــی اول گاهــی بــه فــرد حــق 
خطــا و اشــتباه می دهیــد، یعنــی او در فــان کار 
ــتباه در  ــال اش ــی احتم ــتباه دارد یعن ــق اش ــه ح محول
ــاز ــل آن مج ــس فاع ــود دارد پ ــور وج ــوع ام ــن ن ای
ــه  ــتباه تنبی ــورت اش ــد و در ص ــتباه کن ــه اش ــت ک اس
نمی شــود. مثــا خطــای ســهوی در رانندگــی بــه 
ــه  ــده ب ــوان یــک خطــا معرفــی می شــود و خطاکنن عن
ــق در  ــی ح ــردد. گاه ــی نمی گ ــرم معرف ــوان مج عن
امــور تکامــل و کســب یــک امتیــاز اســت؛ مثــل حــق 
ــا  ــم و... اینج ــق تعلی ــهروندان، ح ــرای ش ــکن ب مس
ــتند. ــر هس ــد، مقص ــق را ندهن ــن ح ــا ای ــه م ــر ب اگ
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شــریعت ـگـره زدیــم و اگــر غیــر از ایــن باشــد،  مــا همــواره مســئله حجــاب را بــه  	
اشتباه است. یعنی ما تابع قوانینی هستیم 
کــه براســاس مطللوبیــت وضــع شــده باشــد 
و ایــن مطلوبیــت دو وجــه دارد؛ آنجایــی کــه 
بشــر  خــود  برعهــده ی  کــرده  ســکوت  شــارع 
شــارع  بــه آنچــه  مــردم را  نبایــد  مــا  و  اســت 
در مــوردش ســکوت کــرده اجبــار کنیــم ولــی 
در جایــی کــه شــارع مقــدس ســکوت نکــرده 
باید قوانین الهام گیرنده از مبادی وحی در 
ادیــان الهــی باشــد یــا از قــوه عقلــی جمعــی و 

ســلیم نشــات گرفتــه باشــد.
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ــم از  ــاب داری ــق انتخ ــا ح ــد م ــه می گوین ــال اینک ح
کــدام ســنخ اســت؟ قطعــا مــراد آنهــا اولــی نیســت. 
ــاز  ــب امتی ــق طل ــن ح ــد از ای ــا می خواهن ــس  آنه پ
کننــد و پوششــی را انتخــاب کننــد کــه خودشــان میــل 
ــه از  ــوع مطالب ــن ن ــد ای ــد. اگــر خــوب دقــت کنی دارن
ــه بشــر عطــا  ــد ب قــدرت و توانایــی اســت کــه خداون
کــرده؛ ولــی ســوال اینجاســت در امــور اجتماعــی کــه 
غــرب بیــش از همــه ی جوامــع پایبنــده بــه قراردادهای 
ــن  ــرز ای ــت، م ــی اس ــل رانندگ ــود مث ــی خ اجتماع
ــت؟  ــر اس ــد نف ــرای چن ــت؟ ب ــا کجاس ــاب ت انتخ
مثــا آیــا قانــون می توانــد نــوع رانندگــی را بســته 
ــد؟  ــن کن ــهروندان تدوی ــک ش ــک ت ــلیقه ی ت ــه س ب
ــاز در پوشــش، در  ــن امتی ــی گرفت ــن حــق یعن ــس ای پ
ــت و  ــط اس ــاس غل ــدارد و از اس ــی ن ــه وجه جامع
جامعــه یــا بــه صــورت خودجــوش بــر اســاس عــرف 
ــد کــه  ــا منطقــه پوشــش را رعایــت می کن آن کشــور ی
نقطــه مطلــوب ماســت، در غیــر این صــورت حکومت 
موظــف اســت بــرای آن قانونــی در نظــر بگیــرد.

ــر  ــع ناظ ــه جوام ــق در هم ــه ح ــه کلم ــن اینک ضم
چیــزی  یعنــی  انسان هاســت؛  ذاتــی  حــق  بــه 
یعنــی  کــرده  خلــق  آن  براســاس  خداونــد  کــه 
ــام  ــت اس ــال، غای ــوان مث ــه عن ــت. ب ــت فاعلی عل
زائل کننــده ی  شــراب  و  اســت  عقــل  شــکوفایی 
عقــل. در واقــع شــرب شــراب در مقابــل غایــت 
ــرد. ــق نمی گی ــه آن تعل ــق ب ــس ح ــت. پ ــان اس انس

ــول  ــی قب ــق غای ــق را ح ــا ح ــل غربی ه ــر مث ــی اگ حت
کنیــم بــاز مطلــوب تــا حــدودی حاصــل می شــود؛ در 
ایــن صــورت  همجنس گرایــی حــق نیســت )حتــی بــا 

قــرارداد(؛ چراکــه با غایــت اندام بشــر در تضاد اســت. 
نیــاز جنســی حقــش رابطــه بــا جنــس مخالف اســت.

فـکـرت: اگــر بحــث قانــون و اـلـزام قانونــی  	

مطــرح شــود؛ ایــن ـسـوال پیــش می آیــد آیــا در 

گذشته که حاکمیت بی حجابی را قانون کرده 

بــود بایــد مــا ملــزم بــه آن قانــون می شــدیم؟ یــا 

اروپایــی  کشــور  فــالن  در  مثــال  کــه  می پرســند 

ـچـرا  پــس  اســت،  حجــاب  نداشــن  قانــون 

مسلمانان اصرار دارند در آنجا حجاب داشته 

باشــند؟

ــم اگــر دقــت کــرده باشــید مــا  ــد بگویی در پاســخ بای
ــم  ــره زدی ــریعت گ ــه ش ــاب را ب ــئله حج ــواره مس هم
ــا  ــی م ــت. یعن ــتباه اس ــد، اش ــن باش ــر از ای ــر غی و اگ
تابــع قوانینــی هســتیم کــه براســاس مطللوبیــت وضــع 
شــده باشــد و ایــن مطلوبیــت دو وجــه دارد؛ آنجایــی 
کــه شــارع ســکوت کــرده برعهــده ی خــود بشــر اســت 
ــوردش  ــارع در م ــه ش ــه آنچ ــردم را ب ــد م ــا نبای و م
ســکوت کــرده اجبــار کنیــم ولــی در جایــی کــه شــارع 
ــده  ــام گیرن ــن اله ــد قوانی ــرده بای ــکوت نک ــدس س مق
ــوه  ــا از ق ــد ی ــی باش ــان اله ــی در ادی ــادی وح از مب
ــه باشــد. حــاال  عقلــی جمعــی و ســلیم نشــات گرفت
ــاب  ــوزه حج ــارع در ح ــا ش ــت آی ــن اس ــا ای ــوال م س
ــود  ــه می ش ــت؟ چگون ــرده اس ــکوت ک ــش س و پوش
ــول کــرد؟ ــان شــدن را از مجــری عقــل ســلیم قب عری

همیــن  بــرای  اســامی  حکومــت  در  واقــع  در 
نهــادی مثــل شــورای نگهبــان تاســیس شــده تــا 

ــد. ــی کن ــون را بررس ــک قان ــرعی ی ــی و ش ــه دین وج

از  	 حجــاب  باشــد  ـقـرار  اگــر  پــس  فـکـرت: 

حکومــت  و  باشــد  اســتناد  مــورد  قــرآن  منظــر 

بــر همیــن مبنــا حجــاب را قانونــی  نیــز  اســالمی 

کند، تکلیف اقلیت های مذهبی چه می شود؟

اوال کــه مــا اســنادی داریــم کــه همــه ادیــان الهــی قائل 
بــه حجــاب بودنــد و حجــاب در اســام تازگی نــدارد و 
ایــن مســئله بــه دلیــل گســتردگی نیاز بــه یــک پرونده ی 
ــا قوانیــن جامعــه در  ــرای گفتگــو دارد. ثانی جدیــدی ب
آنجایــی کــه باعــث ســلب امتیــاز از قومیــت و مذهبی 
ــه  ــم ک ــات کردی ــا اثب ــی م ــت ول ــق باشماس ــد ح باش
عریانــی و بی حجابــی امتیــاز نیســت. ثالثــا حاکمیــت 
قوانیــن را ناظــر بــه فــرد فــرد جامعــه تدویــن نمی کنــد 
بلکــه بــرای مدیریــت وظایــف خــودش تدویــن 
ــرای  ــی ب ــن رانندگ ــا قوانی ــد؛ مث ــع می کن ــون وض قان
قومیت هــا و شــخصیت ها  وغیــره نیســت کــه بگوییــم 
فــان قومیــت و مذهــب عاقــه دارد از ســمت چــپ 
)مثــل برخــی کشــورها( رانندگــی کنــد. قوانین پوشــش 
ــائل  ــم در مس ــه و نظ ــرل جامع ــرای کنت ــاب ب و حج
ــزم  ــه مل ــت و هم ــت اس ــی حاکمی ــی و مذهب فرهنگ
ــند. ــته باش ــد داش ــرای آن تعه ــه اج ــبت ب ــتند نس هس
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به  مربوط  شبهات  که  است  صباحی  چند 
حجاب و عفاف از حیطه موضوعی جنجال های 
اجتماعی با محوریت حجاب اجباری، به سمت 
اصل و ریشه ی حجاب و محدوده حجاب شرعی 
بیشرت  که  شبهه  این  است.  کرده  پیدا  سوق 
وجهه فقهی داشته و نیاز به بررسی تاریخی و 
منابع روایی دارد، در صورت عدم پاسخگویی 
گفتمان سازی  موجب  آن،  درست  تبیین  و 
سطح  در  عفاف  و  حجاب  علیه  جدیدی 
جامعه خواهد شد. از جهتی هم با دخالت و 
با  جبهه رقیب،  فریب رسانه ای  و  بزرگ نمایی 
چالش های جدی تری مواجه خواهیم بود. لذا 
بر آن شدیم در این رابطه با یکی از کارشناسان 
فقهی حوزه علمیه، حجت االسالم و املسلمین 
بنشینیم. گفتگو  به  این خصوص  در  تشیعی 

محــدوده ی  	 کــه  می شــود  گفتــه  فـکـرت: 

پوشــش زـنـان صــدر اســالم از حــال حاضــر کمــر 

بوده، و بر همین اساس خواستار باز گذاشن 

شــما  نظــر  هســتند.  حجــاب  محــدوده  بیشــر 

چیســت؟

این سـوال یک مسـاله ای را فرض گرفتـه که پیش فرض 
غلطـی محسـوب می شـود و آن اینکـه پوشـش صـدر 
اسـام کمتـر از االن بـوده اسـت. در روایـات تاریخی 
داریـم کـه پوشـش صدر اسـام چـه چیز بوده اسـت؟ 
این پوشـش که از چند تکه تشـکیل می شـده، برای زن 
آزاد بـه ایـن صـورت بوده که یـک دامن بلند داشـتند که 

چالش های حجاب و عفاف در مبانی 
است؟ پاسخ گویی  قابل  چگونه  فقهی 

گفت و گو اختصاصی »فکرت«با گفت و گو اختصاصی »فکرت«با 

حجت االسالم و املسلمین مصطفی تشیعی، پژوهشگر در مسائل فقهحجت االسالم و املسلمین مصطفی تشیعی، پژوهشگر در مسائل فقهیی

تهیه و تنظیم: گروه فاطمیه )فاطمه داداشی- سیده زهرا برقعی(تهیه و تنظیم: گروه فاطمیه )فاطمه داداشی- سیده زهرا برقعی(
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تـا مچ پـا می آمـده و یک لبـاس باالیـی داشـتند که دو 
تکه بوده و بسـته می شـده و تا سـاق دسـت را می گرفته 
و چیـزی داشـتند کـه بـه آن ِخمـار مـی گفتنـد کـه این 
خمـار هـم تـا روی بـازو می آمـده اسـت. امـام صادق 
در روایتـی توضیـح دادند کـه این خمار طولـش تا بازو 
بـوده و تـا پاییـن سـینه مـی آمـده و روی موهـا را کامل 
می پوشـانده اسـت. عـاوه بـر آن در خطبـۀ حضـرت 
زهـرا)س( مـا یـک توصیفـی هـم از جلبـاب حضرت 
زهـرا داریـم. جلبـاب همان عبـای االن اسـت که روی 
زمیـن کشـیده می شـده. پـس ایـن فـرض کـه پوشـش 
زنان صدر اسـام کمتر بـوده، این فرض غلطی اسـت.

ایـن در مـورد زنـان آزاد بـود. امـا در مـورد کنیـزان؛ دو 
نـوع کنیز داشـتیم. یکی کنیزهایی که کسـی نگاهشـان 
نمی کـرد و کارهـای دون انجـام می دادنـد. اینهـا هـم 
اینکـه  تقریبـا همیـن پوشـش را داشـتند بـه اسـتثنای 
پوشـش پـا تـا مـچ پـا نبـوده بلکـه تـا سـاق پـا بـوده و 
پوشـش دستشـان هـم تـا بازو بـوده اسـت. اما کسـانی 
کـه کنیـز بودنـد و بـر و رویـی داشـتند اصطاحـا اینها 
د می شـدند و درحرمسـراهای اشـخاص بودند که 

َ
اّم َول

در خطبـۀ حضـرت زینـب هم به این مورد اشـاره شـده 
کـه حضـرت زینب بـه ابـن زیـاد اعتـراض می کنند که 
تـو مـا را آوردی اینجـا وسـط صحـن قصـر در صورتی 
کـه زنـان و کنیـزان خـودت را در پشـت حریـم و حـرم 
خـودت قـرار دادی و نمی گـذاری کسـی آنهـا را نـگاه 
زنـان  آن چیـزی اسـت کـه در خصـوص  ایـن  کنـد. 
و پوشـش زنـان صـدر اسـام وجـود دارد و بـه هیـچ 
عنـوان برهنگـی و پوشـش بـه عنـوان مـد آنچنـان کـه 
اسـت. نبـوده  زمـان مطـرح  آن  االن مطـرح هسـت، 

مـن ایـن را بـا تاکیـد می گویـم کـه شـما حتی پوشـش 
صـد و پنجـاه سـال قبـِل زنـان انگلیسـی و اروپایـی و 
حتـی شـرقی را نـگاه کنیـد چنیـن مـد و برهنگـی را در 
پوشـش آنهـا نمی بینید. اینها االن مسـاله شـده اسـت. 
آن موقـع حتـی سرشـان پوشـیده بـود. شـما بـه زنـان 
انگیسـی آن موقـع نـگاه کنید همه موهایشـان پوشـیده 
اسـت. پوشـش زنـان هندی را که مسـلمان هم نیسـتند 
نـگاه کنیـد، می بینیـد سرشـان پوشـیده بـوده اسـت. 
زنـان شـرقی نیـز چنیـن هسـتند. االن ایـن بـرای مـا 
مسـاله شـده کـه می گوینـد چرا باید موی سـر پوشـیده 
بشـود. اصـا حرمـت زن بوده که سـر پوشـیده بشـود. 
اصـا فراتـر از بحـث  اسـام می تـوان گفـت کـه ایـن 
امـر یـک بحـث تمدنـی و ابراهیمـی بـوده و در اینجـا 
بحـث بنـده حتی بحثی اسـامی و تنها از منظر اسـام 
نیسـت. چون در مسـیحیت و در یهودیت پوشـش سـر 
بـوده و هسـت ولـی االن چـون در تعـارض با مـد قرار 
گرفتـه بـه آن می تازنـد و مـورد حملـه واقـع می شـود.

فـکـرت: معیــار و یــا مصــداق »اال مــا ظهــر  	

منهــا« در آیــه شــریفه 31 نــور، چــه نــوع زینتــی 

اســت؟ اســتناد ایــن کــه مــوی ســر از زینــت ظاهــر 

بــه  بــا توجــه  بــه چیســت؟  محـسـوب نمی شــود 

مفهــوم »تــربج« کــه نوعــی خودنمایــی آگاهانــه 

مــوی ســر و  بــودن  پیــدا  آیــا  و عامدانــه اســت، 

گــردن بــه طــور طبیعــی، داخــل در مفهــوم تــربج 

ـمـواردی داخــل در مفهــوم  ـقـرار می گیــرد؟ چــه 

تــربج اســت؟

پوشــش صــد و  	 پنجــاه ســال قبــِل زـنـان انگلیســی و اروپایــی و  شــما حتــی 
حتی شرقی را نگاه کنید چنین مد و برهنگی 
را در پوشش آنها نمی بینید. اینها االن مساله 
شــده اســت. آن موقــع حتــی سرشــان پوشــیده 
بود. شما به زنان انگیسی آن موقع نگاه کنید 
همه موهایشان پوشیده است. پوشش زنان 
هندی را که مسلمان هم نیستند نگاه کنید، 
می بینیــد سرـشـان پوشــیده بــوده اســت. زـنـان 
مــا  ـبـرای  ایــن  نیــز چنیــن هســتند. االن  ـشـرقی 
مســاله شــده کــه می گوینــد چــرا بایــد مــوی ســر 

پوشــیده بشــود. 
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َهـَر ِمنهـا« آن چیـزی کـه در 
َ

 مـا ظ
ّ

در خصـوص »ِاال
َهـَر ِمنهـا، در خصوص 

َ
روایـت آمـده ایـن اسـت کـه ظ

وجـه و کفیـن و قدم اسـت. یعنـی آیه را روایت، تفسـیر 
و تبییـن کـرده کـه معیـار  چیسـت و مـا هم بنابـر آیات 
قـرآن، همیـن روایـات را مفسـر واقعـی احـکام و قرآن 
می دانیـم. در خصـوص بحـث تبرج، می فرمایـد: تبرج 
الجاهلیـه. وقتـی کـه امـر بـه حجـاب شـد، و حجاب 
بـرای مسـلمانان و مومنـان فریضـه دانسـته شـد،  تبرج 
جاهلیـت می شـود آن قسـمتی کـه در زینـت زنـان منع 
شـده اسـت. آیـه می فرماید که زینـت زنان حرام اسـت 
َهَر ِمنها.  معلوم اسـت 

َ
و باید پوشـانده شـود به غیر از ظ

َهـَر ِمنهـا به خـودی خـود تبرج نیسـت. جز 
َ

کـه ایـن ظ
آن، تبـرج اسـت. حـاال مـی خواهد موی سـر باشـد یا 
هـر چیز دیگـر. بلکه غیـراز آن تبرج به حسـاب می آید. 
بـه غیـر از آن اقسـام دیگـری از خودنمایـی هسـت کـه 
آنهـا جزء زینت های آرایشـی محسـوب می شـوند مثل 
خلخـال و مـواردی کـه در آیـات و روایات آمده اسـت. 

مــورد  	 در  آیــا  فقهــی  بلحــاظ  فـکـرت: 

روایــی  یــا  قرآنــی  نــص  پوشــش  محــدوده ی 

یــم؟ ر دا

از لحـاظ فقهـی برای پوشـاندن موهـا و پوشـاندن بدن 
بـه جـز وجـه و کفیـن، نـّص روایـی داریـم و روایتـش 
هـم موجود اسـت. موی سـر باید پوشـانده بشـود. یک 
مسـاله ای هسـت کـه  برخـی گفتـه بودنـد کـه بعضا از 
فقها اشـاره ای نکردند به اینکه موی سـر عورت اسـت. 
ایـن اشـکال ضعیفی بـود. قضیه این اسـت کـه یکی از 

فقهـای قرن ششـم که اسـمش خاطرم نیسـت و کتابش 
هـم در دسـترس نیسـت، در آن کتـاب نوشـته بـوده که 
از نظـر مـا عـورت تمـام بدن زن اسـت. یـک اصطاح 
فقهـی هسـت کـه می گویـد زن مثـا تمامـش عـورت 
اسـت به جز وجـه و کفین. منظـور ازعورت این اسـت 
کـه بایـد پوشـانده شـود نـه اینکـه عیـب اسـت. بعـد 
ایشـان از او نقـل قـول می کنـد که مـن از ایـن فقیه قرن 
ششـمی شـنیدم که البته در کتابش که در دسـت نیست 
گفتـه عـورت فقط همـان بحث اندام تناسـلی اسـت و 
اصـا به مـو برنمی گردد. یعنـی آن فقیه دوم اصا اسـم 
مـو را نیـاورده. گفتـه از فان فقیه شـنیدم که فقـط اندام 
تناسـلی را گفتـه اسـت. اینهـا برداشت شـان ایـن بـوده 
کـه ایـن فقیه قـرن ششـمی گفته کـه منظـور از عورت، 

آنچـه بایـد پوشـانده شـود، فقط بحث تناسـلی اسـت. 
بعـد ایـن را نسـبت می دهنـد بـه ایـن کـه از نظـر فان 
فقیـه حجـاب سـر واجـب نبـوده. ایـن خیلـی اشـکال 
ضعیفـی اسـت. اوال کتـاب آن فقیـه اصـا در دسـت 
مـا نیسـت. دومـا این فقـط یک نقل قول اسـت. سـوما 
اگـر مـا این نقل قـول را بگوییم درسـت اسـت پس این 
فقیـه حتـی پوشـاندن باالتنـه را هـم واجـب نمی دانـد. 
امـا اصـا این حـرف در سـایر فرهنگ ها هم بد اسـت 
کـه بگوییـم مثـا باالتنـه نیاز بـه پوشـاندن نـدارد. بعد 
بیاییـم ایـن را بـه اسـام نسـبت بدهیـم؟ ایـن اشـکال 
ضعیفـی اسـت که ایشـان کـرده و اصا مسـتند نـدارد.
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وجــه  	 ســر  مــوی  پوشــاندن  آیــا  فـکـرت: 

اســتحبابی  یــا وجــه  داشــته  وـجـوب  و  تکلیفــی 

عفــاف؟ بیشــر  رعایــت  ـبـرای 

بـا توجـه بـه اینکه بـرای زنـان سـالخورده عـدم رعایت 
حجـاب جایـز گردیـده، یـا اینکه بـرای کنیزهـا واجب 
و  بـودن«  »زن  گفـت  نمی تـوان  آیـا  اسـت،  نشـده 
»مسـلمان بـودن« مـاک رعایت حجاب نیسـت بلکه 
جذابیـت و جلب توجه ماک شـرعی حجاب اسـت؟

یـک بحث قاعده ای هسـت و آن این اسـت که وقتی در 
قـرآن، امری می شـود؛ این امـر ظهور در وجـوب دارد. 
خـب آیـۀ قرآن بـه زنـان در خصـوص بحـث جلباب و 
بحـث ِخمـار امـر می کنـد. فـارغ از روایاتـی کـه ما در 
ایـن زمینـه داریم کـه آنها هم بـه حجاب غیـر از وجه و 
کفیـن امر می کنند، ایـن ظهور در وجـوب دارد. و هیچ 
روایتـی و هیـچ نقلی مـا در خصوص خافـش نداریم.

البتـه مـا یک بحـث عبـادی در مـورد حجـاب داریم و 
یـک بحـث عمومـی واجتماعی نیـز قابل طرح اسـت. 
حجـاب یک سـاحت عبادی دارد که سـر جای خودش 
هسـت. کاری هـم بـه بحـث جذابیـت نـدارد یعنـی 
حتـی یک پیـرزن که حجـاب دارد بـه عنـوان عبودیت، 
ایـن دارد ثـواب خـودش را می بـرد. بحـث نمـاز هـم 
کـه حجـاب »الصلـوة« بـه جای خـودش اسـت. یک 
بحـث  از  فـارغ  داریـم  عمومـی  و  اجتماعـی  بحـث 
عبـادت و عبودیتـش. ایـن برمی گـردد به مناط مفسـده 
و تبـرج. اینکـه قـرآن می گویـد کـه پیرزن حجاب سـر 
اگـر نداشـته باشـد باکـی نیسـت، اما اگر داشـته باشـد 
بهتر اسـت، اینکه نداشـته باشـد اشـاره دارد بـه آن وجه 
عمومـی اش کـه اگـر نداشـته باشـد مفسـده ای نـدارد. 

اینکه اگر حجاب داشـته باشـد، بهتر اسـت، اشـاره داره 
بـه جنبـۀ عبـادی ش. و اینکه می گوید حتـی بی حجاب 
هـم حق نـدارد آرایـش کند، اشـاره دارد بـه همین مناط 
مفسـده. برای همین، اینطور نیسـت کـه بگوییم ماک 
در حجـاب، جذابیت ظاهر اسـت. نـه بحث عبودیتش 
هـم هسـت. امـا وجهـه عمومـی و  جذابیـت ظاهـری 
هـم دارد. و بحـث جذابیـت ظاهـری پنجـاه درصـد از 
کار اسـت و بحـث عبودیت پنجـاه درصد دیگـر از کار 
اسـت. بـا این اوصاف، بـا این هجومی که االن هسـت 
و مـد و مـوارد دیگر مطرح می شـود، دیگر در کل محور 
همـان جذابیـت ظاهـری اسـت در مقابـل حجـاب.

در مـورد آیـه زنـان سـالخورده یـک تحلیلـی هسـت 
کـه مـن جایـی ندیـدم. ایـن بحثـی کـه در ادامـه ذکـر 
می شـود، تحلیـل شـخصی بنـده اسـت کـه بـا تحقیق 
بـدان رسـیدم. در قـرآن آن آیـه ای کـه اشـاره دارد کـه 
همانجـا  و  باشـند  نداشـته  سـر  حجـاب  پیرزن هـا 
دوبـاره می گویـد کـه اگـر داشـته باشـند بهتـر اسـت، 
کـه می گویـد کـه آنهایـی کـه پیـرزن هسـتند و امیـدی 
بـه ازدواج شـان نیسـت، عیـن ترجمـۀ آیـه ایـن اسـت 
کـه : »باکی برشـان نیسـت که حجاب نداشـته باشـند. 
امـا اگـر داشـته باشـند بهتر اسـت. البتـه تبـرج و زینت 
نبایـد بکننـد.« ایـن آیـۀ قـرآن اسـت. تحلیـِل آیـه ایـن 
اسـت کـه خـب حجـاب در آیـۀ دیگـری واجب شـده 
کـه اینجـا می گویـد باکی نیسـت اینها حجاب نداشـته 
باشـند. اگـر حجـاب سـر و آن حجـاب اسـامی کـه 
مـا امـروز بـه آن حجـاب اسـامی می گوییـم، واجب 
آیـۀ  بـود؛ دیگـر اصـا معنایـی نداشـت یـک  نشـده 
دیگـر بیایـد بگویـد که البتـه بـر پیرزن ها باکی نیسـت 

نداشـته باشـند، گرچه داشـته باشـند بهتر اسـت. یعنی 
دیگـر ایـن آیـه، کامـا قرینه بـرای این اسـت کـه آیات 
دیگـر کـه امـر دارنـد بـه ِخمـار و جلبـاب، ظهـورش 
می کنـد. اسـتثنا  دارد  اینجـا  کـه  اسـت  وجـوب  در 
در مـورد پوشـش کنیزها آن چیـزی که ما داریم، اسـتثنا 
در خصـوص سـتر الصـاه و حجـاب الصـاه اسـت 
کـه سـندش زیـاد قـوی نیسـت منتهـا مـورد اعتنـای 
فقهـای مـا فقـط در مـورد فتـوا قـرار گرفتـه اسـت. بـه 
ایـن معنـا کـه بـرای کنیـز، در نمـاز واجـب نیسـت که 
موهـای سـرش را بپوشـاند. در خصوص اینکـه کنیزها 
قـول  دو  کـه  گفتـم  کردنـد  گـذر  چگونـه  تاریـخ،  در 
تاریخـی در ایـن مـورد داریـم. یـک قـول تاریخـی در 
مـورد پاپتی هـا و مسـن ها و آنهایـی اسـت کـه کارهای 
روی  چیـزی  یـک  افـراد  ایـن  می دادنـد.  انجـام  دون 
سرشـان می انداختنـد امـا برایشـان مهم نبوده. پوشـش 
پایشـان هـم تـا سـاق پـا بـوده و پوشـش دستشـان هم 
تـا بـازو بود. آن کسـانی کـه کنیزانـی خوش صـورت و 
زیبـا بـوده و در حرمسـراها بودنـد، پوشـیده بودند. تنها 
بحـث فقهـی کـه آمـده بحـث حجـاب الصلوه اسـت 
کـه فقهـای ما فتوایشـان این بـوده که بر اسـاس روایات 
موجـود کـه اکثرشـان روایـات اهـل سـنت اسـت، این 
اسـت کـه کنیـز حجـاب الصلـوه برایـش الزم نیسـت.
یـک روایـت دیگـری هـم هسـت در خصـوص زنـان 
عشـایر. از امـام صـادق)ع( پرسـیدند که زنان عشـایر، 
آن چیـزی کـه مـا بـه آن پوشـش اسـامی می گوییـم را 
بـه آن صـورت دقیـق ندارنـد. حکمش چیسـت؟ یعنی 
چیـزی شـبیه پوشـش زنـان شـمالی کـه نشـا می کننـد 
و اکثـرا یـک چـادر می بندنـد کمرشـان و یک روسـری 
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می بندنـد و مثـا گـردن یـک خـرده بـاز اسـت. امـام 
صـادق)ع( می گوینـد ایـن هـم در ایـن حـد اشـکالی 
نـدارد. در واقـع در اینجا منظور همان شـمایل سـاده ی 
اسـت  مشـخص  کامـا  مسـلما  اسـت.  روسـتایی 
مبتنـی  پوشـش های  بحـث  ایـن  وجـه  هیـچ  بـه  کـه 
بـر مـد روز را در برنداشـته و فقـط همـان پوشـش و 
لبـاس سـاده ی روسـتایی مدنظـر و بااشـکال اسـت.  

ســایر  	 در  دیگــری  نمونه ـهـای  آیــا  فـکـرت: 

احــکام ـشـرعی وجــود دارد کــه امــر و وـجـوب در 

چیــزی باشــد امــا برخــی ـمـوارد آن اســتثنا شــده 

باشــد؟

بلـه، مثـا در بحـث ربـا داریـم کـه ربـا مثـا حـرام 
اسـت. بـه غیـر از بحـث ربـای بین پـدر و پسـر. و بین 
نیسـت. همچنیـن در خصـوص  ربایـی  پسـر  و  پـدر 
زن و شـوهر ایـن اسـتثنا هسـت کـه اگـر از همدیگـر 
ربـا بگیرنـد حـرام نیسـت. در مـورد بحـث رقـص هم 
همینطـور اسـت. رقـص، در کل حرام اسـت مگر برای 
زن و شـوهر. ایـن اسـتثنائاتی اسـت کـه وجـود دارد.

چــه  	 بــه  حجــاب  در  عبودیــت  فـکـرت: 

؟ ســت معنا

عبودیـت در بحـث حجـاب ایـن اسـت کـه خداونـد 
امـر کـرده بـه خمـار و جلبـاب، یعنـی یـک پوشـش 
نسـبتا کامـل. امـر کـرده به یـک حریـم و پرده نشـینی. 
اینهـا هسـت.  ایـن، فـارغ از بحـث مفسـده و  حـاال 

چـون بـرای پوشـش در نمـاز  هـم ایـن امـر پسـندیده 
اسـت. در واقـع می شـود گفـت کـه این پوشـش پسـنِد 
خداونـد اسـت. ایـن وقـار پسـند خداوند اسـت. برای 
همیـن در نمـاز هـم بـرای زن واجبـش کـرده اسـت. 
در اینجـا دیگـر بحـث محـرم نامحرمـی نیسـت. این، 
اطاعـت از امـر خـدا در ایـن زمینـه و وقـع نهـادن بـه 
ایـن پسـند الهـی، این بحـث عبودیتـی و عبـادی دارد.

برخــورد  	 اســالم  صــدر  در  آیــا  فـکـرت: 

داشــته ایم؟ بی حجابــی  بــا  حکومتــی 

ببینیـد. همانطـور کـه گفتم بحث پوشـش بـه خاطر به 
وجـود آمـدن مـد در قـرن بیسـتم االن معضل ما شـده 
اسـت. یعنـی مـا در خصوص پوشـش، تـا قبـل از قرن 
بیسـتم اصـا درگیـری خاصـی در جامعه ای نداشـتیم. 
حتـی در غـرب و شـرق اصا چیـزی نبود. بـه صورت 
معمـول همانطـور کـه عکس هایـش هسـت، پوشـیده 
بودنـد. حتـی ایـن مقـدار لختـی و برهنگی کـه بوجود 
آمـده بـود در هنرشـان، بعـد از رنسـانس بوجـود آمـده 
بـود. ایـن مسـئله را همۀ کسـانی کـه بحث هنـر دوران 
واقـع  در  دارنـد.  ادعـا  می کننـد  مطـرح  را  رنسـانس 
معتقدنـد کـه ایـن سـطح از برهنگـی بعـد از رنسـانس 
آمـده و قبـل از رنسـانس ایـن هـم نبـود. پـس ایـن امر 
نشـان می دهد که در صدر اسـام در خصوص پوشـش 
زنـان اصـا درگیری و دغدغـه ای نبوده اسـت. به خاطر 
اینکـه به صـورت سـنتی و اصیـل، اینها پوشـیده بودند 
و اصـا احتیـاج چندانـی به ایـن نبوده که اصا اسـام 
بیایـد چـوب بگیرد باالی سرشـان که ایـن کار را بکنید. 

در دوران معاصـر، صنعتـی به وجود آمـد به نام صنعت 
مد که این پوششـی که اصیل و سـنتی بود در تعارض با 
ایـن مد قرار گرفت و  االن برای ما معضل شـده اسـت.
بـرای همیـن خیلی ها سـوال می کنند که چرا مـا روایتی 
از برخـورد حکومتـی پیامبـر با مثا معضـل بدحجابی 
نداریـم. ایـن بخاطـر ایـن اسـت کـه اصـا معضلـی 
نبـوده که پیامبر بخواهـد با آن برخـورد حکومتی بکند. 
چـرا روایتـی هسـت کـه مثـا اسـماء خواهـِر عایشـه 
لباسـی پوشـیده بود کـه یک مقـداری نازک بـود. پیامبر 
روی خـود را برگردانـده بـود و با عتاب گفته بـود که این 
پوشـش درسـت نیسـت یا مثـا روایـت دیگـری داریم 
کـه پیامبـر حـد پوشـش را آمرانـه بـرای زنـان و جامعـه 
توضیـح می دهنـد و می فرماینـد باید حجاب اسـامی 
باشـد امـا مـا در تاریخ نمونـۀ برخورد حکومتـی پیامبر 
بـا ایـن مسـاله را نداریـم. البتـه همانطـور کـه عـرض 
کـردم تذکرات شـان را داریـم ولـی برخـورد و عتابـی 
حکومتـی در میـان نبـوده اسـت. در آن زمان، مـردان و 
زنـان بنا بر آن پوشـش اصیل و سـنتی خودشـان زندگی 
می کردنـد و ایـن رویـه حتـی تا بعـد از صدر اسـام تا 
قـرون وسـطی و بعـد از آن نیـز وجود داشـت و تـا قرن 
نوزدهـم و حتی تا بعد از رنسـانس نیـز در جهان پابرجا 
بـوده اسـت. اما همانطـور کـه در ابتدا عرض کـردم در 
اوایـل قـرن بیسـتم کـه دنیـا در تقابل بـا مـد و مدگرایی 
اهمیـت  پوشـش  و  حجـاب  مسـئله ی  گرفـت،  قـرار 
پیـدا کـرد و بـه دنبـال آن مطالباتـی صـورت گرفـت. 
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آمریکایــی- 	 اجتماعــی  شــبکه های  اخیــر  ســال های  طــی 

صهیونیســتی طرفــداران بســیاری در ســطح جـهـان پیــدا کردنــد. 

در کشور ما نیز فرصت و شرایط برای فعالیت این نرم افزارها 

شــبکه های  کوتاهــی،  زـمـان  مــدت  گذشــت  بــا  و  شــد  آمــاده 

و...  توئیــر  واتــس اپ،  اینســتاگرام،  تلـگـرام،  نظیــر  اجتماعــی 

امــا زمانــی  مشــکل  گرفتنــد.  ـقـرار  مــردم  عمــوم  اســتفاده  مــورد 

مــورد  دقــت  بــه  شــبکه ها  ایــن  فـضـای  کــه  می شــود  مشــخص 

زمینه ـهـای  شــد  باعــث  اینســتاگرام  مثــالً  گیــرد.  ـقـرار  بررســی 

بــه وجــود  بــروز بی حیایــی در ســطح فـضـای مجــازی و حقیقــی 

مقولــه  در  شــدت  بــه  اجتماعــی  شــبکه  ایــن  متأســفانه  بیایــد. 

حیازدایــی از دـخـران ایرانــی مؤثــر عمــل کــرده اســت. در همیــن 

روح اللــه مؤمن نســب، پژوهشــگر  بــا آـقـای  راســتا گفت وگویــی 

و کارشــناس فضــای مجــازی انجــام گرفتــه تــا ابعــاد ایــن مســئله 

گیــرد. ـقـرار  بررســی  مــورد 

فکــرت: رویکــرد فضــای مجــازی نســبت بــه دختــران و زنــان  	
چیســت؟

فضــای مجــازی کــه االن در اختیــار داریــم، بازیگــران اصلــی ای 
امثــال  و  گــوگل  واتــس اپ،  اینســتاگرام،  آن،  عمده تریــن  کــه  دارد 
تفکــر جنســیت گرای غــرب  زاییــده  نرم افزارهــا  ایــن  این هاســت. 
یعنــی  محصوالتــش  و  سکوالریســم  غــرب،  تفکــر  در  هســتند. 
لذت گرایــی و ســودگرایی تبلــور پیــدا کــرده و مبنــا قــرار گرفتــه اســت. 

گفت وگوی
اختصاصی
»فـــــــــــــــــــــــــــکرت«

با  مهندس روح الله 
مومن نسب 

با موضوع  
مقام دخرانه در 

فضای مجازی

تهیه و تنظیم: مجید رحیمی

مجازی  شبکه های  مجازی تأسیس  شبکه های  تأسیس 
می تواند  می تواند ایرانی-اسالمی  ایرانی-اسالمی 

حیازدایی را متوقف کندحیازدایی را متوقف کند
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تاسیس شبکه های مجازی 

ایرانیـ  اسالمی می تواند 

حیازدایی را متوقف کند

مهندسروحاللهمومننسبمهندسروحاللهمومننسب

تولیــد  را  تفکــر محصولــی  ایــن  وقتــی   
ً
طبیعتــا

ــتاگرام،  ــذارد اینس ــمش را می گ  اس
ً
ــا ــد و مث می کن

ــد؛  ــت کن ــوری را تقوی ــد فردمح ــزار بای ــن نرم اف ای
یعنــی بایــد مخاطبــان را بــه خودشــان ســرگرم و 
ــبکه  ــن ش ــن ای ــه فعالی ــم ک ــد. می بینی ــه گیر کن گوش
ــد  ــه تولی ــتاگرام ک ــیده اند. اینس ــه رس ــن نقط ــه ای ب
ایــن تفکــر اســت، بایــد لذت گرایــی را نیــز تقویــت 
ــه  ــذ، ب ــال لذای ــه دنب ــد ب ــان بای ــی مخاطب ــد. یعن کن
خصــوص لذایــذ جنســی و جنســیتی و شــیطانی 
ــور و  ــداد فال ــث تع ــم در بح ــودگرایی ه ــند. س باش
ــه وجــود آورده و  ــازار مــکاره ای ب کلیــک و این هــا، ب
لــذا ایــن بحــث هــم در اینســتاگرام مشــهود اســت.
ــی  ــتاگرام را بررس ــل اینس ــدی مث ــس واح ــی کی وقت
می کنیــم، می بینیــم مخاطــب مجبــور اســت بــا 
روش زیســت مطلــوب غربی هــا زندگــی کنــد و 
 
ً
ــا ــد، مث ــرد نباش ــار ف ــبکی در رفت ــن س ــر چنی اگ
ــوض  ــد و در ع ــا نباش ــار آن ه ــم در رفت سکوالریس
شــهادت طلبی، اســام گرایی و حتــی توجــه بــه 
مشــکات مــردم و موضــوع کرونــا باشــد، صفحــات 
ــذف  ــتند، ح ــال هس ــه فع ــن زمین ــه در ای ــری ک موث
ــن  ــت و ذات ای ــون طبیع ــوند؛ چ ــدود می ش و مح
ــی  ــردم ربط ــکات م ــه مش ــت ک ــن اس ــبکه ها ای ش
بــه مخاطبــان نــدارد و بــه مــرور زمــان کار بــه جایــی 
را می گوینــد. هــم همیــن  مــردم  کــه  می رســد 
وقتــی بــرای هم نوعمــان مشــکلی پیــش بیایــد و 
ــرای  ــر ب  اگ

ً
ــا ــم، طبیعت ــان ندهی ــی نش عکس العمل

مــا هــم مشــکلی پیــش بیایــد کســی عکس العملــی 
ــزوی  ــرادی من ــه اف ــه ب ــذا هم ــد و ل ــان نمی ده نش

در  ویژگــی  ایــن  تبدیــل می شــوند.  گوشــه گیر  و 
نرم افزارهــای  و  مجــازی  فضــای  گوشه گوشــة 
دیــده  غرب گرایــی  مکتــب  تفکــر  ســاخت 
می شــود. عــده ای کــه در کشــور غرب گدایــی را 
ترویــج می کننــد، بــه دنبــال ایــن هســتند کــه همــان 
ــل  ــه حاص ــد ک ــه کنن ــورمان نهادین ــر را در کش تفک
ســطح  در  کــه  اتفاقاتــی  از  خیلــی  می شــود  آن 
جامعــه می بینیــم، مثــل خشــونت های بی مــرزی 
ــد، و  ــا دارن ــال این ه ــرام و امث ــتاگرام و تلگ ــه اینس ک
نابــود  و حرمت هــا،  یــا شکسته شــدن حریم هــا 
شــدن حیــا در بخــش بزرگــی از جامعــه کــه در واقــع 
ویژگــی دختــران مــا و حتــی دختــران غیــر مســلمان 
ــای  ــش از فض ــدم آن بخ ــن معتق ــت. م ــی اس ایران
ــا دنباله هــای  مجــازی کــه ساخته شــدة غربی هــا و ی
جــز  خروجــی اش   

ً
طبیعتــا اســت،  داخلی شــان 

چیــزی کــه در ســطح جامعــه دیده می شــود، نیســت.
ــور  ــه همانط ــت ک ــن اس  ای

ً
ــا ــم قاعدت ــکارش ه راه

کــه در فضــای فیزیکــی انقــاب اســامی را شــکل 
دادیــم، و نظــام سیاســی مان را بــه ســمت اســتقال، 
ایــن  بایــد  آزادی و جمهــوری اســامی بردیــم، 
ــم  ــازی کنی ــازی بازس ــای مج ــن را در فض ــار رک چه
ــامی در  ــاب اس ــق انق ــمت تحق ــه س ــد ب ــه بای و ب
فضــای مجــازی برویــم تــا اســتقال داشــته باشــیم 
و در نتیجــه طعــم آزادی و مردم ســاالری دینــی را 
ــه در  ــیری ک ــان مس ــم هم ــاز داری ــذا نی ــیم. ل بچش
فضــای فیزیکــی در آن حرکــت کردیــم را در فضــای 
ــی  ــم خیل ــه می توانی ــم. البت ــال کنی ــز دنب ــازی نی مج
اســتفاده  بــا  و  کمتــر  اشــتباهات  بــا  و  دقیق تــر 

ــه  ــامی ب ــاب اس ــای انق ــه در فض ــی ک از تجارب
ــازی  ــای مج ــان را در فض ــم، اهدافم ــت آوردی دس
ــم. ــن نداری ــز ای ــم ج ــاره ای ه ــم و چ ــق کنی محق
ایرانــی- اجتماعــی  شــبکه های  بایــد  نتیجــه  در 
نظــام  محتواهــای  بشــود.  طراحــی  اســامی 
ــام  ــک نظ ــد ی ــران بای ــازی ای ــای مج ــی فض ارزش
ارزشــی متکــی بــر آموزه هــای اســامی باشــد و 
ــم  ــه بتوانی ــم ک ــمت بروی ــن س ــه ای ــد ب  بای

ً
ــا نهایت

اســامی  بــزرگ  تمــدن  و  اســامی  انقــاب 
کنیــم. محقــق  مجــازی  فضــای  ســطح  در  را 

فکــرت: راهــکاری کــه شــما فرمودیــد  	
نیازمنــد ایــن اســت کــه مســئولین مربوطــه عــزم 
ــی  ــبکه های اجتماع ــا ش ــند ت ــته باش ــدی داش ج
ــما  ــر ش ــه نظ ــود. ب ــی ش ــامی طراح ــی – اس ایران
ــت  ــدی هس ــی، امی ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ب
ــد   تولی

ً
ــا ــود؟ اص ــام ش ــه انج ــن زمین کاری در ای
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ــث  ــب باع ــطح مناس ــی در س ــای ایران نرم افزاره
ــبکه های  ــن ش ــتفاده از ای ــه اس ــردم ب ــود م می ش

ــد؟ ــی روی بیاورن اجتماع

در تحقــق انقــاب اســامی در فضــای فیزیکــی 
انقــاب  پیــروزی  از  پیــش  افتــاد،  اتفــاق  کــه 
بودنــد.  گرفتــه  شــکل  مختلفــی  نهضت هــای 
انقــاب  فریــاد   1342 ســال  از  امــام  حضــرت 
اســامی و اعتــراض بــه کاپیتوالســیون را شــروع 
کردنــد. امــا بــه نظــرم وقتــی انقــاب اســامی 
ــا  ــا امیــد شــدند. ن محقــق شــد کــه مــردم از شــاه ن
ــت  ــم اس ــیار مه ــدم بس ــک ق ــمن ی ــدی از دش امی
کــه هنــوز در فضــای مجــازی محقــق نشــده اســت. 
ــر،  ــوگل، توئیت ــبوک، گ ــه فیس ــا ب ــم خیلی ه هنوزه
اینســتاگرام و امثــال این هــا کــه زاییــده دشــمن اســت 
 کنتــرل می شــوند، امیــد 

ً
و توســط دشــمنان مســتقیما

ــت  ــود و الزم اس ــع بش ــد قط ــد بای ــن امی ــد. ای دارن
هزینه هــای ســنگینی پرداخــت کنیــم. تــا وقتــی کــه 
کافــر بــه طاغــوت نشــویم، ایمــان بــه خــدا معنــا و 
ــتند  ــد. هس ــدا نمی کن ــودش را پی ــی خ ــوم واقع مفه
ــه  ــه خــدا ندارنــد ولــی کافــر ب کســانی کــه ایمــان ب
طاغــوت هســتند، و چه بســا این هــا پیــش خــدا 
عزیزتــر باشــند و بــر دنیــا هــم اثــر مثبــت بیشــتری 
 ایمــان 

ً
ــه آن هایــی کــه مثــا داشــته باشــند نســبت ب

ــد. ــوت ندارن ــه طاغ ــر ب ــا کف ــد، ام ــدا دارن ــه خ ب
اگــر در حــوزه فضــای مجــازی می خواهیــم بــه جایی 
برســیم، اول بایــد از دشــمن نــا امیــد بشــویم؛ دوم، 
ــه خــدا و انســان های الهــی باشــد؛  بایــد امیدمــان ب
ســوم، بایــد پارادایــم فضــای مجــازی را بــا توجــه بــه

 همــان دو رکــن قبلــی تغییــر بدهیــم، بــه شــکلی کــه 
ــه ســمت تحقــق  نظــام ارزشــی فضــای مجــازی، ب
همــان تمــدن بــزرگ اســامی پیــش بــرود. پــس یک 
ــیر  ــن مس ــا ای ــم؛ ام ــش داری ــی در پی ــیر طوالن مس
طوالنــی ممکــن اســت از نظــر زمانــی کوتــاه باشــد.
 مــردم مــا ظــرف چنــد مــاه 

ً
ممکــن اســت کــه فرضــا

ــه  ــند ک ــی برس ــه ای از تعال ــن نقط ــه چنی ــه ب یک دفع
ــد.  ــل کنن ــه آن عم ــوند و ب ــئله بش ــن مس ــه ای متوج
ــمن  ــت و دش ــده اس ــیر پیچی ــورت مس ــر ص در ه
ــد  ــرل می کن ــرده و کنت ــازی ک ــازی و مدیرس کادرس
و اجــازه نمی دهــد ایــن اراده هــا شــکل بگیــرد؛ 
ــن  ــد ای ــعی می کن ــد س ــه باش ــکل گرفت ــم ش اگره
ــه  ــه خف ــا را در نطف  این ه

ً
ــا ــرد و نهایت ــد را بگی امی

کنــد؛ اگــر هــم موفــق نشــود، وقتــی بــروز اجتماعــی 
جریان هــای  وســیله  بــه  دشــمن  کردنــد،  پیــدا 
را  این هــا  خــودش  کنتــرل  تحــت  اجتماعــی 
نابــود می کنــد؛ لــذا کار، کاِر پیچیــده ای اســت.
تــازه  گفتنــد  انقــاب  از  بعــد  امــام  حضــرت 
ــخت تر  ــاب س ــظ انق ــده و حف ــروع ش ــاب ش انق
هــم  آقــا  حضــرت  اســت.  انقــاب  تحقــق  از 
از  ســال   40 حــدود  گذشــت  بــا  می گوینــد 
ــم  ــوز نظــام اســامی را طراحــی نکردی انقــاب، هن
ــه  ــپس جامع ــامی و س ــت اس ــه دول ــیم ب ــه برس ک
ــود. ــق ش ــامی محق ــدن اس  تم

ً
ــا ــامی و نهایت اس

ــد  ــم. بای ــرف کنی ــادی ص ــرژی زی ــان و ان ــد زم بای
پارادایــم  بدهیــم.  آمــوزش  و  کنیــم  کادرســازی 
خودمــان را بایــد در مراکــز فکــری و علمیه مــان 
ــی  ــرویس طراح ــا آن س ــب ب ــم و متناس ــاد کنی ایج

اســالمی در فـضـای فیزیکــی کــه اتفــاق  در تحقــق انقــالب  	
انقــالب  پیــروزی  از  پیــش  افتــاد، 
گرفتــه  شــکل  مختلفــی  نهضت ـهـای 
 1342 ســال  از  اـمـام  حـضـرت  بودنــد. 
فریــاد انقــالب اســالمی و اـعـراض بــه 
کاپیتوالسیون را شروع کردند. اما به 
نظــرم وقتــی انقــالب اســالمی محقــق 
شــد کــه مــردم از شــاه نــا امیــد شــدند. 
نــا امیــدی از دشــمن یــک قــدم بســیار 
مهم است که هنوز در فضای مجازی 

اســت.  نشــده  محقــق 
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کنیــم و مــردم بــه محــض اینکــه طعــم آزادی و 
اســتقال را چشــیدند، پــای کار می آینــد، یعنــی 
می شــود. حاکــم  اســام  و  محقــق  جمهوریــت 

تعبیــر حضــرت امــام ایــن اســت کــه اســاس خلقــت 
بــا تربیــت اســت. مــا بایــد از تربیــت شــروع کنیــم. 
وقتــی امــام در ســال 1342 )بــا ایــن مضمــون( 
ــی  ــتند، یعن ــا هس ــن در گهواره ه ــاران م ــد: ی فرمودن
ــی  ــت کودکان ــد. تربی ــت بودن ــال تربی ــه دنب ــام ب ام
ــدی  ــان برومن ــان و نوجوان ــه جوان ــال 1357 ب ــه س ک
ــد.  ــل شــدند کــه بســاط شــاه را در هــم پیچیدن تبدی
ــروی  ــت نی ــوزه تربی ــد در ح ــم بای ــا ه ــن کار را م ای
تــا کشــورمان حداقــل  انســانی جــدی بگیریــم 
در ســال های بعــد بــه چنیــن جایگاهــی برســد.

فکــرت: مخاطبیــن فضــای مجــازی در  	
کشــورما آنچنــان جهانــی نیســتند و بــا کشــورهای 
خارجــی ارتبــاط چندانــی ندارنــد کــه بگوییــم بــه 
 در 

ً
ــرا ــی ظاه ــد. از طرف ــر می کنن ــدن فک جهانی ش

ــتیم و  ــدن هس ــوی جهانی ش ــه س ــت ب ــال حرک ح
فعالیــت در یک شــبکه جهانی، اســتفاده از گوشــی 
موبایــل و لپ تــاپ روز بــه یــک ارزش بــرای مــردم 
یــز از  مــا تبدیــل شــده اســت. بــا ایــن تفاســیر، گر

ایــن وضعیــت ممکــن اســت؟

ــر  ــه نظ ــذاب ب ــیار ج ــه بس ــدن ک ــث جهانی ش بح
 
ً
می رســد، الزامــات و لوازمــی را می طلبــد. مثــا
وقتــی وارد توئیتــر می شــوید، توئیتــر شــما را در 
ــی  ــد. یعن ــرار می ده ــا ق ــی ایرانی ه ــاب اطاعات حب
ــم   ه

ً
ــا ــد، و عموم ــا می بینن ــما را ایرانی ه ــت ش توئی

 
ً
ــا ــم بعض ــوگل ه ــد. در گ ــان را می بینی ــت ایرانی توئی
انگلیســی جســتجو می کنیــد،  وقــی محتواهــا را 
ــود  ــر خ ــورد نظ ــی م ــا انگلیس ــی ی ــات فارس صفح
گــوگل بــرای شــما نمایــش داده می شــود. ایــن یعنــی 
شــما را در حبــاب اطاعاتــی خاصــی قــرار داده 
ــر  ــام توئیت ــه ن ــبکه ای ب ــه در ش ــد ک ــر می آی ــه نظ و ب
ــع  ــا در واق ــی اســت؛ ام هســتید کــه شــبکه ای جهان
ــاط  ــا جهــان ارتب ــه شــما اجــازه نمی دهــد ب ــر ب توئیت
ــری  ــبکه های دیگ ــتاگرام و ش ــید. در اینس ــته باش داش
ــه همیــن شــکل اســت. ــز ب ــد نی کــه طراحــی کرده ان

ــلط  ــت تس ــای، تح ــی از ابزاره ــا وقت  ت
ً
ــا ــس طبیعت پ

می کنیــم،  اســتفاده  آمریکایی هــا  و  اســرائیلی ها 
کــه  شــکلی  بــه  را  انقاب مــان  نمی توانیــم 
می خواهیــم بــه دنیــا عرضــه کنیــم. عمــوم کســانی که 
ــرار  ــم ق ــد می کنی ــه تولی ــتگ هایی ک ــرض هش در مع
می گیرنــد و توئیت هــا را ری توئیــت می کننــد، ایرانــی 
 همــان کســانی کــه 

ً
یــا هم فکــر مــا هســتند، و اتفاقــا

در کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی بــه ایــن هشــتگ 
ــرار  ــی ق ــرض محتواهای ــوند، در مع ــکاو می ش کنج
ــن  ــتفاده از همی ــا اس ــا ب ــمنان م ــه دش ــد ک می گیرن
هشــتگ تولیــد کرده انــد. ایــن یعنــی یــک نظــام دقیــق 
هــوش مصنوعــی یــا بــه عبــارت بهتــر هوش شــیطانی 
پشــت ایــن قضیه وجــود دارد و ایــن نظــام دارد مردم را 
بــه ســمتی کــه خــودش می خواهــد ســوق می دهــد.

ــد  ــم، بای ــرف بزنی ــا ح ــردم دنی ــا م ــم ب ــر بخواهی اگ
ــم  ُه

َ
وا ل

ّ
ــد ِع

َ
ابزارهــای خودمــان را داشــته باشــیم. »َوأ

ــد،  ــا گفتن ة«  کــه حضــرت آق ــوَّ
ُ
ــن ق عُتم ِم

َ
ــا اســَتط َم

ــد  ــت و بای ــوازم اس ــی از ل ــم یک ــازی ه ــای مج فض

بــه قــوت در فضــای مجــازی برســیم و در ایــن فضــا 
 
ً
ــتقیما ــا مس ــرت آق ــویم. حض ــوی بش ــد و ق قدرتمن

گفتنــد بایــد بــه فضــای مجــازی بــه عنــوان یــک ابــزار 
توجــه کنیــم. اگــر بــه عنــوان یــک ابــزار و وســیله بــه 
 در 

ً
فضــای مجــازی توجــه کنیــم، ممکن اســت فرضــا

مقابــل اســلحه دشــمن تــا یــک مــدت مقابلــه کنیــم، 
ــل  ــدی در مقاب ــورت ج ــه ص ــم ب ــر بخواهی ــا اگ ام
 
ً
ــن اســلحه را ســاخته، بایســتیم اوال دشــمن کــه همی

ــم و  ــم اســلحه را از دســت دشــمن بگیری ــد بتوانی بای
خودمــان ماشــه اش را بکشــیم؛ امــا فضــای مجــازی 
ــه مــا نمی دهــد. دوم اینکــه،  ــن اجــازه را ب دشــمن ای
ــازیم.  ــلحه بس ــد اس ــان بای ــر خودم ــه باالت در درج
در حــوزه موشــکی، تــا وقتــی خودمــان موشــک 
نســاختیم، حتــی روس هــا کــه کشــور دوســت 
محســوب می شــوند موشــک ها، ســامانه اس 300 و 
تجهیزاتــی کــه نیــاز داشــتیم را بــه مــا نمی فروختنــد. 
در صنعــت هوافضــا و ســایر صنایــع دیگــر همینطور.
ــود  ــل وج ــن اص ــز همی ــازی نی ــای مج ــس در فض پ
دارد. مــا بایــد لــوازم خودمــان را تولیــد کنیــم. وقتــی 
لــوازم را خودمــان بســازیم، می توانیــم شــروع کنیــم. 
ــی  ــبکه مل ــا، اول ش ــرت آق ــتور حض ــاس دس ــر اس ب
اطاعــات را راه می اندازیــم؛ بعــد شــبکه اطاعاتــی 
ــک  ــی ی ــم، یعن ــدازی می کنی ــام را راه ان ــان اس جه
ــه  ــن کشــورهای جهــان اســام، ب ــت بی شــبکه اینترن
ــم  ــه می توانی ــی ک ــی بین الملل ــر اطاعات ــورت اب ص
ــتان،  ــل پاکس ــایه مث ــان و همس ــورهای هم پیم از کش
افغانســتان و عــراق شــروع کنیــم و بــه ســوریه و لبنــان 
و حتــی امثــال ونزوئــا برســیم. همیــن کشــورها بــه 
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تبدیل جذابیت های جنسی 

به ارزش اجتامعی، عامل 

تبعیض علیه زنان است

دکرتمحمد حسن قدیری ابیانهدکرتمحمد حسن قدیری ابیانه

ــاردی  ــک میلی  ی
ً
ــدودا ــی ح ــن و... جمعیت ــاوه یم ع

تحــت  را  همین هــا  اگــر  می دهنــد.  تشــکیل  را 
پوشــش شــبکه اســامی قــرار بدهیــم، در قــدم 
جهــان  آزادیخــواه  کشــورهای  می توانیــم  بعــدی 
ــی  ــبکه اینترنت ــم و ش ــل کنی ــبکه متص ــن ش ــه ای را ب
ــدون  ــم. ب ــدازی کنی ــکا راه ان ــبکه آمری ــتقل از ش مس
ــن  ــزو اولی ــیه ج ــن و روس ــدی، چی ــه تردی هیچگون
کشــورهایی هســتند کــه بــه ایــن شــبکه می پیوندنــد. 
حتــی اروپــا هــم شــبکه اش را از آمریــکا جــدا 
ــکا،  ــدای از آمری ــم ج ــا ه ــا آن ه ــود ب ــرده و می ش ک
توافق نامه هــای اطاعاتــی امضــا کــرد و بعــد شــبکه 
ــم  ــا ه  آمریکایی ه

ً
ــا ــکل داد، و نهایت ــه را ش یکپارچ

مجبــور می شــوند از شــبکه مــا اســتفاده کننــد.
ایــن رونــد باید از یــک نقطه شــروع بشــود. االن مردم 
دنیــا انگیــزه زیــادی دارنــد کــه مســتقل از آمریــکا این 
ــور  ــم موت ــا می توانی ــد. م ــکل بدهن ــاخت را ش زیرس
جســتجو و ایمیل هــای مختــص بــه خودمــان را 
داشــته باشــیم. حتــی الزم نیســت همــه مــردم دنیــا از 
ایمیــل ایرانــی اســتفاده کننــد، مــردم دنیــا می تواننــد 
ــع  ــل صنای ــد. مث ــتفاده کنن ــان اس ــل خودش از ایمی
ــم چطــور  ــه کشــورها آمــوزش می دهی ــه ب نظامــی ک
موشــک و اســلحه بســازند، در صنایــع های تــک 
ــا  ــه آن ه ــم ب ــم می توانی ــات ه ــاوری اطاع ــوزه فن ح
ــبکه  ــازند و ش ــازی بس ــور ب ــه چط ــم ک ــوزش دهی آم
ــورها  ــکل کش ــن ش ــه ای ــد. ب ــی کنن ــی طراح اجتماع
ــوص  ــه خص ــه و ب ــلط بیگان ــل تس ــک از ذی را تک ت
ــن روش  ــا ای ــم و ب ــارج می کنی ــرائیل خ ــکا و اس آمری
ــم،  ــی کرده ای ــزرگ را متاش ــرائیل ب ــدم اول اس در ق

در قــدم دوم نیــز ابرقدرتــی بــه نــام آمریــکا دیگــر در 
ــد هــر  ــد کــه بتوان ــدا نمی کن حــوزه ســایبر مفهــوم پی
موقــع بخواهــد اینترنــت کشــوری را خامــوش کنــد.

مــن معتقــدم بایــد وارد چنیــن گــودی بشــویم. 
ــای  ــن ابزاره ــم از ای ــر کنی ــا فک ــه م ــی ک ــا زمان ت
دشــمن می توانیــم اســتفاده کنیــم، قــدم در ایــن 
مســیر نمی گذاریــم. حــدود 7 یــا 8 ســال پیــش 
قصــد  گروهــی  گفتــم:  مســئولین  از  یکــی  بــه 
گــوگل  مثــل  ایرانــی  جســتجوگر  موتــور  دارنــد 
آخــر  دادم؛  توضیــح  را  امکاناتــش  و  بســازند 
بحــث گفــت کــه ایــن، همــان گــوگل اســت؟ 
کــه هســت! گــوگل  گفــت خــوب  بلــه!  گفتــم 

فقــط  نمی خواســتند؛  حمایــت  ســازنده،  گــروه 
می خواســتند کــه ســنگ اندازی نشــود. ایــن مســئول 
بــه  برایــش  ســنگ اندازی نکردن  انگیــزه  حتــی 
وجــود نیامــد. بنابرایــن تــا وقتــی بگوییــم گــوگل کــه 
هســت، ایمیــل کــه هســت و...؛ همیــن حــرف کــه 
 باعــث می شــود 

ً
روی زبان هــا می چرخــد نهایتــا

توانمنــدی داخلــی تقویــت نشــود. مــا وقتــی بــه ایــن 
ــم،  ــی بخوری ــای مهلک ــه ضربه ه ــیم ک ــه می رس نقط
گاهــی برســند و بفهمنــد کــه  یــا وقتــی کــه مــردم بــه آ
 همینطــوری کــه ایــن ابزارهــا هســتند، ممکــن 

ً
نهایتــا

اســت از فــردا نباشــند. از همــان لحظه ای که نباشــند، 
ــرده داری  ــد و ب ــتفاده کنن ــا سواس ــات م ــا از اطاع ی
ــود. ــروع می ش ــر ش ــد، خط ــان را راه بیندازن نوین ش

ــن  ــه ای ــردم را ب ــد م ــه بای ــن ک ــث ای ــه بح خاص
ــر و  ــه خی ــبت ب ــه نس ــانیم ک ــی برس گاه ــه از آ نقط
منفعت رســانی دشــمن نــا امیــد بشــوند، یعنــی 

ــِه« 
َّ
ــْن ِبالل ــه »ُیْؤِم ــا ب ــوِت«  شــوند، ت

ُ
اغ

َّ
ــْر ِبالط

ُ
ف

ْ
»َیک

بایســتند  خودشــان  پــای  روی   
ً
نهایتــا و  برســند 

نکننــد. تمنــا  بیگانــه  ز  دارنــد  خــود  آنچــه  و 

فکــرت: اگــر قدمــی در ایــن عرصه ســخت  	
ــه در  ــی ک ــت حیازدای ــن اس ــود، ممک ــته ش برداش
جامعــه ایرانــی بــه وجــود آمــده، برطــرف بشــود؟

وقتــی دوبــاره بــه فضــای فیزیکــی برمی گردیــم، 
ــش از 100  ــاید بی ــال، ش ــال های س ــه س ــم ک می بینی
صــورت  بــه  انگلیســی ها  و  آمریکایی هــا  ســال، 
ــد  ــران کار کرده ان ــگ ای ــده روی فرهن ــز و پراکن متمرک
و حتــی بی حجابــی را در دوره رضاخــان اجبــاری 
کردنــد. ســال های ســال از طریــق پرده هــای ســینما، 
فیلم هــای ویدئویــی، مجــات آن زمــان و هــر ابــزار 
دیگــر مثــل صداوســیمای ســلطنتی اســتفاده کردنــد 
ــانند. ــی بکش ــی و بی حریم ــه بی حیای ــردم را ب ــا م ت
انقــاب اســامی کــه پیــروز شــد، ایــن چــرخ 
برگردانــده شــد بــه ســمتی که تــاش کنیــم تا مــردم به 
جــای حرکــت بــه ســوی آمــال و آروزهــای شــیطانی، 
ــد.  ــه ســمت باورهــای الهــی و فطــری حرکــت کنن ب
ایــن رونــد شــروع شــد و االن بــه نقطــه ای رســیده ایم 
ــلیمانی ها  ــم س ــا و قاس ــهید حججی ه ــال ش ــه امث ک
ــد  ــتاها کار می کنن ــه در روس ــادی ک ــای جه و بچه ه
و گره هــای کشــور را بــاز می کننــد و کســانی کــه 
ــه کشــورهای  ــد ب امنیــت کشــورمان را فراهــم کرده ان
ــد، از  ــه وجــود بیاورن ــا امنیــت را ب ــد ت دیگــر می رون
ــای  ــد و رویش ه ــرون می آین ــامی بی ــاب اس دل انق
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تاسیس شبکه های مجازی 

ایرانیـ  اسالمی می تواند 

حیازدایی را متوقف کند

مهندسروحاللهمومننسبمهندسروحاللهمومننسب

محصــول  ایــن  می شــوند.  محســوب  انقــاب 
اســت. فیزیکــی  فضــای  در  اســامی  انقــاب 

ــده  ــث ش ــا باع ــاله م ــن س ــر چندی ــه تأخی ــا اینک ب
خیلــی از مشــکات جــدی در حریــم و حیــا و 
مســائل فرهنگــی پیــش بیایــد و ســبک زندگــی تغییــر 
ــر از   بهت

ً
ــا ــم، قطع ــروع کنی ــا از االن ش ــر م ــد، اگ کن

ســال آینــده و ســال های آینــده و حتــی ماه هــا و 
ــمت  ــن س ــه ای ــم ب ــت و می توانی ــده اس ــای آین روزه
برویــم کــه بــه تدریــج شــرایط موجــود و ایــن 
ــوزی هایی  ــم و فرهنگ س ــاح کنی ــی را اص بدفرهنگ
ــم. ــران کنی ــا فرهنگ ســازی جب کــه انجــام شــده را ب

 
ً
ــا ــا قطع ــت، ام ــدنی اس ــن کار ش ــدم ای ــن معتق م
هنــوز  بگوینــد  خیلی هــا  شــاید  دارد.  زحمــت 
ــامی  ــوری اس ــاهی در جمه ــرات شاهنش ــار تفک آث
و  غرب گداهــا  و  غرب گراهــا  بلــه،  دارد؛  وجــود 
ــر  ــد تفک ــه می خواهن ــانی ک ــلطنت طلب ها و کس س
را وارد حــوزه دیــن کننــد، هنــوز  ســلطنت طلبی 
هســتند و تــاش می کننــد. هنــوز بایــد رئیس جمهــور 
کشــورمان را متوجــه کنیــم کــه علوم انســانِی اســامی 
ــد  ــم بای ــا ه ــد، م ــاش می کنن ــا ت ــود دارد. این ه وج
مبــارزه کنیــم تــا بتوانیــم مشــکل را مرحلــه بــه مرحلــه 
حــل کنیــم؛ یک بــاره هــم نمی شــود ایــن کار را کــرد.

تــاش می کنیــم  اســت کــه  از 40 ســال  بیــش 
انقــاب اســامی وارد مرحلــه نظــام  از مرحلــه 
اســامی شــویم. بایــد در فضــای مجــازی نیــز 
ــم  ــن مفاهی ــا ای ــم ت ــاش کنی ــروع و ت ــج ش ــه تدری ب
در فضــای مجــازی هــم مثــل فضــای فیزیکــی 
هــم  را  مشــتری هایش   

ً
نهایتــا و  خــودش  شــکل 

پیــدا کنــد. اگــر تعــداد ایــن مشــتری ها بیشــتر 
ــدن  ــه تم ــوب ک ــه مطل ــه نقط ــاءالله ب ــود، ان ش ش
کیــد  بــزرگ اســامی اســت می رســیم. البتــه تأ
ــال  ــه 40 س ــت ک ــن نیس ــم ای ــای حرف ــم معن می کن
ــد؛ شــاید 4 ســال دیگــر  ــات می افت ــن اتفاق دیگــر ای
ــع  ــدت وقای ــد. ش ــات رخ داده باش ــن اتفاق ــه ای هم
ــی  ــم یک ــن ه ــت، ای ــته اس ــتر از گذش ــی بیش خیل
از ویژگی هــای فضــای مجــازی و ســایبر اســت. 
ــد. ــد رخ بده ــاق بای ــن اتف ــورت ای ــر ص ــذا در ه ل
می گوینــد جلــوی ضــرر را از هــر جــا بگیــری، 
منفعــت اســت؛ بعــد از اینکــه جلــوی ضــرر را 
ــه  ــن مرحل ــت دارد، از ای ــودش منفع ــه خ ــم ک گرفتی
بایــد ضررهــا و زیان هــای قبلــی را جبــران کنیــم 
 وضــع 

ً
تــا بتوانیــم بــه نقطــه مطلوبــی برســیم. واقعــا

نوجوانــان و جوانــان مــا در فضــای مجــازی مناســب 
ــاز  ــی نی ــانی اورژانس ــه کمک رس ــا ب ــت و این ه نیس
ــل  ــانی، مث ــن کمک رس ــدم از ای ــن ق ــد. در اولی دارن
ــد  ــه کــه در شــرایط کرونایــی انجــام شــد، بای قرنطین
ــرای  ــود. ب ــه بش ــد گرفت ــتر مفاس ــج بیش ــوی تروی جل
ــال این هــا  ایــن کار هــم واتــس اپ، اینســتاگرام و امث
بایــد بســته و محــدود بشــوند و بعــد هــم بافاصلــه 
بایــد فرآینــد درمــان فرهنگــی شــروع شــود، کــه همان 
محتواســازی و ارزش ســازی و طراحــی نظــام ارزشــی 
اســت. ایرانی-اســامی  ارزش هــای  مبنــای  بــر 

فکــرت: بــه نظــر شــما در خصــوص  	
حیازدایــی کــه در فضــای مجــازی در حــال انجــام 
اســت، نقــش کــدام نرم افــزار بیشــتر اســت و 

تــاش بــرای تولیــد کــدام شــبکه اجتماعــی 
دارد؟ اولویــت  ایرانی-اســامی 

در  دارنــد.  اولویــت  گــوگل  و  اینســتاگرام   
ً
یقینــا

ــتجو  ــم جس ــوب ه ــات خ ــر کلم ــی اگ ــوگل حت گ
داده  نمایــش  فیلتــر  بــدون  محتواهایــی  کنیــد، 
می شــود. بــه نظــر مــن ایــن دو نرم افــزار جــزو 
ــان  ــه حالش ــری ب ــد فک ــتند و بای ــا هس اصلی ترین ه
ــدارد. ــود ن ــا وج ــی در آن ه ــد یقف ــه ح ــود وگرن بش
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ــان یکــی از مباحــث مهمــی  مســئله زن و حقــوق زن
اســت کــه اندیشــمندان، متفکــران و جریان هــای 
سیاســی و اجتماعــی شــرقی، غربــی و اســامی 
ــد. در جبهــه اســام،  ــه آن دارن ــی ب نگاه هــای متفاوت
امــام خمینــی )قــدس ســره شــریف( بــه عنــوان یــک 
ــی  ــا نگاه ــز ب ــن و نی ــر دی ــامی از منظ ــر اس متفک
بی طرفانــه، مطالبــی را در خصــوص زنــان بیــان 
بــه  قائــل  ایشــان  کرده انــد کــه نشــان می دهــد 
یکســان بودن ارزش انســانی زن و مــرد بودنــد. در 

ــیار  ــری بس ــا عم ــم ب ــان فمینیس ــل، جری ــرف مقاب ط
کوتاه تــر از دیــن اســام وجــود دارد کــه در اثر شــرایط 
خــاص در جهــان شــکل گرفتــه اســت. ایــن جریــان، 
ــرد.  ــان می نگ ــت زن ــه منفع ــائل را از دریچ ــه مس هم
فمینیســم  جریــان،  ایــن  گرایش هــای  از  یکــی 
ــا مــردان مشــکل دارد.   ب

ً
ــکال اســت کــه اساســا رادی

ــی  ــه نگــرش امــام خمین ــن گــزارش، نگاهــی ب در ای
و فمینیســم رادیــکال بــه مســئله زن خواهیــم داشــت.

نگرش امام خمینی به مسئله زن 	

ــر  ــوان یــک اسام شــناس و رهب ــه عن ــی ب امــام خمین
ــی را  ــث گوناگون ــب و مباح ــی-اجتماعی مطال سیاس
ــا  ــن دیدگاه ه ــت. ای ــرده اس ــرح ک ــان مط ــاره زن درب
در قالــب فتــاوای فقهــی، ســخنرانی ها، پیام هــا و 
احکامــی کــه در عرصه هــای عمومــی اعــام کردنــد، 
آمــده اســت. نگــرش و موضع گیــری حضــرت امــام 
ــد از: ــی وابســته اســت کــه عبارتن ــه یک ســری مبان ب
تاکیــد بــر نقــش خداونــد بــه عنــوان خالــق   -

عرفان خلیلی فر
نویسنده، پژوهشگر حوزه دین

فمینیسم  ویکرد  ر فمینیسم بررسی  ویکرد  ر بررسی 
رادیکال و امام خمینی، نسبت رادیکال و امام خمینی، نسبت 

به مسئله زنبه مسئله زن
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و مالــک انســان: بــر ایــن اســاس، نگــرش حضــرت 
امــام بــه زن برگرفتــه از جهان بینــی دینــی اســت. 
انســان:  عــدم خودبســندگی  بــه  توجــه   -
بــه ایــن معنــا کــه انســان در دایــره ممکنــات و 
ــت  ــا محدودی ــه ب ــد ک ــی می کن ــات زندگ محسوس
گاهــِی  همــراه اســت، و لــذا آدمــی از گســترة آ
محــدودی برخــوردار اســت و خــود بــه تنهایــی 
نمی توانــد در همــه مــوارد مصلحــت خویــش را 
ــت. ــرع اس ــتورات ش ــد دس ــد و نیازمن ــخیص ده تش
امــور:  برخــی  تدبیــر  در  آدمــی  تــوان   -
منافــات  شــرع  و  عقــل  بیــن  امــام  دیــدگاه  از 
وجــود نــدارد و هــر یــک از ایــن دو می تواننــد 
در  خاصــه  مختلــف،  امــور  در  را  یکدیگــر 
نماینــد. یــاری  زنــان،  بــه  مربــوط  مباحــث 
تعییــن  در  انســان  مشــارکت  لــزوم   -
انســانی  زن  امــام،  نظــر  از  خــود:  سرنوشــت 
در  بایســتی  او  همچــون  و  اســت  مــرد  هم تــراز 
داشــته  فعــال  مقــدرات خــود مشــارکت  تعییــن 
ــه بایســتی حــدود شــرع را رعایــت کنــد. باشــد. البت
ــوان در  ــث زن را می ت ــه بح ــی ب ــام خمین ــرش ام نگ
ــرار داد: ــی ق ــورد بررس ــلبی م ــی و س ــه ایجاب دو وج

وجه ایجابی 	

۱. بــاور و تشــویق بــه حضــور جــدی زنــان در 
اجتماعــی:  و  سیاســی  مختلــف  عرصه هــای 
ــان در  ــر زن ــور فراگی ــر حض ــن ام ــل ای ــن دلی بهتری
ــداوم انقــاب اســامی اســت.  ــش و ت ــان پیدای جری
ــگاه  ــه در ن ــی ک ــوص تحول ــام در خص ــرت ام حض

بــه زن در جریــان انقــاب اســامی پیــش آمــد، 
انقــاب  و  نهضــت  ایــن  »اگــر  می فرماینــد: 
اســامی هیــچ نداشــت جــز ایــن تحولــی کــه 
ــک  ــن ی ــد؛ ای ــدا ش ــا پی ــان م ــوان و در جوان در بان
امــری بــود کــه کافــی بــود بــرای کشــور مــا« .

2. تاکیــد بــر کســب علــم و آراسته شــدن زنــان 
ــام  ــامی: ام ــای اس ــی و ارزش ه ــکارم اخاق ــه م ب
بــرای  تــاش  بــه  را  زنــان  مختلــف  مقاطــع  در 
ــی  ــای اخاق ــه ارزش ه ــق ب ــم و تخل ــل عل تحصی
ــداد  ــد تع ــث ش ــگاه باع ــن ن ــد. ای ــب می کردن ترغی
و  یابــد  افزایــش  زنــان فرهیختــه و تحصیل کــرده 
آنــان بــه برخــی از رده هــای مدیریتــی راه یابنــد.

هویت بخشــی  راســتای  در  امــام  الگوســازی:   .3
ــازی  ــئله الگوس ــه مس ــامی ب ــه اس ــان جامع ــه زن ب
شــاخص  زنــان  راســتا  ایــن  در  و  کــرده  توجــه 
)س(  زهــرا  حضــرت  ویــژه  بــه  اســام  در 
بــر  و  دانســته  مســلمان  زن  یــک  الگــوی  را 
پیــروی از ســیره ایشــان ســفارش کــرده اســت.

امــام  کرامــت:  درونی کــردن  بــه  توجــه   .۴
کارهــای  در  محصــور  را  زن  کرامــت  خمینــی، 
بــه  هــر چیــز  از  بیــش  و  نمی دانســت  ظاهــری 
داشــت،  توجــه  فرهنگــی  و  معرفتــی  تغییــرات 
چــرا کــه معتقــد بودنــد »اگــر فرهنــگ درســت 
فاســد  اگــر  و  می شــود  درســت  جامعــه  شــد، 
می شــوند«.  فاســد  جوانــان  و  جامعــه  شــد، 
۵. تفکیــک بیــن پیشــرفت زنــان و انحطــاط بــه 
بهانــه پیشــرفت: در زمــان طاغــوت کــه برخــی 
می خواســتند امــام را مخالــف رشــد و پیشــرفت 

مختلــف  	 مقاطــع  در  اـمـام 
تحصیــل  ـبـرای  تــالش  بــه  را  زـنـان 
علم و تخلق به ارزش های اخالقی 
نــگاه  ایــن  می کردنــد.  ترغیــب 
فرهیختــه  زـنـان  تعــداد  شــد  باعــث 
و  یابــد  افزایــش  تحصیل کــرده  و 
آنــان بــه برخــی از رده هــای مدیریتــی 

راه یابنــد.

بررسی رویکرد 
فمینیسم رادیکال و 
امام خمینی، نسبت 

به مسئله زن
 

عرفان خلیلی فر
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فاصله گــذاری  بــا  ایشــان  کننــد،  معرفــی  زنــان 
بــا  »مــا  فرمودنــد:  ترقــی،  و  انحطــاط  میــان 
ترقــی زنــان مخالــف نیســتیم، بــا ایــن فحشــا 
مخالفیــم، بــا ایــن کارهــای غلــط مخالفیــم« .

بــه  امــام  حضــرت  زنــان:  آزادی  بــه  توجــه   .۶
ــام  ــود و انج ــت خ ــاب سرنوش ــان در انتخ آزادی زن
فعالیت هــای اجتماعــی و علمــی اعتقــاد داشــت 
و تاکیــد می کــرد و می فرمــود: »اســام بــا آزادی 
ــذار  ــود پایه گ ــه خ ــت بلک ــق اس ــا مواف ــه تنه زن ن
اســت«.  زن  وجــودی  ابعــاد  تمــام  در  زن  آزادی 
ــانیت:  ــر انس ــرد از نظ ــاوی زن و م ــه تس ــاد ب ۷. اعتق
امــام در ایــن زمینــه می فرمایــد: »در نظــام اســامی، 
حــق  دارد،  مــرد  کــه  دارد  را  حقوقــی  همــان  زن 
تحصیــل، حــق کار، حــق مالکیــت، حــق رأی دادن، 
ــق  ــرد ح ــه م ــی ک ــام جهات ــن. در تم ــق رأی گرفت ح
دارد، زن هــم حــق دارد.  ...زن مســاوی مرد اســت «. 
ــام  ــرد: ام ــان زن و م ــاوت می ــود تف ــه وج ــاور ب 8. ب
ــی  ــه »در بعض ــتند ک ــاره داش ــز اش ــه نی ــن نکت ــه ای ب
ــود دارد  ــرد وج ــن زن و م ــی بی ــوارد تفاوت های از م
کــه بــه حیثیــت انســانی آن هــا ارتبــاط نــدارد«. 
امــام  زنــان:  اساســی  وظیفه هــای  بــه  توجــه   .9
ــت و  ــازی می دانس ــان را انسان س ــه زن ــی وظیف خمین
ــذا  ــی انســان ها، زن اســت« ، ل از نظــر ایشــان »مرب
ایشــان تاکیــد داشــتند کــه »زنــان وظیفــه دارنــد عاوه 
بــر تحصیــل علــم و کســب فضیلت هــای اخاقــی، 
فرزنــدان صالــح همــت گمارنــد«.  تربیــت  بــه 
و  جامعــه  در  زن  مهــم  نقــش  بــر  تاکیــد   .10
تمدن ســازی: بررســی آرا و اندیشــه های حضــرت

ــی  ــان نقش ــرای زن ــان ب ــد ایش ــان می ده ــام نش  ام
بزرگ تــر از نقــش مــردان در جامعــه قائــل بــود. 

وجه سلبی 	

امــام در عیــن حــال کــه ارزش واالیــی بــرای زن قائــل 
هســتند و در عبــارات بســیاری از مقــام، جایــگاه 
و ارزش زن ســخن می گوینــد، نــگاه ســلبی نیــز 
ــدن  ــا کاالش ــام ب ــرت ام ــال، حض ــرای مث ــد. ب دارن
ــن  ــان در ای ــتند. ایش ــف هس ــدت مخال ــه ش ــان ب زن
مخالــف  هیــچ گاه  »اســام  می فرماینــد:  زمینــه 
بــا  نبــوده اســت، برعکــس اســام  آزادی زنــان 
مفهــوم زن بــه عنــوان شــیء مخالفــت کــرده اســت«. 
حضــرت امــام در یکــی از فرمایشاتشــان خرافاتــی که 
در مــورد زنــان وجــود دارد و بــه پــای اســام نوشــته 
می شــود را کنــار زده و تصریــح می کننــد: »شــما 
خیــال نکنیــد کــه مــا، حکومــت اســامی که درســت 
کردیــم.... زن هــا را هــم همــه را کنــار می زنیــم، 
می کنیمشــان  یــا  کفــن  تــوی  می پیچیمشــان 
ــت«.   ــوط نیس ــام مرب ــه اس ــن ب ــه... ای ــوی خان ت
ســخیف کردن  و  تعــرض  بــا  همچنیــن  امــام 
بــا  لــذا  و  بودنــد  مخالــف  زن  کرامــت 
چــون  مکان هایــی  در  مــردان  و  زنــان  اختــاط 
می کردنــد. مخالفــت  ابــراز   

ً
شــدیدا دریــا 

  

فمینیسم و زنان 	

فمینیســت های رادیــکال معتقدنــد قــدرت مردانــه ای 

سرنوشــت   حـضـرت اـمـام بــه  	 انتخــاب  در  زـنـان  آزادی 
خود و انجام فعالیت های اجتماعی و 
علمی اعتقاد داشت و تاکید می کرد و 
می فرمود: »اسالم با آزادی زن نه تنها 
موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی 
زن اســت«.  ابعــاد وجــودی  تـمـام  در  زن 

بررسی رویکرد 
فمینیسم رادیکال و 
امام خمینی، نسبت 
به مسئله زن

 
عرفان خلیلی فر
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ــان اســت، ریشــه در  ــه زن ــم ب ــی ظل کــه عامــل اصل
ــه  ــا ک ــیت دارد و از آنج ــی و جنس ــاختار اجتماع س
ایــن ســاختار قابــل اصــاح نیســت، بایــد ریشــه کن 
شــود. این ســخن فمینیســم رادیــکال را اینطور تفســیر 
می کننــد کــه ظلم بــه زنــان دیرپاتریــن، گســترده ترین، 
 ظلــم انســانی اســت. 

ِ
عمیق تریــن و یــا بدتریــن نــوع

مبانی نظری 	

بــه  نســبت  خاصــی  خودبســندگی  فمینیســت ها 
ــرش  ــت نگ ــوان گف ــه می ت ــوری ک ــد، به ط ــان دارن زن
ــد.  ــم می باش ــه اومانیس ــته ب ــدی بس ــراد تاح ــن اف ای
بــر  رادیــکال  فمینیســت های  دیگــر  عبــارت  بــه 
ــودش  ــم خ ــک روح و جس ــه زن مال ــد ک ــن باورن ای

اســت و خــود بایــد در مــورد اســتفاده از آن تصمیــم 
بگیــرد. روشــن اســت کــه ایــن دیــدگاه باعــث 
ــای  ــر آموزه ه ــه از نظ ــود ک ــی می ش ــکاب افعال ارت
نیســت. قبــول  قابــل  غربــی  جوامــع  و  دیــن 
ــم  ــد ظل ــن معتقدن ــکال همچنی ــت های رادی فمینیس
ــته  ــود داش ــخ وج ــول تاری ــواره در ط ــان هم ــه زن ب
ــذا  ــت. ل ــده اس ــه ش ــان نهادین ــی در جه ــه نوع و ب
ــت مقصــر  ــه جه ــردان از هم ــه م ــد ک ــد می کنن کی تأ
ــاد  ــاس اعتق ــکال از اس ــت های رادی ــتند. فمینیس هس
ــاوت  ــان و بی تف  یکس

ً
ــا ــان کام ــردان و زن ــد م دارن

ــای  ــیده اند تفاوت ه ــراد کوش ــن اف ــذا ای ــتند و ل هس
ــی  ــد. برخ ــده بگیرن ــرد را نادی ــن زن و م ــی بی طبیع
ــت از: ــارت اس ــکال عب ــم رادی ــای فمینیس از ادعاه

اساسی ترین و بارزترین جلوه ستم، ظلم به   -

زنان است.

جنسیت عامل فشار و ظلم به زنان است.  -

همه زنان مظلوم و همه مردان ظاملند.  -

جامعه غربی پدرساالر است و بیش از همه   -

به زنان ظلم می کند.

پیشــنهادی  	 راهکارـهـای  و  راه حل هــا 

فمینیســم

جهــت  را  راهکارهایــی  رادیــکال  فمینیســم 
بیــان  ظلــم  تحــت  وضعیــت  از  زنــان  خــروج 
از: عبارتنــد  آن هــا  مهم تریــن  کــه  می کنــد 

۱. مخالفت با نقش های معمول برای زنان: 

فمینیست های رادیکال معتقدند راهکاری چون حق 

آزادی تولید مثل، امکان عقیم کردن و سقط جنین 

باعث  کم یا محدودکردن تفاوت ها بین مرد و زن 

می شود.

۲. ریشه کن کردن نظام مردساالر در عرصه های سیاسی، 

حقوقی، اجتامعی و فرهنگی.

۳. بهادادن به جسم، متایالت جنسی و خصایص زنانه.

۴. تدارک ستادهای بحران برای زنانی که مورد تجاوز 

قرار می گیرند.

۵. محافظت از زنان در برابر قاچاق بین املللی جنسی.

۶. تدارک آموزش هایی درباره آزادی جنسی در مدارس 

و محیط کار.

بررسی رویکرد 
فمینیسم رادیکال و 
امام خمینی، نسبت 

به مسئله زن
 

عرفان خلیلی فر
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بررسی تطبیقی 	

امــام خمینــی و  فمینیســت های افراطــی اگرچــه 
ــر اشــتراک  ــا یکدیگ ــت زن ب ــه حفــظ کرام ــبت ب نس
عقیــده دارنــد، امــا در جزئیــات نــگاه بــه مســئله زن 
تفاوت هــای مهمــی میــان این دو دیــدگاه وجــود دارد.

ــام  ــرت ام ــه حض ــت ک ــن اس ــاوت ای ــن تف مهم تری
ــن نظــام حقــوق زن و حفــظ کرامــت اســاس  در تبیی
قــرار  دینــی  آموزه هــای  و  اوامــر خداونــد  بــر  را 
می دهــد، امــا فمینیســم رادیــکال مبنــا و اســاس 
ــذارد.  ــر می گ ــار بش ــل خودمخت ــر عق ــود را ب کار خ
ــری  ــه فک ــه در منظوم ــت ک ــن اس ــر ای ــاوت دیگ تف
امــام خمینــی، مســئله زنــان ذیــل مســئله انســان قــرار 
ــل   قائ

ً
ــا ــت ها اساس ــه فمینیس ــی ک ــرد، در حال می گی

ــتند. ــرد هس ــودن م ــی ب ــر ذات ــری زن و مقص ــه برت ب
تفاوت هــای جزئی دیگــری وجود دارد کــه عبارتند از:

ــرش  ــردان، نگ ــودن م ــکال حاکم ب ــم رادی 1. فمینیس
پدرســاالرانه و جنســیت زنــان را عامــل اصلــی ظلــم 
بــه آن هــا می دانــد، امــا حضــرت امــام عوامــل بیرونی 
نظیــر حکومت هــا، هــوای نفــس و وسوســه های 
می داننــد. مؤثــر  زمینــه  ایــن  در  را  شــیطانی 

۲. فمینیســم رادیــکال معتقــد اســت پدرســاالری 
از  زنــان  بــه  ظلــم  و  گرفتــه  نشــأت  خانــواده  از 
ایــن نهــاد شــروع می شــود و لــذا خانواده هــای 
امــام  حضــرت  امــا  می کنــد،  نقــد  را  ســنتی 
نقــش  خصــوص  بــه  و  خانــواده  بــه  نســبت 
دارد. مثبــت  نگاهــی  فرزنــد  تربیــت  در  مــادر 

۳. فمینیســم معتقــد اســت ظلــم بــه زنــان در صورتی 
ــود و  ــود ش ــه ناب ــاختار مردان ــه س ــد ک ــان می یاب پای
فرهنــگ زنانــه جای آن را بگیرد، در حالیکه در اندیشــه 
امــام اصــاح انســان اعــم از زن و مــرد مطرح اســت.
زنــان  از  حمایــت  راســتای  در  فمینیســت ها   .۴
قائــل بــه ایــن هســتند کــه بایســتی نقش هــای 
کنــد،  پیــدا  تغییــر  زنــان  بــه  مختــص  و  ویــژه 
ولیکــن امــام خمینــی معتقــد اســت عمل کــردن 
ــا  ــی ب ــود، منافات ــوص خ ــف مخص ــه وظای ــان ب زن
نــدارد. آن هــا  علمــی  و  اجتماعــی  فعالیت هــای 
 
ً
ــا ــن را ذات ــکال دی ــت های رادی ــی از فمینیس ۵. برخ
ــن جهــت  ــه همی ــد و ب ــه و جنســیت گرا می دانن مردان
ــه  ــی ب ــا نگاه ــد، ام ــت می کنن ــه صحب ــِن زنان از دی
منظومــه فکــری حضــرت امــام نشــان می دهــد، 

فمینیســت ها در راســتای  	
ایــن  بــه  قائــل  زـنـان  از  حمایــت 
هســتند کــه بایســتی نقش ـهـای 
تغییــر  بــه زـنـان  وـیـژه و مختــص 
پیــدا کنــد، ولیکــن اـمـام خمینــی 
عمل کــردن  اســت  معتقــد 
مخصــوص  وظایــف  بــه  زـنـان 
خــود، منافاتــی بــا فعالیت ـهـای 
اجتماعــی و علمــی آن هــا نــدارد.

بررسی رویکرد 
فمینیسم رادیکال و 
امام خمینی، نسبت 
به مسئله زن
 
عرفان خلیلی فر
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ــیتی  ــرد فراجنس ــام( کارک ــن )اس ــان دی ــر ایش از نظ
ــت. ــام اس ــور ع ــه ط ــان ب ــات انس ــرای نج دارد و ب
ــی  ــرد را ناش ــن زن و م ــای بی ــم تفاوت ه 6. فمینیس
ــه  ــر جامع ــم ب ــاالرانه حاک ــام پدرس ــگ و نظ از فرهن
می دانــد، در صورتــی کــه امــام خمینــی ایــن تفاوت ها 
ــد. ــرد می دان ــودی زن و م ــت وج ــی از طبیع را ناش

جمع بندی 	

در پایــان و بــا توجــه بــه مطالبــی کــه بیان شــد می توان 
نتیجــه گرفــت نگــرش امــام خمینــی بــه مســئله زن، 
ــه رویکــرد فمینیســم رادیــکال برتــری دارد.  نســبت ب
بــرای اثبــات دقیق تــر بــه چنــد دلیــل اشــاره می شــود:
۱. رویکــرد حضــرت امــام بــه زنــان متعــادل اســت و 
افراطــی نیســت، لــذا ایشــان زنــان را افــرادی محجور 
ــات زن و  ــه نج ــه بهان ــر ب ــرف دیگ ــد و از ط نمی دان
مبــارزه بــا ظلــم بــه زنــان، در دام مردســتیزی نیفتاده و 
جایــگاه و شــأن و شــخصیت زن و مــرد را بهــم نزدند.
۲. رویکــرد امــام خمینــی بــه مســئله زن نشــان 
می دهــد اگرچــه فمینیســم رادیــکال از مخالفــت دیــن 
ــرت  ــا حض ــد، ام ــخن می گوی ــان س ــوق زن ــا حق ب
امــام از منظــر دیــن از حقــوق زن دفــاع کــرده اســت.
ــکال  ــم رادی ــام و فمینیس ــرش ام ــن نگ ــه بی ۳. مقایس
بــه مســئله زن نشــان می دهــد امــام خمینــی بــه 
مــرد  و  زن  یکســان بودن  بــه  واقع بینانــه  شــکلی 
ــوی و  ــد معن ــوان رش ــکان و ت ــانیت و ام ــر انس از نظ
ــمی  ــای جس ــز تفاوت ه ــته و نی ــد داش کی ــی تأ فرهنگ
و روحــی آن هــا و حــق حضــور در عرصه هــای 

در  زن  خــاص  نقش هــای  کنــار  در  را  اجتماعــی 
ــکال  ــم رادی ــه فمینیس ــی ک ــته اند؛ درصورت ــر داش نظ
نقش هــای خــاص زنــان را بــه چالــش کشــیده اســت 
ــت. ــه نیس ــان واقع بینان ــن جری ــگاه ای ــی ن ــن یعن و ای
4. جریــان فمینیســم همــه مســائل را از دریچــه منافع 
ــی  ــام خمین ــی ام ــئله اصل ــا مس ــرد، ام ــان می نگ زن
رشــد و ســعادت انســان، اعــم از زن و مــرد، اســت؛ 
ــدارد. ــی ن ــی مفهوم ــان مردگرای ــرش ایش ــذا در نگ ل
۵. بــه طــور کلــی جریــان فمینیســم می کوشــد 
اجتماعــی،  عرصه هــای  در  زنــان  نقــش  تــا 
در  کنــد؛  پررنگ تــر  را  سیاســی  و  اقتصــادی 
زنــان  امــام،  حضــرت  نظــر  از  کــه  صورتــی 
در  را  اجتماعی شــان  نقش هــای  می تواننــد 
کنــار نقش هــای درون خانــواده ای انجــام دهنــد.
غــرب  در  زنــان  حقــوق  مدافــع  جریان هــای   .۶
اگرچــه جهــت حمایــت از زنــان ایجــاد شــدند، 
امــا اکنــون شــرایط در غــرب عالــم بــه گونــه ای 
ــزاری  ــوان اب ــه عن ــان ب ــری از زن ــه بهره گی ــت ک اس
ــزار  ــوان اب ــه عن ــا ب ــرمایه ی ــود و س ــذب س ــرای ج ب
ــری از آن  ــه زن و بهره گی ــی ب ــگاه جنس ــی، ن تبلیغات
بــه عنــوان یــک نیــروی ارزان قیمــت رواج پیــدا کــرده 
ــا،  اســت. ایــن در حالــی اســت کــه امــام خمینــی ب
ــد و هــدف اســام  ــان مخالــف بودن بازیچه شــدن زن
ــتند.   ــر می دانس ــن ام ــگیری از ای ــان را پیش و خودش

منبع: 	

پژوهــی  )مــورد  و غــرب  اســام  در  کرامــت زن 
تطبیقــی امــام خمینــی و فمینیســم(، حســین علی 
رحمتــی، پژوهشــنامه متیــن )علمی-پژوهشــی(، 
.۹۶ تــا   ۷۱ صفحــه   ،۳۶ شــماره   ،۱۳۸۶ پاییــز 

 

مدافع حقوق زنان در غرب اگرچه  جریان های  	
ایجــاد  زـنـان  از  حمایــت  جهــت 
در  ـشـرایط  اکنــون  امــا  شــدند، 
اســت  گونــه ای  بــه  عالــم  ـغـرب 
عـنـوان  بــه  زـنـان  از  بهره گیــری  کــه 
ابزاری برای جذب سود و سرمایه 
یــا بــه عـنـوان اـبـزار تبلیغاتــی، نــگاه 
جنســی بــه زن و بهره گیــری از آن 
بــه عـنـوان یــک نیــروی ارزان قیمــت 
در  ایــن  اســت.  کــرده  پیــدا  رواج 
حالــی اســت کــه اـمـام خمینــی بــا، 
بازیچه شــدن زـنـان مخالــف بودنــد 
را  خودـشـان  و  اســالم  هــدف  و 
پیشگیری از این امر می دانستند.  

بررسی رویکرد 
فمینیسم رادیکال و 
امام خمینی، نسبت 

به مسئله زن
 

عرفان خلیلی فر
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حجت االسالم مجید رحیمی
نویسنده، محقق در حوزه مسائل دینی

از آزادی زنان و دختران در اسالم از آزادی زنان و دختران در اسالم 
و غرب، تا مقابله با تهاجم و غرب، تا مقابله با تهاجم 

هنگی هنگیفر فر

مســئله زن، یکــی از مباحثــی اســت که اندیشــمندان، 
ــامی  ــی و اس ــرقی، غرب ــای ش ــران و جریان ه متفک
نگاه هــای متفاوتــی بــه آن دارنــد. در یــک نوع بررســی 
می تــوان رویکــرد غــرب و اســام نســبت بــه زنــان و 
دختــران را همزمــان مــورد بررســی قــرار داد. در ایــن 
یادداشــت، نــگاه اســام و مغرب زمیــن بــه مســئله زن 
ــه ای،  ــه خامن ــرت آیت الل ــه های حض در آراء و اندیش
ــی  ــر سیاس ــامی و رهب ــر اس ــک متفک ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــته، م ــی برجس – اجتماع

ــات  ــه از بیان ــی برگرفت ــان، راهکارهای ــت. در پای اس
ــم  ــا تهاج ــه ب ــت مقابل ــاب جه ــم انق ــر معظ رهب
ــت  ــژه ام ــه وی ــل و ب ــایر مل ــه س ــرب ب ــی غ فرهنگ
اســامی در مســئله زنــان و دختــران، ارائــه می گــردد.

مفهوم آزادی با توجه به موضوع زن 	

ــتی  ــه هس ــف ب ــای مختل ــای آزادی در نگرش ه معن
دارد.  تفــاوت  دین مدارانــه  و  اومانیســتی  از  اعــم 
و  دارد  الهــی  ریشــه  »آزادی  اســام،  پارادایــم  در 

حرکــت علیــه آزادی، حرکــت علیــه یــک پدیــده 
همچنیــن  اســامی  تفکــر  در  اســت«.   الهــی 
اســت؛  تکلیــف  یــک  آزادی،  بــرای  »مبــارزه 
الهــی اســت«.  امــر  یــک  بــرای  چــون مبــارزه 
ــد  ــمار می آی ــه ش ــی ب ــی اله ــام آزادی موهبت در اس
کــه خداونــد متعــال در وجــود انســان قــرار داده تــا بــه 
کمــک آن خــود را از قیــد و بندهــای درونــی و بیرونی 
برهانــد و از بردگــی نفــس بــه بندگــی حق نائل شــود. 
ــان از  ــه انس ــود ک ــق می ش ــی محق ــه زمان ــن وظیف ای
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دســتورهای حــق پیــروی کنــد و آزادی را بــرای پیروی 
از قوانیــن شــریعت بــه کار بــرد. بــه عبــارت دقیق تــر 
ــد و  ــر قی ــدن از ه ــای رهاش ــه معن ــام ب آزادی در اس
ــای رهاشــدن از نفــس  ــه معن ــدی نیســت، بلکــه ب بن
بــرای رســیدن بــه ســعادت اســت. بنابرایــن در اســام 
ــت یافتن  ــع و دس ــردن موان ــان ب ــرای از می ــاش ب ت
بــه آزادی فراتــر از یــک حــق، بلکــه تکلیــف شــرعی 
اســت کــه خداونــد بــر عهده انســان قــرار داده اســت.

در مســئله زنــان نیــز همیــن معنــی از آزادی برداشــت 
ــان، دارای  ــک انس ــوان ی ــه عن ــان ب ــه زن ــود ک می ش
وظایفــی هســتند کــه خداونــد بــر عهــده آن هــا نهــاده 
ــد از آزادی اســتفاده  ــن وظایــف بای ــرای انجــام ای و ب
کــرد. یکــی از ایــن تکالیــف کــه بــه زنــان اختصــاص 
اســت. همســری  و  مــادری  مســئولیت  دارد، 

در مقابــل، لیبرالیســم غربــی مجموعــه روش هــا، 
ایدئولوژی هایــی  و  سیاســت ها  نگرش هــا، 
فراهــم آوردن  هدف شــان  عمده تریــن  کــه  اســت 
ــور  ــت. به  ط ــرد اس ــرای ف ــتر ب ــه بیش ــر چ آزادی ه
در  بســیاری  مکاتــب  رنســانس،  از  بعــد  کلــی 
غــرب شــکل گرفــت کــه ریشــة تمامــی آن هــا، 
بــود. دینــی  رویکــرد  منهــای  آزادی خواهــی 

از نظــر حضــرت آیت اللــه خامنــه ای نیــز »آزادی 
ــن  ــام دی ــه ن ــی ب ــای حقیقت ــرب، منه ــان در غ انس
ــی  ــز خدادادگ ــة آزادی را هرگ ــذا ریش ــت. ل و خداس
را  آزادی  کــه  نمی گوینــد  هیچکــدام  نمی داننــد. 
خــدا بــه انســان داده اســت«.  انســان در غــرب 
موجــودی آزاِد آزاد اســت نــه آزاِد مســئول، بنابرایــن در 
ــا زنــان نیــز آزادی بــه معنــای مجــاز  حــوزه مرتبــط ب

ــا  ــی تنه ــاب، و از طرف ــوع اراده و انتخ ــر ن ــودن ه ب
راه رســیدن بــه برابــری کامــل زن و مــرد اســت.

نظــر  	 از  اســالم  در  زن  آزادی  مصادیــق 

انقــالب رهــرب 

از دیــدگاه حضــرت آیت الله خامنــه ای مصادیق آزادی 
زن در اســام، شــامل ســه حیطــه مرتبط با هم اســت:

ــه صراحــت  ــم ب ــرآن کری ــردی: در ق الــف( حیطــه ف
ــی  ــل صالح ــردی، عم ــا م ــر زن ی ــده: ه ــاره ش اش
انجــام دهــد بــه حیــات طیبــه خواهــد رســید. 
ــا  ــند ت ــد آزاد باش ــراد بای ــر اف ــن ام ــق ای ــرای تحق ب
ــد  ــاب کنن ــش را انتخ ــار خوی ــل و رفت ــد عم بتوانن
و در ایــن زمینــه تفاوتــی بیــن زن و مــرد وجــود 
نــدارد. در همیــن راســتا، رهبــر معظــم انقــاب 
و  زن  ]اســام[،  دیــدگاه  ایــن  »در  می فرماینــد: 
ــد. در تاریــخ،  ــی ندارن ــا یکدیگــر هیــچ تفاوت مــرد ب
داشــته اند؛  حضــور  برجســته ای  و  بــزرگ  زنــان 
همچنــان کــه مــردان بــزرگ و برجســته ای بوده انــد«. 
ب( حیطــه خانوادگــی: »بــه نظــر اســام، زن در 
انتخــاب همســر آزاد اســت و هیــچ کــس نمی توانــد 
ــزی  ــی چی ــچ زن ــر هی ــر، ب ــاب همس ــورد انتخ در م
ــدِر زن  ــرادران زن، پ ــی ب ــی حت ــد. یعن ــل کن را تحمی
-خویشــاوندان دورتــر کــه جــای خــود دارنــد- اگــر 
ــد   بای

ً
ــا ــو حتم ــه ت ــد ک ــل کنن ــر او تحمی ــد ب بخواهن

ــد و  ــی، نمی توانن ــر ازدواج کن ــورد نظ ــخص م ــا ش ب
ــی را ندارنــد. ایــن، نظــر اســام اســت«. 

ّ
چنیــن حق

زنــان  اســام  نــگاه  در  اجتماعــی:  حیطــه  ج( 

از  »اعــم  اجتماعــی  حیطه هــای  همــه  در 
فّعالیــت اقتصــادی، فّعالیــت سیاســی، فّعالیــت 
اجتماعــی بــه معنــای خــاص، فعالیــت علمــی، 
راه  در  تاش کــردن  درس گفتــن،  درس خوانــدن، 
ــی  ــای زندگ ــة میدان ه ــردن و هم ــدا، مجاهدت ک خ
ــته  ــال داش ــور فع ــد حض ــه می توانن ــه جامع در صحن
ــازة  ــرد و زن در اج ــان م ــم می ــا ه ــند. در این ج باش
هیــچ  میدان هــا،  همــة  در  متنــّوع  فّعالیت هــای 
تفاوتــی از نظــر اســام نیســت«.  البتــه ایــن حضــور 
اجتماعــی چنــد شــرط اساســی دارد، کــه عبارتنــد از:

تناسب فعالیت اجتامعی با جسم و   -

روح زنانه. 

آسیب نرساندن فعالیت اجتامعی   -

به وظایف و تکالیف زنان. 

رعایت حریم محرم و نامحرم در   -

اجتامع. 

ـغـرب از  	 در فرهنــگ  زن  مصادیــق آزادی 

رهــرب انقــالب نظــر 

خامنــه ای،  آیت اللــه  حضــرت  ســخنان  طبــق 
بیشــترین معنــای آزادی در غــرب بــرای زنــان، آزادی 
ــه طــور کلــی از  از قیــد پوشــش و حجــاب اســت. ب
ــق  ــه مصادی ــاب، از جمل ــم انق ــر معظ ــدگاه رهب دی
هســتند: این هــا  غــرب  فرهنــگ  در  زن  آزادی 
الــف( آزادی از قیــد حجــاب و پوشــش: »یکــی 

از آزادی زنان و 
دخران در اسالم و 

غرب، تا مقابله با 
تهاجم فرهنگی 
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در  آزادی  غــرب،  فرهنــگ  در  آزادی  مصادیــق  از 
پوشــش و نــوع لبــاس اســت؛ امــا آنچــه در واقعیــت 
ــه آزادی  ــرد، ن ــاهده ک ــوان مش ــرب می ت ــگ غ فرهن
ــاب  ــش و حج ــد پوش ــه آزادی از قی ــش، بلک در پوش
ایــن  ســند  و  علــت  مهم تریــن  اســت.  مطــرح 
ــت  ــه اقلیت هاس ــوق ب ــل حق ــدادن حداق ــوع، ن موض
کــه دختــران مســلمان بــه جــرم پایبنــدی بــه حجــاب 
از حــق آمــوزش و تحصیــل محــروم می شــوند«. 
»در  جامعــه:  در  مــرد  و  زن  اختــاط  آزادی  ب( 
ــه  ــت ک ــن اس ــر ای ــی ب ــای اصل ــرب بن ــگ غ فرهن
ــه  ــن ب ــد و ای ــار کنن ــه رفت ــم آزادان ــا ه ــرد ب زن و م
هیــچ وجــه بــه معنــای آزادی زنــان در مباحــث 
ــی  ــور سیاس ــرکت در ام ــدن و ش ــی، درس خوان علم
ــا  ــته هایی ب ــن خواس ــرآورد این چنی ــه ب ــت وگرن نیس
ــگ  ــه در فرهن ــه ک ــرد، آن گون ــردن زن و م اختاط نک
نیــز امکان پذیــر اســت«.  غــرب مطــرح اســت 
ــواده:  در  ــکیل خان ــد ازدواج و تش ج( آزادی زن از قی
غــرب، ازدواج تنهــا بــه عنــوان ابــزار تشــکیل ســلول 
اساســی جامعــه اهمیــت دارد؛ ولــی اگــر فرض شــود 
کــه ارزش هــای اخاقــی جوامــع تغییــر کنــد و ســلول 
ــدون ازدواج  اساســی تشــکیل دهنده جامعــه، آزادی ب
ــود. ــد ب ــوردار نخواه ــت برخ ــر از اهمی ــد، دیگ باش

فرزنــدان:   پــرورش  وظیفــه  از  زنــان  آزادی  د( 
ایــن  پــرورش فرزنــد و ســپردن  از وظیفــه  آزادی 
وظیفــه بــه نهادهــای دولتــی از جملــه مصادیــق 
»ســیمون  اســت.  مغرب زمیــن  در  زنــان  آزادی 
معتقــد  فمینیســم  نظریه پــردازان  از   ، دوبــووار« 
اســت »ازدواج« و »مــادری«، دو قیــد و اســارت 

نفــی  در  را  عــاج  راه  او  اســت؛  زنــان  فــراروی 
می دانــد.  آزاد  روح  یافتــن  و  مــادری  و  ازدواج 

فرهنــگ  	 در  زن  آزادی  آسیب شناســی 

ب ـغـر

جامعــه  در  جنســی  تمایــات  زیــاد  رواج 
انســانی  جامعــه  کل  بــه  آســیب هایی  غربــی، 
کــرده  وارد  دختــران  و  زنــان  خصــوص  بــه  و 
از: عبارتنــد  آســیب ها  ایــن  از  برخــی  اســت. 
ــرب  ــانی: »غ ــرت انس ــاف فط ــل برخ ــف( عم ال
و  بندوبــاری زن  بــی  و  برهنگــی  بــر  بــا اصــرار 
ــل  ــان عم ــت انس ــرت و طبیع ــاف فط ــر خ ــرد، ب م

حقــوق  تضییــع  باعــث  روش  ایــن  بــه  و  کــرده 
زنــان در فرهنــگ غــرب شــده اســت.  در واقــع 
فرهنــگ غــرب سرشــار از جاهلیــت و متاثــر از 
فرهنــگ یونــان و روم باســتان، ارزش و اعتبــار زن 
ــردان  ــم م ــود را در چش ــه خ ــد ک ــن می دان ــه ای را ب
ــد«.   ــین می کنن ــن تحس ــد و او را این چنی ــش کن آرای
ــگ  ــر او: »در فرهن ــتفاده از زن و تحقی ــوء اس ب( س
غــرب بــه لحــاظ تفکــر مادی گــری و عمــل در 
ــگ  ــه فرهن ــه برپای ــه البت ــی ک ــن نگرش ــتای چنی راس
ــری و  ــای ظاه ــت ویژگی ه ــه عل ــت و ب ــی اس رومیای
جســمی زن احترام و ارزشــی کــه زن در فرهنگ غرب 
داراســت در راســتای تحقــق یکــی از پســت ترین 
خصلت هــا و غرایــز مــادی بشــری انجــام می شــود«.  

از آزادی زنان و 
دخران در اسالم و 
غرب، تا مقابله با 
تهاجم فرهنگی 
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غــرب،  دنیــای  در  »اکنــون  همجنس گرایــی:  ج( 
همجنس گرایــی از دردهــای بــزرگ و ناعــاج اســت. 
آنطــور ادبیــات پرده درانــه و عریــان در زمینــه مســائل 
جنســی و ارتبــاط زن و مــرد را بــه میــان آوردن، آنطــور 
ــف و  ــا و لطی ــش زیب ــان بخ ــی هم ــس زن را یعن جن
مســتور و در پــردة وجــود بشــر را بــرای شــغل و بــرای 
تبلیغــات و بــرای کار بــه میــدان کشــاندن، از لبخنــد 
او  از چهــره  او،  از جســم  او،  زیبایی هــای  از  و  او 
بــرای ترویــج فــان جنــس بــی ارزش و پســت بــرای 
ــائل  ــن مس ــتفاده کردن، ای ــول اس ــت آوردن پ ــه دس ب
ــن کارهــا را  ــال دارد. طبیعــی اســت ای ــه دنب را هــم ب
دنیــای غــرب و سیاســت های غربــی کــرده اســت«. 

فرهنگــی  	 تهاجــم  بــا  مقابلــه  راهکارـهـای 

زن مســئله  در  ـغـرب 

براســاس آنچــه گفتــه شــد نگــرش اســام و غــرب بــه 
زنــان بســیار متفــاوت اســت، تــا حــدی کــه می تــوان 
ــی  ــگاه رفیع ــن ارزش و جای ــت زن در مغرب زمی گف
نــدارد. بســیاری از مفاهیم ارزشــی غــرب، در فرهنگ 
ــرافت  ــت و ش ــا کرام ــوده و ب ــد ارزش ب ــامی ض اس
ــان  ــه زن انســانی در تضــاد اســت، رویکــرد نســبت ب
ــر  ــرف دیگ ــت. از ط ــئله اس ــن مس ــی از ای ــز جزئ نی
بایــد بــه ایــن مســئله نیــز توجــه داشــت کــه غربی هــا 
ــود  ــای خ ــل ارزش ه ــرای تحمی ــه ای ب ــر عرص از ه
ــگ  ــر فرهن ــد. تغیی ــتفاده می کنن ــل اس ــایر مل ــه س ب
خانــواده و اثرگــذاری بــر روی زنــان و دختــران، آن هم 
ــا از  ــایر ملت ه ــه س ــبت ب ــامی، نس ــع اس در جوام
ــرای غربی هــا برخــوردار اســت؛  اهمیــت بیشــتری ب
ــش  ــامی کمابی ــر اس ــورهای غی ــردم کش ــه م چراک
ــن  ــذا در ای ــتند و ل ــک هس ــی نزدی ــرات غرب ــه تفک ب
ــای  ــر در ارزش ه ــا تغیی ــا ب ــت غربی ه ــه اولوی زمین
ــران اســت. تــاش  ــان و دخت ــژه زن ــه وی مســلمانان ب
بــرای تحمیــل ارزش هــای غربــی و بیگانــه بــه ملــت 
اســامی بــه تعبیــر رهبــر معظــم انقــاب، »تهاجــم 
آن  از  اعظمــی  بخشــی  کــه  دارد  نــام  فرهنگــی« 
ــه  ــذا توج ــود. ل ــواده می ش ــاد خان ــان و نه ــه زن متوج
و بــه کارگیــری راهکارهایــی بــرای مقابلــه و مواجهــه 
ــرش آن  ــرب و نگ ــگ غ ــی فرهن ــای منف ــا جنبه ه ب
بــه نظــر می رســد. بــه زن و دختــران ضــروری 

در ادامه راهکارهای مقابله و مواجهه با تهاجم 

فرهنگی غرب در مسئله زن از منظر حرضت 

آیت الله خامنه ای مخترصاً مورد بررسی قرار 

می گیرد:

1. برخورد حکیمانه با فرهنگ غرب 	

ــه باعــث  ــار خردمندان ــا هــر پدیــده رفت در برخــورد ب
ــد  ــط خواه ــراط و تفری ــادن در دام اف ــری افت جلوگی
شــد. در مواجهــه بــا فرهنــگ غــرب بــه خصــوص در 
 جنبه هــای منفــی ایــن 

ً
ــا ــز اگــر صرف ــان نی مســئله زن

فرهنــگ را مــورد توجــه قــرار دهیــم و جنبه هــای 
مثبــت را نادیــده بگیریــم، اثــر منفــی خواهــد داشــت 
زنــان  بدبین شــدن  بــه  منجــر  می توانــد  و حتــی 
ــی  ــری دین ــی فک ــه مبان ــبت ب ــوان نس ــران ج و دخت
ــه ای »معنــای برخــورد  شــود. از نظــر آیت اللــه خامن
حکیمانــه ایــن نیســت کــه همیشــه ردکننــده مســائلی 

پــرورش  	 نهادـهـای  آزادی از وظیفــه  بــه  وظیفــه  ایــن  ســپردن  و  فرزنــد 
در  زـنـان  آزادی  مصادیــق  جملــه  از  دولتــی 
 ، دوبــووار«  »ســیمون  اســت.  مغرب زمیــن 
اســت  معتقــد  فمینیســم  نظریه پــردازان  از 
اســارت  و  قیــد  دو  »مــادری«،  و  »ازدواج« 
ـفـراروی زـنـان اســت؛ او راه عــالج را در نفــی 
ازدواج و مــادری و یافــن روح آزاد می دانــد. 

از آزادی زنان و 
دخران در اسالم و 

غرب، تا مقابله با 
تهاجم فرهنگی 

 
حجت االسالم مجید رحیمی
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ــع  ــا موض ــیده اند و ی ــه آن رس ــان ب ــه غربی ــیم ک باش
دفاعــی بگیریــم، بلکــه بایــد موضــع و حرکــت 
غــرب  بــا  مواجهــه  در  باشــیم.  داشــته  صحیــح 
ــم  ــه آن را می توانی ــت ک ــده ای اس ــک پدی ــی ی گاه
ــم  ــده ای اســت کــه می توانی ــم، گاهــی پدی ــول کنی قب
ــه  ــت ک ــده ای اس ــی پدی ــم، گاه ــاح کنی آن را اص
ــا  ــم و ب ــف کنی ــش تعری ــی برای ــک ذیل ــم ی می توانی
ــم  ــه مه ــا نکت ــم. ام ــرف کنی ــکل را برط ــل مش آن ذی
ــه  ــی ب ــت انفعال ــم حال ــل تهاج ــت در مقاب ــن اس ای
ــت«.  ــارت بارترین کارهاس ــه خس ــم ک ــود نگیری خ
بنابرایــن رهبــر معظــم انقــاب طرفــدار نگــرش 
ــتند  ــی هس ــگ غرب ــه فرهن ــه ب ــه و همه جانب حکیمان
ــگ  ــه از فرهن ــتی منصفان ــان بایس ــر ایش ــذا از نظ و ل
ــم  ــا ه ــن غربی ه ــه »در بی ــرد، چراک ــاد ک ــرب انتق غ
متفکــران، فاســفه و انســان های صــادق و صالحــی 
ــی  ــوب و نجیب ــان خ ــردان و زن  م

ً
ــا ــتند،  و یقین هس

هســتند کــه دربــاره مشــکات امــروزة غرب بــا دیدی 
ــگاه  ــد و از جای ــه ســعی در اصــاح آن هــا دارن نقادان
ــد« . ــی می کنن ــار نگران ــرب اظه ــن زن در غ امروزی

2. غنی ســازی فرهنــگ بــه وســیله تعامــل  	

فرهنگــی بــا ســایر ملت هــا

ــول  ــواره در ط ــا هم ــان ملت ه ــی می ــل فرهنگ تعام
تعالــی  و  باعــث رشــد  و  داشــته  تاریــخ وجــود 
تبــادل  نیــز  اســام  در  اســت.  فرهنگ هــا شــده 
ــی  ــن اله ــن دی ــورد و ای ــم می خ ــه چش ــی ب فرهنگ
موضــع منفــی در ایــن بــاره نــدارد. قــرآن کریــم 

نیــز در آیاتــی نظیــر آل عمــران/۱۳۷، نمــل/۶۹ و 
ــوال  ــاره اح ــر درب ــه و تفک ــه اندیش ــوت/۲۰ ب عنکب
ــوره  ــه ۱۸ س ــت. در آی ــرده اس ــد ک کی ــر تأ ــل دیگ مل
مبارکــه زمــر آمــده اســت: »کســانی کــه گفتــار 
را  آن  بهتریــن  و  می شــنوند  را  دیگــران  و ســخنان 
هســتند«. خردمنــدان  آنــان  می کننــد،  پیــروی 
رهبــر معظــم انقاب ضمــن اینکــه نگرشــی حکیمانه 
و بــه دور از افــراط و تفریــط بــه فرهنــگ غربــی دارند، 
بــه ایــن نکتــه مهــم نیــز اشــاره می کننــد کــه »فرهنــگ 
غــرب، مثــل فرهنــگ شــرق، مثــل فرهنــگ هــر جای 
ــه ای  ــه مجموع ــت ک ــگ اس ــک فرهن ــا ی ــر دنی دیگ
از خوبی هــا و بدی هاســت. یــک ملــت عاقــل و 
ــرد،  ــا را می گی ــد، آن خوبی ه ــه خردمن ــک مجموع ی
ــودش  ــگ خ ــد، فرهن ــودش می افزای ــگ خ ــه فرهن ب
می کنــد«. رد  را  بدی هــا  آن  و  می ســازد  غنــی  را 

از آزادی زنان و  
دخران در اسالم و 
غرب، تا مقابله با 
تهاجم فرهنگی 
 
حجت االسالم مجید رحیمی

انقــالب ضمــن اینکــه نگرشــی حکیمانــه  رهــرب معظــم  	
و بــه دور از اـفـراط و تفریــط بــه فرهنــگ 
نیــز  مهــم  نکتــه  ایــن  بــه  دارنــد،  غربــی 
ـغـرب،  »فرهنــگ  کــه  می کننــد  اشــاره 
مثــل فرهنــگ شــرق، مثــل فرهنــگ هــر 
ـجـای دیگــر دنیــا یــک فرهنــگ اســت کــه 
مجموعــه ای از خوبی هــا و بدی هاســت. 
مجموعــه  یــک  و  عاقــل  ملــت  یــک 
خردمنــد، آن خوبی هــا را می گیــرد، بــه 
فرهنــگ  می افزایــد،  خــودش  فرهنــگ 
خــودش را غنــی می ســازد و آن بدی هــا 

می کنــد«.  رد  را 
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3. جایــگاه اندیشــه و علم آمــوزی در حــل  	

مشــکالت زنــان

ــه  ــژه ای ب ــه وی  توج
ً
ــا ــاب اساس ــم انق ــر معظ رهب

کســب علــم، معرفــت و دانــش دارنــد و در بیاناتشــان 
کیــد می کننــد. در  همــواره نســبت بــه ایــن مســئله تأ
ــرب  ــی غ ــم فرهنگ ــا تهاج ــه ب ــان و مقابل ــئله زن مس
نیــز همیــن اصــل وجــود دارد و کارســاز اســت. 
لــذا ایشــان مطالعــه، دقــت، تحقیــق، ورود بــه 
ــی  ــای دین ــه کاره ــام ب ــه روز و اهتم ــائل مبتاب مس
ــد.  ــان می دانن ــلم زن ــی و مس ــف حتم ــزو وظای را ج
ــر معظــم انقــاب در  ــه راهبردهایــی کــه رهب از جمل
مواجهــه بــا فرهنــگ غــرب بیــان می کننــد ایــن اســت 
کــه »زنــان مســلمان بایــد بــه معلومــات خــود اضافــه 
کننــد و در پرتــو آن بتواننــد به معارف اســامی زندگی 
بیشــتر بیندیشــند. از ایــن طریــق اســت کــه می تــوان 
ــا تجمــات، زینت هــای بیهــوده و خودنمایی هــای  ب
ــم  ــد عل ــه فاق ــی ک ــرا ملت ــرد؛  زی ــارزه ک ــی مب غرب
ــه  ــوم ب ــی محک ــروز جهان ــادالت ام ــد، در مع باش
ــش  ــت.  افزای ــتی اس ــت و فرودس ــی، ذل عقب ماندگ
گاهــی و علــم در زنــان باعــث می شــود کــه بــه شــأن  آ
انســانی خویــش واقــف شــده و پوچــی و بی اساســی 
کننــد«.  درک  را  جهانــی  اســتکبار  تبلیغــات 
آیت اللــه  دیــدگاه  در  دیگــر  توجــه  قابــل  نکتــه 
ــت.  ــی اس ــم غرب ــا عل ــه ب ــوه مواجه ــه ای نح خامن
ایشــان ضمــن تفکیک علــم غربــی از فرهنــگ غربی، 
ــرب  ــی در غ ــرفت علم ــه »پیش ــد ک ــد می کنن کی تأ
هیــچ گاه بــه معنــای برتــری فرهنگــی آنــان نیســت و 
ایــن مغالطــه بزرگــی اســت کــه کســی بگویــد علــم 

ــش،  ــد من ــر بای ــس ناگزی ــت، پ ــوب اس ــا خ غربی ه
اخــاق و فرهنــگ آن هــا را هــم پذیــرا باشــیم«. 

4. راهربد اسالمی در برخورد با موضوع  	

زن در سه حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی

زنــان در جوامــع امــروزی بــا مشــکاتی مواجــه 
هســتند. ایــن مشــکات گاهــی مربــوط بــه نداشــتن 
ــت و  ــان اس ــه زن ــبت ب ــه نس ــت جامع ــدگاه درس دی
گاهــی مربــوط بــه نقصــی می شــود کــه در تصویــب 
و یــا اجــرای قوانیــن وجــود دارد. از نظــر رهبــر 
معظــم انقــاب »بــرای حــل معضــات زنــان، بایــد 
ــتیزی  ــتی و جنس س ــای فمینیس ــه گرایش ه از هرگون
پرهیــز شــود  و ایــن تصــور کــه فرهنــگ غــرب 
ــکات  ــت مش ــام فمینیس ــه ن ــی ب ــا بحث ــته ب توانس
زنــان را حــل کنــد، از اذهــان پــاک شــود. تنهــا راه کار 
حــل مشــکات زنــان بازگشــت بــه اندیشــه های  
اســامی اســت.  زیــرا اســام هــم آن مرتبــه و 
ــرای زن  ــت ب ــل اس ــانیت قائ ــرای انس ــه ب ــه ای ک رتب
بــا ارزش گذاری هــا  قائــل می باشــد و هــم  نیــز 
ــیر  ــکام الزم مس ــررات و اح ــن و مق ــن قوانی و تدوی
حرکــت بــه ســمت کمــال را بــرای زنــان فراهــم 
ــه ای »در  ســاخته اســت«.  از نظــر آیت اللــه خامن
ایــن زمینــه بایــد قوانیــن و مقرراتــی را تصویــب کــرد  
ــد،  ــای جدی ــه ها و آرمان ه ــا اندیش ــب ب ــه متناس ک
ــد«.  ــامی باش ــای اس ــوب ارزش ه ــی در چارچ ول
رهبــر  کــه  راهبردهایــی  مهم تریــن  از  یکــی 
ــان  ــان بی ــکات زن ــل مش ــرای ح ــاب ب ــم انق معظ

ــگاه  ــام جای ــگاه اس ــه از ن ــت ک ــن اس ــد ای می کنن
زن را بایــد در ســه حــوزه مجــزا و در عیــن حــال 
متصــل بــه هــم مــورد واکاوی و توجــه قــرار داد:

الف( حوزه فردی 	

کمــال  بــه  رســیدن  انســان  آفرینــش  از  هــدف 
بشــری اســت، و در ایــن میــان فرقــی بیــن زن و 
ــن  ــه ای در ای ــه خامن ــرت آیت الل ــت. حض ــرد نیس م
زمینــه حضــرت زهــرا )س( را اینگونــه مصــداق 

از آزادی زنان و 
دخران در اسالم و 

غرب، تا مقابله با 
تهاجم فرهنگی 

 
حجت االسالم مجید رحیمی

معظــم انقــالب در مواجهــه بــا فرهنــگ غــرب  از جمله راهربدهایی که رهرب  	
بـیـان می کننــد ایــن اســت کــه »زـنـان مســلمان 
در  بــه معلومــات خــود اضافــه کننــد و  بایــد 
پرتــو آن بتواننــد بــه معــارف اســالمی زندگــی 
کــه  اســت  طریــق  ایــن  از  بیندیشــند.  بیشــر 
بیهــوده  زینت ـهـای  تجمــالت،  بــا  می ـتـوان 
زـیـرا  کــرد؛   مبــارزه  و خودنمایی ـهـای غربــی 
معــادالت  در  باشــد،  علــم  فاقــد  کــه  ملتــی 
عقب ماندگــی،  بــه  محکــوم  جهانــی  امــروز 
و فرودســتی اســت.  افزایــش آگاهــی  ذلــت 
و علــم در زـنـان باعــث می شــود کــه بــه ـشـأن 
و  پوچــی  و  شــده  واقــف  خویــش  انســانی 
بی اساسی تبلیغات استکبار جهانی را درک 

کننــد«. 
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ــی  ــی معرف ــل اخاق ــه فضای ــته ب ــک زِن آراس ــارز ی ب
بشــریت  قلــه  در  زهــرا )س(  »فاطمــه  کرده انــد: 
ــم  ــت و می بینی ــر نیس ــی از او باالت ــرار دارد و کس ق
کــه آن بزرگــوار بــه عنــوان یــک بانــوی مســلمان ایــن 
ــن  ــه ای ــودش را ب ــه خ ــت ک ــدرت را یاف ــت و ق فرص
ــت«.  ــرد نیس ــن زن و م ــی بی ــس فرق ــاند؛ پ اوج برس
مهم تریــن  از  یکــی  می رســد  نظــر  بــه  بنابرایــن 
ــش  ــرب، افزای ــگ غ ــا فرهن ــه ب ــا در مقابل راهکاره
گاهــی دختــران نســبت بــه وجــود و ارزش هــای  خودآ
هویت یابــی  بــه  نســبت  و  خویــش  انســانی 
جنســیتی اســت. اگــر هویت یابــی جنســیتی بــه 
بداننــد  همــگان  و  شــود  انجــام  صحیــح  طــور 
ــان  ــی، زن ــای اله ــانی و ارزش ه ــاظ انس ــه از لح ک
و مــردان در برابــر خداونــد یکســان هســتند، در 
غــرب  فرهنگــی  بــا جلوه هــای جــذاب  مقابلــه 
ــرد. ــد ک ــورد خواهن ــرد ورزی برخ ــه و خ ــا اندیش ب

ب( حوزه خانوادگی 	

را  خانــواده  در  زن  نقــش  انقــاب  معظــم  رهبــر 
بســیار مهــم می داننــد، زیــرا »آســایش فضــای 
خانــواده، آرامــش و ســکونی کــه در فضــای خانــواده 
اســت بــه برکــت زن و طبیعــت زنانــه اســت.  کانــون 
ــات  ــف و احساس ــه عواط ــت ک ــی اس ــواده جای خان
ــا  ــد، بچه ه ــدا کن ــی پی ــد و بالندگ ــا رش ــد در آنج بای
محبــت و نــوازش ببیننــد و طبیعــت مــرد کــه طبیعــت 
ــدان  ــت در می ــه زن اس ــبت ب ــری نس ــت خام ت طبیع
ــط  ــم او فق ــم زخ ــت و مره ــکننده تر اس ــی ش خاص

ببینــد«.  نــوازش  بایــد  اســت،  همســر  فقــط  و 
ــر مبنــای اســام، از  ــواده ب بنابرایــن حفــظ نهــاد خان
جملــه راهکارهــای مقابلــه بــا فرهنــگ غــرب اســت. 
متاســفانه غــرب بــا تبلیغــات آرام و بــی ســر و صــدا 
علیــه امنیــت خانــواده ســعی در گســترش گزاره هــای 
فرهنــگ غربــی بــه ســایر فرهنگ هــا را دارد. بــا حفــظ 
امنیــت عاطفــی و حقوقــی بــرای اعضــای خانواده هــا 
ــود  ــدوار ب ــوان امی ــامی می  ت ــم اس ــای تعالی ــر مبن ب
تربیــت نســل ها بــه درســتی انجــام و ســدی در برابــر 
ــت  ــن اس ــود. روش ــاد ش ــی ایج ــم فرهنگ ــن تهاج ای
ــت. ــان اس ــده زن ــر عه ــم ب ــن مه ــی از ای ــه بخش ک

ج( حوزه اجتماعی 	

زمینه هــای  در  فعالیت هایــی  شــامل  حــوزه  ایــن 
اجتماعــی، سیاســی، علمــی و اقتصــادی می شــود. از 
نظــر حضــرت آیت اللــه خامنــه ای »در دیــدگاه اســام 
ــا  ــاز اســت. اگــر کســی ب راه بــرای ایــن فعالیت هــا ب
اســتناد بــه بینــش اســامی بخواهــد زن را از کار 
علمــی محــروم کنــد، از تــاش اقتصــادی بــاز دارد یا 
از تــاش سیاســی و اجتماعــی بی نصیــب ســازد، بــه 
خــاف حکم خــدا عمل کــرده اســت. زنان بــه قدری 
کــه تــوان جســمی و نیازهــا و ضرورت هایشــان اجــازه 
ــد.  ــرکت کنن ــا ش ــد در فعالیت ه ــد، می توانن می ده
آن هــا هــر چــه می تواننــد تــاش اقتصــادی، سیاســی 
ــت«.  ــع نیس ــدس مان ــرع مق ــد، ش ــی کنن و اجتماع
البتــه از دیــدگاه رهبــر معظــم انقــاب حضــور 
اســام  پارادایــم  در  زنــان  سیاســی  و  اجتماعــی 

دارای دو شــرط اساســی اســت کــه عبارتنــد از:
عــدم تناقض اشــتغال بــا مســئولیت مادری.   -
عــدم تناقض اشــتغال با کرامــت و عزت زن.   -

منابع: 	

- تحلیل نسبت زن و آزادی در اسالم، در مقایسه 

با غرب بر اساس آراء آیت الله خامنه ای، مریم 

سعیدیان جزی، سعیده یراقی، پژوهشنامه حکمت 

اهل بیت )ع(، تابستان ۱۳۹۳، شماره ۳، صفحات ۱۱ 

تا ۲۴.

- راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص 

مسئله زن در بیانات امام خامنه ای، مریم سعیدیان 

جزی، سعید یراقی، پاسداری فرهنگی انقالب 

اسالمی)علمی-پژوهشی(، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، 

شماره ۱۲، صفحات ۷۱ تا ۹۴.

از آزادی زنان و 
دخران در اسالم و 
غرب، تا مقابله با 
تهاجم فرهنگی 
 
حجت االسالم مجید رحیمی
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پرتو  در  و  اسالم  دین  گسرتش  و  ظهور  با 

»قوانین الهی« موجبات رشد و بالندگی زنان 

فراهم شد. زنانی که تا زمان بعثت پیامرب گرامی 

در قید و بند تعصبات جاهلی، قومی  اسالم 

محدودیت ها  انواع  و  داشتند  قرار  قبیله ای  و 

وجود  با  یکباره  می شد،  تحمیل  آنها  بر 

کماالت  ارزش ها،  به سوی  مهربانی ها  پیامرب 

انسانی و شخصیت واقعی خود که سرشار از 

استعداد و توانایی ها بودند سوق داده شدند. 

بزرگوار خاندان  و دخرتان  میان، زنان  این  در 

عصمت و طهارت)علیهم السالم( که با رشد 

تربیت  امامت  و  والیت  دامن  در  بالندگی  و 

آراسته  انسانی  واالی  ارزش های  به  و  شده 

برجسته ی  نمونه های  عنوان  به  بودند،  شده 

شدند.  برگزیده  جامعه  در  اخالقی  و  علمی 

و  عالِی اخالقی  مقامات  به  در رسیدن  گرچه 

معنوی میان زن و مرد فرقی نیست اما وجود 

رسیدن  مسیر  انسانی،  هر  زندگی  در  الگو 

می نماید.  تسریع  را  کمال  و  سعادت  به 

حضــرت فاطمــه معصومــه)س( یکــی از بانــوان 

ــت  ــر)ص( اس ــدان پیامب ــان خان ــت در می ــا فضیل ب

ــیده و  ــوی رس ــی و معن ــاالی علم ــات ب ــه مقام ــه ب ک

ــام  ــه مق ــیدن ب ــرای رس ــل ب ــی کام ــد الگوی می توان

»قــرب الهــی« باشــد. در مــورد زندگــی و شــخصیت 

ــه)س(  ــه معصوم ــرت فاطم ــِی حض ــی و اخاق علم

در برخــی مقاطــع ابهاماتــی وجــود دارد کــه دســتاویز 

ــوی  ــن بان ــه ی ای ــات طیب ــون حی ــبهه  پراکنی پیرام ش

یاد نمی   زنند بلکه در آرامش گفتگو می کنند!     یاد نمی   زنند بلکه در آرامش گفتگو می کنند!هیس، دخترها فر وز ماه ذیقعده    |        هیس، دخترها فر وز ماه ذیقعده    مولود اولین ر مولود اولین ر
یخ...!   |            همه ی مسائل ِدنیای رنگارنگ دخترانههمه ی مسائل ِدنیای رنگارنگ دخترانه   یخ...!    مسئله ای به قدمت تار  مسئله ای به قدمت تار

گزارشی از شبهات مربوط به حضرت معصومه)س( در زندگی شخصی و علمی شان | گزارشی از شبهات فمینیستی و 

غیرفمینیستی مطرح شده در ارتباط با دخرتان| گزارشی از شبهات دخرتان در مورد دخرتان بنا بر اقتضای سنی آنها

گروه فاطمیه:
دکر فائزه اسکندری

مهدیه منافی 

پریچهر جنتی 

فاطمه داداشی
سیده زهرا برقعی
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یادداشــت حاضــر،  در  اســت.  بزرگــوار گردیــده 

ــه  ــبهاتی ک ــی ش ــر برخ ــی و مختص ــورت کل ــه ص ب

پیرامــون شــخصیت  و رقیــب  در جبهــه خــودی 

ــود  ــه)س( وج ــرت معصوم ــی حض ــی و علم اخاق

ــلبی  ــخ های س ــده پاس ــه در آین ــده ک ــرح ش دارد، مط

ــز  ــن شــبهات نی ــا هــر یــک از ای ــط ب ــی مرتب و ایجاب

بــه منظــور روشــن شــدن شــرایط ارائــه خواهــد شــد. 

- چــرا بــا اینهمــه تاکیــد دینــی بــر ازدواج، حضــرت 

ــدم  ــر ع ــرد؟ اگ ــگاه ازدواج نک ــه)س( هیچ معصوم

کفــو و همتایــی دلیــل بــر عــدم ازدواج او بــود؛ 

ــت. ــض اس ــال نق ــه مث ــام الل ــب س ــرت زین حض

دارای  معصومــه  حضــرت  آیــا   -

بودنــد؟ صغــری(  عصمت)عصمــت 

ــک  ــوان ی ــه عن ــه)س( ب ــرت معصوم ــفر حض - س

اتفــاق  چگونــه  دســت  دور  دیــاری  بــه  خانــم 

افتــاد؟ آیــا بــه تنهایــی صــورت گرفــت یــا بــا 

تصمیــم  بــه  ســفر  ایــن  حضــرت؟  خانــدان 

ــام  ــت ام ــا درخواس ــود ی ــان ب ــود ایش ــخصی خ ش

ــود؟ ــه ب ــا چ ــفر اساس ــن س ــدف از ای ــا)ع(؟ ه رض

- جایــگاه و شــخصیت علمــی آن حضــرت چگونــه 

ــرد؟ ــات ک ــوان اثب ــه می ت ــر را چگون ــن ام ــود؟ ای ب

آن  زیارت نامــه ی  می گوینــد  اینکــه  آیــا   -

میــان  در  ماثــور  زیارت نامــه ی  تنهــا  حضــرت 

اســت؟ صحیــح  اســت،  امامــزادگان  ســایر 

- چــرا در میــان ســایر فرزنــدان امــام موســی کاظــم 

ــرت  ــزادگان، حض ــایر امام ــز س ــام، و نی ــه الس علی

یافــت؟ قــرب  و  ارج  حــد  ایــن  تــا  معصومــه 

- آیــا اینکــه اهــل بیــت شــهر قــم را آشــیانه آل

حضــرت  حضــور  دلیــل  بــه  نامیدنــد  محمــد   

اســت؟ ایــن شــهر  در  علیهــا ســام  معصومــه 

ــوده و توســط چــه ــه ب -  رحلــت آن حضــرت چگون

ــدند؟ ــپرده ش ــاک س ــه خ ــخاصی ب ــا اش ــخص ی  ش

هیس، دخرها حامی دارند! 	  -

گزارشی از شبهات فمینیستی و غیرفمینیستی 

دخرتان با  ارتباط  در  شده  مطرح 

ــم  ــام و فمینیس ــب اس ــاف در مکت ــن اخت  مهمتری

مربــوط بــه تفــاوت یــا عــدم تفــاوت جنســیتی 

ریشــه ی  اســت.  دختــران  و  زنــان  حقــوق  در 

و  وجودشناســی  مبانــی  در  کــه  اختــاف  ایــن 

معرفت شناســی هــر دو مکتــب آشــکار شــده ناشــی 

ــه  ــب چ ــت از جان ــه مصلح ــت ک ــر اس ــن ام از ای

ــر را  ــر خطی ــن ام ــام ای ــردد. اس ــن می گ ــی تعیی کس

از »خداونــد« طلــب می کنــد، امــا فمینیســم »بشــر« 

ــر  ــد. ب ــش می دان ــت خوی ــده ی مصلح را تعیین کنن

همیــن اســاس اتهــام »خشــونت علیــه زنــان« از 

ســوی فمینیســم بــر اســام و احــکام آن مترتــب 

ــاوت  ــرش متف ــه در نگ ــدی ریش ــا ح ــه ت ــود ک می ش

پیرامــون مفهــوم »عدالــت« در مکتــب اســام و 

فمینیســم دارد. در اســام، »عدالــت« یــک واقعیــت 

ذاتــی اســت و بــر ایــن اســاس چــون تفــاوت حقوقــی 

ــات  ــق مقتضی ــام مواف ــر اس ــرد از نظ ــان زن و م می

ــودی«  ــای وج ــای »اقتض ــت، و مبن ــودی زن اس وج

را فمنیســت قبــول نــدارد، از ایــن تفاوتهــا بــه عنــوان 

اســالم و فمینیســم مربــوط بــه تفــاوت یــا  مهمریــن اختــالف در مکتــب  	
عــدم تفــاوت جنســیتی در حقــوق زـنـان و 
دخران است. ریشه ی این اختالف که در 
مبانــی وجودشناســی و معرفت شناســی 
هــر دو مکتــب آشــکار شــده ناشــی از ایــن 
چــه  جانــب  از  مصلحــت  کــه  اســت  امــر 
امــر  ایــن  اســالم  می گــردد.  تعییــن  کســی 
می کنــد،  طلــب  »خداونــد«  از  را  خطیــر 
تعیین کننــده ی  »بشــر« را  فمینیســم  امــا 

می دانــد. خویــش  مصلحــت 

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 
غیرفمینیستی 
مطرح شده در 
ارتباط با دخران 
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ــا در  ــد. ام ــی کنن ــر م ــان« تعبی ــه زن ــونت علی »خش

ــا  ــر کام ــک ام ــت« ی ــم، »عدال ــل در فمینیس مقاب

ــف  ــای مختل ــب تجربه ه ــر حس ــت و ب ــبی اس نس

ــع آن  ــه تب ــده و ب ــر ش ــز متغی ــای آن نی ــری، معن بش

معنــای »خشــونت علیــه زنــان« نیــز تغییــر می کنــد. 

ــی از  ــب خال ــن مطل ــه ای ــه ب ــاف، توج ــن اوص ــا ای ب

فایــده نیســت کــه ادعاهــای فمینیســتی در دهه هــای 

اخیــر تــا چــه حــد بــر اســاس واقع نمایــی بــوده و آیــا 

مباحــث مطــرح شــده تنهــا دســتاویزی بــرای ضربــه 

زدن بــه چهــره ی مقــدس اســام نبــوده اســت؟ 

اســام دینــی اســت کــه بــا علــم بــه تفــاوت میــان زن 

و مــرد همــواره ارزش و اهمیــت زیــادی بــرای زنــان، 

دختــران و حقــوق آنهــا قائــل شــده اســت. اســام در 

مســئله ی شــخصیت و کرامــت بخشــیدن بــه دختــران 

ــگاه  ــه و جای ــی گرفت ــان پیش ــی ادی ــان از تمام و زن

خاصــی بــرای آنهــا قائــل شــده و همانطــور کــه ذکــر 

ــودی  ــت وج ــاس طبیع ــر اس ــگاه ب ــن جای ــد ای ش

یــک زن بــرای او در نظــر گرفتــه شــده اســت. تعابیــر 

ــون  ــران همچ ــه دخت ــبت ب ــه نس ــه کار رفت ــای ب زیب

ــی(  ــنه )نیک ــا(، و حس ــه )گل(، قواریر)بلوره ریحان

کــه در توصیــف پســران بــه کار نرفتــه، نشــان از 

ــرای  ــاص ب ــی خ ــدن ویژگ ــل ش ــاز و قائ ــه، امتی توج

دختــران اســت. بــه عنــوان مثــال خداونــد در آیــه 49 

ــر  ــه تعبی ــوان هدی ــه عن ــر ب ــوری از دخت ــوره ش از س

ــت  ــه دریاف ــبت ب ــد نس ــان ها بای ــد کــه انس می کن

ــوند.  ــحال ش ــد خوش ــب خداون ــه از جان ــن هدی ای

امــا در عصــر کنونــی، جامعــه ی غربــی در اوج 

ــرد و در  ــر می ب ــه س ــران ب ــان و دخت ــی از زن بهره کش

ــد  ــردن ض ــد ک ــا قانون من ــا ب ــت ت ــاش اس ــال ت ح

ارزش هــای خــود بــرای دیگــر جوامــع و فرهنگ هــا، 

فشــارهای فراوانــی خصوصــا بــر مســلمانان و پیکره ی 

ــه  ــه ب ــب، توج ــن ترتی ــازد. بدی ــام وارد س ــن اس دی

شــبهات فمینیســتی مطــرح شــده در ارتباط بــا دختران 

ــادن در  ــرو افت ــه از ف ــت ک ــی اس ــم و حیات ــری مه ام

منجــاب فســاِد ناشــی از تفکــرات اومانیســتی و 

ــدا  ــای خ ــه ج ــده ب ــن ش ــورِی جایگزی ــود مح خ

ــد.  ــری می کن ــکوالر جلوگی ــع س ــوری در جوام مح

ــتی  ــبهات فمینیس ــی از ش ــت، گزارش ــن یادداش در ای

بــا دختــران در  یــا غیرفمینیســتی کــه در رابطــه 

ســطح جامعــه مطــرح اســت ارائــه خواهــد شــد کــه 

ارائــه ی پاســخ کامــل بــرای شــبهات مذکــور نیازمنــد 

پاســخ های ســلبی و ایجابــی اســت. از ایــن رو تعمدا 

شــبهات فمینیســتی و غیرفمینیســتی از یکدیگر منفک 

نشــده تــا در آینــده ای نزدیک پاســخ شــفاف بــرای هر 

ــه شــود. ــل و ارائ ــز تکمی یــک از شــبهات مذکــور نی

1( باکرگی 	

ــل شــده؛  ــر باکرگــی ارزش قائ ــن اســام ب - چــرا دی

ــی در صــورت عــدم اطــاع مــرد  ــی کــه حت ــا جای ت

ــود دارد؟ ــد وج ــان عق ــکان بط ــاله ام ــن مس از ای

نــگاه  ایــن  هــم  ســنتی  عــرف  و  فرهنــگ  -در 

زفــاف  شــب  در  خاصــی  رســوم  و  آداب  در 

درمــورد دختــران انجــام می شــده، و در ســالهای 

ســوی  از  بــکارت  تاییدیــه  گرفتــن  هــم  اخیــر 

اســت. داشــته  رواج  خانواده هــا  در  پزشــک 

کاال  باکره گــی،  بــر  ارزش گــذاری   -

کلیشــه ی  بــا  اســت،  زن  بــدن  انــگاری 

دســت-نخورده. زن  دســت خورده،  زن 

- ایــن ارزش گــذاری منجــر بــه نــگاه منفــی و ســلبی 

نســبت بــه دختــراِن مطلقــه و بیــوه می شــود. دخترانــی 

کــه بعنــوان دختر دســت خورده برچســب مــی خورند 

و حتــی در میــان اقشــار مذهبــی هــم اقبــال ندارنــد.

- اینکــه والدت حضــرت معصومــه ســام اللــه 

ــی  ــا جهت ــده، آی ــام ش ــر اع ــوان روز دخت ــا بعن علیه

ــرا  ــورت چ ــن ص ــوده؟ در ای ــان ب ــی ایش ــز باکرگ ج

باکرگــی را مــاک روز دختــر انتخــاب کرده انــد، 

نــه دختــِر یــک خانــواده بــودن را؟ و اگــر ایــن 

حضــرت  والدت  روز  انتخــاب  جهــت  نیســت، 

بعنــوان روز دختــر از چــه جهــت بــوده اســت؟

حــذف  بــر  جــدی  تــاش  فمنیســیت ها   -

هــدف  اگرچــه  دارنــد،  ارزش گــذاری  ایــن 

آنهــا از ایــن حــذف، چشــم پوشــی بــر روابــط 

اســت. رســمی  ازدواج  از  قبــل  دختــران  آزاد 

2( اذن پدر در ازدواج 	

- چــرا پســران بــا ورود بــه ســن بلــوغ و نیــاز جنســی 

ایــن حــق را دارنــد کــه بعنــوان ازدواج دائــم و موقــت 

بــه رفــع نیــاز خــود بپردازنــد، امــا رفــع نیــاز دختــران 

تنهــا در گــرو اذن پــدر اســت؟ و بــا توجــه بــه اینکــه 

ــر  ــی دخت ــوغ و نوجوان ــنین بل ــدران در س ــا پ عموم

ــاز  ــا پســری نمی شــوند، نی ــاط آنهــا ب ــه ارتب راضــی ب

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 

غیرفمینیستی 
مطرح شده در 

ارتباط با دخران 
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دختــران چطــور بایــد تامیــن شــود؟ )اگــر بگوییــم در 

قالــب ازدواج دائــم، جــای این شــبهه هســت کــه چرا 

بــرای پســران گزینــه عقــد موقت تــا زمــان ازدواج دائم 

ــه؟( ــران ن ــرای دخت ــا ب ــم ام را در دســترس می گذاری

ســنی  چــه  و  کجــا  تــا  پــدر  اذن  اساســا   -

گیــری،  تصمیــم  از  حــدی  چــه  تــا  نیــز  و 

باشــد؟ نافــذ  می توانــد  دختــر  بــرای 

کــه  دارد  وجــود  مباحثــی  اســت  بذکــر  الزم   -

نبــوده  مطــرح  قدیــم  فقــه  در  پــدر  اذن  اساســا 

ایــن  شــده.  فقــه  وارد  اخیــر  ســال   ۲۰۰ از  و 

دارد. دقیــق  تحقیــق  و  بررســی  جــای  مســاله 

3( سن تکلیف 	

ــار و  ــر دی ــران ه ــوغ دخت ــه بل ــه اینک ــه ب ــا توج -  ب

ــاوت  ــر متف ــان دیگ ــای و زم ــه ج ــبت ب ــان نس زم

ــته  ــای گذش ــراب و قرن ه ــان اع ــا در می ــت، مث اس

بلــوغ جســمی دختــران زودتــر از دختــران حــال 

ــای  ــانه ه ــت نش ــا الزم نیس ــی داده؛  آی ــر رخ م حاض

دیگــری عــاوه بــر ســن، بــرای بلــوغ تکلیفــی 

بــرای  کــه  )همانگونــه  شــود؟  لحــاظ  دختــران 

ــود( ــه میش ــر گرفت ــاله ای در نظ ــن مس ــران چنی پس

4( روابــط جنســی آزاد هــر ســن متناســب  	

بــا ســن خــودش:

- مســاله ای کــه در ســالهای اخیر شــاهد آن هســتیم، 

ــش  ــن  و کاه ــران همس ــن دخت ــط بی ــترش رواب گس

ــا ۱۰ ســاله هــا( اســت. همچنیــن در  ســن رابطــه )ت

ایــن زمینــه تجویزهایــی از ســوی فمنیســت هــا بــرای 

فرهنگســازی ایــن مســاله و آزاد ســازی آن بــه منظــور 

ــران(  ــران )و پس ــی دخت ــای طبیع ــنجش گرایش ه س

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــه همجنس گرای ــل ب در می

5( کودک همسری 	

ــه  ــتیم، مقابل ــاهد آن هس ــرا ش ــه اخی ــه ای ک - هجم

ــت.  ــال( اس ــر ۱۸ س ــن )زی ــنین پایی ــا ازدواج در س ب

ایــن هجمــه از زمانــی آغــاز شــد کــه مجلــس 

ای  الیحــه  تصویــب  پــی  در  اســامی  شــورای 

بــرای منــع قانونــی ازدواج زیــر ۱۸ ســال بــود.

- از جزییــات و حواشــی ایــن اخبــار اگــر عبــور 

ــه آن پرداخــت، مســاله  ــد ب ــم، مســاله ای کــه بای کنی

تفــاوت هــر فــرد بــا فــرد دیگــر، چــه در زمینــه بلــوغ 

جنســی و چــه بلــوغ فکــری و اجتماعــی اســت. لــذا 

نمی تــوان بــا ابزارهــای قانونــی ایــن تفاوت هــا را 

ــراد یــک شــاخص  ــرای همــه ی اف ــده گرفــت و ب نادی

کــرد. طراحــی  انعطــاف  قابــل  غیــر  و  خشــک 

ارائــه  دارد  اهمیــت  کــه  آنچــه  زمینــه،  ایــن  در 

»ازدواج  از  جلوگیــری  بــرای  ایــده ای  و  طــرح 

اســت. پاییــن  ســنین  در  دختــران«  اجبــاری 

شــعار  طبــل  بــر  کــه  آنانــی  دیگــر،  ســوی  از 

خــود  می کوبنــد،  همســری«  کــودک  بــه  »نــه 

آزاد  روابــط  تجویــز  روی  بــر  همفکرانشــان  و 

جنســی میــان دختــران و پســران یــا همجنــس، 

می کننــد. پافشــاری  چارچوبــی  هیــچ  بــدون 

ــا ازدواج در  ــا ب ــاله ی آنه ــه مس ــت ک ــه پیداس اینگون

ســنین پاییــن، مســاله اجبــار و تحمیل ازدواج نیســت، 

بلکــه مشــکل آنهــا، داشــتن چارچــوب بــرای روابــط 

اســت. ناگفته پیداســت داشــتن یــک چارچــوب برای 

روابــط جنســی و عاطفــی، ضامــن آرامش و بهداشــت 

روانــی علــی الخصــوص بــرای دختــران خواهــد بــود.

بنابرایــن الزم اســت از منظــر جامعــه شــناختی، 

بررســی  بــه  نســبت  حقوقــی،  و  روانشــناختی، 

چارچوبهــای روابــط جنســی و عاطفــی و ازدواج 

تامیــن  رویکــرد  بــا  پاییــن خصوصــا  در ســنین 

اقــدام کــرد. امنیــت روانــی و جنســی دختــران 

موجــب  شــاید بـتـوان گفــت یکــی  	 کــه  مهمــی  ریشــه¬های  از 
هجمــه جبهــه¬ی رقیــب علیــه مفاهیــم 
غیــرت و نامــوس شــده؛ پیشــی گرفــن 
از  ای  عــده  شــفاهی)عرف(  ســنت 
)نصــوص  کتبــی  ســنت  بــر  دینــداران 
برخوردهایــی  اســت؛  فقهــی(  و  دینــی 
گیــرد  مــی  نشــات  قالبــی  تفکــر  از  کــه 
علیــه  هایــی  خـشـونت  رواج  موجــب 
دـخـران و زـنـان شــده؛ کــه همیــن امــر 
علیــه  رقیــب  جبهــه  ـبـرای  دســتاویزی 
دیــن و دیانــت گردیــده و عـنـوان تحجــر 
چــون  ارزشــمندی  مفاهیــم  ـبـرای  را 

برنــد. مــی  بــکار  نامــوس  و  غـیـرت 

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 
غیرفمینیستی 
مطرح شده در 
ارتباط با دخران 
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6( غیرت و ناموس 	

جبهــه ی  کــه  کلیدواژه هایــی  دیگــر  از   -

ــه  ــی علی ــات روان ــزار عملی ــوان اب ــه عن ــی ب ضددین

عملــی  کاربــرد  می کننــد،  اســتفاده  دینــداران 

اســت. نامــوس  و  غیــرت  چــون  مفاهیمــی 

ــوان گفــت یکــی از ریشــه های مهمــی کــه   شــاید بت

موجــب هجمــه جبهــه ی رقیــب علیــه مفاهیــم غیرت 

و نامــوس شــده؛ پیشــی گرفتن ســنت شــفاهی)عرف( 

عــده ای از دینــداران بــر ســنت کتبــی )نصــوص دینی 

ــی  ــه از تفکــر قالب ــی ک و فقهــی( اســت؛ برخوردهای

نشــات مــی گیــرد موجــب رواج خشــونت هایــی علیه 

ــتاویزی  ــر دس ــن ام ــه همی ــده؛ ک ــان ش ــران و زن دخت

ــده و  ــت گردی ــن و دیان ــه دی ــب علی ــه رقی ــرای جبه ب

ــون  ــمندی چ ــم ارزش ــرای مفاهی ــر را ب ــوان تحج عن

ــل  ــه قت ــد. )فاجع ــی برن ــکار م ــوس ب ــرت و نام غی

ــت؛  ــونت اس ــن خش ــه ای از ای ــرفی نمون ــا اش رومین

و مــوارد دیگــری مثــل ممانعــت از تحصیــل یــا 

ــا عنــوان غیــرت  ــان و... ب فعالیت هــای اجتماعــی زن

ــر نامــوس از جملــه خشــونت های نامرئــی  داشــتن ب

بــر زنــان اســت کــه دســتاویزی بــرای ازالــه ی معنــای 

ــده اســت( ــای غیــرت و نامــوس گردی حقیقــی و زیب

علمــی  بازتعریــف  اســت؛  الزم  آنچــه   -

جلوه هــای  معرفــی  و  مفاهیــم  ایــن  عملــی  و 

کــه  مفاهیمــی  اســت.  مفاهیــم  ایــن  حقیقــی 

برخاســته از محبــت عمیــق بــه زن و صیانــت از 

روح و روان و جســم او بــرای بــه ثمــر نشســتن 

ــف او. ــرکوب و تضعی ــه س ــت، ن ــتعدادهای اوس اس

7( نقش برادر و پدر 	

ــی،  ــت روان ــه امنی ــبت ب ــدر نس ــرادر و پ ــش ب - نق

بهداشــت و ســامت روحــی دختــران چیســت؟

ارتبــاط  عاطفــی  لحــاظ  بــه  کــه  دخترانــی   -

عمیق¬تــری بــا پــدر/ بــرادر خــود دارنــد کمتــر 

در دام روابــط عاطفــی غیــر مشــروع مــی افتنــد. 

ــر- ــالم دخت ــط س ــگ رواب ــترش فرهن ــهای گس روش

ــواردی  ــه م ــت؟ چ ــرادری چیس ــدری و خواهر-ب پ

ــت؟ ــتری اس ــازی بیش ــگ س ــد و فرهن ــد تاکی نیازمن

8( مسایل جنسی و خود ارضایی 	

- طبــق مشــاهدات تجربــی، برخــی دختــران از 

ســنین 5-6 ســال غــدد جنسی شــان مقــداری فعــال 

جنســی  مســایل  از  خودشــان  اگرچــه  می شــود. 

ــا انــدام  ــازی ب مربوطــه مطلــع نباشــند؛ امــا لــذت ب

جنســی خــود را ادراک می کننــد. هــم چنیــن در 

مشــاوره ها مــواردی از اعتیــاد بــه خــود ارضایــی 

در دوره نوجوانــی دیــده شــده کــه در ادامــه ی همــان 

اســت. شــده  گــزارش  کودکــی  دوره  لذت هــای 

ــگام  ــت؛ اوال: هن ــی اس ــد بررس ــه نیازمن ــه ک - آنچ

مشــاهده چنیــن مــواردی در ســنین کودکــی چــه 

نــوع کنشــی از ســوی والدیــن بایــد صــورت بگیــرد؟ 

ــی  ــه خــود ارضای ــران ب ــاد دخت ــه از اعتی ــا: چگون ثانی

نمــود؟ جلوگیــری  بایســتی  نوجوانــی  ســنین  در 

و  دوره  چــه  از  جنســی  مســایل  اساســا   -

شــود؟ بازگــو  بایــد  دختــران  بــرای  ســنینی 

9( عادت ماهیانه 	

ــران و  ــرای دخت ــه ب ــادت ماهیان ــاله ع ــریح مس - تش

ــمی و  ــامت جس ــت س ــوزش بهداش ــای آم روش ه

روانــی و چگونگــی مواجهــه بــا ایــن پدیــده یکــی از 

دغدغه هــای مهــم خانواده هــای دختــردار اســت. 

- خصوصــا در پاســخ بــه ســواالت دختــران در 

ماهیانــه  عــادت  بــا  مرتبــط  مســائل  خصــوص 

کــه ممکــن اســت در ســنین مختلــف از ســوی 

بایــد  واکنشــی  چــه  شــود،  پرســیده  دختــران 

ســوال  اســت  بهتــر  والدیــن  شــود.  انجــام 

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 

غیرفمینیستی 
مطرح شده در 

ارتباط با دخران 

کــه جبهــه ی ضددینــی بــه عـنـوان اـبـزار عملیــات  از دیگــر کلیدواژه هایــی  	

روانی علیه دینداران استفاده می کنند، کاربرد 

عملــی مفاهیمــی چــون غیــرت و نامــوس اســت. 

شــاید بتــوان گفــت یکــی از ریشــه های مهمــی کــه 

مفاهیــم  علیــه  جبهــه ی رقیــب  موجــب هجمــه 

پیشــی گرفــن ســنت  نامــوس شــده؛  و  غـیـرت 

شفاهی)عرف( عده ای از دینداران بر سنت کتبی 

)نصــوص دینــی و فقهــی( اســت؛ برخوردهایــی 

کــه از تفکــر قالبــی نشــات مــی گیــرد موجــب رواج 

خشــونت هایــی علیــه دخــران و زنــان شــده؛ کــه 

همیــن امــر دســتاویزی ـبـرای جبهــه رقیــب علیــه 

دیــن و دیانــت گردیــده و عـنـوان تحجــر را ـبـرای 

مفاهیم ارزشمندی چون غیرت و ناموس بکار 

مــی برنــد.
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تــا  دهنــد  پاســخ  نحــوی  چــه  بــه  را  مذکــور 

برطــرف شــود.  تــا حــدودی  ابهامــات موجــود 

بــه دختــران  نقــش اعضــای خانــواده نســبت   -

تبییــن  قابــل  چگونــه  ماهیانــه  عــادت  ایــام  در 

در  می تواننــد  کمکــی  چــه  آنهــا  و  اســت 

دهنــد. انجــام  هورمونــی  عارضــه ی  ایــن  رفــع 

10( ازدواج  	

از  ازدواج  بــه  دختــران  هویــت  خــوردن  گــره   -

ــه دختــران  ســوی عــرف جامعــه و نــگاه نامطلــوب ب

ــا در  ــس آن ه ــه نف ــاد ب ــش اعتم ــب کاه ــرد موج مج

ســنین نوجوانــی و نزدیــک بــه جوانــی می شــود. 

تــرس از انگ هــای عرفــی مثــل ترشــیده شــدن، 

ــب  ــودن و... موج ــده ای ب ــدن، عق ــت مان روی دس

نگرانــی آن هــا، و در بســیاری از مــوارد تــن دادن 

بــه ازدواجــی کــه شــاید چنــدان مناســب آن هــا 

و  مانــدن  بی هویــت  تــرس  از  تنهــا  نباشــد، 

و جامعــه  از ســوی خانــواده  ســرکوفت خــوردن 

مســائلی اســت کــه نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.

ــه  ــازی از ازدواج ب ــب کلیشه س ــر موج ــن ام - همی

عنــوان تمامیــت ارزش زندگــی دختــران شــده و تعابیر 

ایده آلــی کــه در مــورد ازدواج رواج یافتــه و نیــز 

ــای  ــه از ازدواج ه ــازی هایی ک ــات و فانتزی س تجم

عاشــقانه صــورت گرفتــه؛ موجــب گردیــده تــا دختران 

ــه ازدواج  ــی ب ــی و هویت ــگاه آرمان ــوغ، ن ــس از بل پ

داشــته و عمــده آمال و اهــداف خود را تنهــا در ازدواج 

ــه تنهــا موجــب کاهــش  ــن امــر ن ــد. ای منحصــر کنن

اعتمــاد بــه نفــس دختــران شــده، بلکــه تصمیم گیــری 

در مــورد ازدواج عاقانــه و نیــز مواجهــه بــا واقعیــات 

ــد. ــرار می ده ــعاع ق ــت الش ــترک را تح ــی مش زندگ

- آنچــه کــه الزم اســت بررســی و انجــام گیــرد؛ 

آســیب شناســی دقیــق ایــن نــگاه و نیــز نحــوه 

فرهنگ ســازی بــرای مقابلــه بــا چنیــن رویکردهایــی 

ــا  ــالم ب ــی س ــا »ازدواج های ــت، ت ــر ازدواج اس در ام

ــه هــر  ــِن »ازدواج ب ــانی« جایگزی ــی انس هــدف تعال

ــود. ــی«  ش ــدف هویت یاب ــا ه ــی« و »ازدواج ب قیمت

همه ی مسائل ِدنیای رنگارنگ دخرانه  	

 گزارشی از شبهات دخرتان در مورد دخرتان 

بنا بر اقتضای سنی آنها

دنیــای دخترانــه یــک دنیــای شــاد، رنگارنــگ و 

سرشــار از مهــر و عطوفــت اســت. دیــن اســام 

ارج  معصومانــه  و  پــاک  فطــرت  ایــن  بــه  نیــز 

در  دختــران  بــرای  عظیــم  جایگاهــی  و  نهــاده 

خانــواده و جامعــه قائــل شــده اســت. ایــن امــر 

ــام  ــر اس ــه پیامب ــرده ک ــدا ک ــت پی ــی اهمی ــا جای ت

وارد  را  دختــران  اجتماعــی  مســائل  مهمتریــن  در 

ــراه  ــی هم ــراب جاهل ــان اع ــا در می ــاخته و باره س

ــد. ــئله پرداخته ان ــک مس ــل ی ــه ح ــود ب ــر خ ــا دخت ب

ــز  ــوم )ع( نی ــان معص ــیره ی امام ــه س ــی ب ــا نگاه  ب

احســاس  دختــر  فرزنــد  داشــتن  از  کســی  اگــر 

ناخشــنودی می کــرد، آن بزرگــواران بــا آنهــا برخــورد 

کــرده و همــواره ســعی در پــاک کــردن عقایــد و 

ــد.  ــران بودن ــه دخت ــبت ب ــان نس ــومات جاهلی ش رس

ــران  ــه دخت ــام ب ــن اس ــه دی ــخصیتی ک ــت و ش کرام

ــات،  ــه آی ــوع ب ــا رج ــه ب ــت ک ــری اس ــیده ام بخش

روایــات و مبانــی دینــی کامــا آشــکار اســت.

 مقــام و منزلــت بخشــیدن بــه وجــود دختــران ســبب 

ــود و  ــکوفا ش ــا ش ــی آن ه ــتعدادی ذات ــا اس ــده ت ش

ــه  ــر جامع ــای ه ــی از توانایی ه ــش مهم ــروزه بخ ام

ــل  ــران در مراح ــد. دخت ــا باش ــود آن ه ــون وج مدی

مختلــف رشــد و بالندگــی خــود و بــر اســاس رویکرد 

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 
غیرفمینیستی 
مطرح شده در 
ارتباط با دخران 

هویــت  	 خــوردن  ـعـرف  ـگـره  ســوی  از  ازدواج  بــه  دـخـران 
دـخـران  بــه  نامطـلـوب  نــگاه  و  جامعــه 
مجــرد موجــب کاهــش اعتمــاد بــه نفــس 
آن هــا در ســنین نوجوانــی و نزدیــک بــه 
انگ ـهـای  از  ـتـرس  می شــود.  جوانــی 
عرفی مثل ترشــیده شــدن، روی دســت 
موجــب  و...  بــودن  عقــده ای  مانــدن، 
ـمـوارد  در بســیاری از  نگرانــی آن هــا، و 
تــن دادن بــه ازدواجــی کــه شــاید چنــدان 
ـتـرس  از  تنهــا  نباشــد،  آن هــا  مناســب 
خــوردن  ـسـرکوفت  و  مانــدن  بی هویــت 
مســائلی  جامعــه  و  خاـنـواده  ســوی  از 
شــود. گرفتــه  نادیــده  نبایــد  کــه  اســت 
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خــاص تربیتــی خانــواده و همچنیــن بنا بــر اقتضائات 

ــتره ی  ــه گس ــد ک ــی دارن ــائل و ابهامات ــان مس سنی ش

وســیعی اعــم از دینــی، فرهنگــی، اجتماعــی و حتــی 

زیــر  یادداشــت  در  برمی گیــرد.  در  را  خانوادگــی 

ــات  ــی از ابهام ــی برخ ــورت کل ــه ص ــده ب ــعی ش س

ــر  ــا ب ــران بن ــوی دخت ــده از س ــرح ش ــبهات مط ــا ش ی

ــک  ــده ی نزدی ــاره و در آین ــان اش ــات سنی ش اقتضائ

ــرای مســائل  ــه ی پاســخی روشــن و شــفاف ب ــا ارائ ب

مذکــور بــه شــکوفایی هــر چــه بیشــتر دختــران 

شــود.   کمــک  زندگــی  عرصه هــای  تمامــی  در 

1( شبهه سن تکلیف 	

پســران  از  زودتــر  دختــران  مــا  چــرا   -

برســیم؟ تکلیــف  ســن  بــه  بایــد 

دوســت  پســران  از  کمتــر  را  مــا  خــدا  آیــا    -

نــداده؟ بیشــتری  آزادی  مــا  بــه  کــه  داشــته 

2( حجاب و پوشش 	

چیســت؟ حجــاب  فلســفه  اساســا   -

- چــرا خیلــی از هــم ســن و ســال هــای مــا و 

ندارنــد؟  کاملــی  حجــاب  بزرگتــر  خانم هــای 

بــا  خداونــد  دارد؟  دوســت  را  آن هــا  خــدا  آیــا 

آیــا  داشــت؟  خواهــد  برخــوردی  چــه  آن هــا 

ــبهه  ــن ش ــت؟ )ای ــان اس ــم مهرب ــا ه ــا آنه ــدا ب خ

تکلیــف رســیده ( بــه  تــازه  بــه ذهــن دختــران 

آرایــش  و  بدحجاب انــد  کــه  خانم هایــی   -

ــد  ــدا نمی خواه ــرا خ ــتند. چ ــر هس ــد، زیبات می کنن

مــا زیبــا باشــیم و زیبایی مــان را نشــان دهیــم؟

- چــرا بزرگترهــا بایــد روســری بپوشــند؟ چــرا خــدا 

از مــا کوچکترهــا نخواســته حجــاب داشــته باشــیم؟ 

)ایــن شــبهه مربــوط بــه دختــران زیر 9 ســال اســت.( 

هســتم  محجبــه  دختــر  یــک  مــن  چــون   -

برخــورد  نجیبانــه  نامحــرم  بــا  برخــورد  در  کــه 

تنهــا  جمــع  میــان  در  معمــوال  می کنــم، 

می مانــم. چــون حجــاب دارم و آزادانــه شــوخی 

بمانــم؟ منــزوی  بایــد  نمی کنــم،  خنــده  و 

3( اشــتیاق بــه روابــط دوســتی بــا جنــس  	

مخالــف

ــا  ــران ب ــادی از دخت ــده ی زی ــتان مان ع ــان دوس در می

جنــس مخالــف خــود دوســت هســتند و ایــن مســئله 

را بــه عنــوان یــک امتیــاز بــرای خــود تلقــی می کننــد. 

ــی  ــه از جذابیت ــد ک ــران معتقدن ــن دخت ــع ای در واق

ــود  ــه خ ــری را ب ــته پس ــه توانس ــتند ک ــوردار هس برخ

ــئله ی  ــن مس ــاف چندی ــن اوص ــا ای ــد. ب ــذب کن ج

مبهــم باقــی می مانــد کــه نیــاز بــه پاســخ دارد:

دلبــری(  یــا   ( جذابیــت  بــه  میــل  ایــن   -

کنیــم؟  کنتــرل  چطــور  را  پســران  بــرای 

احســاِس  دوســتان مان  برابــر  در  -چطــور 

باشــیم؟  نداشــته  جذابیــت  کمبــود 

باشــیم  داشــته  نفــس  بــه  اعتمــاد  -چطــور 

نشــویم؟ ضربــه  دچــار  بــاب  ایــن  از  تــا 

ســن  هــم  پســران  بــا  نبایــد  چــرا   -

باشــیم؟ دوســت  خودمــان  ســال  و 

4( زیبایی بدن و میل به خودنمایی 	

صــورت  در  فاکتورهایــی  داشــتن  و  بــودن  زیبــا 

از آن موجــب میــل و  انــدام و کلیشــه ســازی  و 

شــدن  زیباتــر  بــرای  نوجــوان  دختــران  گرایــش 

ــه  ــدی ک ــا ح ــت ت ــان اس ــتر خودش ــه بیش ــر چ ه

جهــت  ایــن  از  می شــود.  وســواس  بــه  تبدیــل 

ــه: ــل اینک ــوند مث ــبهاتی می ش ــات و ش ــار ابهام دچ

-چگونه زیبا تر شوم؟ 

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 

غیرفمینیستی 
مطرح شده در 

ارتباط با دخران 

دنـیـای شــاد، رنگارنــگ و سرشــار  دنـیـای دخرانــه یــک  	
دیــن  اســت.  عطوفــت  و  مهــر  از 
پــاک  فـطـرت  ایــن  بــه  نیــز  اســالم 
و  نهــاده  ارج  معصومانــه  و 
دـخـران  ـبـرای  عظیــم  جایگاهــی 
در خانــواده و جامعــه قائــل شــده 
اســت. ایــن امــر تــا جایــی اهمیــت 
در  اســالم  پیامــرب  کــه  کــرده  پیــدا 
اجتماعــی  مســائل  مهمریــن 
بارهــا  و  دـخـران را وارد ســاخته 
در مـیـان اـعـراب جاهلــی هـمـراه بــا 
بــه حــل یــک مســئله  دخــر خــود 

پرداخته انــد.
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- چگونــه تغییــرات ظاهــری دوره بلــوغ را کتمان کنم؟ 

از  تــا  کنــم  آراســته  را  ظاهــر خــودم  - چگونــه 

ــم؟ ــر نباش ــتانم کمت ــن دوس ــی بی ــای زیبای معیاره

5( ازدواج )دخران نوجوان و جوان( 	

- اســب ســفید آرزوهــای مــن بــا چــه ســواری 

کجاســت؟  مــن  گمشــده ی  نیمــه ی  می آیــد؟ 

زیبایــی  از  معیارهایــی  چــه  بایــد  مــن   -

بپســندند؟ ازدواج  بــرای  مــرا  تــا  باشــم  داشــته 

دوســتان  کنــم  ازدواج  دیــر  اگــر   -

گفــت؟ خواهنــد  چــه  اطرافیانــم  و 

مــن  بــه  نکنــم،  ازدواج  -اگــر 

زد؟ خواهنــد  عقــده ای  برچســب 

کــه  دارم  ایــرادی  یــا  عیــب  چــه  مــن  مگــر   -

پیش قــدم  مــن  از  خواســتگاری  بــرای  کســی 

نمی شــود؟ اساســا چــرا هیــچ خواســتگاری نــدارم؟

اطرافیــان  و  خانــواده  هــای  ســرکوفت  بــا   -

کنــم؟ چــه  ازدواج  عــدم  مــورد  در 

از  کــه  پســری  بــا  نمی توانــم  چــرا   -

کنــم؟ ازدواج  اســت  کوچکتــر  مــن 

مسئله ای به قدمت تاریخ...! 	

ــه ی لیســت شــبهات موجــود در مــورد  	 ارائ

عفــاف و حجــاب در جبهــه خــودی و رقیــب

ــئله در  ــن مس ــت ای ــر و اهمی ــه ی روز دخت ــه بهان ب
میــان جریان هــای انقابــی و جریان هــای معانــد 
در داخــل و خــارج از ایــران بــر آن شــدیم تــا کلیــه ی 
شــبهات موجــود در مــورد مســئله ی مهــم »عفــاف و 
حجــاب« را در ســطح فــردی و اجتماعــی اســتخراج 
کنیــم. مســلما تهیــه ی ایــن لیســت از شــبهات 
ــت  ــرای دس ــی ب ــد کل ــر چن ــه ای ه ــد مقدم می توان
ــه  ــبت ب ــد نس ــق و کارآم ــخ های دقی ــه پاس ــن ب یافت
ــن  ــر همی ــک باشــد. ب ــده ای نزدی ــن مســائل در آین ای
اســاس، در ادامــه شــبهات مذکــور ارائــه خواهد شــد:

الف( سطح فردی: 	

قدمــت  بــه  کــه   – پوشــش  فلســفه ی   .1
تاریــخ اســت در چیســت؟ آیــا مســاله پوشــش 
فطــری  باشــد،  تشــریعی  اینکــه  از  قبــل 

زن  میــان  تفاوتــی  مســاله  ایــن  در  آیــا  اســت؟ 
دارد؟ وجــود  پوشــیدگی  بــه  میــل  در  مــرد  و 
در  زنــان  و  مــردان  میــان  آیــا   .2
مخالــف،  جنــس  برهنگــی  بــا  مواجهــه 
دارد؟ وجــود  چشــمگیری  زیســتی  تفــاوت 
حجــاب  بــا  عفــاف  نســبت   .3
فــرع؟ کــدام  و  اســت  اصــل  کــدام  چیســت؟ 
آیــا  حجــاب؟  یــا  ســتر   .4
هســتند؟ معنــا  یــک  بــه  دو  ایــن 
علــت وجــوب حجاب در اســام چیســت؟   .5
ــی؟ ــا تاسیس ــوده ی ــی ب ــاب امضای ــم حج ــا حک آی
حجــاب  نیــز  دیگــر  ادیــان  در  آیــا   .6
ایــن  در  شــده؟  تکلیــف  زنــان  بــرای 
ادیــان  در  حجــاب«  »محــدوده  آیــا  صــورت 
اســت؟ بــوده  اســام  دیــن  هماننــد  دیگــر 
ــان  ــرای زن ــن ب ــاب ت ــام حج ــا در اس آی  .7
ــا  ــرای مــردان؟ آی ــا حجــاب چشــم ب اولویــت دارد ی
ــی وجــود دارد؟

ّ
اساســا میــان آنهــا تقــدم و تاخــری عل

حجــاب  روی  کــه  آنگونــه  چــرا   .8
حجــاب  روی  می کننــد  تاکیــد  زنــان  بــدن 
نمی شــود؟ تاکیــد  مــردان  چشــم 
پوشــش  وجــوب  دلیــل   .9
چیســت؟ زنــان  بــرای  نمــاز  در 
گفتــه می شــود کــه محــدوده ی پوشــش   .10
کمتــر  حاضــر  حــال  از  اســام  صــدر  زمــان 
ــک  ــردن ی ــر و گ ــش س ــم پوش ــت، و حک ــوده اس ب
ــذا  ــی. ل ــم تکلیف ــه حک ــت ن ــی اس ــه اخاق توصی
ایــن ســواالت در ایــن بــاره مطــرح اســت کــه:

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 
غیرفمینیستی 
مطرح شده در 
ارتباط با دخران 

نیــز  بــا توجــه بــه عــدم وـجـوب  	 و  کنـیـزان  ـبـرای  ســر  مــوی  پوشــاندن 
زنــان ســالخورده، آیــا می تــوان گفــت »زن 
وـجـوب  در  بــودن«  »مســلمان  و  بــودن« 
دخالتــی  ســر  مــوی  پوشــش  ـشـرعی 
و  اخالقــی  توصیــه  یــک  تنهــا  و  نداشــته 
عفــاف  بیشــر  رعایــت  ـبـرای  اســتحباب 
ـشـرعی  حرمــت  آن  نپوشــانیدن  و  اســت 

نــدارد؟
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بــا توجــه بــه عــدم وجــوب پوشــاندن   -
ــالخورده،  ــان س ــز زن ــزان و نی ــرای کنی ــر ب ــوی س م
»مســلمان  و  بــودن«  »زن  گفــت  می تــوان  آیــا 
بــودن« در وجــوب شــرعی پوشــش مــوی ســر 
دخالتــی نداشــته و تنهــا یــک توصیــه اخاقــی 
عفــاف  بیشــتر  رعایــت  بــرای  اســتحباب  و 
اســت و نپوشــانیدن آن حرمــت شــرعی نــدارد؟
ظهــر  مــا  »اال  مصــداق  یــا  و  معیــار   -
ــی  ــوع زینت ــه ن ــور، چ ــریفه 31 ن ــه ش ــا« در آی منه
ایــن کــه مــوی ســر از زینــت  اســت؟ اســتناد 
چیســت؟ بــه  نمی شــود  محســوب  ظاهــر 
کــه  »تبــرج«  مفهــوم  بــه  توجــه  بــا   -
اســت،  عامدانــه  و  گاهانــه  آ خودنمایــی  نوعــی 
آیــا پیــدا بــودن مــوی ســر و گــردن بــه طــور 
ــرد؟ ــی گی ــرار م ــرج ق ــوم تب ــل در مفه ــی، داخ طبیع
ــر  ــر بخاط ــب نظ ــاک جل ــه م ــه ب باتوج  -
ــر  ــه زیبات ــورت ک ــانیدن ص ــرا پوش ــودن ، چ ــا ب زیب
اســت؟ نگردیــده  واجــب  اســت  مــوی ســر  از 
کارکــرد فــردی و خانوادگــی حجــاب و   .11
ــت؟ ــت آن در چیس ــدم رعای ــا ع ــت ی ــد رعای پیام

ب( سطح اجتماعی: 	

آیــا می تــوان اصــل پوشــش را بلحــاظ   .1
پدیــدار شناســی بعنــوان یــک مســاله اجتماعــی 
ــت؟ ــه اس ــد آن چگون ــف و تحدی ــرد؟ تعری ــی ک تلق
ــش  ــت در پوش ــت دخال ــوان گف ــا می ت آی  .2
افــراد دخالــت در حریــم خصوصــی آنهاســت؟ 

و  خودشــان  بــه  میــزان  چــه  تــا  افــراد  پوشــش 
می شــود؟ مربــوط  جامعــه  بــه  میــزان  چــه  تــا 
)ص(  پیامبــر  حکومــت  در  آیــا   .3
مســلمان(  غیــر  و  )مســلمان  زنــان  همــه 
بودنــد؟ اســامی  پوشــش  رعایــت  بــه  ملــزم 
صــورت  در  پیامبــر  حکومــت  در  آیــا   .4
حجــاب،  شــرعی  حــدود  رعایــت  عــدم 
می شــد؟ انجــام  مجــازات  و  تعزیــر 
لــزوم الــزام قانونــی حجــاب در کشــور   .5
چیســت؟  مســلمانان  غیــر  بــرای  اســامی 
فرهنگــی  پدیــده  یــک  حجــاب  آیــا   .6
آرام  و  فرهنگــی  روش هــای  بــه  نیــاز  و  اســت 
پدیــده  یــک  یــا  دارد،  وجــود  آن  گســترش  در 
حکومتــی؟ قوانیــن  نیازمنــد  و  حقوقــی 
قانــون حجــاب در کشــور مــا از چــه زمانــی   .7
و بــه دســتور چــه کســانی تصویــب شــد؟ ضــرورت 
تصویــب قانــون در ابتــدای انقــاب چــه بــود؟
بی حجابــی  بــا  مواجهــه  در   .8
و  قانونــی  ابــزار  دارد؟  اولویــت  ابــزار  کــدام 
بسترســازی؟ و  فرهنگــی  ابــزار  یــا  حقوقــی 
مربــوط  قوانیــن  وجــود  بــا  چــرا   .9
بلحــاظ  جامعــه  وضعیــت  حجــاب  بــه 
اســت؟ کــرده  پیــدا  تنــزل  حجــاب  و  عفــاف 
معمــوال گفته می شــود فســادهای باالدســتی   .10
از جملــه فســادهای اقتصــادی منجــر بــه بی اعتنایــی 
بــه قوانیــن مربــوط بــه حجــاب شــده اســت. برخــی 
ــی  ــت تلق ــه حکوم ــراض ب ــی اعت ــی را نوع بی حجاب
ــد؟ ــل می کنی ــه تحلی ــن مســاله را چگون ــد. ای می کنن

بــرای  می توانــد  حاکمیــت  آیــا   .11
شــبکه های  در  پوشــش  و  حجــاب  اصــل 
باشــد؟ داشــته  دخالتــی  مجــازی  اجتماعــی 

منکــر  از  نهــی  و  معــروف  بــه  امــر   .12
آیــا  باشــد؟  بایــد  چگونــه  حجــاب  مســاله  در 
اســت،  عمــده  حجابــی  بــد  کــه  درجایــی 
دارد؟ فایــده  و  ضــرورت  لســانی  تذکــر 

برخــورد  در  حاکمیــت  روش   .13
باشــد؟ بایــد  چگونــه  بی حجابــی  بــا 
چیســت؟ الــزام  و  اجبــار  تفــاوت   .14

بــا  غــرب  در  می کننــد  ادعــا  برخــی   .15
ــودن  ــترس ب ــش و دردس ــدود پوش ــتن ح آزاد گذاش
بهــره گیــری از زنــان موجــب عــدم طمــع ورزی 
تــا چــه مقــدار  ادعــا  ایــن  آنهــا می شــود.  بــه 
چیســت؟ آزادی  ایــن  پیامدهــای  دارد؟  صحــت 

ــر مســلمان حــدودی  ــا در کشــورهای غی آی  .16
برای پوشــش وجــود دارد؟ اساســا در غــرب فعلی چه 
میــزان از پوشــش هنجار اســت و چه میــزان ناهنجار؟

زیــر،  حالــت  دو  در   .17
چیســت: مســلمان  زنــان  وظیفــه 

بــاد  در  کــه  مســلمانی  زنــان   -
بــاد  آن  قانــون  و  می کننــد  زندگــی  کفــر 
می کنــد. بی حجــاب  بــه  ملــزم  را  آنهــا 

مســلمان  بلــد  در  مســلمان  زنــان   -
بــه  ملــزم  را  آنــان  طاغــوت  حاکمیــت  کــه 
رضاخــان( دوران  می کند.)ماننــد  بی حجابــی 

گزارشی از شبهات 
فمینیستی و 

غیرفمینیستی 
مطرح شده در 

ارتباط با دخران 
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اشاره 	

ــانیت  ــگاه انس ــن جای ــر، تعیی ــزه حاض ــدف وجی ه
ــرای  ــت. ب ــیاره انسان هاس ــه در س ــرت معصوم حض
ایــن منظــور از طبقــه بنــدی صدرالمتألهیــن شــیرازی 
ــج  ــي المناه ــة ف ــواهد الربوبی ــتفاده می کنیم)الش اس
الســلوکیة، ص 337(. ماصــدرا از چهار مدل انســان 
نــام بــرده اســت، پــس از بررســی ایــن چهــار مــدل، 
جایــگاه حضــرت معصومــه رخ می نمایــد. روش 
ماصــدرا ماهیتــی معرفــت شناســانه دارد و ترکیبــی از 
تجربــه و فلســفه اســت کــه بــر »تشــخیص تهدیــد« 
مبتنــی اســت کــه در ضمــن بحــث، روشــن می شــود.

1. انسان حسی  	

ماصــدرا بــرای توضیــح ایــن نمونــه بــه پروانــه 
مثــال می زنــد. ماصــدرا می نویســد پروانــه بــه 
ــم  ــی ه ــد و گاه ــد و می چرخ ــمع می چرخ ــرد ش گ
ــرد تــا  ــن تجربــه درس نمی گی می ســوزد امــا از ای
ــرد و  ــرار می گی ــمع ق ــش ش  در دل آت

ً
ــا ــه کام اینک

ــه فاقــد  می ســوزد. دلیــل مطلــب آن اســت کــه پروان
حافظــه اســت و اطاعاتــش مبتنــی بــر حــس اســت 
 
ً
ــا ــدارد. مث ــه ن ــن تجرب ــی اندوخت ــه توانای و در نتیج
ــه ســراغ رفقــای  ــاز ب ــا ب ــرک کــرده ام ــادی کــه ت معت
ــرار  ــته ق ــن دس ــوان در همی ــی رود می ت ــش م خاف
ــته و  ــرارداد بس ــار ق ــک ب ــه ی ــادی ک  نه

ً
ــا ــا مث داد. ی

متضــرر شــده امــا بــاز در قــرارداد دوم از تجربــه پنــد 
ــن  ــود در همی ــرر می ش ــرار داد متض ــرد و در ق نمی گی
گــروه جــا دارد. یــا روشــنفکران و دولــت و مطبوعاتــی 
کــه عهــد شــکنی کشــور متخاصــم را می بیننــد 
می گوینــد،  ســخن  او  بــا  مذاکــره  از  بــاز  امــا 
ایــن حیــث، در همیــن جلگــه قــرار می گیرنــد. 

2. انسان خیالی 	

ماصــدرا بــرای توضیــح ایــن نمونــه بــه پرنــده مثــال 
ــی  ــده جای ــر پرن ــد اگ ــدرا می نویس ــد. ماص می زن
نشســت و در آنجــا مــورد آســیب قــرار گرفــت، دیگــر 
برنمی گــردد، چــون دارای حافظــه  آن مــکان  بــه 

 

دکرت رضا لک زایی

پژوهشگر پژوهشگاه بین املللی جامعة املصطفی 
العاملیه صلوات الله علیه و آله

جایگاه انسانیت حضرت 
معصومه در سیاره انسان ها
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در  پنــد می گیــرد.  از تجربــه  نتیجــه  و در  اســت 
ــداز آن  ــده ش ــه گزی ــار ک ــک ب ــان ی ــدل، انس ــن م ای
ــد.  ــران بیفت ــت و جب ــن امنی ــر تأمی ــه فک ــد ب ــه بع ب
ــا کشــور  ــا نهــاد ی ــا شــخص ی بنابرایــن در ایــن دل ت
ــود. ــد نمی ش ــر و تهدی ــه خط ــد، متوج ــیبی نبین آس

3. انسان دنیوی 	

ایــن نمونــه را در دو قســمت توضیــح می دهیــم. 
الــف: ماصــدرا بــرای توضیــح ایــن نمونــه بــه 
ــن  ــه ای ــد؛ ب ــال می زن ــرگ مث ــتر و گ ــفند و ش گوس
ــرار  ــد ف ــتر را می بین ــی ش ــفند وقت ــه گوس ــب ک ترتی
ــه  ــا اینک ــد ب ــرگ را می بین ــی گ ــا وقت ــد، ام نمی کن
گــرگ از شــتر کوچک تــر اســت فــرار می کنــد. 
ــا  ــان ب ــه انس ــت ک ــن اس ــر ای ــف ب ــدل متوق ــن م ای
خطــر روبــرو شــود همینکــه بــا خطــر روبــرو شــد، 
بــدون اینکــه آســیب ببینــد، عکــس العمــل مناســب 
ــد.  ــن می کن ــود را تأمی ــت خ ــد و امنی ــان می ده نش
 بــه ایــن قســمت اشــاره نکــرده 

ً
ب. ماصــدرا ظاهــرا

اســت. بــرای ایــن مــدل می توانیــم بــه مورچــه مثــال 
بزنیــم. در ایــن مــدل، مورچــه ای کــه خطــر و تهدیــد 
ــده، در  ــخت را ندی ــرد و س ــتان س ــنگی در زمس گرس
ــی  ــت. یعن ــردن  غذاس ــع ک ــال جم ــه دنب ــتان ب تابس
شــخص یــا خانــواده یــا دولــت خطراتــی را کــه چنــد 
مــاه بعــد یــا چندیــن ســال بعــد ممکــن اســت بــا آنها 
روبــرو شــود، از اکنــون می دانــد یــا بــرآورد می کنــد 
و تــاش می کنــد کــه آن تهدیــدات را بــه فرصــا تبدیل 
ــد.  ــا بکاه ــارت آنه ــزان خس ــل از می ــا حداق ــد ی کن
چنانکــه مشــخص اســت تفــاوت قســمت الــف و ب 

در ایــن اســت کــه در قســمت الــف شــخص یــا نهــاد 
و یــا دولــت بایــد بــا خطــر مواجــه شــود تــا بــه فکــر 
ــا  تدبیــر بیفتــد امــا در قســمت ب قبــل از مواجهــه ب
ــت ها در  ــود. استراتژیس ــام می ش ــر انج ــر تدبی خط
ــه  ــانی ک ــور کس ــد. همینط ــرار می گیرن ــدل ق ــن م ای
ــام  ــران را انج ــت بح ــا مدیری ــران ی ــت در بح مدیری
ــه  ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــه وج ــه ای ک ــد. نکت می دهن
ــدت  ــاه م ــر کوت ــه در تدابی ــوی چ ــان دنی ــق انس اف
و چــه در تدابیــر بلنــد مــدت، محــدود بــه دنیــا 
و امــور دنیــوی اســت و افقــی ورای دنیــا نــدارد.

4. انسان معنوی 	

بــر مــدار عقانیــت و عدالــت  انســان معنــوی 
حرکــت می کنــد. ماصــدرا بــرای تبییــن ایــن مــدل، 
ــان ها  ــدل انس ــن م ــد. ای ــال نمی زن ــات مث ــه حیوان ب
ــون  ــد و همچ ــخیص می دهن ــوی را تش ــرات دنی خط
ــا  ــد. ام ــت می کنن ــا را مدیری ــف آنه ــرت یوس حض
ــوی دارد  ــان دنی ــا انس ــوی ب ــان معن ــه انس ــی ک تفاوت
ایــن اســت کــه انســان  معنــوی خطــرات و تهدیــدات 
اخــروی را هــم تشــخیص می دهــد و بــرای برطــرف 
کــردن و در امــان مانــدن از آن خطــرات عظیــم و 
کمرشــکن طــرح و برنامــه ارائــه می دهــد. یعنــی 
خطراتــی کــه بعــد از مــرگ احتمــال دارد کــه انســان  
ــد  ــاش می کن ــد و ت ــود را می دان ــرو ش ــا روب ــا آنه ب
ــدات  ــرات و تهدی ــه را از آن خط ــود و جامع ــه خ ک
حفــظ کنــد. اگــر قــدرت را هــم بــه دســت می گیرنــد 
ــرای  ــه آنکــه قــدرت، ب ــن هــدف اســت ن ــرای همی ب
ــود.  ــوب ش ــه ای محس ــال و درج ــوی کم ــان معن انس

ــوی  ــان معن ــر انس ــئولیت از منظ ــدرت و مس ــذا ق ل
ــت. ــر اس ــی دردس ــر خودمان ــه تعبی ــت و ب ــک امان ی
حضــرت معصومــه انســانی معنــوی اســت و گرچــه 
در دنیــا زیســت کــرده و نفــس کشــیده امــا بــه لحــاظ 
اســت.  فرامکانــی  و  فرازمینــی  انســانی  روحــی، 

می کنــد.  انـسـان معنــوی بــر مــدار  	 حرکــت  عدالــت  و  عقالنیــت 
بــه  ـمـدل،  ایــن  تبییــن  ـبـرای  مالصــدرا 
ـمـدل  ایــن  نمی زنــد.  مثــال  حیوانــات 
تشــخیص  را  دنیــوی  خـطـرات  انـسـان ها 
یوســف  حـضـرت  همچــون  و  می دهنــد 
آنهــا را مدیریــت می کننــد. امــا تفاوتــی کــه 
دارد  دنیــوی  انـسـان  بــا  معنــوی  انـسـان 
خـطـرات  معنــوی  انـسـان   کــه  اســت  ایــن 
تشــخیص  هــم  را  اخــروی  تهدیــدات  و 
می دهــد و ـبـرای برـطـرف کــردن و در اـمـان 
ماندن از آن خطرات عظیم و کمرشــکن 
یعنــی  می دهــد.  ارائــه  برنامــه  و  طــرح 
ـمـرگ احتمــال دارد  کــه بعــد از  خطراتــی 
کــه انســان  بــا آنهــا روبــرو شــود را می دانــد 
و تــالش می کنــد کــه خــود و جامعــه را از 
آن خـطـرات و تهدیــدات حفــظ کنــد. اگــر 
ـبـرای  می گیرنــد  دســت  بــه  هــم  قــدرت را 
قــدرت،  آنکــه  نــه  اســت  هــدف  همیــن 
درجــه ای  و  کمــال  معنــوی  انـسـان  ـبـرای 

شــود.  محـسـوب 

جایگاه انسانیت 
حضرت معصومه 
در سیاره انسان ها 

 
دکرت رضا لک زایی
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بــود                      شــما  کــوی  ســر  خــاک  رهگــذر  از 
افتــاد ســحر  نســیم  دســت  در  کــه  نافــه  هــر 

کســی کــه در پیشــگاه خــدا دارای شــأن و جایــگاه و 
منزلــت اســت. کســی کــه بــه شــفاعتش امیدواریــم 
و چشــم داریــم تــا در ســختی ها و مشــکات و 
تهدیــدات دنیــوی و معنــوی و اخــروی مــا را بــه 
ســاحل امنیــت و آرامــش و نجــات برســاند. فاطمــه 
معصومــه بیــش از هــزار ســال اســت کــه پشــت و پناه 
علمــا و ضعفــا بــوده و هســت. کســی کــه بزرگ تریــن 
انقــاب تاریــخ از جایــی رقــم خــورده کــه مضجــع 
ــزرگ،  ــی ب ــرار دارد و خمین ــهر ق ــریف او در آن ش ش
ــر  ــر ایــن انقــاب بــی نظی ایــن انســان معنــوی، رهب
در همــان شــهر تحصیــل و تدریــس کــرده بــه قمــی 
ــام،  ــت)صحیفه ام ــوده اس ــار نم ــود افتخ ــودن خ ب
ج 13، ص 165(. از ایــن رو انقــاب اســامی ایــران 
کــه مــروج اســام نــاب محمــدی در جهــان اســت با 
نــام کریمــه اهــل بیــت حضــرت معصومــه ســام الله 
ــاب  ــوان از انق ــت و نمی ت ــورده اس ــره خ ــا گ علیه
اســامی ســخن گفــت و از قــم ســخن نگفــت. قــم 
بــه ســبب حضــور معصومــه حــرم اهــل بیــت، مرکــز 
ــجاعت و همــه  ــوا، شــهادت، شــهامت، ش ــم، تق عل
فضیلت هاســت و از قــم یعنــی شــهری کــه  از زمــان 
ــام،  ــه ام ــام )صحیف ــه اس ــورد توج ــار م ــه اطه ائّم
ج 13، ص 165( علــم و قــدرت بــه دیگــر نقــاط 
ســیاره انســان منتشــر شــده و می شــود. و درســت بــه 
ــران، انســانی ترین  ــل انقــاب اســامی ای همیــن دلی
و معنوی تریــن انقــاب جهــان بــوده اســت، انقابــی 

کــه بــر خــاف دیــدگاه هانتینگتــون خشــونت ذاتــی 
ــت  ــراه عطوف ــه هم ــن ب ــر بنیادی ــه تغیی ــوده، بلک آن نب
ــود آن را  ــار و پ ــت ت ــت و معنوی ــت و عقانی و محب
تشــکیل داده اســت و ایــن همــه از بــرکات آن وجــود 
ــد ــه الحم ــت. ولل ــوی اس ــن و معن ــریف و نازنی ش

جایگاه حضرت معصومه در جغرافیای  	

فرهنگی کجاست؟

اشاره 	

یکــی از بــزرگان کــه دیــداری بــا یکــی از هیئت هــای 
ــت  ــن هیئ ــه ای ــرد ک ــف می ک ــت تعری ــی داش خارج

ســؤاالتی را مطــرح کردنــد، از کلــه اینکــه شــما 
یــک خانــم می رویــد.  مــزار  زیــارت  بــه  چــرا 
امــا  بمانــد.  داد  پاســخی  بــزرگ چــه  آن  اینکــه 
ــه  ــود ک ــن می ش ــی روش ــش زمان ــن پرس ــخ ای پاس
ــا در  ــه علیه ــام الل ــه س ــرت معصوم ــم حض بدانی
بنابرایــن  دارد.  قــرار  فرهنگــی  جغرافیــای  کــدام 
مســئله مــا بررســی جایــگاه کریمــه اهــل بیــت 
ســام اللــه علیهــا در جغرافیــای فرهنگ هاســت. 
و  قومــی  و  نــژادی  منظــر  ایــن  از  کســی  وقتــی 
ــم  ــد ه ــرد، بای ــه بنگ ــرت معصوم ــه حض ــی ب زبان
بپرســد شــما چــرا بــه زیــارت بانــو می رویــد. 
از  خمینــی  امــام  طبقه بنــدی  اســاس  بــر 
جنــود  انسان)شــرح  مــدل  هشــت  انســان ها 

جایگاه انسانیت 
حضرت معصومه 
در سیاره انسان ها 
 
دکرت رضا لک زایی
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هشــت  نتیجــه  در  و  ص150(  جهــل،  و  عقــل 
ایــن مطلــب،  مــدل فرهنــگ خواهیــم داشــت. 
ــکیل  ــا را تش ــث م ــکلت بح ــری و اس ــوب نظ چارچ
می پردازیــم. آن  بــه  ادامــه  در  کــه  می دهــد 

فرهنگ مادی 	

آنچــه مهــم اســت و اصالــت  ایــن فرهنــگ  در 
و  جســمی  لذائــذ  و  جســم  دارد،  اولویــت  و 
 زلیخــا 

ً
خواســته های قــوه شــهویه اســت. مثــا

ــال  ــه دنب ــه ب ــت ک ــی اس ــد، او کس ــر بگیری را در نظ
لــذت و شــهوت خویــش اســت. یــا کســانی کــه بــه 
ــل  ــتند، مث ــروت هس ــال و ث ــردن م ــع ک ــال جم دنب
ــرار  ــگ ق ــن فرهن ــل همی ــم ذی ــراد ه ــن اف ــارون. ای ق
ــردی  ــار ف ــرز رفت ــگ ط ــا از فرهن ــراد م ــد. م می گیرن
و اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی و ... اســت. 
پوشــش، مــدل مــو، رنــگ مــو، مــد، لبــاس، ماشــین، 
ــورآالت و  ــیون، زی ــزل، دکوراس ــائل من ــزل، وس من
ــای  ــن جغرافی ــی ای ــرای اهال ــا ب ــل چیزه ــن قبی ای
فرهنگــی اصالــت دارد. هــر جــا احســاس کننــد 
نمی کننــد.  ورود  بــه خطــر می افتــد،  منفعتشــان 
در ایــن فرهنــگ زن ابــزار لــذت اســت و ارزش 
ــی  ــن نگاه ــم چنی ــاه ه ــا ش ــزاری دارد؛ محمدرض اب
ــه  ــش گفت ــی از مصاحبه های ــت و در یک ــه زن داش ب
ــوان  ــه عن ــی از زن ب ــد. حت ــا باش ــد فریب ــود زن بای ب
ابــزار کســب اطاعــات هــم اســتفاده می شــود. 
 در مصاحبــه ای کــه نشــریه آمریکایــی تایــم بــا 

ً
مثــا

ــتی  ــب صهیونیس ــم غاص ــبق رژی ــه اس ــر خارج وزی
ــم آن  ــوت ه ــوت احارون ــه یدیع ــام داده و روزنام انج

را منتشــر کــرده، خانــم تزیپــی لیونــی اعتــراف کــرده 
اســت کــه بــرای منافــع اســرائیل، روابــط جنســی بــا 
ــه ای  ــی و منطق ــم اروپای ــخصیت های مه ــی ش برخ
ــت.  ــته اس ــرب داش ــران ع ــی س ــه برخ و از آن جمل
ــه آل  ــن خلیف ــد ب ــیخ حم ــات او؛ ش ــاس اعتراف براس
ثانــی امیــر کنونــی قطــر و حمــد بــن جاســم نخســت 
ــزاع  ــد.  در ن ــراد بوده ان ــن اف ــه ای ــر از جمل ــر قط وزی
قــدرت، کارگــزاران شــهوت گرا بــر اســاس تمایــات 
ــد و  ــه دام می افتن ــانی ب ــه آس ــد، ب ــه دارن ــهوانی ک ش

شــکار می شــوند؛ گاهــی بــا رشــوه و هدیــه و گاهــی 
ــروج  ــورن م ــای پ ــف. فیلم ه ــس مخال ــا جن ــم ب ه
ــیت و  ــژاد و جنس ــتند. ن ــگ هس ــدل از فرهن ــن م ای
زبــان در ایــن فرهنــگ برجســته اســت. طبــق فرهنــگ 
پــان ایرانیســم معنــا نــدارد کــه ایرانــی بــه یــک عــرب 
ــا  ــت ها معن ــدگاه فمینس ــق دی ــذارد. طب ــرام بگ احت
ــم  ــر یــک خان ــارت قب ــه زی ــی ب ــدارد کــه مــرد ایران ن
بــا  انســان ها  روابــط  مــادی  فرهنــگ  در  بــرود. 
ــا طبیعــت منفعت محــور اســت.  ــی ب یکدیگــر و حت
ــد  ــام و فروی ــل بنته ــانی مث ــط کس ــدگاه توس ــن دی ای
اســت.  تئوری پــردازی شــده  بیکــن  فرانســیس  و 
ــاک  منفعــت روشــن اســت کــه ســاحت قدســی و پ
ــت. ــری اس ــا ب ــن جغرافی ــه از ای ــرت معصوم حض

فرهنگ تنازعی 	

در ایــن فرهنــگ آنچــه مهــم اســت و اصالــت و 
ــت  ــه و دس ــوه غضبی ــته های ق ــت دارد، خواس اولوی
یافتــن بــه قــدرت و مقــام اســت. خشــونت و قــدرت 
در اینجــا نقــش اساســی ایفــا می کنــد. شــخص 
حاضــر اســت پــول خــرج کنــد تــا خــود بــه قــدرت 
ــاید  ــد. ش ــر بکش ــه زی ــب را ب ــا رقی ــد ی ــت یاب دس
همســر ابولهــب را بتــوان در ایــن مــدل از جغرافیــای 
ــدی و خشــونتی  ــرار داد. کســی کــه هــر ب فرهنــگ ق
کــه توانســت در حــق رســول خــدا بــه جــا آورد 
ــوی  ــه عم ــرش، ک ــراه همس ــه هم ــه ب ــی ک ــا جای ت
ــود، در  ــه ب ــه و آل ــه علی ــوات الل ــم صل ــر اعظ پیامب
ــن  ــای خش ــد. فیلم ه ــش ش ــت و نکوه ــرآن مذم ق
و جنایــی مــروج ایــن فرهنــگ هســتند. فرهنــگ 

ایــن  	 فرهنگ آنچه مهم است و اصالت  در 
و اولویــت دارد، خواســته های قــوه 
غضبیــه و دســت یافــن بــه قــدرت و 
مـقـام اســت. خـشـونت و قــدرت در 
اینجــا نقــش اساســی ایفــا می کنــد. 
خــرج  ـپـول  اســت  حاضــر  شــخص 
کند تا خود به قدرت دست یابد یا 
رقیب را به زیر بکشد. شاید همسر 
از  ـمـدل  ایــن  در  بـتـوان  را  ابولهــب 
جغرافیــای فرهنــگ قــرار داد. کســی 
که هر بدی و خشونتی که توانست 
در حــق رـسـول خــدا بــه جــا آورد تــا 
جایــی کــه بــه همــراه همســرش، کــه 
عمــوی پیامــرب اعظــم صـلـوات اللــه 
علیــه و آلــه بــود، در قــرآن مذمــت و 
نکوهــش شــد. فیلم ـهـای خشــن و 
هســتند. فرهنــگ  ایــن  مــروج  جنایــی 

جایگاه انسانیت 
حضرت معصومه 
در سیاره انسان ها 
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تنازعــی، هابــزی و فرعونــی اســت و انســان ها از 
یکدیگــر و از نظــام سیاســی حاکــم می ترســند و 
وحشــت دارنــد و انــواع خشــونت ها را از جملــه 
خشــونت زبانــی مثــل تهمــت و دروغ و فحــش و 
غیبــت زیــاد بــه کار می برنــد. در ایــن فرهنــگ 
ــی  ــی رحم ــا ب ــم ب ــت ه ــط زیس ــت و حی ــا طبیع ب
و خشــونت رفتــار می شــود. حضــرت معصومــه 
ــذا  ــت و ل ــت اس ــت و محب ــت و کرام ــر عطوف مظه
ــدارد ســاکن وادی فرهنــگ تنازعــی باشــد. امــکان ن

فرهنگ شیطانی 	

آنچــه در ایــن فرهنــگ مهــم اســت، فریبــکاری 
و اغواگــری و مــکاری اســت. زلیخــا را بــه یــاد 
بیاوریــد. او وقتــی شــوهرش را در مقابــل درب دیــد، 
ســریع وارد وادی دروغ و حیلــه شــد و بــه عزیــز 
ــت و  ــت خیان ــه دس ــی ک ــزای کس ــت س ــر گف مص
ــت.  ــد، چیس ــو دراز کن ــوس ت ــوی نام ــه س ــرض ب تع
ــرت  ــر حض ــوح و همس ــرت ن ــر حض ــاید همس ش
لــوط را هــم بتــوان در همیــن دســته جــا داد. کســانی 
ــادی و  ــری و اعتق ــت فک ــی خیان ــای اله ــه انبی ــه ب ک
ــع ایمــان آوردن   مان

ً
ــد و احتمــاال اطاعاتــی می کردن

ــی  گاه ــی و کارآ ــای پلیس ــدند. فیلم ه ــران می ش دیگ
ــدل از  ــن م ــتند در ای ــا هس ــل معم ــال ح ــه دنب ــه ب ک
ــا اســتفاده  ــد. نظــام سیاســی ب فرهنــگ قــرار می گیرن
را  عمومــی  افــکار  تبلیغــات،  و  رســانه  ابــزار  از 
مهندســی می کنــد و بــه آنهــا جهــت می دهــد. 
ــگ  ــن فرهن ــس ای ــت عک ــه درس ــرت معصوم حض
حرکــت نموده انــد و همــواره بــه دنبــال هدایــت مــردم 

بوده انــد. اعتمــاد مــردم بــه صداقــت و طهــارت 
ــه ای  ــه گون ــا ب ــه علیه ــام الل ــه س ــرت معصوم حض
بــوده کــه بنــا بــر گــزارش آیــت اللــه کریمــی جهرمــی 
 حضــرت توســط 

ً
در کتــاب بانــوی ملکــوت، احتمــاال

خــود مــردم »معصومــه« نامیــده شــده اند، چــرا کــه 
ــه  ــرت معصوم ــه حض ــه ب ــده ک ــت وارد نش در روای
لقــب داده باشــد)بانوی ملکــوت، ص 59 ـ 60(. 

فرهنگ مادی تنازعی 	

ــخص  ــتند و ش ــی هس ــا ترکیب ــدل از فرهنگ ه ــن م ای
ــد  ــس می کن ــی تنف ــای فرهنگ ــا و جغرافی در دو فض
می کنیــم.  اشــاره  آنهــا  بــه  اختصــار  بــه  مــا  و 
زلیخــا نمونــه خوبــی اســت. او وقتــی می بینــد 
یوســف بــه خواســته شــیطانی او تــن نمی دهــد، 
وارد فــاز خشــونت می شــود و در نهایــت حکــم 
و  می کنــد  صــادر  را  صدیــق  یوســف  زنــدان 
ایشــان را بــه زنــدان می انــدازد. فیلم هــای ایــن 
فرهنــگ ترکیبــی از خشــونت و شــهوت هســتند. 

فرهنگ مادی شیطانی 	

ــم  ــا ه ــب ب ــذت و فری ــگ ل ــدل از فرهن ــن م در ای
ــرد  ــرای ف ــه ب ــب ک ــن ترتی ــه ای ــوند، ب ــب می ش ترکی
مــدل  ایــن  در  یعنــی  می خــورد.  فریــب  لــذت 
ــذت  ــد و از آن ل ــب می ده ــری را فری ــخص دیگ ش
ــی  ــای فرهنگ ــن جغرافی ــای ای ــرد. فیلم ه ــم می ب ه
جنســی اند. شــهوت  و  فریبــکاری  از  ترکیبــی 

 

ـعـدل  ـمـراد از فرهنــگ عاقالنــه ایــن  	 و  عقــل  فرهنــگ  ایــن  در  کــه  اســت 
فرماندهی و اداره قوای شخص را بر عهده 
دارنــد.  ـقـرار  عقــل  تربیــت  تحــت  ـقـوا  دارنــد. 
فـطـرت بــر مرکــب نشســته اســت و بــه مــدد 
عقــل بیرونــی یعنــی انبیــای الهــی قــدرت ســه 
قــوه شــهویه، غضبیــه و وهمیــه را شکســته 
و آنها را به اعتدال رسانده است و حق هر 
یــک را ادا کــرده بــدون اینکــه بخواهــد حتــی 

یکــی از آنهــا را حــذف کنــد. 

جایگاه انسانیت 
حضرت معصومه 
در سیاره انسان ها 
 
دکرت رضا لک زایی
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فرهنگ تنازعی شیطانی 	

در ایــن مــدل از فرهنگ فریبکاری و خشــونت اصالت 
ــد  ــد و بع ــب می دهن ــخص را اول فری ــی ش دارد. یعن
کــه او تســلیم شــد، بــا قســاوت و بــی رحمــی خونش 
ــای  ــن جغرافی ــای ای ــد. فیلم ه ــن می ریزن ــر زمی را ب
ــت.  ــری اس ــونت و اغواگ ــی از خش ــی ترکیب فرهنگ

فرهنگ مادی تنازعی شیطانی 	

ــت و  ــع اس ــه ضل ــگ دارای س ــدل، فرهن ــن م در ای
ــرد. فیلم هایــی  بدتریــن مــدل فرهنگــی شــکل می گی
کــه ســه مؤلفــه شــهوت، خشــونت و شــیطنت و 
ــته  ــن دس ــود در ای ــج می ش ــا تروی ــری در آنه حیله گ
جــا دارنــد. امــام خمینــی شــیطان بــزرگ یعنــی 
در  می دانســت.  فرهنــگ  ایــن  دارای  را  آمریــکا 
ــم  ــاح و فیل ــروش س ــه ف ــود ب ــترین س ــکا بیش آمری
ــعارهای  ــا ش ــه ب ــوری ک ــاص دارد. کش ــورن اختص پ
حقــوق بشــری و بــه اســم مبــارزه بــا تروریســم 
از بــدو تأســیس بــه گفتــه کارتــر فقــط حــدود 
16 ســال را بــدون جنــگ ســپری کــرده اســت.

فرهنگ متعالی 	

ــن  ــه در ای ــت ک ــن اس ــه ای ــگ عاقان ــراد از فرهن م
فرهنــگ عقــل و عــدل فرماندهــی و اداره قــوای 
ــت  ــت تربی ــوا تح ــد. ق ــده دارن ــر عه ــخص را ب ش
عقــل قــرار دارنــد. فطــرت بــر مرکــب نشســته 
اســت و بــه مــدد عقــل بیرونــی یعنــی انبیــای الهــی 
را  و وهمیــه  قــوه شــهویه، غضبیــه  قــدرت ســه 
شکســته و آنهــا را بــه اعتــدال رســانده اســت و حــق 

ــی  ــد حت ــه بخواه ــدون اینک ــرده ب ــک را ادا ک ــر ی ه
ــم و  ــرت ابراهی ــد. حض ــذف کن ــا را ح ــی از آنه یک
ــم  ــاب مری ــیه و جن ــاب آس ــد و جن ــرت محم حض
ــو  ــوان الگ ــه عن ــرآن ب ــه در ق ــم ک ــه علیه ــام الل س
بــرای اهــل ایمــان معرفــی شــده اند، نمونه هــای 
ــتند.  ــی هس ــای فرهنگ ــن جغرافی ــاکنان ای ــارز س ب
ــال نجــات خــود  ــه دنب ــه ب ــه مجاهدان آســیه همــو ک
و دیگــران از چنــگال فرعــون و کارگــزاران ظالــم 
بــدون خــدا نمی خواســت،  را  بهشــت  و  بــود  او 
ــیح،  ــادر مس ــم م ــرار دارد. و مری ــه ق ــن منظوم در ای
خــدا  عاشــق  و  پاکدامــن  و  عفیــف  کــه  همــو 
ــر  ــان ذک ــوره انس ــه در س ــرا ک ــرت زه ــود. و حض ب
ــفای  ــرای ش ــر ب ــرای اطه ــت؛ زه ــه اس ــان رفت ایش
فرزنــدان بیمــار خــود، روزه نــذر می کنــد و بــه 
ــذای  ــار، غ ــان افط ــد و در زم ــا می کن ــذر وف ــن ن ای
ــد.  ــیر می ده ــم و اس ــکین و یتی ــه مس ــش را ب خوی
و خدیجــه غــّرا همســر رســول اعظــم صلــوات اللــه 
علیــه و آلــه و مــادر حضــرت فاطمــه زهــرا کــه 
خداونــد بــه او ســام رســاند، همو کــه یــار و غمخوار 
رســول اللــه بــود و نبــی خاتــم بعــد از رحلتــش هــر 
روز و همیشــه بــه یــاد او و خوبی هایــش بــود. و 
ــام  ــام، خواهــر ام ــد ام ــری همــو کــه فرزن ــب کب زین
ــه. ــه معصوم ــل فاطم ــت مث ــود، درس ــام ب ــه ام و عم

فرهنــگ، عفــت، شــجاعت، حکمــت،  ایــن  در 
ــه دیگــران، عقانیــت  عدالــت، معنویــت، محبــت ب
و انســانیت اولویــت دارد. حضــرت فاطمــه معصومــه 
ــوی  ــت. بان ــی اس ــی متعال ــای فرهنگ ــاکن جغرافی س
ــوی  ــا 17 روز )بان ــدک 16 ی ــی ان ــه مدت ــی ک جوان

ملکــوت، ص71 ( در قــم اقامــت داشــت امــا جــای 
ــه  ــود ک ــده می ش ــور نامی ــت الن ــون بی ــادت او اکن عب
ــدا  ــا خ ــی ب ــاط تنگاتنگ ــه ارتب ــازد چ ــن می س روش
ــه  ــه ب ــی ک ــت. بانوی ــته اس ــدا داش ــا خ ــات ب و مناج
دنبــال امــام خویــش آمــده، امامــی کــه مظهــر تمــام 
و  سیاســی  فضیلت هــای  و  پاکی هــا  و  خوبی هــا 
اخاقــی اســت. و اگــر قضیــه حملــه بــه کاروان 
کوچــک بانــوی مهربــان و کریمــه قــم صحــت 
داشــته باشــد، درمی یابیــم کــه حمایــت از و دل 
ــر  ــام از نظ ــام هم ــتمین ام ــت هش ــه والی ــپردن ب س
شــیطانی  و  تنازعــی  و  مــادی  فرهنــگ  ســاکنان 
جرمــی بــزرگ و غیرقابــل بخشــش بــوده اســت.
امــام و  امــام، خواهــر  فاطمــه معصومــه دختــر 
عمــه امــام و ســاکن کــوی فرهنــگ متعالــی اســت، 
اولولیــت  آن  در  بــا خــدا  ارتبــاط  کــه  فرهنگــی 
و اصالــت دارد، تــا جایــی کــه حاضــری بــرای 
ــنگی  ــج گرس ــی رن ــت اله ــه محب ــن ب ــت یافت دس
ــم و  ــه یتی ــش را ب ــر خوی ــری و افاط ــان بخ ــه ج را ب
ــه  ــن رو فاطم ــی. از ای ــم کن ــیر تقدی ــکین و اس مس
معصومــه قبلــه همــه انســان هایی اســت کــه فطرتــی 
خداخــواه و خداجــو دارنــد چــون نمی شــود خــدا را 
دوســت داشــت امــا دوســتان خــدا را نــه، لــذا رابطــه 
ــت  ــاس رحم ــر اس ــی ب ــگ متعال ــان ها در فرهن انس
ــوء  ــدد س ــی در ص ــت و کس ــرادری اس ــت و ب و محب
ــارز آن را در  ــه ب اســتفاده از دیگــری نیســت کــه نمون
ــان  ــی ملــت مهرب ــاع مقــدس و مواســات و همدل دف
ــا و حماســه رزمایــش کمــک  ــان کرون ایــران در جری
مؤمنانــه شــاهد بــوده و هســتیم. و للــه الحمــد.

جایگاه انسانیت 
حضرت معصومه 
در سیاره انسان ها 

 
دکرت رضا لک زایی
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ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال اخی ــد س ــوع ازدواج در چن موض
ــم  ــائل مه ــی از مس ــه یک ــل ب ــود، تبدی ــع موج موان
ــه آن  ــگاه ب ــه ن ــئله ای ک ــت. مس ــده اس ــی ش فرهنگ
 ســطحی و بــدون نگــرش همه جانبــه اســت. 

ً
معمــوال

ــادی  ــی ازدواج را اقتص ــع اصل ــطحی مان ــگاه س ــا ن ب
بــه ســختگیری   معطــوف 

ً
کــه عمدتــا می دانیــم 

ــه ازدواج  ــت. درصورتی ک ــواده آن هاس ــران و خان دخت
دارای موانــع پیچیــده فرهنگــی و برخــی جوانــب 
ــوان  ــا نمی ت ــه آن ه ــه ب ــدون توج ــه ب ــت ک ــر اس دیگ
ــید. در  ــئله رس ــن مس ــورد ای ــح در م ــگاه صحی ــه ن ب
ــا  ــت ب ــه الزم اس ــی ک ــی از موضوعات ــان یک ــن می ای
ــا  ــط ب ــی شــود، مرتب ــل و ارزیاب ــه تحلی ــدی نقادان دی

ــه  ــت ک ــصت اس ــه ش ــده در ده ــد ش ــران متول دخت
اکنــون هنــوز در بــازه¬ی ســنی ازدواج قــرار داشــته و 
امــکان تشــکیل خانــواده و تولیــد نســل نیــز بــرای آنها 
ــی  ــش جمعیت ــد جه ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــر اس میس
ــران  ــان دخت ــصت در می ــه ی ش ــده در ده ــاد ش ایج
ــر ازدواج  ــکاتی در ام ــاد مش ــبب ایج ــران س و پس
خصوصــا بــرای دختــران شــده و برخــی از ایــن 
ــی و در آســتانه ی  ــران در واپســین ســالهای جوان دخت
ــه  ــه ی ازدواج و ورود ب ــالی در مضیق ــه میانس ورود ب
ــه ی ازدواج  ــد. مضیق ــر می برن ــه س ــی ب ــرد قطع تج
ــان در  ــا زن ــردان ی ــداد م ــادل در تع ــدم تع ــی ع یعن
ــران دهــه  ــورد دخت ــت در م ســن ازدواج کــه الزم اس

شــصتی چنیــن بررســی و تحلیلــی صــورت بگیــرد.

زمینــه ی  	 در  واقعــی  و  کاذب  آمارـهـای 

می گوینــد؟ چــه  مــا  بــه  تجــرد  و  ازدواج 

ــش  یکــی از مســائل موجــود در مــورد مشــکات پی
آمــده دربــاره ازدواج دختــراِن دهــه شــصتی، توجــه بــه 
آمــار و تحلیــل صحیــح آن اســت کــه متأســفانه کمتر 
در برنامه ریزی هــای فرهنگــی مــا پیرامــون ازدواج 
ــا   ب

ً
ــز معمــوال دخیــل اســت. بررســی های آمــاری نی

نــگاه ســطحی مواجه انــد درصورتــی  کــه بــرای فهــم 
ــت.  ــح آن هاس ــل صحی ــه تحلی ــاز ب ــز نی ــا نی آماره
ــته اند،  ــد دس ــرد چن ــه تج ــود درزمین ــای موج آماره
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دســته اول آمارهــای خامــی هســتند کــه وضــع موجود 
را مطلــوب معرفــی می کننــد. دســته دوم آمارهایی انــد 
کــه بــا ارائــه برخــی تحلیل هــا ســعی در پنهــان 
کــردن آمارهــای موجــود می کننــد و دســته ســوم 
ــا  ــتند ام ــا هس ــده واقعیت ه ــه بیان کنن ــی ک آمارهای
ــا نادیــده انگاشــته می شــوند.  انــکار شــده ی

ً
معمــوال

در ایــن تصویــر یــک تحلیــل خــام از وضعیــت آماری 
در سرشــماری ســال 1395 را مشــاهده می کنیــم. 

 
الزم اســت بیــان شــود کــه چنیــن نمودارهایــی 
نشــده  تحلیــل  و  خــام  آمارهــای  ارائــه  بــا 
بــه  می گیرنــد.    قــرار  اول  دســته  در 
کنیــد: توجــه  دادن  آمــار  این گونــه  ِاشــکال های 

 مبنــای نمونــه آمــاری را جمعیــت 10 ســاله و بیشــتر 
ــد  ــران متول ــران و پس ــی دخت ــت، یعن ــده اس گرفته ش
1385 کــه 10  ســاله هســتند  هــم جــزء بی همســران 
 وضــع 

ً
ــن آمــار ظاهــرا ــا ای در نظــر گرفته شــده اند و ب

موجــود مطلــوب اســت امــا  مهم تریــن اشــکال 
ــوع آمــار دادن، مخفــی کــردن وضــع موجــود  ــن ن ای
و عــدم توجــه بــه واقعیت هــای جامعــه اســت. 
این کــه جمعیــت دقیــق درصدهــای  بــر  عــاوه 
ــال  ــماری س ــاس سرش ــر اس ــودار ب ــده در نم بیان ش
قــرار نگرفتــه اســت. 1395 در دســترس عمــوم 

ــر  ــک دخت ــه ی ــت ک ــن اس ــار ای ــن آم ــکال دوم ای اش
ــک  ــا ی ــن ب ــال س ــدود 20 س ــا ح ــد 1380 ب متول
ــن  ــال س ــتر از 30 س ــه بیش ــد 1365 ک ــر متول دخت
ــی  ــک جمعیت ــه پی ــصت( ک ــه ش ــران ده دارد )و دخت
بــوده  جمعیــت  افزایــش  ســال های  آن  در  مــا 

ــترس ازدواج  ــای در دس ــاظ فرصت ه ــه لح ــت، ب اس
درصورتی کــه  گرفته شــده اند.  نظــر  در  مســاوی 
ــی  ــصت، س ــه ش ــد ده ــر متول ــک دخت ــت ی وضعی
ــاظ  ــه لح ــر ب ــن کمت ــا س ــران ب ــاال و دخت ــه ب ــال ب س
 متفــاوت اســت.

ً
دسترســی بــه فرصــت ازدواج کامــا

ــار  ــن آم ــح از ای ــل صحی ــه تحلی ــر ارائ ــا ب ــر بن اگ
ازدواج نکرده هــا  ســنی  گــروه  می بایســت،  بــود 
تفکیــک می شــد،  ســپس تعــداد افــراد موجــود 
ــان و  ــک زن ــه تفکی ــف ب ــنی مختل ــای س در گروه ه
ــد.  ــق داده می ش ــه و تطبی ــم مقابل ــرد باه ــردان مج م
 28 ســنی  گــروه  دختــران  تعــداد  به عنوان مثــال 
تــا 30 ســال کــه مناســب پســران ســی تــا 35 

ســنی  اختــاف  میانگیــن  )برحســب  ســاله اند. 
ــن  ــا ای ــا( اگــر ب ــا شــش ســال در جامعــه م چهــار ت
می توانســتیم  آنــگاه  می شــد،  ارائــه  آمــار  مبنــا 
ــتر  ــا بیش ــر ی ــر کمت ــداد دخت ــه تع ــم چ  بگویی

ً
ــا دقیق

از پســران گــروه ســنی مناســب ازدواجشــان هســتند.
آمــاری  تحلیل هــای  بــه  کــه  دومــی  گــروه 
دقیــق  بررســی  و  توجــه  در  ســعی  می پردازنــد 
در  را  جامعــه  موجــود  واقعیت هــای  امــا  دارنــد 
بــه  منجــر  کــه  نمی کننــد  وارد  خــود  تحلیــل 
ارائــه تحلیــل غلــط از وضــع موجــود می شــود. 
ــتند  ــص هس ــان متخص ــت شناس ــوم جمعی ــروه س گ
کــه بــا تحلیــل دقیــق آمارهــا بــه واقعیت هــای 

مشکلی عیان در 
آمارهای نهان !
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آمــاری موجــود اشــاره و بــا توجــه بــه وضعیــت 
کرده انــد.  بیــان  را  آن  مــا  جامعــه  خــاِص 

مضیقــه ی  	 آمــاری:  مهــم  مولفــه ی  یــک 

ازدواج

یکــی از مؤلفه هــای مهــم آمــاری در بررســی تعــداد 
ــک  ــت. در ی ــه ازدواج اس ــوع مضیق ــردان، موض مج
ــدم  ــوان »ع ــه ازدواج را می ت ــاده، مضیق ــف س تعری
ــن ازدواج  ــان در س ــا زن ــردان ی ــداد م ــادل در تع تع
تعریــف کــرد )عــدم تقــارن در دسترســی به همســران 
بالقــوه(. مضیقــه ازدواج یــا عــدم تــوازن نســبت های 
جنســی در ســنین ازدواج، یکــی از پدیده هایــی اســت 
ــد. در  ــروز می کن ــعیتی ب ــذاِر جمـ ــان گ ــه در جری ک
ــن  ــه ســنی زوجی جوامعــی کــه تک همســری و فاصل
بــه هنــگام ازدواج، رفتارهــای غالب ازدواج را تشــکیل 
ــه دوران کاهــش ســریع  ــوط ب ــد مرب ــد، موالی می دهن
مرگ ومیــر و رشــدهای شــتابان جمعیــت، بــا رســیدن 
بــه ســنین ازدواج بــا عــدم تــوازن در تعــداد دو جنــس 
 » ص240(  )درودی،1383:  می شــوند  روبــرو 
پــس از سرشــماری ســال 1395 و آمارهــای متعــددی 
کــه از تعــداد کل دختــران و پســران مجرد منتشــر شــد 
ــت.  ــرح گش ــه مط ــن زمین ــددی در ای ــؤاالت متع س
ــه ازدواج  ــم مضیق ــل و فه ــه تحلی ــیدن ب ــرای رس ب
دســته  ســه  مختلــف،  ســنی  گروه هــای  در 
می گیریــم،   نظــر  در  بررســی  بــرای  را  آمــار 
ســال  در  مســکن  و  نفــوس  سرشــماری  آمــار 
آمــار ســال 1395. و  آمــار ســال 1390   ،1385

وضعیــت مضیقــه ازدواج در ایــران از سرشــماری 

ــد.  ــت ش ــران جمعی ــل گ ــه تحلی ــال 1385 دغدغ س
وضعیتــی کــه بــه مــا نشــان داد تناســب تعــداد 
ــادی  ــت ع ــن ازدواج از حال ــران در س ــران و پس دخت
ــه  ــر ده ــران اواخ ــداد دخت ــت و تع ــده اس خارج ش
پنجــاه و دهــه شــصت بیشــتر از تعــداد پســران 
آن هــا اســت. ازدواج  بــا  گــروه ســنی متناســب 

»آمار 1385« و تحلیل های مرتبط با آن 	

ــا  ــد ت ــان می ده ــه ازدواج نش ــبه مضیق ــج محاس نتای
 مضیقــه یــا تنگنــای ازدواج بــرای 

ً
ســال 1390، تقریبــا

دختــران وجــود دارد و در دهــه 1390 ایــن تنگنــا برای 
پســران خواهــد بــود.  ایــن عبــارت بیانگــر وضعیــت 
به ویــژه  شــصت،  دهــه  دختــران  ازدواج  مضیقــه 

متولدیــن ســال 1360 تــا 1365 اســت. یعنــی تعــداد 
دختــران ایــن دهــه بیــش از پســران اســت. نکتــه حائز 
اهمیــت دیگــر مبتنــی بــر تحلیــل بــاال ایــن اســت که 
از ســال 1390 بــه بعــد مضیقــه ازدواج بــرای پســران 
پیــش خواهــد آمــد. یعنــی پســران متولــد دهــه هفتاد.
امــا آیــا ایــن بــه ایــن معنــی اســت کــه بــرای دختــران 
ــه  ــود ک ــا می ش ــده ی ــری اضافه ش ــصت پس ــه ش ده
امــکان ازدواج برایشــان فراهــم می شــود؟! و مضیقــه 
ازدواج دغدغــه پســران دهه هفتادی می شــود؟ پاســخ 
منفــی اســت. تغییــرات هــرم ســنی و جمعیتــی چنیــن 
شــرایطی را ایجــاب می کنــد و پســران بــا ســن کمتــر 
ــبت  ــران در نس ــداد پس ــه تع ــوند ک ــار می ش وارد آم
ــود. ــتر می ش ــد بیش ــه بع ــود ب ــه ن ــران در ده ــا دخت ب
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.»نســبت جمعیــت هرگــز ازدواج نکــرده در گروه هــای 
ســنی مختلــف برحســب مناطــق شــهری و روســتایی 
ــرای مــردان در تمــام  متفــاوت اســت. ایــن نســبت ب
گروه هــای ســنی در مناطــق شــهری بیشــتر از مناطــق 
ــنی  ــروه س ــان در گ ــرای زن ــا ب ــت. ام ــتایی اس روس
ــن ازدواج  ــودن س ــن ب ــل پایی ــه دلی ــاله ب 24-20 س
ــن  ــر انداخت ــه تأخی ــران در مناطــق روســتایی و ب دخت
ــت  ــبت جمعی ــهری، نس ــق ش ــن ازدواج در مناط س
ــق  ــتر از مناط ــهری بیش ــق ش ــرده در مناط ازدواج نک
روســتایی اســت. در گروه هــای ســنی 25-29، 34-

30 و 39-35 ســاله، نســبت جمعیــِت ازدواج نکــرده 
در مناطــق روســتایی بیشــتر از مناطــق شــهری اســت 
ــران  ــرای دخت ــای ازدواج ب ــی آن تنگن ــل اصل ــه دلی ک
می باشــد کــه در مناطــق روســتایی بیشــتر از مناطــق 
ــروه  ــرده در دو گ ــت ازدواج نک ــت. جمعی ــهری اس ش
ــای ازدواج  ــتر از تنگن ــنی 34-30 و 39-35، بیش س
ناشــی می شــود تــا تأخیــر ازدواج. به طورکلــی، از 
ایــن جــدول، هــم بــه تأخیــر ازدواج و هــم بــه تنگنای 
ازدواج در مـــورد جمعیــت ایــران می تــوان رســید. در 
مــورد تنگنــای ازدواج بــرای دختــران مناطق روســتایی 
ــرا  ــود؛ زی ــاره نم ــرت اش ــل مهاج ــه عام ــوان ب می ت
 در مـــناطق روســـتایِی مهاجــر فرســت، 

ً
معمــوال

نیــروی کار جــواِن مــرد وجــود دارد و ایــن منجــر بــه 
عــدم تعــادل در نســبت جنســی در گروه هــای ســنی 
ازدواج  تنگنــای  درنهایــت،  کــه  می شــود  ازدواج 
بــرای دختــران در مناطــق روســتایی مهاجــر فرســت 
را بــه همــراه دارد. ایــن تغییــرات نشــان می دهــد 
ــر ــبت ازدواج، اث ــش نس ــر کاه ــر ب ــل مؤث ــه عوام ک

ــتایی،  ــه روس ــژه در جامع ــان، به وی ــر زن ــتری ب  بیش
ــدم ازدواج در  ــرعِت ع ــوالت س ــت. تح ــته اس داش
جامعــه شــهری کمتــر از جامعــه روســتایی اســت.« 
 بــرای بررســی مضیقــه ازدواج، از شــاخص 

ً
»معمــوال

ــن ازدواج  ــنی در س ــای س ــی در گروه ه ــبت جنس نس
اســتفاده می شــود و عــدم تعــادل در نســبت جنســی 
در  جنــس  یــک  بــرای  ازدواج  مضیقــه  به عنــوان 
ــبت  ــبه نس ــرای محاس ــذا ب ــود. ل ــه می ش ــر گرفت نظ
جنســی، جمعیــت یــک ســن یــا گــروه ســنی از 
ــنی  ــروه س ــا گ ــن ی ــان س ــت هم ــر جمعی ــردان را ب م
ــاوت  ــن تف ــه میانگی ــته ب ــا بس ــان و ی ــت زن از جمعی
ــان  ــت زن ــر جمعی ــه، ب ــر جامع ــن در ه ــنی زوجی س
ــر،  ــنی پایین ت ــروه س ــک گ ــا ی ــر ی ــال پایین ت ــد س چن
ــرای  ــی ب ــبت جنس ــاخص نس ــد. ش ــیم می کنن تقس
بررســی مضیقــه ازدواج را می تــوان هــم بــه تفکیــک 
گروه هــای ســنی یــا ســنین منفــرد و هــم بــرای 
نمــود.«  محاســبه  ازدواج  ســن  در  جمعیــت  کل 
ــاخص  ــه ازدواج از ش ــی مضیق ــرای بررس  ب

ً
ــوال معم

ــن  ــه در س ــنی ای ک ــای س ــی در گروه ه ــبت جنس نس
عــدم  و  می شــود  اســتفاده  دارنــد،  قــرار  ازدواج 
ــه ازدواج  ــوان مضیق ــی به عن ــبت جنس ــادل در نس تع
ــن  ــود. ای ــه می ش ــر گرفت ــس در نظ ــک جن ــرای ی ب
ــردان  ــان و م ــبت کل زن ــن نس ــر گرفت ــی، در نظ یعن
ــا  ــتر ی ــان بیش ــداد زن ــه تع ــم این ک ــرای فه ــرد ب مج
ــه  ــئله ی »مضیق ــی مس ــار بررس ــت، معی ــر هس کمت
ازدواج« نیســت. بلکــه معیــار در ایــن بررســی،  
 
ً
مثــا هســت.  ازدواج  ســن  در  ســنی  گروه هــای 
ــب  ــه مناس ــاله ک ــا 30 س ــران 25 ت ــنی پس ــروه س گ

ازدواج نـشـان می دهــد تــا ســال 1390، تقریبــًا  نتایــج محاســبه مضیقــه  	
مضیقه یا تنگنای ازدواج برای دخران وجود 
دارد و در دهــه 1390 ایــن تنگنــا ـبـرای پـسـران 
بیانگــر وضعیــت  عبــارت  ایــن  بــود.   خواهــد 
مضیقه ازدواج دخران دهه شصت، به ویژه 
یعنــی  اســت.  تــا 1365   1360 ســال  متولدیــن 
تعداد دخران این دهه بیش از پسران است. 
نکته حائز اهمیت دیگر مبتنی بر تحلیل باال 
ایــن اســت کــه از ســال 1390 بــه بعــد مضیقــه 

ازدواج ـبـرای پـسـران پیــش خواهــد آمــد.

مشکلی عیان در 
آمارهای نهان !
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ــران  ــداد دخت ــتند و تع ــاله هس ــا 25 س ــران 20 ت دخت
و پســران و نســبت آن هــا در ایــن گــروه ســنی.

اعــداد  	 و  مثــال  بــا  را  ازدواج  مضیقــه ی 

کنیــم! روشــن تر  فرضــی 

بــرای واضــح شــدن مســئله مضیقــه ازدواج، بــا مثــال 
و چنــد عــدد فرضــی موضــوع را روشــن تر می کنیــم.
1385 ســال  آمارگیــری  در  فرضــی  1-اعــداد 

ــران  ــت کل پس ــداد جمعی ــه تع ــم ک ــرض می کنی ف
مجــرد در ســن ازدواج  در یــک جامعــه ای 1000 
در  مجــرد  دختــران  کل  تعــداد  و  هســت  نفــر 
ســن ازدواج در ایــن جامعــه 1200 نفــر هســت.

اینجــا بــا نــگاه اولیــه وضعیــت معلــوم هســت. 
هســت.  پســران  از  بیــش  دختــران  تعــداد 
مواجه انــد. همســر  کمبــود  بــا  دختــران  و 

اما آیا واقعاً همین طور است؟
2-ســراغ آمار پنج ســال بعــد می رویم. یعنــی 1390.
نفــر  1200 ازدواج  ســن  در  پســران  کل  تعــداد 
نفــر  1100 ازدواج  ســن  در  دختــران  تعــداد 

ــود  ــرایط بهب ــد ش ــر می رس ــه نظ ــه ب ــگاه اولی ــا ن ب
کمتــری  ازدواج  مضیقــه  بــا  دختــران  و  یافتــه 
ــم شــده. مواجه انــد و از شــدت مضیقــه ازدواج ک

تعــداد  می کنیــم  نــگاه  آمــار  آخریــن  3-بــه 
نفــر  1000 دختــران  و  نفــر   1300 پســران 

ــران  ــم دخت ــن آمــار می گویی ــه ای ــگاه ســطحی ب ــا ن ب
دیگر مشــکلی بــرای ازدواج ندارند چون تعداد پســران 
بیشــتر از دختــران اســت و بــرای همه شــوهر هســت.

اما واقعیت چیست؟ در این آمارها چه 

اتفاقی افتاده است؟
تعداد پسران زیاد شده است؟ تعداد دخرتان 

کمرت شده است؟
آن دخرتهایی که در مضیقه ازدواج بودند 

ازدواج کردند یا...؟
پاسخ این است، تعداد پسران زیاد شده. اما 

چگونه؟
ــه  ــران »هم ــار ای ــز آم ــای مرک ــده آماره ــای عم مبن
افــراد در ســن ازدواج « از یــک محــدوده ســنی 
خاصــی بــه بــاال هســت. در آمارهــای رســمی 
ــاال  ــه ب ــال ب ــران 10 س ــران و دخت ــار از پس ــران، آم ای
ــال  ــر 10س ــر و پس ــی دخت ــوند. یعن ــبه می ش محاس

ــتند و اآلن 10  ــد 1385 هس ــه متول ــم ک ــاال ه ــه ب ب
ــردان  ــار مج ــت آم ــتند، در جمعی ــاله هس ــا 11 س ی
در نظــر گرفتــه می شــوند. بــه همیــن دلیــل کل 
ــرده  ــز ازدواج نک ــر و هرگ ــدون همس ــران ب ــار پس آم
شــدند. بیشــتر   1395 و   1390 ســال  آمــار  در 
ــده، در  ــی بیان ش ــای فرض ــا مثال ه ــد ب ــا بگذاری ام
آمارهــا دقیق تــر شــویم. بــا عــدد مفروضی کــه عرض 
کردیم در ســال 85 تعداد 1000 دختر و 1200 پســر. 
ــرد. ــران مج ــرد و کل دخت ــران مج ــت کل پس جمعی
مبتنــی بــر ایــن مفروضــات، کل دختــران 20 تــا 25 
ــب  ــران مناس ــد و پس ــار 500 نفرن ــن آم ــال در ای س
ــر.  ــران، 300 نف ــنی از دخت ــروه س ــن گ ــا ای ازدواج ب

در  معـمـوالً ـبـرای بررســی مضیقــه  	 جنســی  نســبت  شــاخص  از  ازدواج، 
اســتفاده  ازدواج  ســن  در  ســنی  گروه ـهـای 
جنســی  نســبت  در  تعــادل  عــدم  و  می شــود 
جنــس  یــک  ـبـرای  ازدواج  مضیقــه  به عـنـوان 
محاســبه  ـبـرای  لــذا  می شــود.  گرفتــه  نظــر  در 
یــا گــروه  یــک ســن  نســبت جنســی، جمعیــت 
ســنی از مــردان را بــر جمعیــت هـمـان ســن یــا 
بــه  بســته  یــا  و  از جمعیــت زـنـان  ســنی  گــروه 
میانگین تفاوت سنی زوجین در هر جامعه، 
یــک  یــا  پایین تــر  بــر جمعیــت زـنـان چنــد ســال 

می کننــد. تقســیم  پایین تــر،  ســنی  گــروه 

مشکلی عیان در 
آمارهای نهان !
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ــران  ــرای دخت ــرض ب ــن ف ــا ای ــه ب ــت ک ــح اس واض
مضیقــه ازدواج وجــود دارد. )دختــران دهــه شــصت(

ــر و  ــال 90،  1200 پس ــا در س ــروض م ــار مف در آم
ــت.  ــردان اس ــاری مج ــت آم ــر کل جمعی 1100 دخت
بــه نظــر می رســد شــرایط دختــران بهتــر شــده 
ــون  ــده. چ ــر نش ــر، بهت ــگاه دقیق ت ــا ن ــا ب ــت. ام اس
ــا 25  ــال 85، 20 ت ــه در س ــنی ک ــروه س ــان گ هم
ســاله بودنــد، اآلن شــدند  25 تــا 30 ســاله. و گــروه 
ــدند 30  ــا ش ــرای این ه ــب ازدواج ب ــرهای مناس پس
تــا 35 ســاله. بــه تعــداد این هــا در آمــار جدیــد کــم 
یــا اضافــه نشــده. در فــرض مــا تعــداد 500 دختــر و 
 چیــزی شــده 

ً
300 پســر بودنــد. اآلن نســبت تقریبــا

شــبیه بــه ایــن، 400 دختــر و 250 پســر. چــرا آمــار 

ــر کــرده اســت و شــدت کاهــش تعــداد پســران  تغیی
بیــش از دختــران بــوده؟ چــون آن تعــداد ازدواج 
ــش از  ــنی بی ــاف س ــا اخت ــم ب ــر ه ــد و 50 پس کردن
ــد. ــد ازدواج کردن ــنی دوره بع ــروه س ــا گ ــال ب 5 س

ــردان،   ــداد کل مج ــال 95، تع ــروض س ــار مف در آم
 
ً
ــا ــر اص ــر دیگ ــر. به ظاه ــر و 1000 دخت 1300 پس
مشــکل بــدون همســر بــودن دختــران باقــی نیســت. 
ــی  ــداد گروه ــه  تع ــه ب ــت ک ــن هس ــت ای ــا واقعی ام
و 1390  کــه ســال 1385  پســرانی  و  از دختــران 
در مضیقــه ازدواج بودنــد کــم یــا اضافــه نشــده 
اســت. اگــر در آمــار مفــروض مــا تعــداد 400 
ــا ازدواج  ــد. اآلن ب ــرد بودن ــر مج ــر و 250 پس دخت
شــده  تقریبی شــان  نســبت  این هــا،  از  تعــدادی 
ــج  ــا تروی ــر. ب ــر و 100 پس ــن 250 دخت ــزی بی چی
ازدواج  و  شــصتی ها  دهــه  میــان  هم ســن گزینی 
ــن  ــی ای ــر، کم ــران بزرگ ت ــا دخت ــر ب ــران کوچک ت پس
ــق  ــع و تفری ــک جم ــا ی ــا ب ــده. ام ــر ش ــبت بهت نس
ســاده همچنــان بــرای 150 نفــر از ایــن دخترهــا 
ــردی  ــر مج ــان پس ــب خودش ــنی مناس ــروه س در گ
ــداد  ــال ها از تع ــت س ــا گذش ــون ب ــدارد. چ ــود ن وج
ــه  ــه ب ــود بلک ــاد نمی ش ــا زی ــم ی ــنی ک ــروه س ــن گ ای
گروه هــای ســنی دیگــر مناســب ســن ازدواج اضافــه 
می شــود. ماننــد اتفاقــی کــه در ســال 95 افتــاد.

آمــار  ســال 1390 و تحلیل ـهـای مرتبــط بــا  	

آن

سرشــماری ســال 1390 را بــا توجــه بــه دیــدگاه 
شــناس  جمعیــت  پــور  کاظمــی  شــها  دکتــر 

ــاوت  ــل تف ــه دلی ــران ب ــم: » در ای ــی می نمایی بررس
ــه  ــا مضیق ــه 80، ب ــرها، در ده ــا و پس ــداد دختره تع
ــی  ــه عامل ــدیم. البت ــه ش ــران مواج ــرای دخت ازدواج ب
کــه در اینجــا دخالــت می کنــد، اختــاف ســن 
زوجیــن اســت؛ یعنــی در بــدو انقــاب حــدود 
ســال   4 حــدود  هــم  اآلن  و  اختــاف  ســال   5
ــال  ــار س ــن چه ــت. ای ــرد اس ــن زن و م ــاف س اخت
ــان مجــرد 15   ــی اســت کــه زن ــن معن ــاف، بدی اخت
ــل  ــال تقاب ــا 40 س ــردان 20 ت ــا م ــال، ب ــا 35 س ت
ــه در 35  ــا ک ــان م ــی از زن ــت. گروه ــد داش خواهن
ــه  ــوط ب ــد، مرب ــا آمده ان ــه دنی ــر ب ــال اخی ــا 15 س ت
ــل  ــردان مقاب ــا م ــوند، ام ــه 60 می ش ــن ده متولدی
ــل از انقــاب اســت.  ــد کــم قب ــر از موالی آن هــا متأث
ــرد،  ــاله مج ــا 40 س ــردان 20 ت ــداد م ــه تع درنتیج
از زنــان 15 تــا 35 ســاله مجــرد کمتــر اســت و 
بــه همیــن دلیــل مضیقــه ازدواج رخ می دهــد.« 
ــن  ــن گــروه متولدیــن دهــه 60 کــه دچــار ای » ای
ــد،  ــال بگذرن ــن 35 س ــر از س ــده اند، اگ ــئله ش مس
دیگــر بــا ایــن مضیقــه روبــه رو نخواهیــم شــد 
و در 10 ســال آینــده ایــن مضیقــه را بــه بهــای 
مجــرد مانــدن نزدیــک بــه یــک  میلیــون دختــر، 
ــرای  ــه ب ــی ک ــن اتفاق ــی ای ــت.«  یعن ــم داش نخواهی
ــرای گروه هــای ســنی  ــاد ب ــران دهــه شــصت افت دخت
دیگــر در دهه هــای آینــده تکــرار نخواهــد شــد. 
ــع  ــند، به تب ــال برس ــاالی 35 س ــه ب ــه ب ــی ک » دختران
ــه  ــر این ک ــد؛ مگ ــت می کن ــان اف ــانس ازدواجش ش
ــاق  ــا ط ــرده ی ــوت ک ــان ف ــه همسرش ــی ک ــا مردان ب
داده انــد یــا مجــردان ســنین بــاال ازدواج کننــد. البتــه 
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ــن  ــد ای ــه درص ــد ک ــان می ده ــا نش ــی های م بررس
ــران  ــدادی از دخت ــذا تع ــت؛ ل ــز اس ــم ناچی ــراد ه اف
 ازدواج نکــرده خواهند 

ً
بــاالی 35 ســال مجــرد، کامــا

مانــد، ولــی بــرای گــروه بعــدی کــه وارد دامنــه ســنی 
داشــت.«  نخواهیــم  مشــکلی  می شــوند،  ازدواج 

ســال  	 آمارـهـای  بــر  مبتنــی  تحلیل ـهـای 

1395 تــا   1390

ــه  ــزون ب ــر مح ــی از دکت ــه نقل قول های ــه ب ــا توج ب
بررســی آمارهــای ســال 90 تــا 95 می پردازیــم.

ــداد  ــش تع ــل افزای ــه دلی ــد، ب ــان معتقدن »کارشناس
موالیــد در دهــه نخســت انقــاب، ایــران یــک هــرم 
ــت  ــداد جمعی ــت و تع ــیع داش ــده وس ــا قاع ــنی ب س
15 تــا 19 ســاله کشــور از جمعیــت 20 تــا 24 
ــران را  ــداد دخت ــه تع ــی ک ــود و زمان ــتر ب ــاله بیش س
یــک رده ســنی پایین تــر می گیریــم ایــن قاعــده 
ــتری  ــی بیش ــداد دخترهای ــت و تع ــر اس ــنی متورم ت س
در ایــن رده قــرار دارد. بــا کاهــش تعــداد موالیــد 
قاعــده هــرم ســنی در ایــران در حــال کوچــک شــدن 
ــنی،  ــرم س ــده ه ــن قاع ــدن ای ــع ش ــا جم ــت، ب اس
تعــداد جمعیــت 15 تــا 19 ســاله از 20 تــا 24 ســاله 
ــا 35  ــرد 15 ت ــای مج ــداد دختره ــده و تع ــر ش کمت
ــود  ــر می ش ــاله کمت ــا 40 س ــرهای 20 ت ــاله از پس س
ــرض ازدواج  ــرهای در مع ــده پس ــه آین ــک ده و در ی
ــوند.  ــتر می ش ــرض ازدواج بیش ــای در مع از دختره
ــون  ــدن یک میلی ــرد مان ــه  مج ــر ب ــئله منج ــن مس ای
ــکل  ــن مش ــود. ای ــده می ش ــال آین ــا 10 س ــر ت دخت

از ســوی کارشناســان از دهــه 70 گوشــزد شــده 
ــرد از  ــران مج ــداد پس ــر تع ــال حاض ــت، در ح اس
دختــران مجــرد در هــر رده ســنی بیشــتر اســت 
ــنی  ــک رده س ــران در ی ــران از پس ــداد دخت ــی تع ول
پایین تــر کمتــر اســت.«  ایــن نقــل قــول همــان 
ــداد  ــار تع ــد. آم ــد می کن ــاال را تایی ــای ب تحلیل-ه
دختــران و پســران دهــه شــصت تغییــری نمی کنــد. و 
تعــداد پســران در ایــن دهــه کمتــر از دختــران اســت.
را  ایــران  در  دکتــر محــزون ســن تجــرد قطعــی 
ــت:  ــرد و گف ــوان ک ــاال عن ــه ب ــال ب ــن ۵۰ س از س
ــا در ســن تجــرد  ــم و آق »درمجمــوع ۱۵۲ هــزار خان
قطعــی در کشــور وجــود دارد کــه ۶۲ هــزار نفــر آقــا 
ــز  ــه نی ــن زمین ــه در ای ــتند ک ــم هس ــزار خان و ۹۰ ه
خانم هــا ۱،۵ برابــر آقایــان هســتند. بــر اســاس آمــار 
ــتند.«  ــر هس ــون نف ــران ۷۸ میلی ــور ای ــت کش جمعی
تعــداد   ۹۳ ســال  در  می دهــد  نشــان  »آمارهــا 
ــرد  ــان مج ــداد آقای ــور از تع ــرد کش ــای مج خانم ه
بیشــتر بــود. در ســال گذشــته ۴۸ درصــد خانم هــای 
ازدواج نکرده انــد.  هرگــز  کشــور  ازدواج  ســن  در 
ــر آمــار و اطاعــات جمعیتــی ســازمان  مدیــرکل دفت
ــه  ــته ب ــال گذش ــاه س ــرداد م ــور خ ــوال کش ثبت اح
افکارنیــوز گفتــه بــود: آقایــان در ســن ازدواج کشــور 
بــا طیــف ســنی ۲۰ تــا ۳۴ شــامل ۱۲ میلیــون و ۷۰ 
ــون  ــداد ۵ میلی ــن تع ــه از ای ــوند ک ــر می ش ــزار نف ه
ــن  ــد. بنابرای ــز ازدواج  نکرده ان ــر هرگ ــزار نف و ۵۷۰ ه
۴۶ درصــد آقایــان در ســن ازدواج کشــور هرگــز 
ســن  در  خانم هــای  همچنیــن  نکرده انــد.  ازدواج  
ازدواج کشــور بــا طیــف ســنی ۱۵ تا ۲۹ ســال شــامل 

۱۱ میلیــون و ۷۹۰ هــزار نفــر می شــوند، از ایــن 
ــز ازدواج   ــم هرگ ــزار خان ــون و ۶۷۰ ه ــداد ۵ میلی تع
ــه  ــوط ب ــار مرب ــه آم ــزون ب ــن مح ــد. همچنی نکرده ان
افــرادی کــه درخطــر تجــرد قطعــی قرارگرفتــه بودنــد و 
در طیــف ســنی بعــد از ۳۴ ســال بــرای آقایــان و پــس 
از ۲۹ ســال بــرای خانم هــا تــا ســن ۵۰ ســالگی قــرار 
دارنــد اشــاره کــرد و گفــت: تعــداد ۳۲۰ هــزار نفــر از 
آقایــان از ســن متعــارف ازدواج در کشــور عبــور کــرده 
ــه ســن تجــرد قطعــی قــرار دارنــد.  و درخطــر ورود ب
بــه گفتــه مدیــرکل دفتــر آمــار و اطاعــات جمعیتــی 
در ســال ۹۳، ۹۸۰  ثبت احــوال کشــور  ســازمان 
ــرار  ــز در ســن خطــر تجــرد قطعــی ق ــم نی هــزار خان
ــه  ــر بیشــتر نســبت ب  ۳ براب

ً
ــا داشــتند: خانم هــا تقریب
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آقایــان در معــرض خطــر تجــرد قطعــی قــرار دارنــد.« 
ــال 1395  ــای س ــر آماره ــی ب ــزون مبتن ــر مح  دکت
ــه  ــه در ادام ــد ک ــاره می کنن ــی اش ــه نکات ــد ب ــه بع ب
و  آمــار  دفتــر  مدیــرکل  می فرماییــد:  ماحظــه 
ــت:   ــوال گف ــازمان ثبت اح ــی س ــات جمعیت اطاع
ســن  در  دختــران  تعــداد   ۱۳۹۰ ســال  از  قبــل 
ــرم  ــر ه ــا تغیی ــا ب ــود ام ــران ب ــتر از پس ازدواج بیش
ســنی،  پــس از ســال ۱۳۹۰ ذوزنقــه ســن ازدواج 
ــن ازدواج  ــان در س ــار آقای ــن ب ــود و ای ــه می ش وارون
داد:   ادامــه  از خانم هــا هســتند. محــزون  بیشــتر 
ســن  در  دختــران   ۱۳۹۰ از  قبــل  ســال های  در 
ــی  ــرد قطع ــن تج ــود و ای ــران ب ــتر از پس ازدواج بیش
دختــران را باالبــرده بــود امــا از ســال  ۱۳۹۰ بــه بعــد 
ــت  ــده اس ــتر ش ــن ازدواج بیش ــران در س ــداد پس تع
و خطــر تجــرد قطعــی در پســران وجــود دارد.« 
نکاتــی کــه گفته شــد بــه این معنی نیســت کــه دختران 
ــه  ــد بلک ــور کردن ــه عب ــن مضیق ــصت از ای ــه ش ده
مضیقــه ازدواج بــرای آن هــا باقــی اســت امــا مضیقــه 
بــه پســران متولــد دهــه هفتــاد شــیفت کــرده اســت.

تحلیل ـهـای  	 و   1395 ســال  آمارـهـای 

آن بــا  مرتبــط 

ــی  ــت: »وقت ــد اس ــور معتق ــی پ ــها کاظم ــر ش دکت
جمعیــت بــه ســنی برســد کــه پــس ازآن دیگــر میــزان 
تجــرد کاهــش پیــدا نکنــد، بــه آن ســن، ســن تجــرد 
ــان  ــرای زن ــران ب ــن در ای ــن س ــد. ای ــی می گوین قطع
ــود  ــه می ش ــر گرفت ــال در نظ ــا 44 س ــدود 40 ت از ح
بــه حداقــل بعدازایــن ســن  ازدواج  زیــرا ســهم 

ــرد  ــن تج  س
ً
ــوال ــز معم ــردان نی ــرای م ــد. ب  می رس

ــا  ــم. ت ــر می گیری ــال در نظ ــا 54 س ــی را 50 ت قطع
ــان  ــرای زن ــی ب ــرد قطع ــزان تج ــل می ــال قب ــد س چن
حــدود 1.8 درصــد و بــرای مــردان حــدود 2 درصــد 
بــود یعنــی حــدود 1.8 درصــد زنــان وقتــی بــه ســن 
45 ســال می رســیدند، مجــرد باقــی می ماندنــد 
ازدواج  فرصــت  و  شــانس  یــا  عمــر  آخــر  تــا  و 
ــد.  ــدا نمی کردن ــه ازدواج پی ــل ب ــا تمای ــتند، ی نداش
طــی  کــرد:  خاطرنشــان  جمعیت شناســی  ایــن 
تغییــرات رخ داده در ســال های اخیــر آمــار تجــرد 
قطعــی زنــان در محــدوده ســنی 45 تــا 49 ســال بــه 
حــدود 4 درصــد و بــرای مــردان در همیــن محــدوده 
ســنی بــه حــدود 2.7 درصد رســیده اســت. درواقع، 
تحــول اساســی دو دهــه اخیــر، افزایــش ســهم تجــرد 
ــت  ــن اس ــه، ممک ــت. البت ــان اس ــرای زن ــی ب قطع
ــرود و  ــن ب ــر از بی ــال دیگ ــا 20 س ــده  15 ت ــن پدی ای
بــه همــان آمــار 1.8 درصــد بــرای زنــان برگردیــم. « 
پدیــده در 15 ســال  ایــن  وقتــی گفتــه می شــود 
ــه  ــت ک ــل هس ــن دلی ــه ای ــدارد، ب ــود ن ــر وج دیگ
هــرم ســنی تغییــر کــرده و دیگــر مــا بــا پیــک 
جمعیتــی شــبیه دهــه شــصت مواجــه نخواهیــم شــد.
ــود  ــا وج ــار کام ــات و اخب ــه تحقیق ــن زمین در همی
مضیقــه بــرای ازدواج دختــران دهــه شــصتی را تاییــد 
کــرده و ادعــا می کننــد: »پدیــده مضیقــه ازدواج 
منحصــر بــه جامعــه مــا نیســت و هــر زمــان در 
ــش  ــا افزای ــد ی ــدا کن ــش پی ــاروری کاه ــه ای، ب جامع
یابــد، بــرای گروهــی از جمعیــت کــه تعــداد بیشــتری 
ــد.  ــش می آی ــه ازدواج پی ــد مضیق ــکیل می دهن را تش

	  ۱۳۹۰ از  قبــل  ســال های  دخران در سن ازدواج بیشر از پسران بود  در 
و ایــن تجــرد قطعــی دـخـران را باالبــرده بــود 
امــا از ســال  ۱۳۹۰ بــه بعــد تعــداد پـسـران در 
سن ازدواج بیشر شده است و خطر تجرد 

دارد. وجــود  پـسـران  در  قطعــی 

مشکلی عیان در 
آمارهای نهان !
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تعــداد دختــران دهــه شــصت از پســران دهــه پنجــاه 
بیشــتر اســت و بــه همیــن دلیــل مضیقــه ازدواج بــرای 
دختــران دهــه شــصت پیش آمــده اســت. بالطبــع، در 
ایــن شــرایط دخترانــی کــه جوان تــر هســتند فرصــت 
بیشــتری بــرای ازدواج دارنــد امــا فرصــت ازدواج برای 
دخترانــی کــه ســن بیشــتری دارنــد کمتــر می شــود.« 
بــرای ســنجش   در سرشــماری ها چهــار گزینــه 
وضعیــت تأهــل وجــود دارد کــه ایــن گزینه هــا شــامل 
همســردار، بــدون همســر در اثــر فــوت، بدون همســر 
در اثــر طــاق و هرگــز ازدواج نکــرده یــا همــان مجــرد 
ــاق  ــه ط ــی ک ــت کس ــن اس ــون ممک ــود. چ می ش
ــه  ــد، از گزین ــی کن ــرد معرف ــود را مج ــز خ ــه نی گرفت
ــد  ــا بتوانن ــد ت ــتفاده می کنن ــرده اس ــز ازدواج نک هرگ
ــد  ــون ازدواج نکرده ان ــه تاکن ــانی ک ــی کس ــار واقع آم
را مشــخص کننــد. در خصــوص آمــار هرگــز ازدواج 
ــاظ  ــته لح ــال گذش ــماری س ــه در سرش ــا ک  نکرده ه
شــده بــود، چنیــن اظهــار شــده کــه »در سرشــماری، 
ــاال در  ــه ب ــال ب ــن 10 س ــویی را از س ــت زناش وضعی
ــان  ــزان زن ــاس می ــن اس ــر ای ــه ب ــد ک ــر می گیرن نظ
هرگــز ازدواج نکــرده 26 درصــد و میــزان مــردان هرگز 
اســت.«  درصــد محاسبه شــده  ازدواج نکــرده 34 
دانشــگاه  هیئت علمــی  عضــو  کاظم پــرو،  دکتــر 
تهــران، افــزود: »مســئله مهمــی کــه در آمارهــا بــه آن 
برخــورد کــردم ایــن اســت کــه در ســال 90 آمــار زنان 
هرگــز ازدواج نکــرده 30 درصــد و آمــار مــردان هرگــز 
ــماری  ــا در سرش ــود ام ــد ب ــرده 38 درص ازدواج نک
ــد  ــردان و درص ــداد مج ــه تع ــم ک ــال 95 می بینی س
آن هــا بیــن هــر دو گــروه زن و مــرد کاهــش پیداکــرده 

اســت چــون مضیقــه ازدواج در حــال از بیــن رفتــن و 
شــانس و فرصــت ازدواج در حــال افزایــش اســت.« 
رفتــن  بیــن  از  حــال  در  ازدواج  مضیقــه ی 
اســت! باقــی  هنــوز  مســئله  امــا  اســت، 
وقتــی می گوینــد مضیقــه ازدواج در حــال از بیــن 
ــد وارد  ــنی جدی ــای س ــی گروه ه ــت، یعن ــن هس رفت
ــود  ــه وج ــن مضیق ــا ای ــرای آن ه ــدند و ب ــا ش آماره
ــران  ــرای دخت ــوز ب ــئله هن ــا مس ــت. ام ــد داش نخواه
ــه  ــارت ب ــن عب ــی اســت. تکــرار ای دهــه شــصت باق
ــای  ــا آماره ــوع ب ــل موض ــه اص ــت ک ــل اس ــن دلی ای
جدیــد از خاطــر نــرود. بــر همیــن اســاس در مــورد 
ــن ازدواج  ــن س ــنین میانگی ــرد در س ــراد مج ــار اف آم
گفتــه می شــود کــه » در ســال 95 تعــداد مــردان 

مجــرد بــاالی 40 ســال یک ســوم زنــان مجــرد 
اســت. مســئله ایــن اســت کــه ایــن مــردان بــاالی 40 
ســال کــه عــده زیــادی هــم ندارنــد اگــر تصمیــم بــه 
ــال ازدواج  ــاالی 40 س ــران ب ــا دخت ــد ب ازدواج بگیرن
ــروه  ــن گ ــیدن ای ــال رس ــه، احتم ــد. درنتیج نمی کنن
زنــان بــاالی 40 ســال بــه تجــرد قطعــی زیاد اســت.« 
ــا  ــن آماره ــه ی ای ــه هم ــود ک ــت ش  دق

ً
ــا ــه حتم البت

مبتنــی بــر سرشــماری ســال 95 هســت. این کــه 
تعــداد  شــد  اعــام   95 ســال  سرشــماری  در 
پســران بیشــتر از دختــران اســت، بــه دلیــل ورود 
ــت. ــردان اس ــار مج ــه آم ــد ب ــنی جدی ــای س گروه ه
ســال ها  ایــن  در  کــه  آمارهایــی  از  هیچ کــدام 
آن هــا  بــر  مبتنــی  تحلیل هــای  و  شــدند  ارائــه 

مشکلی عیان در 
آمارهای نهان !
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 10 پیش بینی هــای  و  نبودنــد  یکدیگــر  ناقــض 
ســال گذشــته به مــرور در حــال تحقــق هســتند.
مواجــه شــدیم؟ ازدواج  بــا مضیقــه ی  مــا  چــرا 

ــر  ــا ب ــه بن ــددی ک ــای متع ــا و تحلیل ه ــد از آماره بع
سرشــماری ســال های مختلــف بدســت آمــده در 
ــرا  ــا چ ــه اساس ــت ک ــی اس ــوال باق ــن س ــت ای نهای
ــه ی ازدواج«  ــوان »مضیق ــت عن ــکلی تح ــه مش ــا ب م
ــه ایــن ســوال ســاده اســت  مواجــه شــدیم؟ پاســخ ب
ایــن  بــرای  پاســخ هایی  می تــوان  راحتــی  بــه  و 
ــش و  ــی پایان بخ ــه نوع ــه ب ــرد ک ــرح ک ــوال مط س
نتیجــه ی آمارهــا و تحلیل هایــی اســت کــه ارائــه 
ــود: ــد ب ــن خواه ــخ چنی ــب پاس ــن ترتی ــد. بدی ش

1- بــه دلیــل تغییــرات هــرم ســنی و پیــک جمعیت در 
 در ســال 1365. به گونــه ای 

ً
دهــه شــصت، خصوصــا

ــداد  ــال ها از تع ــن س ــد ای ــران متول ــداد دخت ــه تع ک
پســران متولــد اواخــر دهــه پنجــاه کــه مناســب 
ازدواج بــا ایــن دختــران هســتند، بیشــتر اســت. 
2-علــت دیگــر هــم ازدواج بــا اختــاف ســنی 
ــت.  ــور اس ــتر در کش ــا بیش ــال ی ــش س ــط ش متوس
ــک  ــال پی ــه در س ــد 1365 ک ــر متول ــک پس  ی

ً
ــا مث

ــاف  ــوی اخت ــاس الگ ــر اس ــده ب ــی متولدش جمع
ــا 1371  ــد  1370 ی ــر متول ــا دخت ــود، ب ــنی موج س
ازدواج کــرده اســت. افــرادی هــم کــه ازدواج کرده انــد 
ــه  ــم ب ــه کنی ــه توصی ــتند ک ــت نیس  قابل برگش

ً
ــا عم

هم ســن گزینی و... ایــن گــروه از پســران متأهــل کــه 
ــا ایــن اختــاف ســن انتخــاب کرده انــد  همســرانی ب
ایــن دهــه حــذف شــدند. انتخــاب دختــران  از 

عوامــل کاهش یا تشــدید مضیقــه ی ازدواج در کشــور 
بــا توجــه بــه وضــع موجــود و اطاعــات ارائــه شــده 
ــد  ــور«، چن ــه ی ازدواج در کش ــوص »مضیق در خص
ــوند:  ــدید آن می ش ــا تش ــش ی ــب کاه ــل موج عام
ــران  ــا دخت ــصت ب ــه ش ــران ده ازدواج پس  )1
دهــه هفتــاد بــا اختــاف ســن بیــش از هفت-هشــت 
ــال  ــدت در ح ــه ش ــر ب ــال های اخی ــه در س ــال ک س
شــیوع اســت. ایــن الگــوی ازدواج بــا اختــاف 
ــه  ــران ده ــه ی ازدواج دخت ــا مضیق ــه تنه ــاال ن ــن ب س
ــدید  ــب تش ــه موج ــد بلک ــدید می کن ــصت را تش ش
ــود؛ ــز می ش ــاد نی ــه هفت ــران ده ــه ازدواج پس مضیق

گزینــی  همســن  بــه  تشــویق   )2
بــه  شــصت  دهــه  پســران  و  دختــران 

می کنــد؛  کمــک  ازدواج  مضیقــه  کاهــش 
و  مــاک  »ســن«  این کــه  آخــر  نکتــه   )3
ــت  ــه کفوی ــت بلک ــرای ازدواج نیس ــه ب ــار اولی معی
ــن  ــرف مهم تری ــی دو ط ــد یافتگ ــزان رش ــان و می ایم
ــنهادات  ــی از پیش ــه برخ ــت. اگرچ ــار ازدواج اس معی
ــه کار فرهنگــی و بسترســازی مناســب  ــاز ب ســالها نی
ــا  ــرد ت ــورت بگی ــی ص ــات کاف ــر تحقیق ــا اگ دارد ام
ــصتی  ــه ش ــران ده ــب ازدواج دخت ــیب ها و معای آس
ــا  ــتند، ی ــی هس ــرد قطع ــن تج ــه در س ــرانی ک ــا پس ب
ــر،  ــاق همس ــا ط ــوت ی ــل ف ــه دلی ــه ب ــی ک مردان
ــال ازدواج و انتخــاب همســر هســتند  ــه دنب مجــدد ب
ــع  ــرای رف ــبی ب ــنهاد مناس ــاید پیش ــود، ش ــن ش روش
مضیقــه ی ازدواج بــرای دختــران دهــه شــصتی باشــد. 
ــا  ــر ب برخــی از تحقیقــات در ســالهای اخی  )4
توجــه بــه ازدواج دختــران بــا ســن باالتــر بــا پســرانی 
کــه در فاصلــه ی ســنی پایین تــری نســبت بــه دختــران 
قــرار دارنــد، ایــن نــوع ازدواج را بــرای رفــع مضیقــه ی 
ازدواج بــرای دختــران دهــه شــصتی پیشــنهاد داده اند. 
ــزی ســال ها  ــن تجوی امــا الزم بذکــر اســت کــه چنی
نیــاز بــه کار روانشناســی و تحقیقــات فرهنگــی و 
ــکاالت  ــب و اش ــا معای ــرایط دارد ت ــنجی ش امکان س
ــن  ــد آن روش ــا و فوای ــار مزای ــوع ازدواج در کن ــن ن ای
شــود و ســپس چنیــن تجویــزی نهایــی گــردد.  

ـبـرای ازدواج  نکتــه آخــر این کــه  	 »ســن« مــالک و معیــار اولیــه 
نیســت بلکــه کفویــت ایـمـان و مـیـزان رشــد 
یافتگــی دو ـطـرف مهم تریــن معیــار ازدواج 
اســت. اگرچــه برخــی از پیشــنهادات ســالها 
نیاز به کار فرهنگی و بسرسازی مناسب 
دارد اما اگر تحقیقات کافی صورت بگیرد 
دـخـران  ازدواج  معایــب  و  آســیب ها  تــا 
دهــه شــصتی بــا پســرانی کــه در ســن تجــرد 
بــه دلیــل  یــا مردانــی کــه  قطعــی هســتند، 
بــه دنبــال  یــا طــالق همســر، مجــدد  ـفـوت 
ازدواج و انتخــاب همســر هســتند روشــن 
ـبـرای  مناســبی  پیشــنهاد  شــاید  شــود، 
رفــع مضیقــه ی ازدواج ـبـرای دـخـران دهــه 

باشــد.  شــصتی 

مشکلی عیان در 
آمارهای نهان !

 
مهدیه منافی
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بــا شــنیدن اســم دختــر، ذهن مــان چــه تصاویــری را 
بــه خاطــر مــی آورد و چــه کســانی را بــه عنــوان نمــاد 
و ســمبل دختــران ایــران در ذهــن مانــدگار می ســازد. 
اگــر در اجتمــاع محدودی نظرســنجی صــورت بگیرد 
و از حاضریــن دربــاره ویژگی هــای دختــر ایرانــی 
ســوال کننــد، دقیقــا چــه نکاتــی را یــادآوری می کنند؟

یــا  احتــرام، عــزت  آزادمنشــی،  نجابــت،  حیــا، 
خودســوزی، قتــل، درگیــری بــا پــدر، تنهایــی؟ 
از  روزهــا  ایــن  کــه  مولفه هایــی  بیشــترین 
شــاید  اســت،  مانــده  ذهــن  در  ایــران  دختــر 
نقــش رســانه در  باشــد، چــرا کــه  صفــات دوم 
نیســت. بی تاثیــر  مخاطــب  ذهنیــت  بازســازی 

ــرای  ــی ب ــازی مکان ــای مج ــه فض ــا عرص ــن روزه ای
نبــرد نــرم و رفتارســازی اســت. جایــی کــه نگرش هــا 
شــکل می گیــرد و مبتنــی بــر ســاز و کار تصویرســازی 
ــیاه  ــدوش و س ــری مخ ــا تصوی ــته اند ت ــمن توانس دش
ــن  ــند و مهمتری ــه رخ بکش ــف را ب ــات مختل از اتفاق
مولفه هــای آن نیــز در برندســازی از اشــخاصی اســت 
ــد. ــانه های زرد باش ــت رس ــی در دس ــاید طبل ــه ش ک
در  هنــوز  زنــان  حــوزه  در  انقابــی  نهادهــای 
ســازوکار علمــی و مارپیچ هــای طوالنــی الفــاظ 
اجتمــاع  ســاحت  از  و  کرده انــد  گیــر  اعــداد  و 
غافــل شــدند و تنهــا مجموعــه گروه هــای آتــش 
ــان  ــرافت زن ــت و ش ــای حیثی ــرای احی ــار ب ــه اختی ب

ــی  ــاختار تقابل ــدند و در س ــه کار ش ــت ب ــی دس ایران
ســکوت  انقابــی  عرصــه  در  زنــان  نهادهــای 
پیشــه کرده انــد و اساســا فهمــی از دختــر طــراز 
ــازی  ــرای تصویرس ــا ب ــد ی ــامی ندارن ــاب اس انق
نمی کننــد. برنامه ریــزی  آن  الگوســازی  و 
ــه  ــا ب ــه علیه ــام الل ــه س ــرت معصوم ــاد حض می
عنــوان بهانــه ای بــرای پرداختــن بــه مولفه هــای 
ــل  ــا قب ــت ام ــامی اس ــاب اس ــراز در انق ــر ط دخت
از اینکــه بخواهیــم دختــر طــراز و شــاخص انقــاب 
ــری  ــا تصوی اســامی را معرفــی کنیــم، الزم اســت ت
ــه مخاطــب  ــر، ســال ها ب ــران از دخت کــه ســنیمای ای
بازنمایــی کــرده اســت را کمــی روشــن نماییــم.

 

علی اصغر سیاحت 

نویسنده

محقق و پژوهشگر حوزه سینام

بازنمایی دختر در سینمای 
ایران
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بازنمایی 	

بازنمایــی  بــرای  کســفورد  آ واژه نامــه  در 
کرده انــد: پیشــنهاد  را  معنــا  دو 

اول( بازنمایــی یک چیــز، یعنی توصیف و شناســاندن 
ــف  ــه وســیله توصی ــش ب ــادر کردن ــه ذهــن متب آن و ب
برقــراری شــباهت هایی  دادن،  نشــان  و  تحلیــل  و 
ــده. ــته ش ــن انگاش ــس و ذه ــتر در ح ــه بیش ــا آنک ب

بــودن،  نمادچیــزی  معنــای  بــه  بازنمایــی  دوم( 
نشــانه چیــزی بــودن و نمونــه چیــزی یــا بدیــل 
در  چنان کــه  مــی رود،  کار  بــه  هــم  بــودن  آن 
جملــه »در مســیحیت، صلیــب بازنمایــی کننــده 
1 اســت.«  مســیح  شــدن  مصلــوب  و  رنــج 

ــود  ــت موج ــا واقعی ــود ت ــاش می ش ــی ت در بازنمای

مختلــف  چالش هــای  بــر  مبتنــی  را  جامعــه 
ــند  ــه تصویــر بکش اجتماعــی توســط کارگــردان ب
آثــار  بــه مجموعــه  نــگاه راهبــردی و کان  و در 
معنــای  بتواننــد  عرصــه،  یــک  در  شــده  تولیــد 
واحــدی را بــه ذهــن مخاطــب متبــادر ســازند.

ســینمای ایــران سال هاســت کــه دفــاع مقــدس 
را بازنمایــی می کنــد و بــه عنــوان مثــال جمشــید 
هاشــم پــور بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نمادهــای 
مخاطــب  ذهــن  در  هنــوز  ســینمایی  ژانــر  ایــن 
ــمی  ــواد هاش ــید ج ــا س ــت ی ــدگار اس ایرانــی مان
ــت. ــده اس ــر آم ــه تصوی ــهید ب ــک ش ــوان ی ــه عن ب

ترانــه علیدوســتی، گلشــیفته فراهانــی، بــاران کوثــری 
ــی در  ــر ایران ــوان نمــاد دخت ــه عن ــی ب ــگاه آهنگران و پ

ســینمای ایــران بازنمایــی شــدند و مخاطــب ایرانــی 
الگــوی شــاخص ســینمای بعــد از انقاب بــا موضوع 
دختــر را در ایــن چهــار بازیگــر زن معرفــی می کنــد.

دخر در تفکر اسالمی 	

ــر  ــات ب ــات و آی ــت و روای ــدرش اس ــز پ ــر عزی دخت
ایــن ارتبــاط حســنه و پیونــد محکــم تکیــه می کنــد و 
بازنمایــی تصویــری از مهربانــی و محبــت حضــرت 
ــا حضــرت زهــرا ســام اللــه علیهــا،  رســول اکــرم ب
ــی  ــر ســیره عملــی اســام اســت و در جای گواهــی ب
کــه دختــران را زنــده بگــور می کردنــد، فرهنــگ 
اجتماعــی اســام، مــردم را بــه کوثــر رســانید.
ــه  ــا مــن بیــت فی ــد:  م ــر گرامــی اســام فرمودن پیامب
البنــات إال نزلــت کل یــوم علیــه اثنتــا عشــرة برکــة و 
رحمــة مــن الســماء. و ال تنقطــع زیــارة المائکــة من 
ذلــک البیــت یکتبــون لبیهــم -کل یــوم و لیلة-عبــادة 
ــی  ــد مصطف ــرت محم ــرم حض ــر اک ــنة. 2 پیامب س
ــه ای کــه در آن  ــود: خان ــه فرم ــه و آل ــه علی ــی الل صل
دخترانــی وجــود داشــته باشــند، هــر روز دوازده برکت 
از آســمان بــر آن خانــه نــازل می شــود و رفــت و آمــد 
ــرای پــدر در  ــه قطــع نمی شــود و ب مائکــه از آن خان
هــر شــب و روز، عبــادت یــک ســال را می نویســند.
 

ُ
ــک

ْ
ــِه ُمل

َّ
همچنیــن قــرآن کریــم می فرمایــد:  ِلل

ــْن  ــُب ِلَم ــاُء َیَه ــا َیش ــُق م
ُ
ل

ْ
ْرِض َیخ

َ ْ
ــماواِت َو ال السَّ

ــت  ــوَر، مالکّی
ُ
ک

ُّ
ــاُء الذ ــْن َیش ــُب ِلَم  َو َیَه

ً
ــا ــاُء ِإناث َیش

ــر  ــت ه ــن از آن خداس ــمانها و زمی ــت آس و حاکمّی
چــه را بخواهــد می آفرینــد و بــه هــر کــس اراده کنــد 
دختــر مــی بخشــد و بــه هــر کــس بخواهــد پســر.3

محــدودی  	 در اجتـمـاع  نظرسنجی صورت بگیرد و از حاضرین  اگــر 
ـسـوال  ایرانــی  دربــاره ویژگی ـهـای دخــر 
یــادآوری  را  نکاتــی  چــه  دقیقــا  کننــد، 
آزادمنشــی،  نجابــت،  حیــا،  می کننــد؟ 
قتــل،  خودســوزی،  یــا  ـعـزت  اـحـرام، 
بیشــرین  تنهایــی؟  پــدر،  بــا  درگیــری 
مولفه هایی که این روزها از دخر ایران 
صفــات  شــاید  اســت،  مانــده  ذهــن  در 
در  نقــش رســانه  کــه  ـچـرا  باشــد،  دوم 
بی تاثیــر  مخاطــب  ذهنیــت  بازســازی 

. نیســت

بازنمایی دخر در 
سینمای ایران 

 
علی اصغر سیاحت
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ــدر  ــدر آنق ــرای پ ــر ب ــت دخت ــی نعم ــگ دین در فرهن
ــام  ــه الس ــادق علی ــام ص ــه از ام ــت ک ــا اس گرانبه
از خداونــد  ابراهیــم  کــه حضــرت  اســت  نقــل 
ــد و  ــا کن ــر عط ــه او دخت ــا ب ــی دارد ت ــت م درخواس
بعــد از مرگــش گریــه کــن و دلســوزی داشــته باشــد.

از  	 اســالمی  انقــالب  تعریــف  بازنمایــی 

خــر د

اســامی  انقــاب  در  را  نقــش  مهمتریــن  زنــان 
داشــتند و چــه از جنبــه پشــتیبانی یــا در میــدان 
ــه  ــم مرضی ــتند و خان ــدی داش ــور ج ــاب حض انق
ــوان  ــه عن حدیدچــی فرمانــده ســپاه همــدان شــد و ب
اولیــن زن در عرصــه نظامــی در کشــور حضــور 
را  زن  وظیفــه  مهمتریــن  امــا  کــرد  پیــدا  جــدی 
ایــن عرصــه نمی تــوان خاصــه کــرد. فقــط در 

بعــد از پیــروزی انقــاب، دربــاره  مســأله  زن و تــاش 
بــرای دفــاع از حقــوق زنــان، فّعالیتهــای زیــادی شــده 
اســت. در حقیقــت بایــد گفــت کــه بعــد از انقــاب، 
ــن  ــراول ای ــت. پیش ق ــده اس ــل ش ــی تجلی از زن ایران
تجلیــل هــم امــام بزرگــوار بــود کــه بــا همــه  وجــود 
بــرای زن ایرانــِی مســلمان ارزش و احتــرام قائــل بــود. 
همیــن بینــش بــود کــه موجــب شــد زنــان کشــور در 
ــد.4 ــا کردن ــی را ایف ــهم بزرگ ــامی س ــاب اس انق

ــوان  ــر نوج ــه دخت ــه نام ــخ ب ــاب در پاس ــر انق رهب
دربــاره ورود بــه عرصــه تکلیــف الهــی نوشــتند: درس 
ــی  ــیاری سیاس ــاق و هوش ــب اخ ــدن و تهذی خوان
ــتند  ــی هس ــی، وظائف ــای انقاب ــا تاش ه ــراه ب هم
کــه دختــران و پســران ایــن نســل بایــد آنهــا را هرگــز 

ــد. مــن ســالگرد مکلــف شــدن شــما  فرامــوش نکنن
را تبریــک میگویــم و بــرای شــما دعــا میکنــم.5
ــامی  ــاب اس ــراز انق ــر ط ــی دخت ــوع بازنمای موض
ــش  ــانه نق ــه رس ــت ک ــی اس ــائل مهم ــی از مس یک
را  آن  مولفه هــای  مهمتریــن  و  دارد  آن  در  حیاتــی 
مبتنــی بــر روایــات اســامی و نــگاه امامیــن انقــاب 
ــت  ــه وضعی ــه ب ــا توج ــا ب ــرد ت ــی ک ــوان بازخوان می ت
موجــود بــه فضــای آرمانــی و مطلــوب رســید.

بازنمایی دخران در سینمای ایران 	

ــات  ــت اصاح ــا دول ــازندگی ت ــت س ــر دول از اواخ
اتفاقــات زیــادی در فرهنــگ کشــور رخ داد و بــا بازتــر 
ــون  ــی همچ ــت گذاران منحرف ــتان سیاس ــدن دس ش

تــا وضعیــت  عطاءاللــه مهاجرانــی ســبب شــد 
ســینمای ایران دچــار تحــوالت ضدفرهنگی شــدیدی 
بشــود و اولیــن گام را هــم ســینما تجربــه کــرد.
ســینما در ایــران کامــا وابســته و حکومتی زاده شــد و 
ابتــدای آن نیــز بــا ورود کمپانی  هند شــرقی و هندوجا 
ــل گام  ــور کام ــه ط ــر ب ــیر ریپورت ــکاری اردش ــا هم ب
مهمــی در نفــوذ فرهنگــی علیــه مــردم ایــران بردارنــد 
ــرزمین  ــن س ــران ای ــاره دخت ــه درب ــری ک ــن اث و اولی
ــام داشــت کــه تمــام و  ــر« ن ــر ل ســاخته شــد، »دخت
کمــال توســط عوامــل هنــدی و انگلیســی تولید شــد. 
ابراهیــم مــرادی در گفتگویــی بــا روزنامــه اطاعــات 
در 29 خــرداد 1351 در ایــن بــاره می گویــد: »... 
ــیک ها  ــت س ــه دس ــر ب ــر ل ــی دخت ــای فن ــام کاره تم
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متخصصیــن  نظــر  تحــت  هنــدی  عــده ای  و 
»... بــود  گرفتــه  انجــام  بمبئــی  در  انگلیســی 
از ابتــدا ســینمای ایــران وابســته و حکومتــی بــود، بــه 
ــت  ــدت تح ــه ش ــادی ب ــر اقتص ــر از نظ ــن خاط همی
تاثیــر حاکمــان وقــت قــرار می گیــرد و اساســا جریانی 
قالــب  گفتمــان  می کــرد،  ســرمایه گذاری  کــه 
می شــد. علــی عباســی پــس از فیلمفارســی  هایی 
ــد  ــار و صاحدی ــتور درب ــه دس ــرد، بناب ــد ک ــه تولی ک
ــنفکری و  ــبه روش ــای ش ــاخت فیلم ه ــه س ــرف ب اش
بــه اصطــاح مــوج نــو روی آورد و آثــاری ماننــد رضا 
موتــوری )مســعود کیمیایــی( و تنگنــا )امیــر نــادری( 
ــرد. 6 ــه ک ــژاد( را تهی ــا داودن ــی رض ــن )عل و نازنی
توجــه  مــورد  ایــران  ســینمای  در  کــه  مســئله ای 
اســت، تزریــق پــول بــه کانال هــای نامشــخص 
بــرای ســاخت آثــار ســینمایی از طــرف ارشــاد 
اســت  مختلفــی  ســازمان های  و  نهادهــا  یــا 
تحــت  آثــار  ایــن  خروجــی  نهایــت  در  کــه 
ایــن  و  می شــود  تولیــد  کننده هایــی  تهیــه  نظــر 
می زنــد. رقــم  را  موجــود  ســینمایی  وضعیــت 
ــت  ــگ در خدم ــت فرهن ــه صنع ــل همیش ــروز مث ام
و  اســت  ســرمایه گذاران  یعنــی  ثالــث،  شــخص 
ــا  ــرمایه و ب ــش س ــد چرخ ــا رون ــود را ب ــی خ یگانگ
تجــارت کــه از آن زاده شــده اســت، حفــظ می کنــد. 
ــه  ــا چ ــگ ب ــت فرهن ــوژی صنع ــه ایدئول ــا اینک ام
ــش از  ــو بی ــر آدورن ــه نظ ــد ب ــازوکاری کار می کن س
ــه  ــت ک ــتاره گرایی اس ــتم س ــتفاده از سیس ــه اس هم
از هنرهــای فــردی وام گرفتــه شــده و هنرمنــدان 
7 می شــوند.  اســتثمار  آن  در  ســتاره  عنــوان  بــه 
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آلــود اشــک  و  تــار  دخترانــه،  ســینمای 
در بررســی محــدود آثــار ســینمایی و ســریال ایرانی با 
محوریــت دختــر، چهــارده فیلــم ســینمایی تولید شــد 
کــه هــر کــدام در دوره خودشــان واکنــش مخاطبــان و 
منتقــدان را نســبت بــه اثــر تولیــد شــده برانگیختنــد. 
ــی را  ــام کل ــک پی ــار ی ــن آث ــای ای ــن مولفه ه مهمتری
ــد و  ــاد می کن ــب ایج گاه مخاط ــودآ ــر ناخ در ضمی
ــران ایرانــی اســت. آن اوج تنهایــی و مظلومیــت دخت

مهمتریــن  از  بخشــی  قبــل  صفحــه  جــدول 
دربــاره  ســینمایی  فیلــم  هــر  مولفه هــای 
اســت. ایــران  ســینمای  در  دختــر  جایــگاه 

ــی  ــهبازی راوی زندگ ــز ش ــاخته پروی ــر س ــم دخت فیل
ســه دختــر هم کاســی و دوســت اســت کــه در 
ــد  ــری نمی توان ــچ دخت ــران هی ــی ای ــرایط اجتماع ش
ــه  ــرا ک ــد، چ ــامت بگذران ــه س ــود را ب ــی خ زندگ
ــه  ــه ب ــری ک ــار و گی ــادر، اجب ــنتی پدروم ــی س زندگ
ــی  ــاس تنهای ــات احس ــود، موجب ــران داده می ش دخت
نســل جدیــد را فراهــم مــی آورد، سرنوشــت ایــن ســه 
دختــر خودکشــی، فــرار از خانــه و تیمارســتان اســت.

ــینی  ــاه حس ــهرام ش ــاخته ش ــر س ــه دخت ــم خان فیل
ــه کارگــردان  ــت ک ــری اس ــی دخت ــی از خودکش روایت
ــد  ــه مخاطــب بفهمان ــه ب ــا کنای ــا ب ــد ت تــاش می کن
کــه پــدرش بــه او تجــاوز کــرده اســت، قبــل از عقــد 
بــا پســران دیگــری نیــز ارتبــاط بــی حدوحصــر 
ــورد  ــه و برخ ــیاه جامع ــر س ــا تصوی ــت ام ــته اس داش
اشــتباه پــدر و مــادر منجــر بــه خودکشــی ایــن دختــر 
ــان در  ــاوز پنه ــه از تج ــزی ک ــان چی ــود. هم می ش
ــده  ــز دی ــد، نی ــاد نمی زنن ــران فری ــس دخت ــم هی فیل

می شــود کــه نهایتــا منجــر بــه قتــل ســرایدار آپارتمــان 
توســط دختــری می شــود کــه در حــال ازدواج اســت.
بوتیــک، مرهــم و ماالریــا روایتــی از خشــونت علیــه 
ســیاه نمایی  و  کشــیده اند  تصویــر  بــه  دختــران 
در بعضــی ســکانس ها بــه حــدی باالســت کــه 
ــن  ــازندگان ای ــان س ــی موافق ــن و حت ــدای منتقدی ص
آثــار را نیــز درآورده اســت. در واقــع کارگردانــان 
ایــن آثــار بــه دنبــال تصویرســازی از الیه هــای 
ــت و  ــر و دار واقعی ــا درگی ــتند ام ــه هس ــان جامع پنه
درام بــه تنگنــا می رســند و نهایتــا محصول شــان 
ــان، درد ــای درم ــه ج ــد و ب ــیاه نمایی می رس ــه س ب

 
نیســت. جامعــه  امانــت دار  و  مــی آورد  درد  روی 
رســول صــدر عاملــی ســیزده فیلــم در کارنامــه 
کارگردانــی خــود دارد کــه پنــج فیلــم ایــن کارگــردان 
دختــران  موضــوع  بــه  مســتقیم  صــورت  بــه 
نزدیــک  و  دارد  اشــاره  مشکات شــان  و  ایرانــی 
بــه پنــج فیلــم دیگــرش هــم بــه ایــن موضــوع 
هســتند،  دیگــر  موضوعــات  بقیــه  و  دارد  اشــاره 
امــا ســه فیلــم دختــری بــا کفش هــای کتانــی، 
دانشــکده  و ســال دوم  دارم  ترانــه 15 ســال  مــن 
ــت. ــران اس ــاره دخت ــتقیم درب ــورت مس ــه ص ــن ب م
مقابــل  در  دختــران  رنــج  بــه  فیلــم  ســه  هــر 

ساخته شهرام شاه حسینی روایتی از  فیلــم خانــه دخــر  	
خودکشــی دخری اســت که کارگردان 
تــالش می کنــد تــا بــا کنایــه بــه مخاطــب 
بفهمانــد کــه پــدرش بــه او تجــاوز کــرده 
اســت، قبــل از عقــد بــا پـسـران دیگــری 
نیــز ارتبــاط بــی حدوحصــر داشــته اســت 
برخــورد  و  جامعــه  ســیاه  تصویــر  امــا 
اشتباه پدر و مادر منجر به خودکشی 
این دخر می شود. همان چیزی که از 
تجــاوز پنـهـان در فیلــم هیــس دـخـران 
فریــاد نمی زننــد، نیــز دیــده می شــود کــه 
نهایتــا منجــر بــه قتــل ســرایدار آپارتمــان 
در حــال  کــه  توســط دخــری می شــود 

اســت. ازدواج 
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عشــق های  موضــوع  می پــردازد،  خانواده شــان 
کــودک  مســئله  و  دختــران  دوســتی های  مثلثــی، 
اســت  مســئله ای  نیــز  آن  عواقــب  و  همســری 
کــه بــه صــورت مســتقیم در فیلــم »مــن ترانــه 
می گیــرد. قــرار  بررســی  مــورد  دارم«  ســال   15

فیلم هــا  	 از  کــه  گزاره هایــی  فراوانــی  آمــار 

اســت: شــده  اســتخراج 

اتفاقاتــی کــه ایــن روزهــا در فضــای مجــازی پیرامون 
موضــوع دختــر بــا مــرگ دختــر آبــی، رومینــا اشــرفی 
ــاله  ــت س ــش از بیس ــه بی ــورد، عقب ــم می خ و ... رق
دارد و کارگردانانــی کــه بــا ســیاه نمایی ایــن حجــم از 
نفــرت را در فضــای جامعــه ایرانــی بــا بودجــه همیــن 

کشــور ایجــاد کردنــد، امــروز بــه ثمــر نشســته اســت 
ــده. ــه دار ش ــی خدش ــرت کم ــا و غی ــوع حی و موض

ــان پدرهــا  ــی کــه می ــر از صمیمیــت و محبت رابطــه پ
مدیریــت  موجبــات  داشــت،  وجــود  دختــران   و 
ــن  ــا ای ــا ب ــی داد ام ــد م ــالم را نوی ــواده س ــک خان ی
ــی  ــات روان ــپس عملی ــینمایی و س ــار س ــم از آث حج
ســنگین دشــمن علیــه غیــرت مــردان و حیــای زنــان 
ــتدالل  ــای اس ــه ج ــات ب ــا احساس ــده ت ــبب ش س
بنشــیند و در ایــن مســیر گفتگــو رنــگ می بــازد.

پاورقی 	

بازنمایی روابط عفیفانه مرد و زن در سینمای ایران )مطالعه   -1

موردی فیلم درباره الی(، حفیظه مهدیان، معرفت فرهنگی و اجتماعی، 

سال پنجم، شماره اول، زمستان 1392، ص 131

جامع االخبار، صفحه ۲۸۵- مستدرک، جلد ۱، صفحه ۱  -2

سوره شوری، آیه 49  -3

بیانات رهرب انقالب در دیدار جمعی از زنان، 76/7/30  -4

https://farsi.khamenei.ir/message-  -5

44399=content?id

حکایت سینما توگراف، سعید مستغاثی، انتشارات کیهان،   -6

ص 236

جامعه شناسی سینما و سینمای ایران، دکرت اعظم   -7

راودراد،انتشارات دانشگاه تهران ص 74

بازنمایی دخر در 
سینمای ایران 

 
علی اصغر سیاحت
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حضــرت فاطمــه معصومــه ســام اللــه علیهــا فرزنــد 
ــد  ــا فرزن ــام و تنه ــه الس ــم علی ــی کاظ ــام موس ام
ــن  ــت. ای ــام اس ــه الس ــا علی ــام رض ــا ام ــی ب ابوین
ــم  ــام هفت ــدری چــون ام ــا وجــود پ ــوی گرامــی ب بان
ــون  ــام، چ ــه الس ــا علی ــام رض ــل ام ــرادری مث و ب
ــه علیهــا  جــده اش حضــرت فاطمــه زهــرا ســام الل
ــرد.  ــره ب ــیاری به ــوی بس ــی و معن ــب علم از مواه
ــده  ــدر آم ــوی گرانق ــن بان ــی ای ــان علم ــام بی در مق
ــه  ــم علی ــام کاظ ــیعیان ام ــی از ش ــه برخ ــت ک اس
پاســخ  و  دیــدار  بــرای  دور  راهــی  از  الســام 
سوال هایشــان از مســافتی دور بــه مدینــه آمدنــد؛ 

ولــی بــا آمــدن بــه در خانــه حضــرت متوجــه شــدند 
ــن  ــنیدن ای ــا ش ــد. ب ــافرت رفته ان ــه مس ــان ب ــه ایش ک
ــدا  ــان هوی ــر خســتگی راه و ناکامــی در چهــره آن خب
شــد. در ایــن حــال دختــر امــام کاظــم علیــه الســام، 
ــن کــه ســن کمــی  ــا ای حضــرت فاطمــه معصومــه ب
داشــت ســواالت را از آنــان گرفــت و بــه همــه آن هــا 
پاســخ گفــت. شــیعیان بــا خوشــحالی بازگشــتند و در 
ــرای  ــان را ب ــد و جری ــم برخوردن ــه امــام هفت مســیر ب
ــخ های  ــدن پاس ــا دی ــان ب ــد. ایش ــو کردن ــان بازگ ایش
دخترشــان ســه بــار فرمودنــد: »فداهــا ابوهــا«. جدای 
از ایــن نــام حضــرت معصومــه ســام اللــه علیهــا در 

ــان محــدث نیــز بیــان شــده و مــا از ایشــان  میــان زن
روایاتــی در خصــوص پــدر و بــرادر گرامیشــان داریم.  
ــوم  ــام معص ــوی ام ــا از س ــز م ــوی نی ــد معن در بع
ــت  ــا بهش ــان را ب ــارت ایش ــه زی ــم ک ــی داری روایات
علیــه  اســام  صــادق  امــام  دانســته اند.  برابــر 
نیــز پیــش از والدت ایشــان حدیثــی دارنــد کــه 
ــم  ــار مــن در ق ــی از تب ــه زودی بانوی ــد: »ب می فرماین
دفــن می گــردد و نــام او فاطمــه دختــر موســی اســت 
و بــا شــفاعت او، همــه شــیعیان مــن داخــل بهشــت 
خواهنــد شــد« . در بعضــی روایــات هــم مــزار ایــن 
بانــوی گرامــی حــرم اهــل بیــت عنــوان شــده اســت.

 

میالد پورعسگری
نویسنده

دین پژوه و پژوهشگر حوزه متدنی

نقش تمدنی حضرت 
معصومه )سالم الله علیها( 
و قم به عنوان مرکز اصلی 
انقالب اسالمی
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دلیــل هـجـرت حـضـرت معصومــه )ســالم  	

اللــه علیهــا( 

ــور  ــام مجب ــه الس ــا علی ــام رض ــه ام ــد از اینک بع
ــراه  ــود هم ــا خ ــواده را ب ــد و خان ــه ش ــرک مدین ــه ت ب
و  بازگشــت  عــدم  ایــن   بــر  عــاوه  و  نســاخت 
شــهادت خــود را بیــان نمــوده بــود، یــک ســال بعــد 
ــه همراهــی  حضــرت معصومــه ســام اللــه علیهــا ب
عــده ای از برادرانــش بــه بهانــه دیــدار بــا امــام رضــا 
علیــه الســام راهــی ســرزمین فــارس می شــود. 
امــا ســفر ایــن بانــوی گرامــی و ســایر فرزنــدان 
امــام هفتــم دالیــل دیگــری داشــت. یکــی از دالیــل 

هجــرت پیــش بینــی بــود کــه فرزنــدان امــام موســی 
کاظــم علیــه الســام از رفتــار حکومــت بعــد از 
ــه  ــتند. اینک ــام داش ــه الس ــا علی ــام رض ــتن ام کش
بــدون تردیــد حکومــت وقــت بــرای جلوگیــری 
از قیــام و افشــاگری خانــدان اهــل بیــت، دســت 
ــد زد.  ــه ای خواه ــر بهان ــه ه ــان ب ــت آن ــه آزار و اذی ب
دلیــل بعــدی خــود مســاله هجــرت و جــای وطــن 
ــه عنــوان نشــانه اعتــراض  ــان از آن ب اســت کــه علوی
نســبت بــه حکومــت وقــت اســتفاده می کردنــد. 
ــاز سیاســتی  ــر ب ــه هجــرت و جــای وطــن از دی البت
بــود کــه انبیــاء الهــی و حضــرات معصومیــن در 

نظــام ســازی بــرای تمــدن اســامی از آن بهــره 
حضــرت  هجــرت  مثــال  طــور  بــه  می بردنــد. 
ابراهیــم، یوســف، موســی، امــام علــی، امــام حســین 
ــه  ــه ب ــام ک ــم الس ــا علیه ــام رض ــود ام ــی خ و حت
شــکلی زمینــه یــک انقــاب فکــری، دینــی و علمــی 
را در محــدوده مــورد نظــر خــود ایجــاد نمــود. 

اللــه  	 )ســالم  معصومــه  حـضـرت  هـجـرت 

نتایــج آن علیهــا( و 

ــه  ــمت ب ــه س ــود ب ــفر خ ــی در س ــوی گرام ــن بان ای
مــرو، در ســاوه توقــف می کنــد ولــی بــه دلیــل 
ــد  ــا بع ــان ج ــه و در هم ــم رفت ــه ق ــل ب ــی عوام برخ
بیــان  در  می رونــد.  دنیــا  از  روز   17 گذشــت  از 
ــی آن  ــم برخ ــم ه ــه ق ــرت ب ــت حض ــل مراجع عوام
ــمنی  ــی دش ــوده و برخ ــوان نم ــدن  عن ــر خوران را زه
ــده ای  ــته اند و ع ــت دانس ــل بی ــا اه ــاوه ب ــم س حاک
ــه  ــرت و البت ــاری آن حض ــتگی و بیم ــز آن را خس نی
نموده انــد. بیــان  قصــدی  ســوء  هیــچ  بــدون 
البتــه تمایــل حضــرت فاطمــه معصومــه علیهــا 
ــاء و  ــرت علم ــم و مهاج ــه ق ــن ب ــرای رفت ــام ب الس
ــات  ــد از وف ــهر بع ــن ش ــه ای ــه ب ــدان ائم ــایر فرزن س
ایــن بانــوی گرامــی، بــه دلیــل روایاتــی بــود کــه ائمــه 
معصومیــن دربــاره ایــن ســرزمین و مردمــان آن بیــان 
ــاره  ــام درب ــه الس ــادق علی ــام ص ــد. ام ــوده بودن نم
مــردم قــم می فرماینــد: »آن هــا اهــل رکــوع و ســجود 
و قیــام و قعودنــد. آنــان فقیــه و دانشــمند و اهــل درک 
ــا در  ــتند«.  ی ــو هس ــادت نیک ــت و عب ــق و روی حقای

هـجـرت  	 از دالیــل  کــه فرزنــدان اـمـام  یکــی  بــود  بینــی  پیــش 
از  الســالم  علیــه  کاظــم  موســی 
رفتــار حکومــت بعــد از کشــن اـمـام 
رضــا علیــه الســالم داشــتند. اینکــه 
ـبـرای  وقــت  حکومــت  تردیــد  بــدون 
افشــاگری  و  قـیـام  از  جلوگیــری 
خاندان اهل بیت، دســت به آزار و 
اذیــت آـنـان بــه هــر بهانــه ای خواهــد 
مســاله  خــود  بعــدی  دلیــل  زد. 
کــه  اســت  وطــن  جــالی  و  هـجـرت 
نشــانه  عـنـوان  بــه  آن  از  علوـیـان 
اـعـراض نســبت بــه حکومــت وقــت 

می کردنــد.  اســتفاده 

نقش تمدنی 
حضرت معصومه 

و قم به عنوان 
مرکز اصلی انقالب 

اسالمی 
 

میالد پورعسگری
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جــای دیگــر می فرماینــد کــه کوفــه از مومنــان و 
ــن  ــد.  ای ــور می کن ــم ظه ــده و از ق ــی ش ــم خال عل
ایــن  علمــی  جاذبه هــای  دربــاره  بزرگــوار  امــام 
آینــده در ضمــن حدیثــی می فرماینــد:  در  شــهر 
»زمانــی می رســد کــه از قــم علــم و دانــش بــه دیگــر 
ــود،  ــر می ش ــم منتش ــرب عال ــا غ ــرق ت ــهرها از ش ش
ــا جایــی کــه ایــن شــهر اســوه و الگــوی شــهرهای  ت
دیگــر گشــته و هیــچ کــس در روی زمیــن باقــی 
نمی مانــد کــه از قــم بــه او بهره هــای علمــی و دینــی 
ــد.«  ــرا رس ــا ف ــم م ــور قائ ــه ظه ــی ک ــا زمان ــد ت نرس
ــا  ــم، ب ــه ق ــرت ب ــا ورود آن حض ــورت ب ــر ص در ه
ــرت  ــه حض ــوی ک ــی و معن ــت علم ــه وجاه ــه ب توج
داشــتند، مــورد اســتقبال مــردم شــیعه قــم واقــع 
شــدند. بــا رحلــت ایــن بانــوی گرامــی گرچــه 
ــت؛  ــهر نشس ــن ش ــره ای ــر چه ــدوه ب ــم و ان ــرد غ گ
ــرکات  ــر و ب ــان خی ــارک ایش ــه مب ــور بقع ــی حض ول
ــان  ــه ارمغ ــرزمین ب ــن س ــردم ای ــرای م ــادی را ب زی
شــیعیان،  توجــه  و  اســتقبال  مــورد  حتــی  و  آورد 
واقــع شــد. بیــت  اهــل  دوســتاداران  و  علویــان 

ــا  ــه علیه ــرت معصوم ــات حض ــد از وف ــع بع  در واق
ــم و  ــبت ق ــه نس ــی ک ــه روایات ــه ب ــا توج ــام ب الس
ــاره  ــه درب ــی ک ــت و توصیه های ــود داش ــی آن وج اهال
ــود  ــان شــده ب ــوی گرامــی اســام بی ــارت ایــن بان زی
ــن  ــه ای ــان بیشــتری ب ــا ســادات و علوی منجــر شــد ت
ــزی  ــزار چی ــه م ــکلی ک ــه ش ــد. ب ــار روی بیاورن دی
ــن شــهر یافــت می شــود. حــدود 400 امــازاده در ای

ــوی  ــه معن ــه و جاذب ــاع متبرک ــوی بق ــای معن ویژگی ه
معصــوم  امامــان  متعــدد  روایــات  شــهر،  ایــن 

ــام  ــاص ام ــه خ ــی آن و زیارتنام ــم و اهال ــاره ق درب
ــان  ــرور زم ــه م ــان، ب ــر گرامی ش ــاره خواه ــا درب رض
منجــر بــه پیدایــش یــک شــهر بــزرگ معنــوی 
ــم آورد و در  ــرد ه ــاء را گ ــان، علم ــه محدث ــد ک ش
ــت. ــترش یاف ــت رواج و گس ــل بی ــوم اه ــایه آن عل س
ایــن جریــان دربــاره هجــرت امــام رضــا علیه الســام 
ــرت در  ــور حض ــه حض ــرا ک ــت. چ ــادق اس ــم ص ه
ــان و  ــان، محدث ــش عالم ــث روی ــز باع ــان نی خراس
ــم زد.  ــی را رق ــان تمدن ــک جری ــده و ی ــدان ش هنرمن

قم از زبان سفرنامه نویسان 	

ــرت  ــور حض ــد از حض ــد بع ــه ش ــه گفت ــور ک همانط

ایــن  قــم،  در  الســام  علیهــا  فاطمــه معصومــه 
ــهر  ــک ش ــه ی ــت و ب ــترش یاف ــج گس ــه تدری ــهر ب ش
ــه  ــد. ب ــل ش ــد تبدی ــت و آم ــر رف ــی و پ ــزرگ مذهب ب
ــی  ــردان خارج ــان گ ــفرا و جه ــب س ــه اغل ــدی ک ح
دیــدار  شــهر  ایــن  از  مختلــف  دوره هــای  در 
 از آن بــا عظمــت یــاد نموده انــد. 

ً
کــرده و غالبــا

ــوی در  ــمند فرانس ــرد و دانش ــدن« جهانگ »اوژن فان
ــدن  ــم دی ــار)1219ش( از ق ــاه قاج ــان محمدش زم
دربــاره  خــود  خاطــرات  از  بخشــی  در  او  کــرد. 
ایرانی هــا  کــه  فاطمــه  »مقبــره  می نویســد:  قــم 
»معصومــه« می نامنــد در تمــام مشــرق، احترامــی بــه 
ــد«. ــش می آین ــه زیارت ــاف ب ــردم از اکن ــزا دارد و م س
ــت  ــی اس ــردان آلمان ــک جهانگ ــش« ی »کارل بروگ
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کــه اوضــاع ایــران در قــرن نوزدهــم میــادی را 
روایــت می کنــد. ایــن فــرد در بخشــی از توضیحــات 
ــد:  ــه می گوی ــرت معصوم ــم و حض ــاره ق ــود درب خ
ــوی  ــه س ــز ب ــردگان نی ــه م ــدگان بلک ــط زن ــه فق »ن
از  بســیاری  زیــرا  می شــوند؛  جلــب  مــزار  ایــن 
ایــن  جــوار  در  کــه  می کننــد  وصیــت  ایرانیــان 
ــین  ــن قدیس ــم مدف ــوند. ق ــن ش ــدس دف ــوی مق بان
هــم هســت. بنــا بــه گفتــه اهلــی محــل، قــم 
دارای 444 امــام زاده کوچــک و بــزرگ اســت«. 

حضرت معصومه و انقالب اسالمی 	

همانطــور کــه بیــان شــد بــا مدفــون شــدن حضــرت 
ــاب،  ــه اصح ــم، توج ــام در ق ــا الس ــه علیه معصوم
ــا  ــد. ت ــاد ش ــهر زی ــن ش ــه ای ــان ب ــادات و علوی س
جایــی کــه باعــث جمــع شــدن عــده کثیــری از امــام 
ــن  ــد ب ــن آدم، احم ــا ب ــر زکی ــی نظی زادگان و محدثان
ــا  ــی، زکری ــحاق قم ــن اس ــد ب ــی، احم ــس قم ادری
بــن اســحاق  آدم  و  اشــعری قمــی  ادریــس  بــن 
ــن مضجــع شــریف شــد. ــار ای اشــعری قمــی در کن

ــم  ــه در ق ــی امامی ــب فقه ــن مکت در حقیقــت اولی
صــادق  و  باقــر  امــام  صحابــه  از  یکــی  توســط 
علیهمــا الســام بــه نــام عبداللــه بــن ســعد اشــعری 
راه انــدازی شــد و بــه تدریــج گســترش یافــت. 
را  قــم  اســامی  بــزرگ  مکتــب  دومیــن  بعدهــا 
ــاد. ــا نه ــری بن ــت صغ ــه« در غیب ــن بابوی ــی ب »عل

ــکیل  ــه  تش ــود ک ــه نم ــد توج ــز بای ــه نی ــن نکت ــه ای ب
ــرف  ــف اش ــداد و نج ــیعه در بغ ــی ش ــب علم مکات
ــم محقــق شــده  ــز بعــد ق ــرن پنجــم هجــری نی در ق

و ســبقه علمــی قــم پیــش از آن هاســت. بدیــن 
ــه  ــهر رو ب ــن ش ــوی ای ــی و معن ــای علم ــب فض ترتی
ــهر  ــه ش ــه در دوره صفوی ــی ک ــا جای ــاد ت ــی نه فزون
قــم از نظــر جمعیتــی دارای دوازده هــزار خانــه شــد. 
بــر پایــه چنیــن تمــدن و ســابقه ای اســت کــه وقتی در 
ســال 1300ه.ش مرحــوم آیــت اللــه شــیخ عبدالکریم 
ــد،  ــه گــذاری می کن ــه قــم را پای ــری حــوزه علمی حائ
علمــاء و اندیشــمندان بنــام جهــان تشــیع، دعوت وی 
ــد  ــت می افکنن ــل اقام ــم رح ــوده و در ق ــول نم را قب
بــه مرکــزی  را  ایــن حــوزه  انــدک زمانــی،  و در 
تاثیــر گــذار در جهــان اســام تبدیــل می کننــد.

گاهی  حضــور عالمــان و نشــر علــم توســط آنــان بــر آ
ــردم  ــا م ــد ت ــث ش ــزود و باع ــج اف ــه تدری ــی ب عموم
ایــن دیــار نســبت بــه ســایر شــهرها از رشــد علمــی 
ــه  ــن ب ــند. بنابرای ــوردار باش ــتری برخ ــی بیش گاه و آ
راحتــی ظلــم و بــی داد حاکمان جــور را بــر نمی تافتند 
نمی کردنــد.  تحمــل  را  تبعیــض  و  بی عدالتــی  و 
رشــد روز افــزون علمــی حــوزه علمیــه قــم و وجاهت 
ــه  ــر ب ــلمین منج ــه مس ــن جامع ــی آن در بی اجتماع
رشــد عالمی چــون امــام خمینی )ره( شــد. شــخصی 
کــه توانســت بــه برکــت حضــور در قــم و مجــاورت 
حضــرت معصومــه ســام علیهــا انقــاب اســامی 
ــاء  ــاء و اوصی ــیاری از انبی ــد و آرزوی بس ــم بزن را رق
ــد. ــق نمای در تشــکیل حکومــت اســامی را محق
در روایتــی از امــام کاظــم علیــه الســام داریــم 
خبــر  را  قــم  از  شــخصی  چنیــن  ظهــور  کــه 
 

ٌ
می دهــد. در ایــن روایــت آمــده اســت: »رجــل
الحــق،  الــی  النــاس  یدعــوا  قــم  اهــل  مــن 
ــن  ــاره ای ــد.«  درب ــر الحدی ــوم کُزب ــه ق ــع مع یجتم
ــی و  ــام خمین ــر ام ــه اگ ــت ک ــوان گف ــت می ت روای
انقــاب اســامی مصــداق منحصــر بــه فــرد آن 
ــود. ــد ب ــق آن خواه ــی از مصادی  یک

ً
ــا ــد قطع نباش

دخــت  تاریخــی  حضــور  کــه  آن  کام  خاصــه 
ــم  ــام در ق ــه الس ــم علی ــی کاظ ــام موس ــی ام گرام
اتفاقاتــی را در طــول تاریــخ رقــم زد کــه منجــر 
ــل  ــی تبدی ــز علم ــک مرک ــه ی ــهر ب ــن ش ــا ای ــد ت ش
شــود کــه خروجــی آن تفکــر انقــاب اســامی 
بــود. )ره(  خمینــی  امــام  مثــل  شــخصیتی  و 
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ــر  ــی ب ــود دارد مبن ــراری وج ــروز اص ــای ام در دنی
اینکــه زن را بــه عنــوان »ابــزار لذت جویــی« معرفــی 
ــا ناخواســته  ــز خواســته ی ــان مــا نی ــن می ــد. در ای کنن
ــه  ــی ک ــج تلخ ــم. نتای ــرار داری ــی ق ــت زیبای در رقاب
ــورد،  ــوش می خ ــه گ ــور ب ــه وف ــر ب ــالهای اخی در س
ــج آور  ــابقه ی رن ــن مس ــه در ای ــتند ک ــی هس دختران
بــرای همیشــه زیبایــی طبیعــی خــود را از دســت داده 
یــا اینکــه دیگــر از نعمــت حیــات برخــوردار نیســتند. 
امــا ســوال ایــن اســت کــه تــا چــه زمانــی قــرار اســت 
ــه عواقــب  ــا خودنمایــی بتازیــم و ب در نمایــش تــن ی
اجتماعــی، فــردی و خانوادگــی ایــن معــزل بی توجــه 
ــد  ــی  بای ــی و همگان ــک اراده ی جمع ــا ی ــیم؟ ب باش

خــود را از ایــن رقابــت کــور بیــرون بکشــیم و عــاوه 
بــر اینکــه بــه همــگان ثابــت کنیم کــه خود را دوســت 
ــود  ــری خ ــودی و ظاه ــای وج ــه ارزش ه ــم و ب داری
احتــرام می گذاریــم، بــا فرهنــِگ مبتــذِل کاالانــگاری 
خــود نیــز مبــارزه کنیــم. در اینجــا روی ســخن تنهــا 
ــت  ــل نیس ــان متاه ــرد و زن ــران مج ــمت دخت ــه س ب
ــن  ــه ای ــی کــه ب ــا تمامــی مــردان و زنان ــد ب بلکــه بای
فرهنــگ دامــن می زننــد و منجــر بــه آســیب های 
ســرمایه های  بــر  روحــی  و  جســمی  فــراوان 
کــرد.  مبــارزه  نیــز  می شــوند  جامعــه  انســانی 

داستان از چه قرار است؟ 	

علــت اصلــی پرداختــن بــه ایــن موضــوع کــه ســبب 
ــه  واکنش هــای متعــددی در فضــای مجــازی شــد، ب
ــا  ــه ب ــی ک ــردد. موضوع ــوان برمی گ ــر ج ــک دخت ی
ــا  ــی گــره خــورده و ب ــا تن نمای ــدن ی ــی ب بحــث زیبای
اصطاحــات روشــنفکرانه ای همچــون آزادی تــن یــا 
آزادی در خودنمایــی آراســته شــده اســت. داســتان از 
ایــن قــرار اســت کــه دختــر جوانــی بــه اســم پریســا 
مهابــادی کــه بــه کار نوازندگــی می پرداخــت، در 
ــود  ــان خ ــری ج ــی الغ ــل جراح ــک عم ــان ی جری
را از دســت می دهــد. خانــواده ی ایــن دختــر بــا 
وجــود تالمــات شــدید روحــی ناشــی از مــرگ دختــر 
جوان شــان، مــردم را مقصــر مــرگ فرزنــد خــود 

 

دکرت فائزه اسکندری 
همکاران: خانم مهدیه منافی، 

پریچهر جنتی و فاطمه داداشی

یادی  این کاربر مقادیر ز
یبایی به دنیا بدهکار  ز
است! 
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می دانســتند. طــوری کــه خواهــر ایــن دختــر در 
ــرگ  ــث م ــت: »باع ــن نوش ــتاگرامی چنی ــتی اینس پس
ــاوت  ــم او را قض ــه دائ ــتند ک ــی هس ــرم مردم خواه
کنــد.«  الغــر  کــه  می خواســتند  او  از  و  کردنــد 
ــه  ــدی ک ــگران دغدغه¬من ــاس کنش ــن اس ــر همی ب
ــای  ــردی در فض ــد و کارب ــوای مفی ــد محت ــه تولی ب
مســئله  ایــن  کنــار  از  می پردازنــد،  مجــازی 
ــدند.  ــه کار ش ــت ب ــرده و دس ــور نک ــاوت عب بی تف
ــام  ــا ن ــتاگرامی )par.94 ب ــات اینس ــی از صفح یک
مســتعار پریچهــر( در همیــن زمینــه دســت بــه یــک 
کار رســانه ای زد و تصمیــم گرفــت تــا مخاطبــان 
ــه ایــن  خــود، خصوصــا دختــران جــوان، را نســبت ب
ــه ایــن نتیجــه شــده،  مســئله و عواملــی کــه منجــر ب
ــن  ــاس چندی ــن اس ــر همی ــد. ب ــاس کن ــر و حس درگی
ســوال و شــبهه مطــرح شــد کــه بــرای یافتن پاســخش 
شــد:  خواهــد  واداشــته  فکــر  بــه  انســانی  هــر 
تحــت  آنقــدر  دختــر  ایــن  چــرا   -
تــن  کــه  گرفــت  قــرار  قضــاوت  و  مقایســه 
داد؟ ســنگینی  جراحــی  عمــل  چنیــن  بــه 

ناگــوار  حــوادث  در  اصلــی  مقصــر   -
هســتند؟ کســانی  یــا  کــس  چــه  این¬چنینــی 

آیــا جــز ایــن اســت کــه یکــی از مقصــران   -
اصلــی ایــن نــوع از مقایســه ها در میــان دختــران 
جــوان، کمپانی هــای مــد و آرایشــی هســتند کــه 
ــند؟ ــان می باش ــودآوری خودش ــر س ــز ب ــا متمرک تنه

ــردم  ــای م ــش قضاوت ه ــوان نق ــا می ت -  آی
ــه  ــرد ک ــان ک ــوان کتم ــا می ت ــت و آی ــده گرف را نادی
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــی اف ــن حوادث ــر چنی ــِر دیگ مقص

بــه راحتــی دیگــران را قضــاوت و مقایســه می کننــد؟
و امــا مگــر می شــود در بیــان مقصــران   -
ــام  ــی ن ــی از زنان ــوادث این چنین ــه و ح ــن مقایس ای
زمینــه ی  و خودنمایــی،  تن نمایــی  بــا  کــه  نبــرد 
می کننــد!  فراهــم  را  مقایســه ها  دســت  ایــن 

همه ی ما تجربه های مشرکی داریم! 	

همــه ی مــا در زندگــی شــخصی خــود روزهــا، 
ــت  ــه تح ــم ک ــه کردی ــالهایی را تجرب ــا س ــا ی ماه ه
ــه  ــی ب ــل افراط ــا می ــران ی ــه های دیگ ــار مقایس فش
ــه  ــل ب ــی از می ــات کاذب ناش ــن و هیجان ــی ت زیبای

ــی در  ــرات اساس ــاد تغیی ــال ایج ــه دنب ــی ب خودنمای
ظاهــر خــود بوده ایــم. تمایــل بــه الغــر شــدن یــا بــه 
ــی  ــی بین ــه جراح ــل ب ــدن، تمای ــی ش ــاح بارب اصط
ــا  ــرو ی ــه، اب ــر گون ــه تغیی ــل ب ــدل آن، تمای ــر م و تغیی
ــاق  ــه چ ــل ب ــا، تمای ــواع پروتزه ــتفاده از ان ــی اس حت
شــدن و اســتفاده از چربی هــای تزریقــی، و بســیاری 
مصادیــق دیگــر کــه هــر روز رخ نمایــان کــرده و 
دختــران جــوان را تحــت تاثیــر خــود قــرار می دهنــد. 
امــا در ایــن میــان تشــویق، ترغیــب یــا فشــار 
مقایســه ی دیگــران نیــز نقــش غیرقابــل انــکار و مهمی 
دارد کــه ســبب پاییــن آمــدن ســطح اعتمــاد بــه نفــس 
ــم و روح  ــه جس ــر ب ــارات جبران ناپذی ــاد خس و ایج
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــد ش ــان خواه ــران و زن دخت
ــدی  ــک کار ج ــه اول ی ــد در درج ــه بای ــن زمین در ای
فرهنگــی- اجتماعــی صــورت بگیــرد تــا خودنمایــی 
ــر  ــه در جامعــه کم رنگ ت ــِی شــکل گرفت ــا ظاهرنمای ی
شــود و  در درجــه دوم، هــر فــردی بــا بــدن خــودش 
ــارت  ــه عب ــد. ب ــتی کن ــا آن آش ــد و ب ــح برس ــه صل ب
ــد.  ــته باش ــت داش ــش رضای ــود و بدن ــر، از خ دیگ

ایــن  	 تاثیــر  تحــت  چقــدر  تاکنــون  شــما 

گرفته ایــد؟ ـقـرار  مقایســه ها 

 )94.par( همانطــور کــه ذکــر شــد، در صفحــه
ــته  ــن خواس ــد و از مخاطبی ــرار داده ش ــی ق همه پرس
ــرح  ــائل مط ــا مس ــابه ب ــه ای مش ــر تجرب ــه اگ ــد ک ش
ــته  ــا خواس ــن از آنه ــند. همچنی ــد، بنویس ــده دارن ش
شــد در مــورد اینکــه چقــدر تحــت تاثیــر ایــن 
مقایســه ها تحــت فشــار روحــی و روانــی قــرار 

این کاربر مقادیر 
زیادی زیبایی به دنیا 

بدهکار است! 
 

دکرت فائزه اسکندری
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می گیرنــد، مطالبــی را بازگــو کننــد. هــر کــس از 
ــی  ــای این چنین ــه در برخورده ــی ک ــای تلخ تجربه ه
خانــواده  طــرف  از  ســرکوب کننده  مقایســه های  و 
خــود،  همســر و خانواده همســر، دوســتان و همکاران 
داشــت، لــب بــه ســخن گشــود و تجربه هــای فراوانی 
مطــرح شــد کــه ایــن حجــم زیــاد بــاور کردنــی نبــود. 
نکتــه ی دردآور مربــوط بــه تجربــه ی تلــخ خانم هــای 
ــان  ــد وقتــی در خیاب ــود کــه ادعــا می کردن متاهلــی ب
فــراواِن  شــدت  از  می رویــم،  راه  همســرمان  بــا 
ــم.  ــی می کنی ــاس ناامن ــی احس ــی و تن نمای خودنمای
زیــرا بدن نمایــی دختــران و زنــان امنیــت روانــی مــا و 
همســران مــا را مختــل کــرده اســت. در ادامــه برخــی 
کــرد: خواهیــم  بازگــو  را  رســیده  تجربه هــای  از 

ــن  ــی و مانک ــده کمپان ــک ع ــی ی لذت جوی  -
ــرار داد  ــار ق ــت فش ــوان را تح ــِن نوج ــدر م و ... چق
بــرای اینکــه بــه زیبایــی مــورد تاییــد جامعــه برســم! و 
متاســفانه چقــدر ضربــه دیــدم از ایــن مــدل »آزادی«!

ــه در  ــن هم ــه ای ــورم از اینک ــرص می خ ح  -
ــش  ــه ی وقت ــتاد هم ــی اس ــم ول ــاش می کن کاس ت
پوشــش های  بــا  کــرده  آرایــش  دختــران  صــرف 
می کنــم  احســاس  می شــود،  چنانــی  آن  خــاص 
از هــر دو طــرف بــه مــن ظلــم شــده: ظلــم از 
اســتاِد طمــاع و ظلــم از همجنــس زیــاده خــواه!

از وقتــی ایــن مانتوهــای جلوبــاز مــد شــد،   -
الغــری من بیشــتر توی چشــم خــودم و شــوهرم اومد!

ــوری  ــی پرخ ــرس از چاق ــدت ت ــن از ش م  -
عصبــی دارم و بعــد میــرم دستشــویی بــاال میــارم. هر 
بــار بــه خــودم میگم ایــن بــار آخره ولــی عادتم شــده!

ــس  ــن ح ــال ای ــی س ــد از س ــم بع ــوز ه هن  -
ــا اینکــه آدم  فوبیــای چاقــی و نارضایتــی از اندامــم ب
چاقــی محســوب نمیشــم خیلــی اذیتــم می کنــه!
کــوه  یــک  کافی شــاپ،  یــک  مــا   -
بــا  نمی ریــم.  همســرم  بــا  آســوده  دل  بــا 
زیباســت  هیکلــم  و  چهــره  مطمئنــم  اینکــه 
)#زنان_علیه_زنــان( مومنــه!  همســرم  و 

فشار برای گذاشن نقاب اجباری 	

همانطــور کــه ماحظــه کردیــد در تجربیــات مطــرح 
ــور  ــزارش مذک ــوع گ ــه موض ــد ک ــخص ش ــده مش ش
بحــث از پوشــش یــا برهنگــی نیســت؛ بلکــه اجبــار 
ــتانداردهای  ــه اس ــیدن ب ــرای رس ــران ب ــان و دخت زن
زیبایــی اســت. تحلیــل آنچــه کــه در متــن بــاال 
ــه ی  ــع هم ــه در واق ــد ک ــان می ده ــد نش ــده ش خوان
ــر  ــر زیبات ــه خاط ــه ب ــی ک ــات و روش های ــن اقدام ای
شــدن یــا فراهــم شــدن شــرایط بهتــر بــرای بدن نمایی 
ــران جــوان و زنــان انجــام می شــود  از ســوی دخت
ناشــی از فشــارهایی اســت کــه بــرای گذاشــتن 
می شــود.  وارد  آنهــا  بــر  اجبــاری«  »#نقــاب_ 
ــث و  ــن مباح ــه ای ــرد ک ــان ک ــوان کتم ــه نمی ت گرچ
سلســله مباحــث مرتبــط دیگــر، خواه ناخــواه بــه 
موضــوع خودنمایــی و پوشــش کشــیده می شــود. 
چــون همیشــه یــک ُبعــد از تحمیــل زیبایــی، مقایســه 
شــدن و بعــد دیگــِر مقایســه شــدن، حضــور دیگــران 
ــد،  ــی کنن ــه تن نمای ــند ک ــی نباش ــا دیگران ــت. ت اس
مقایســه ای نیــز صــورت نخواهــد گرفــت؛ در نتیجــه 
ــت.   ــد نیس ــن ح ــل در ای ــا حداق ــت ی ــاری نیس فش

برانگیختگــی  	 نــوع  و  زن  و  مــرد  بیــن  ـچـرا 

نیســتیم؟! قائــل  تفاوتــی  آنهــا 

متاســفانه نــگاه غالبــی کــه وجــود دارد و ســبب ایجاد 
شــبهات فراوانــی شــده ایــن اســت کــه مــا بیــن مــرد 
ــان  ــوع برانگیختگی ش ــک در ن ــر ی ــاوت ه و زن و تف
ــل  ــزان می ــن می ــل نیســتیم. همچنی ــی قائ ــچ تفاوت هی
بــه زیبایــی و تن نمایــی را در مــورد مــرد و زن یکســان 
ــط  ــان انگاری فق ــن یکس ــه ای ــی ک ــم. در حال می دانی
ــرح و  ــت ط ــل قابلی ــاِب موبای ــِت ق ــن و پش در ذه
بررســی دارد و در واقعیــت، انســان ها مطابــق بــا 
طبیعــت خــود رفتــار می کننــد. یعنــی کامــا خــاف 
ــدم  ــورد ع ــده در م ــرح ش ــتِی مط ــعارهای فمینیس ش
ــبت  ــردان نس ــان. م ــردان و زن ــاوت در م ــود تف وج
ــه  ــر ب ــی تر و متوجه ت ــر، واکنش ــان، عاقمندت ــه زن ب
محرک هــای برانگیزاننــده ی بصــری هســتند. بــر 
ــای  ــردان محرک ه ــان و م ــی زن ــاس، وقت ــن اس همی
ــی در  ــحات جنس ــد، ترش ــانی می بینن ــی یکس جنس
ــال  ــری فع ــور قوی ت ــه ط ــان، ب ــبت زن ــه نس ــردان ب م
می شــود. پــس اگــر چنیــن مســائلی بــرای مــا روشــن 
ــرد از  ــان زن و م ــاوت می ــه تف ــل ب ــد و قائ ــده باش ش
نظــر میــزان توجــه بــه محرک هــا و برانگیختگــی 
بــرای  بدن نمایــی  و  خودنمایــی  خطــر  باشــیم، 
ــان  ــدن بنی ــت ش ــردان و سس ــادن م ــراف افت ــه انح ب
ــرد.  ــم ک ــس خواهی ــان ح ــش از زن ــان را بی خانواده ش

ما در انتخاب ها چندان آزاد نیستیم! 	

تــا بــه حــال بــه ایــن فکــر کردیــد کــه چــرا مــا فــان 
ــرا  ــم؟ چ ــاب می کنی ــش را انتخ ــان آرای ــا ف ــاس ی لب

این کاربر مقادیر 
زیادی زیبایی به دنیا 
بدهکار است! 
 
دکرت فائزه اسکندری
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امســال همــه یــک رنــگ مانتــو یــا لبــاس را انتخــاب 
ــاس  ــوع لب ــش ن ــال پی ــه 10 س ــی ک ــد در حال می کنن
ــل  ــر و تام ــی تفک ــود؟ کم ــاوت ب ــا متف ــش م و آرای
ــد  ــان می ده ــوال ها نش ــن س ــه ای ــخ ب ــورد پاس در م
نیســتیم.  آزاد  انتخــاب  در  مــا چنــدان هــم  کــه 
مــا مجبوریــم چیــزی را انتخــاب کنیــم تــا بــه 
اســتانداردهای تعییــن شــده زیبایــی نزدیــک شــویم. 
ــه »انتخاب هــای  ــار ب ــا گرفت ــی م ــن امــر یعن پــس ای
نداریــم.  آزادی  چنــدان  و  هســتیم  تحمیلــی« 

آیــا میــل بــه تن نمایــی و خودنمایــی تنهــا  	

رواج دارد؟ ایرانــی  در مـیـان دـخـران 

میــان  در  امــر  ایــن  اخیــر  ســالهای  در  گرچــه 
دختــران ایرانــی شــایع شــده و رو بــه گســترش 
ــه  ــارهایی ک ــا و فش ــورد تحمیل ه ــا در م ــت؛ ام اس
ــی  ــرزی افراط ــه ط ــا ب ــود ت ــران وارد می ش ــر دخت ب
آرایــش کننــد یــا بــه تن نمایــی مشــغول باشــند 
ــل  ــی قائ ــت جغرافیای ــه محدودی ــوان هیچ گون نمی ت
ــت  ــن اس ــبهه ای ــن ش ــه ای ــی ب ــخ حداقل ــد. پاس ش
کــه »موج هــای جهانــی علیــه نقــاب اجبــاری« 
تــا حــدی  اســتدالل  ایــن  کــه  نشــان می دهــد 
ــی دارد. ــه ی جهان ــزل جنب ــن مع ــوده و ای ــت ب درس

راه کاری  	 چــه  فشــارها  ایــن  مقابــل  در 

ریــم؟ دا

رقابــت  در  دختــران  کنونــِی  وضعیــت   )1
ــه  ــی ب ــا خودنمای ــدن ی ــر ش ــر زیبات ــر س ــه ب بیمارگون
طــرز وحشــتناکی جامعــه را بــه ســمت جنســی 

لــذت  از  کامــل  برخــوداری  در  طمــع  و  دیــدن 
دیگــر،  ســوی  از  می دهــد.  حرکــت  جنســی 
چــون یــک عــده انســان کوته فکــر و لذت طلــب 
ــل  ــرای زن قائ ــی ب ــز تن نمای ــه ج ــالتی ب ــچ رس هی
ــت  ــش تح ــدِن بدن ــص ش ــرای بی نق ــتند، او را ب نیس
امــروز  دختــراِن  وضعیــت  می گذارنــد.  فشــار 
ــا  ــه دنی ــی ب ــگار، از وقت ــه ان ــت ک ــه ای اس ــه گون ب
بایــد  شــده  نوشــته  پیشانی شــان  روی  می آینــد 
ــی  ــن در حال ــد؛ ای ــا بدهن ــه دنی ــی ب ــری زیبای مقادی
ــتیم.  ــکار نیس ــی بده ــی زیبای ــه کس ــا ب ــه م ــت ک اس
بــه  یــا  »خودنمایــی«  بــا  مواجهــه  در   )2
ــا یــک  ــی« ب اصطــاح مــوارد متعــددی از »بدن نمای
مســئله ی دو طرفــه روبــرو هســتیم و بــار عفــاف 
ــط  ــه فق ــت، ن ــس اس ــر دو جن ــه روی دوش ه جامع
زن یــا فقــط مــرد! مســلما هــر مــردی، اعــم از اینکــه 
مجــرد باشــد یــا متاهــل، در مواجهــه بــا زنانــی کــه از 
حجــاب کافــی برخــودار نبــوده و از آرایــش و زینــت 
خاصــی اســتفاده کرده انــد، حــق نــدارد حریــم 
چشــم خــود را از دســت داده یــا اینکــه بــه همســرش 
ســرکوفت بزنــد. او بــه عنــوان یــک مــرد وظیفــه دارد 
ــدازد  ــمش را فروبین ــد، چش ــر« کن ــض بص

َ
ــه »غ ک

ــا خانمــی  ــر ی ــل، دخت ــد. امــا در مقاب و مقایســه نکن
ــد،  ــت نمی کن ــاب را رعای ــت و حج ــم عف ــه حری ک
ــی را  ــی چشم پوش ــه یعن ــن وظیف ــه ای ــردن ب ــل ک عم
ــه ی  ــع، او زمین ــد. در واق ــخت می کن ــرد س ــرای م ب
ــت.   ــر اس ــز مقص ــود نی ــرده و خ ــت ک ــاه را تقوی گن
ــرطی  ــا را ش ــن م ــی، ذه ــای جنس جوک ه  )3
تــا حتــی در شــرایط عــادی و رســمی  می کنــد 

ــا و  ــروف، نماده ــداد، ح ــم از اع ــز اع ــه چی ــز هم نی
عائــم خــاص را جنســی ببینیــم و بــه همیــن نســبت 
ــه گام  ــی گام ب ــر یعن ــن ام ــم. ای ــر کنی ــی فک جنس
ــردن! ــت ک ــی حرک ــض جنس ــگاه مری ــش ن ــا پیدای ت
ــد:  ــوش نکنی ــه را فرام ــک نکت ــان ی در پای  )4
ــی  ــل جنس ــق می ــود را مطاب ــا خ ــه م ــت ک ــرار نیس ق
مردهــا بســازیم، زیــرا خداونــد هــر شــخصی را 
ــان در اوج  ــن انس ــرده و ای ــق ک ــکل خل ــک ش ــه ی ب
ــت  ــس الزم اس ــرار دارد. پ ــود ق ــی خ ــی طبیع زیبای
ــود  ــی خ ــدن و زیبای ــه ب ــبت ب ــوان نس ــران ج دخت
رضایــت داشــته و بــه ایــن مســئله ی مهــم فکــر کننــد 
ــیله ی  ــه وس ــتیم ک ــا نگذاش ــن دنی ــه ای ــا ب ــا پ ــه م ک
ــا  ــدام از م ــر ک ــه ه ــیم بلک ــردان باش ــی م لذت جوی
ــه اگــر داشــته باشــیم(  ــم )البت ــدار داری تنهــا یــک دل
ــه  ــت ب ــس الزم اس ــتیم. پ ــئول هس ــر او مس و در براب
ــود  ــا وج ــام دنی ــه در تم ــه ای ک ــراِر بیمارگون ــن اص ای
کنــد،  معرفــی  لذت جویــی  ابــزار  را  زن  تــا  دارد 
بی توجــه باشــیم. ایــن بدیــن معناســت کــه خواســته 
یــا ناخواســته در رقابــت زیبایــی قــرار نگرفتــه و تنهــا 
خــود را در مقابــل همســرانمان مســئول بدانیــم. 

این کاربر مقادیر 
زیادی زیبایی به دنیا 

بدهکار است! 
 

دکرت فائزه اسکندری
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ــا یکــی از موضوعــات  امــروزه موضــوع »زن« در دنی
بســیار مهــم تلقــی می گــردد و دیگــر ماننــد گذشــته 
ــخ  ــه نمی شــود. متاســفانه در طــول تاری ــده گرفت نادی
جنایــات مختلفــی علیــه زنــان صــورت گرفتــه و درد 
بزرگــی را در وجــود ایــن جنــس نهادینــه کــرده اســت 
کــه اکنــون بــا جنبش هــای مختلــف در پــی برگرداندن 
عــزت و منزلــت خــود هســتند. گفتنــی اســت لزومــا 
ــع حقــوق زن خطــاب  ــوان مداف فمنیســت ها را نمی ت
کــرد و از طرفــی نمی تــوان منتقدیــن تفکــر فمنیســتی 
لزومــا مخالــف زنــان و حقــوق آنهــا دانســت؛ 
بلکــه بــا بررســی کامــل دیدگاه هــای فمنیســتی 
ــت.  ــوع زن داش ــه موض ــی ب ــگاه صحیح ــوان ن می ت

تفکرات اروپایی در مورد زن 	

مــورد  در  غربــی  خشــن  تفکــرات  گذشــته،  در 
زن، ایــن جنــس را در اروپــا ســرخورده کــرد. ژان 
کریسوســتوم قدیــس در مــورد زن می گفــت: »در 
ــر از زن  ــان بارت ــی؛ زی ــوران وحش ــام جان ــان تم می
گوســتین قدیــس کــه شــاید بتــوان  وجــود نــدارد.«  آ
وی را برجســته ترین عالــم مســیحی در تمــام اعصــار 
ــه  ــه ن ــت ک ــی اس ــود: »زن حیوان ــد ب ــد، معتق نامی
ــه  ــدی تغذی ــتواری؛ زن از ب ــه اس ــتحکام دارد و ن اس
می کنــد و ســر آغــاز همــه دعــاوی و مخالفت هاســت 
و راه و طریــق هــر گونــه فســاد اخــاق اســت.« 
ــرب  ــرده داری در غ ــده ب ــانی مانن ــد انس ــائل ض مس

ــان در  ــی از زن ــتفاده جنس ــکا و اس ــا آمری و خصوص
بخش هایــی از فرهنــگ غربــی، تبدیــل شــدن زن 
ــی،  ــا پــس از جنــگ جهان ــه کاالی جنســی کارفرم ب
تحصیــل،  حــق  نداشــتن  رای،  حــق  نداشــتن 
فرهنگ هــای  برخــی  در  افراطــی  مردســاالری 
بــرای  آهنــی  دهان بنــد  از  اســتفاده  اروپایــی، 
جلوگیــری از پرحرفــی زنــان، عــدم مالکیــت در 
ــز و حتــی عــدم دریافــت حقــوق کارهــای  هیــچ چی
ــت آن  ــان و دریاف ــود زن ــط خ ــه توس ــارج از خان خ
ــط  ــان توس ــردن زن ــی ک ــا، زندان ــوهران آنه ــط ش توس
شوهرانشــان در اروپــا قبــل از خــروج از خانــه و 
ــده  ــز و ُبرن ــی و تی ــهای آهن ــاندن لباس ــن پوش همچنی

 

سعید ابوالقاضی
نویسنده، پژوهشگر علوم 

سیاسی دیدگاه فمنیسم و نقد آن
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بــر تــن زنهــا جهــت جلوگیــری از رابطــه جنســی بــا 
مــردان دیگــر و دیگــر رفتارهــای افراطــی، جنبش های 
کــرد.  رنگ تــر  پــر  پیــش  از  بیــش  را  فمنیســتی 
ــب  ــارت زن را مخاط ــن ترین عب ــا خش ــوس ب ترتولین
می ســاخت و او را »دری کــه دیــو از آن بــه درون 
پــر  کوینــاس؛  آ تومــاس  می نامیــد.   می آیــد« 
آوازه تریــن دانشــمند مســیحی در قــرون وســطی 
ــی؛  ــص عرض ــت ناق ــودی اس ــت: »زن موج می گف
جنــس مؤنــث در واقــع مذکــری اســت کــه منحــرف 
 نتیجــه نقصی اســت در قوه 

ً
شــده اســت؛ زن محتمــا

تولیــد مــرد.«  در نتیجــه: »زن فقــط موجــودی اســت 
تصادفــی و ناقــص و نوعــی مــرد نقــص دار اســت.«  
ــای  ــته کلیس ــس برجس ــن قدی ــات ای ــر توصیف از دیگ
ــن اســت کــه می گفــت: »زن  مســیح در مــورد زن ای
از لحــاظ جثــه و عقــل و اراده؛ موجــودی اســت 
ضعیف تــر؛ زن در همــه چیــز بــه مــرد احتیــاج دارد؛ 
ــت.  ــد زن اس ــد نیازمن ــرای تولی ــط ب ــرد فق ــن م لک
ــد  ــد؛ بای ــد مــرد را مــوالی طبیعــی خــود بدان زن بای
راهنمائــی او را بپذیــرد؛ و انضبــاط و مؤاخذه هــای او 
را گــردن نهــد و از ایــن طریــق اســت که زن بــه مقصد 
اصلــی و بــه ســعادت خویــش نائــل خواهــد آمــد.«  
در  زن  مــورد  در  شــده  گفتــه  تفکــرات  هرچنــد 
ــا  ــت، ام ــطی اس ــرون وس ــه دوران ق ــوط ب ــا مرب اروپ
ــر  ــیار موث ــورها بس ــن کش ــرخوردگی زن در ای در س
بــوده اســت. حتــی گفتنــی اســت در ســده های 
اخیــر نیــز تفکــرات زشــتی در مــورد زن در بیــن 
متفکریــن اروپایــی رواج داشــته اســت. مارتیــن 
ــان کلیســای ــوان ســر آمــد اصــاح طلب ــه عن ــر ب لوت

 

مســیحی در قــرن 16 میــادی، بــر ایــن اعتقــاد بــود: 
ــر  ــان ب ــش زن ــد؛ آفرین ــه بمانن ــد در خان ــان بای »زن
ــا  ــد ت ــزرگ دارن ــای ب ــا لگن ه ــت دارد؛ آنه ــن دالل ای
ــه  ــه ب ــد و بچ ــه داری کنن ــینند و خان ــر روی آن بنش ب
ــز  ــو نی ــد.«  ژان ژاک روس ــزرگ کنن ــد و ب ــا بیاورن دنی
ــزرگان  ــت و از ب ــی اس ــدار سوئیس ــران نام ــه متفک ک
ــادی  ــرن 18 می ــی در ق ــب آزادی خواهــی غرب مکات
ویژگی هــای  فاقــد  »زنــان  می گویــد:  اســت، 
ــل؛  ــد عق ــی مانن ــی خصوصیات ــهروندی اند؛ یعن ش
مردانه انــد.«   

ً
طبیعتــا مختــاری  خــود  و  نیــرو 

نتیجــه  می تــوان  مــوارد  ایــن  همــه  از  بنابرایــن 
ضعیــف،  موجــودی  اروپــا  در  زن  کــه  گرفــت 
حیــوان،  بی عقــل،  جنســی،  کاالی  ســرخورده، 
غیــر متمــدن و زیــر دســت محســوب و خطــاب 
جنبش هــای  شــکل گیری  در  ایــن  و  می شــده 
اســت. شــده  واقــع  موثــر  بســیار  فمنیســتی 

مفهوم فمنیسم 	

واژه فمینیســم  از ریشــه Feminine گرفتــه شــده 
 Feminin اســت کــه در فرانســوی و آلمانــی، معــادل
در  اســت.  مؤنــث  جنــس  یــا  زن  معنــای  بــه  و 
کتاب هــای لغــت، ذیــل ایــن واژه، معناهــای از قبیــل 
ــوق  ــاوی حق ــداری از تس ــان، جانب ــت آزادی زن نهض
ــری زن  ــه براب ــده ب ــاوری، عقی ــردان، زن ب ــان و م زن
ــداری از  ــت طرف ــان، نهض ــداری از زن ــرد، طرف و م
ــد از  ــرد بای ــه زن و م ــه اینک ــاور ب ــان، ب ــوق زن حق
باشــند  برخــوردار  برابــر  فرصت هــای  و  حقــوق 

غربــی در مــورد زن، ایــن جنــس را در اروپــا  در گذشــته، تفـکـرات خشــن  	
قدیــس  کریسوســتوم  کــرد. ژان  ـسـرخورده 
تـمـام  مـیـان  »در  می گفــت:  زن  مــورد  در 
زن وجــود  بارتــر از  زـیـان  جانــوران وحشــی؛ 
نــدارد.«  آگوســتین قدیــس کــه شــاید بـتـوان 
وی را برجسته ترین عالم مسیحی در تمام 
حیوانــی  »زن  بــود:  معتقــد  نامیــد،  اعصــار 
است که نه استحکام دارد و نه استواری؛ 
زن از بــدی تغذیــه می کنــد و ســر آغــاز همــه 
دعــاوی و مخالفت هاســت و راه و طریــق هــر 

گونــه فســاد اخــالق اســت.« 

دیدگاه فمنیسم و 
نقدآن 

 
سعیدابوالقاضی
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ــده  ــان ش ــدف بی ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــاش ب و ت
ــی  ــت یک ــوان گف ــر می ت ــی دیگ ــه عبارت ــت.  ب اس
از نمودهــای اومانیســم  یــا انســان گرایی غربــی، 
ظهــور فمنیســم بــود.  فمینیســم آمــوزه ای اســت 
ــای آن  ــیر و گونه ه ــی تفاس ــی تمام ــه اصل ــه وج ک
ــل  ــه دلی ــان ب ــه زن ــت ک ــتوار اس ــاور اس ــن ب ــر ای ب
جنسیتشــان، گرفتــار تبعیــض هســتند و لــذا الزم 
اســت بــرای تغییــر ایــن وضعیــت اقــدام شــود. 
ــردان  ــه م ــت ک ــن اس ــم ای ــی فمینیس ــروض اصل مف
ــد.  ــدا کردن ــه اشــکال مختلــف تســلط پی ــان ب ــر زن ب

تاریخچه و امواج فمنیسم 	

در مــورد شــروع تاریــخ فمنیســم نظریــات مختلفــی 
وجــود دارد کــه طــرح همــه نظــرات در ایــن نوشــتار، 
خــارج از حوصلــه اســت امــا اجمــاال گفتنــی اســت 
ــنگری،  ــر روش ــر عص ــول تفک ــم، محص ــه فمنیس ک
مدرنیتــه، انقــاب فرانســه و برگرفته از تفکر اومانیســم 
بــوده و از طرفــی برخــی اتفاقــات ماننــد جنگ هــای 
ــد.  ــن زده ان ــوع  دام ــن موض ــر ای ــی اول و دوم ب جهان
اصطاحــات فمینیســم یــا فمینیســتی تــا اواخــر 
نشــده  واژگانــی  نظــام  وارد  نوزدهــم،  قــرن 
از  برخــی  آن،  از  پیــش  بســیار  هرچنــد  بودنــد، 
آثــار در مــورد حقــوق زنــان بــه رشــته تحریــر 
ــت  ــتین فمینیس ــتل، نخس ــری آس ــود. م ــده ب در آم
ــع  ــه مواض ــه ب ــای توج ــه ج ــود ب ــل ب ــی مای انگلیس
کیــد  سیاســی، برظرفیــت تفکــر منطقــی زنــان تأ
ــه  ــی ب ــتگی عاطف ــان، وابس ــه زن ــد و ب ــته باش داش

ــرد.   ــه نمی ک ــا را توصی ــا آنه ــی ازدواج ب ــردان، حت م
ــه  ــکارا وج ــت، آش ــوزده و بیس ــرن ن ــم در ق فمینیس
سیاســی و اجتماعــی پیــدا کــرد و توانســت در چنــد 
ــن  ــی از مهمتری ــون یک ــود را همچ ــته خ ــه گذش ده
آموزه هــای سیاســی - اجتماعــی قلمــداد نمایــد. 
احتمــاال بایــد رســاله جــان اســتوارت میــل  بــه نــام 
ــردن  ــزک ک ــی آن، کنی ــة فارس ــان )ترجم ــاد زن انقی
زنــان یــا اســارت زنــان( را کــه بــه ســال ۱۸۶۹، یعنــی 
ــاب آزادی،  ــش در ب ــاله معروف ــس از رس ــال پ ده س
نگاشــته شــد مهمتریــن اثــر فمینیســتی قــرن نوزدهــم 
بــه شــمار آورد. وی در همــان آغــاز، توضیــح می دهد 
کــه چگونــه از ابتــدای شــکل گیری اندیشــه ای در 
زمینــه مناســبات اجتماعــی، آنچــه را وی انقیــاد زنــان 

می خوانــد، برایــش مــورد ســؤال بــوده اســت.  میــل، 
ــری  ــه دیگ ــبت ب ــس را نس ــک از دو جن ــر ی ــاد ه انقی
ــد. ــاع می کن ــل دف ــري کام ــل براب ــرده، از اص رد ک
برخــی تاریــخ شــکل گیری فمنیســم را دو مــوج، 
ــوج در  ــار م ــی چه ــی برخ ــوج و حت ــه م ــی س برخ
ــر  ــوج در نظ ــم را دو م ــر فمنیس ــد. اگ ــر گرفته ان نظ
بگیریــم، مــوج اول از قــرن نوزدهــم )1848( شــروع 
شــد و تــا ســال های پــس از جنــگ جهانــی اول 
ادامــه یافــت. در ایــن دوره و در ســال ۱۹۲۰ کــه زنــان 
آمریکایــی توانســتند بــر اســاس متمــم نوزدهــم قانون 
ــت  ــه دس ــی را ب ــس مل ــق رأی در مجال ــی، ح اساس
ــرای  ــز ب ــورها نی ــر کش ــال آن دیگ ــه دنب ــد و ب آورن
زنــان حــق رای قائــل شــدند. از طرفــی ایــن موضــوع 

دیدگاه فمنیسم و 
نقدآن 
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باعــث ورود بیشــتر زنــان بــه مســائل اجتماعــی شــد. 
پــس از آن تفکــرات اقتدارگــرای فاشیســتی و نازیســم 
دوبــاره زن را خانــه برگردانــد و نقــش همســری و 
مــادری را بــه او داد و در اینجــا فمنیســم مهــار شــد. 
ــق رای  ــت آوردن ح ــه دس ــرای ب ــروزی ب ــن پی بنابرای
ــد از آن  ــود و بع ــم ب ــوج اول فمنیس ــان م ــان، پای زن
بــود کــه گروهــی از زنــان بــه عنــوان یــک موفقیــت، 
کنــار کشــیدند. امــا بــا طــرح ایــن ســوال کــه: بقیــه 
حقــوق زنــان چــه شــد؟ مــوج دوم پدیــد آمــد. 
ــاز  ــی دوم آغ ــگ جهان ــا از جن ــم ام ــوج دوم فمنیس م
شــد. وقــوع جنــگ جهانــی دوم بــا وجــود مشــکات 

ــازی  ــه س ــادی، در زمین ــانی و م ــد انس ــش از ح بی
ــاز دولتهــا  ــع شــد. نی ــر واق مــوج دوم فمینیســتی موث
ــور  ــه ط ــان ب ــه زن ــد ک ــبب ش ــی س ــردان جنگ ــه م ب
ــه  ــه کار گرفت ــه ب ــارج از خان ــاغل خ ــترده در مش گس
شــوند؛ یعنــی بخشــی از عوامــل مؤثــر در مــوج اول 
فمینیســم مجــددا مطــرح شــوند. یعنــی همــان گونــه 
ــات  ــرمایه داری، کارخانج ــاز س ــوج اول نی ــه در م ک
ــه حضــور بیشــتر زن  ــوه، ب ــا الزامــات شــهرهای انب ب
در اجتمــاع و بــه دنبــال آن طــرح خواســت های 
ــز،  ــی دوم نی فمینیســتی منجــر شــد، در جنــگ جهان
ــگ  ــان جن ــا پای ــد. ب ــدار ش ــابهی پدی ــرایط مش ش

ــه کار  ــان ب ــادی، زن ــع ع ــه وض ــاع ب ــت اوض و برگش
بــا  بیــکاری  گماشــته شــده، در معــرض خطــر 
ــرای  ــردان ب ــا م ــت ب ــر در رقاب ــرایط نازلت ــرش ش پذی
کار مشــابه قــرار گرفتنــد. بــا توجــه بــه اینکــه، بیشــتر 
ــتند  ــواده بازگش ــور خان ــه و ام ــه خان ــاره ب ــان، دوب زن
ــان  ــر، زن ــت و دیگ ــت نداش ــر عمومی ــن ام ــی ای ول
ــئون  ــترده در ش ــور گس ــل از حض ــه حاص ــا تجرب ب
تولیــدی بــا خدمــات، مایــل نبودنــد بــه شــرایط قبــل 
بازگردنــد.  بــه طــور کلــی، ظهــور فمنیســم رادیــکال 
ــر  ــه 1970 تاثی ــل ده ــه 1960 و اوای ــر ده در اواخ
ــت. ــت گذاش ــم سیاس ــمندان عل ــر دانش ــده ای ب عم

انواع فمنیسم 	

جریانــات  بــا  شــکل گیری  شــروع  از  فمنیســم 
خاصــی همــراه بــوده و ترکیــب دو تفکــر بــا یکدیگــر، 
شــکل  مختلفــی  فمنیســت های  شــده  باعــث 
بگیــرد. مهمتریــن آنهــا فمینیســم لیبرالــی، فمینیســم 
سوسیالیســتی یــا مارکسیســتی، فمینیســم ســیاه و 
ســرانجام فمینیســم رادیــکال اســت کــه عمومــا 
ــا  ــر ب ــوق براب ــال حق ــه دنب ــرال ب ــت های لیب فمنیس
...؛  و  آزادی  و  رای  حــق  نظیــر  بوده انــد،  مــردان 
ــادی  ــت اقتص ــت، در وضعی ــت های مارکسیس فمنیس
خواهــان ورود زنــان بــه عرصــه مشــارکت اقتصــادی 
بــوده و از طرفــی خواهــان حــذف ســرمایه داری 
سوسیالیســتی  اندیشــه های  اغلــب  شــده اند. 
فمنیســم بــا اندکــی تغییــر شــبیه فمنیســت های 
مارکسیســتی اســت. موضــوع نــژاد در فمنیســت های 

امــا از  	 فمنیســم  دوم  آغــاز شــد. وقــوع جنــگ  مــوج  دوم  جنــگ جهانــی 
جهانــی دوم بــا وجــود مشــکالت بیــش از حــد 
انسانی و مادی، در زمینه سازی موج دوم 
فمینیســتی موثــر واقــع شــد. نیــاز دولتهــا بــه 
طــور  بــه  کــه زـنـان  مــردان جنگــی ســبب شــد 
گســرده در مـشـاغل خــارج از خانــه بــه کار 
عوامــل  از  بخشــی  یعنــی  ـشـوند؛  گرفتــه 
مؤثــر در مــوج اول فمینیســم مجــددا مطــرح 
ـشـوند. یعنــی هـمـان گونــه کــه در مــوج اول 
نیــاز ـسـرمایه داری، کارخانجــات بــا الزامــات 
در  زن  بیشــر  حضــور  بــه  انبــوه،  شــهرهای 
اجتـمـاع و بــه دنبــال آن طــرح خواســت های 
جهانــی  جنــگ  در  شــد،  منجــر  فمینیســتی 

شــد. پدیــدار  مشــابهی  ـشـرایط  نیــز،  دوم 

دیدگاه فمنیسم و 
نقدآن 
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ــت های  ــت فمنیس ــوده و در نهای ــگ ب ــر رن ــیاه پ س
فمنیســت ها  نــوع  خشــن ترین  کــه  رادیــکال 
ــد.  ــان می دانن ــض زن ــمن مح ــردان را دش ــتند، م هس
گفتنــی اســت هــر کــدام از ایــن تفکــرات فمنیســتی، 
ــته؛ از  ــود را داش ــاص خ ــای خ ــن و کتاب ه متفکری
ــیمون  ــا س ــه ت ــل گرفت ــتوارت می ــان اس ــت و ج کراف
دوبــووار، میشــل بــارت، فایرســتون، ســیلویا والبــی 
فمنیســت،  گونه هــای  همــه  مــورد  در  کــه   ... و 
و  کرده انــد  فعالیــت  جنبــش،  آغــاز  ابتــدای  از 
نوشــتار  ایــن  در  کــدام،  هــر  جداگانــه  بررســی 
ــت  ــری از فمنیس ــه دیگ ــز گون ــرا نی ــد. اخی نمی گنج
ــام  ــه ن ــرده ب ــدا ک ــود پی ــامی نم ــورهای اس در کش
معتقدنــد  گــروه  ایــن  کــه  اســامی؛  فمنیســت 
ــای  ــا فرهنگ ه ــی و ب ــورت بوم ــه ص ــان ب ــوق زن حق
خــاص هــر کشــور می بایســت مطــرح گــردد و 
ــد.  ــق کنن ــت را تلفی ــن و فمنیس ــا دی ــد ت در تاش ان

مروری بر تفکرات فمنیستی 	

مختلــف  گونه هــای  شــد،  گفتــه  کــه  همانطــور 
ــه  ــد کــه فقــط ب فمنیســم، افــکار و اندیشــه هایی دارن
ــردد: ــر می گ ــاره ای مختص ــش اش ــن بخ ــا در ای آنه

برابــر  فرصــت  از  مــردان  ماننــد  زنــان  اگــر   .1
ــد. ــردان ندارن ــا م ــی ب ــچ فرق ــند، هی ــوردار باش برخ

مطــرح  نبایــد  جنســیت   .2
برابــری. و  مســاوات  فقــط  باشــد، 

3. مــردان گــروه ســتمگری هســتند کــه پایــه و اســاس 
همــه مشــکات موجود انــد. مــرد دشــمن زن اســت.

ــا  ــد پلیدی ه ــد. کلی ــن برون ــد از بی ــردان بای ــه م هم

ــا  ــیاه ی ــم س ــی از فمینیس ــتند. گونه های ــردان هس م
ــه  ــد ک ــش می رون ــا پی ــا آنج ــکال، ت ــم رادی فمینیس
فقــط قائــل بــه واژگونــی وضعیــت موجودنــد، یعنــی 
فمینیســم ســیاه، ســرود برتــری ســیاه را ســر می دهــد 
ــر  ــردان را در س ــتی م ــکال، زیردس ــم رادی و فمینیس
می پرورانــد.  یکــي از مجاتــي کــه منعکــس کننــده 
رادیــکال  و  افراطــي  فمنیســت هاي  تفکــر  طــرز 
ــان«  ــا »ســازمان ملــي زن ــام Now( و ی ــه ن اســت )ب
روي جلــد یکــي از شــماره هایش ایــن چنیــن اعــام 
مــي دارد: »در حــال حاضــر زمــان بــراي ضربــه 
ــاالران  ــکم پدرس ــر ش ــه زی ــه ب ــوك چکم ــا ن زدن و ب
ــارزه  ــراي مب ــان ب ــاال زم ــیده! و ح ــرا رس ــدن ف کوبی
ــه  ــا و ن ــه آق ــدا، ن ــه خ ــت.« »ن ــیده اس ــرا رس ــا ف م
ــد.«  ــان باش ــد راهم ــد س ــي نمي توان ــه قانون هیچگون
4. خانــواده، ازدواج و تــک همســری، ظلــم بــه 
مــردان  از  جــدای  می بایســت  زنــان  اســت.  زن 
ــاالری. ــرد س ــل از م ــتقال کام ــد. اس ــی کنن زندگ
5. ســقط جنین باید آزاد گردد، روابط جنســی محدود 
بــه یــک نفــر نباشــد، هــم جنس گرایــی مجــاز اســت. 
6. فرزنــدآوری و تربیــت آن، کار در خانــه، نقــش 
مــادری و نقــش همســری بــرای زن تبعیــض اســت. 
بچــه آوردن بــه صــورت رایــگان بایــد تحدیــد شــود. 
و  اجتماعــی  فعالیــت  خانــه،  از  بیــرون  کار   .7
وجــود  مــرد  بــرای  کــه  همانطــور  اقتصــادی، 
دولــت  باشــد.  موجــود  هــم  زن  بــرای  دارد، 
رســمی  مــردان  بــرای  را  خانــه  درون  کار  بایــد 
کنــد و آنهــا در پــرورش کــودکان ســهیم شــوند. 
ــگاه  ــه، دانش ــش، وزارت خارج ــد در ارت ــان بای 8. زن

هـمـراه  فمنیســم از شــروع  	 خاصــی  جریانــات  بــا  شــکل گیری 
بــوده و ترکیــب دو تفکــر بــا یکدیگــر، باعــث 
شــکل  مختلفــی  فمنیســت های  شــده 
بگیــرد. مهمریــن آنهــا فمینیســم لیربالــی، 
فمینیسم سوسیالیستی یا مارکسیستی، 
فمینیســم  ـسـرانجام  و  ســیاه  فمینیســم 
فمنیســت های  کــه عمومــا  اســت  رادیــکال 
مــردان  بــا  برابــر  حقــوق  دنبــال  بــه  لـیـربال 
...؛  و  آزادی  و  رای  حــق  نظیــر  بوده انــد، 
فمنیســت های مارکسیســت، در وضعیــت 
عرصــه  بــه  زـنـان  ورود  خواـهـان  اقتصــادی 
طرفــی  از  و  بــوده  اقتصــادی  مشــارکت 
شــده اند. ـسـرمایه داری  حــذف  خواـهـان 

دیدگاه فمنیسم و 
نقدآن 
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ــونت،  ــرا خش ــند؛ زی ــته باش ــال داش ــور فع و ... حض
بین المللــی  شــدید  رقابت هــای  و  جنــگ 
بــه ایــن دلیــل اتفــاق افتــاد کــه مردانــه بــود.

همــه تفکــرات بــاال حاصــل امــواج مختلف فمنیســم 
و گونه هــای آن از ســال 1848 تاکنــون )ســال 2020( 
ــت. ــم اس ــخ فمنیس ــال تاری ــش از 170 س ــی بی یعن

نقد فمنیسم 	

ــه دارد،  ــه ای ک ــواج و تاریخچ ــام ام ــا تم ــم ب فمنیس
ــی  ــت. یعن ــب اس ــوژی و مکت ــد ایدئول ــان فاق همچن
نمی رســد  نظــر  بــه  ثابــت  یــک مکتــب  هنــوز 
دانســت  جریــان  یــک  را  آن  بیشــتر  می تــوان  و 
اختافــات  فمنیســت ها  ایدئولــوژی.  یــک  تــا 
ــته اند  ــوز نتوانس ــته و هن ــر داش ــا یکدیگ ــی ب فاحش
ــه  ــه و ارائ ــود تهی ــان خ ــرای جری ــت ب ــک مانیفس ی
برخــی  حتــی  و  بــوده  درگــم  ســر  آنهــا  کننــد. 
بازگشــته اند. خــود  راه  از  آنهــا  گروه هــای  از 

گرایش هــای گوناگــون فمینیســتی، طبیعــت و روحیــه 

ــردان  ــی م ــتم های تاریخ ــی س ــل اصل ــه را عام مردان
بــر زنــان می پندارنــد. البتــه بدبینــی فمینیســت ها 
نمی باشــد،  درجــه  یــک  در  مــردان،  بــه  نســبت 
ایــن  در  فمینیســت  گوناگــون  گرایش هــای  بلکــه 
ــرال و  ــت های لیب ــتند. فمینیس ــاوت هس ــت متف جه
ــرده و  ــا ک ــی اکتف ــد بدبین ــا در ح ــت مدرن، صرف پس
فمینیســت های  امــا  نمی دارنــد.  را روا  مردســتیزی 
مارکسیســتی و سوسیالیســتی، بدبینــی شــدید تری 
ــر  ــا س ــی را ت ــکال، بدبین ــت های رادی ــد و فمینیس دارن
ــده  ــه عقی ــانده اند.  ب ــمنی کش ــتیزی و دش ــد مردس ح
آنهــا، حتــی در راســتای دفــاع از حقــوق زنــان، نبایــد 
ــتر  ــردان همبس ــا م ــرد. ازدواج ب ــاد ک ــردان اعتم ــه م ب
ــی  ــرای دوری و رهای ــان ب ــا دشــمن اســت! آن شــدن ب

همجنس گرایــی،  مــردان،  قیــد  از  زنــان  مطلــق 
ــد.  ــج می کنن ــز و تروی ــره را تجوی ــن و غی ــقط جنی س
تمامــی جنبــش فمینیســم و همــه فمینیســت ها نــاکارا 
ــی  ــای قدیم ــه نحله ه ــت ب ــال بازگش ــتند و در ح هس
ــه  ــوق. ب ــی حق ــت برخ ــا رعای ــه ب ــتند البت ــود هس خ
طــور مثــال، در حالــی کــه یکــی از اولیــن اعتراضــات 
ــه  ــان ب ــت زن ــردن فعالی ــدود ک ــه مح ــت ها ب فمینیس
خانــواده و ایفــای نقــش مــادر یا همســر بر می گشــت، 
امــروزه برخــی از فمینیســت ها بــا طــرح مجدد مســاله 
ــای  ــا را پایه ه ــودن، آنه ــادر ب ــی و م ــواده، زنانگ خان
می داننــد.    فمینیســم  جنبــش  بــرای  قدرتمنــدی 
نقــد  فمنیســم  گونه هــای  همــه  بــه  چنــد  هــر 
وارده  نقدهــای  کلــی  طــور  بــه  امــا  اســت  وارد 
بیشــتر  می بایســت  رادیــکال  فمنیســم  بــر 
مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه بدیــن قــرار اســت:
ــام  ــه تم ــدي ب ــك بع ــري ت ــم منظ ــش فمنیس 1ـ جنب
جنبــش  ایــن  دارد.  انســان  زندگــي  جنبه هــاي 
تمــام بدبختیهــا و شــرور جهــان را در اثــر تســلط 
حــذف  خواهــان  و  دانســته  زنــان  بــر  مردهــا 
اســت.  اجتماعــي  عرصه هــاي  تمــام  در  مــردان 
ــان روح  ــتي، هم ــش فمنیس ــر جنب ــم ب 2ـ روح حاک
توتالیتــر و دیکتاتــوري اســت. لحــن و زبــان ایــن 
جنبــش هــم روحیــه فاشیســتي آن را نشــان مي دهــد، 
ــه  ــخنرانیهاي فاجع ــتناك و س ــت و وحش ــات زش کلم
دهنــده  نشــان  رادیــکال  فمنیســت هاي  آمیــز 
ــت.  ــران اس ــه دیگ ــه زدن ب ــراي لطم ــا ب ــتیاق آنه اش
3ـ فمنیســم مســئولیت هاي ســنگیني را بــر زنــان 
تحمیــل کــرده اســت. زني که در گذشــته روش و شــیوه 

مــردان،  بدبینــی  	 بــه  نســبت  فمینیســت ها 
بلکــه  نمی باشــد،  درجــه  یــک  در 
گرایش ـهـای گوناگــون فمینیســت 
هســتند.  متفــاوت  جهــت  ایــن  در 
و  لـيـربال  فمینیســت های 
پست مدرن، صرفا در حد بدبینی 
روا  را  مردســتیزی  و  کــرده  اکتفــا 
فمینیســت های  امــا  نمی دارنــد. 
سوسیالیســتی،  و  مارکسیســتی 
و  دارنــد  شــدید تری  بدبینــی 
فمینیســت های رادیــکال، بدبینــی 
و  مردســتیزی  حــد  ســر  تــا  را 

کشــانده اند.   دشــمنی 

دیدگاه فمنیسم و 
نقدآن 

 
سعیدابوالقاضی
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 برنامــه ادامــه حیاتش در 
ً
زندگیــش، انتخابــش و اصــوال

ایــن جهــان بــراي وي مشــخص و معلــوم بــوده، امروز 
ــده  ــم گیرن ــودش تصمی ــا خ ــوارد تنه ــه م ــد در کلّی بای
اصلــي باشــد و ایــن همــه مســئولیتها وتصمیمــات کــه 
هــر زنــي در جامعــه امــروزي بــا آن مواجــه اســت بــه 
حــدي ســنگین اســت کــه بــراي عــده بســیاري از زنان 
ــت.  ــیده اس ــي رس

ّ
ــل تحمل ــرز غیرقاب ــه م ــرب ب در غ

در غــرب اگــر زنــان حقــوق برابــر را خواهــان شــدند، 
ــی  ــود دارد؛ یعن ــم وج ــر ه ــئولیت براب ــف و مس وظای
ــف  ــذا نص ــه غ ــوهر، هزین ــن زن و ش ــتوران بی در رس
ســهم مــرد اســت و نصــف ســهم زن، کار کــردن 
ــرای زن و  ــف ب ــه نص ــرون از خان ــب بی ــا ش ــح ت صب
نصــف بــرای مــرد، مخــارج زندگــی و فرزنــد پــروری 
و ... همــه چیــز نصــف نصــف شــده اســت. بنابرایــن 
زن آزاد نشــد هیــچ؛ بلکــه کارش ســخت تر شــد.

ــزاري  ــتفاده اب ــده اس ــد فزاین ــث رش ــم باع 4ـ فمنیس
ــرب و  ــروزه در غ ــت. ام ــده اس ــان گردی ــردان از زن م
ــه  ــه مثاب ــرقي، از زن ب ــع ش ــي از جوام ــي در برخ حت
ــتفاده  ــورد اس ــاري م ــات تج ــي در تبلیغ کاالي جنس
قــرار مي گیــرد. زن ناچــار اســت بزرگتریــن تحقیرهــا و 
ــد. بي حرمتي هــا را در اســتفاده ابزاریــش تحمــل نمای

ــي  ــان یعن ــه زن ــریفترین حرف ــه ش ــدادن ب ــا ن 5ـ به
»مــادري« و »خانــه داري«، یکــي از کریه تریــن و 
ــه  ــه اي ک ــت. حرف ــره فمنیست هاس ــت ترین چه زش
ــي،  ــمي و روح ــاي جس ــاظ توانایي ه ــه لح  ب

ً
ــا اساس

ــده آن  ــي از عه ــه خوب ــد ب ــه مي توانن ــد ک ــا زنانن تنه
برآینــد و مــردان هرگــز قــادر بــه اداره آن نیســتند. 
6ـ روح جنبــش فمنیســتي »همجنــس گرایــي« اســت. 

ــي از  ــود یک ــه خ ــون ک ــس آتکینس ــي. گری ــم ت خان
ــد  ــراف مي کن ــت، اعت ــخت اس ــت هاي سرس فمنیس
ــازي در  ــوري و همجنس ب ــه تئ ــه مثاب ــم ب ــه »فمنیس ک
حکــم و عمــل اســت. ایــن دســته از فمنیســت ها کــه 
از ریشــه بــا مــردان سرناســازگاري دارنــد، بــه صراحت 
اعــام مي دارنــد کــه بایــد حتــي در روابــط خصوصــي 
نیــز بجــاي آنکــه بــا مــردي ســپري کننــد، بــا همنوعان 
ــه  ــا ک ــل از آنج ــن عم ــه ای ــد. اگرچ ــر برن ــود بس خ
مخالــف طبیعــت اســت، تنهــا در مقــام شــعار اســت 
و آنــان در خلــوت ناچارنــد نیــاز طبیعــي خــود را تنهــا 
 بســیاري از رهبــران 

ً
بــا مــردان برطــرف ســازند. اساســا

جریــان فمنیســتي شــخصیت بســیار منفــي داشــته اند. 
آنــان بجــاي آنکــه بدنبــال ارتقــاء منزلــت زن و تحقــق 
ــال  ــع بدنب ــند، در واق ــود باش ــده خ ــعارهاي فریبن ش
ــي  ــاي ب ــوه دادن راهه ــول جل ــردن و معق ــزه ک تئوری
ــد. برخــي از فمنیســت هاي  ــاري خویــش برآمدن بندب
ــاب »ابهــت  ــدن در کت ــي فری ــم بت ــد خان مطــرح مانن
ــه  ــال ارائ ــه دنب ــه ب ــاي آنک ــتي« بج ــه فمنیس و جاذب
دیدگاه هــاي علمــي از فمنیســم باشــد، بــه دنبــال 
ــت. ــش هس ــخصي خوی ــاي ش ــان دادن جاذبه ه نش
7- مبــارزه بــا فمنیســم امــري بســیار مشــکل اســت. 
 اســتعداد مؤثــري در تهدیــد و ایجــاد 

ً
فمنیســم حقیقتــا

وحشــت در دیگــران دارد.  متاســفانه اگــر فــردی 
بــه دنبــال نقــد فمنیســم و مبــارزه بــا نحله هــای 
رادیــکال آن باشــد، متهــم بــه مبــارزه بــا حقــوق زنــان 
ــود. ــوب می ش ــد زن محس ــت ض ــردد و در نهای می گ

اـبـزاري   فمنيســم باعــث  	 اســتفاده  فزاينــده  رشــد 
مردان از زنان گرديده است. امروزه 
در غــرب و حتــي در برخــي از جوامــع 
شرقي، از زن به مثابه كاالي جنيس 
در تبليغــات تجــاري مــورد اســتفاده 
اســت  ناچــار  زن  مي گــرد.  ـقـرار 
بزرگريــن تحقرهــا و بي حرمتي هــا 
تحمــل  ابزاريــش  اســتفاده  در  را 
نمايــد.و بهــا نــدادن بــه شــريفرين 
و  »مــادري«  يعنــي  زـنـان  حرفــه 
»خانــه داري«، يــي از كريه تريــن و 
زشت ترين چهره فمنيست هاست. 
لحــاظ  بــه  اساســاً  كــه  حرفــه اي 
توانايي هاي جسمي و روحي، تنها 
از  خوبــي  بــه  مي تواننــد  كــه  زناننــد 
عهده آن برآيند و مردان هرگز قادر 

بــه اداره آن نيســتند. 

دیدگاه فمنیسم و 
نقدآن 
 
سعیدابوالقاضی
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ــه  ــم نقط ــهر ق ــه )س( در ش ــه معصوم ــور فاطم حض
ــوده  ــیعیان ب ــگ ش ــترش فرهن ــا و گس ــی در غن عطف
ــه  ــه معصوم ــور فاطم ــِر حض ــدگاری عط ــت. مان اس
به عنــوان  قــم  شــهر  کــه  شــد  موجــب  )س( 
اهل بیــت  معــارف  اصلــی  کانون هــای  از  یکــی 
و  بدرخشــد  تاریــخ  همــاره  در  )علیهم الّســام( 
بســیاری از پشــتوانه های معرفتــی فرهنــگ اصیــل 
اســامی را در گســتره جامعــه مســلمان بپراکنــد. 
ــه  ــر ب ــال اخی ــد س ــران در چن ــامی ای ــوری اس جمه
ــام  ــدر ام ــر گران ق ــاد دخت ــه ی ــور و ب ــن حض ــاس ای پ
موســی کاظــم )ع(، اوِل مــاه ذی القعــده را بــه روز 
دختــر نام گــذاری کــرده اســت تــا بهانــه ای باشــد کــه 
ــگاه  ــش و جای ــامی، نق ــاب اس ــای ن ــو آموزه ه در پرت

اجتماعــی دختــران مــورد توجــه بیشــتری قــرار بگیــرد 
ــد  ــر در فرهنــگ اســامی تأکی ــر ارزش واالی دخت و ب

ــود. ش
ســیره پیامبــر گرامی اســام سرشــار از مصادیــق تکریم 
ــامی  ــگ واالی اس ــو فرهن ــران در پرت ــم دخت و تعظی
ــا  ــز »فداه ــیرین و دل انگی ــارت ش ــاید عب ــت. ش اس
ــه دختــرش فاطمــه )س(  أبوهــا« کــه پیامبــر اســام ب
ــر و  هدیــه می کــرد روشــن ترین مصــداق تکریــم دخت
بزرگداشــت جایــگاه دختــر در جامعه مســلمان باشــد. 
در جامعــه جاهلــی و مردســاالر شــبه جزیره عربســتان 
کــه زنــان را همــواره در خدمــت مــردان می خواســت و 
بــرای دختــران،  جایــگاه اجتماعــی چندانــی نمی دیــد، 
چنیــن رفتــاری از ســوی محمــد )ص( بســی عجیــب 

می نمــود و چــه بســا هنجارشــکنی آشــکاری به شــمار 
ــید  ــمندانه می کوش ــد )ص( هوش ــا محم ــد. ام می آم
ــه  ــران را ب ــان و دخت ــتین زن ــگاه راس ــش و جای ــا نق ت
ــبت  ــگان را نس ــد و هم ــزد کن ــه آن روزگار گوش جامع
گاه ســازد. بــه نظــر می رســد کــه مــا انســان ها  بــه آن آ
ــم و  ــه ایــن آموزه هــای آســمانی نیازمندی ــز ب امــروز نی
ــران  ــگاه دخت ــرای نهادینه ســازی جای ــد ب ــان بای همچن
ــر در  ــت روز دخت ــم. بزرگ داش ــاش کنی ــه ت در جامع
ــه  ــود حضــرت فاطمــه معصومــه )س( بهان ــو یادب پرت
بســیار خوبــی بــرای توجــه عمومــی جامعــه مســلمان 
بــه نعمــت حضــور دختــران در کانــون خانــواده و 
گســتره جامعــه اســت. در همیــن راســتا می تــوان 
شــعار زیبــای »فــدای دختــرم« را در تبلیغات رســانه ای 

فدای دخترم!
 

حجت االسالم دکرت حمید فاضل

پژوهشگر و مولف در حوزه سبک زندگی اسالمی
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ــت و  ــا اس ــار از معن ــعار سرش ــن ش ــترش داد. ای گس
شــعور مخاطــب را بــه صــورت جــدی برمی انگیــزد. 
ــه  ــا تکی ــوان اســتفاده کــرد و ب ــن فرصــت می ت از همی
ــه  ــه معصوم ــرت فاطم ــاز حض ــرت تاریخ س ــر هج ب
)س( بــر امــکان و ضــرورت حضــور اجتماعــِی ســالم 
زنــان و دختــران تأکیــد کــرد. ایــن رویکــرد ترویجــی 
متخاصــم  رویکــرد  دو  برابــر  در  را  مــا  می توانــد 
ــدن  ــی ش ــدگاه مصرف ــر دی ــد؛ اول در براب ــاری کن ی
ــای  ــل دیدگاه ه ــی؛ و دوم در مقاب ــگ غرب زن در فرهن
تنگ نظرانــه ای کــه نیمــی از جامعــه بشــری را از 

ــی دارد. ــی بازم ــاش و نقش آفرین ت
بــرای ایــن اقــدام نمادیــن، آن قــدر پشــتوانه معرفتــی و 
آموزه هــای نــاب آئینــی داریــم کــه مــا را از چنــگ زدن 
بــه گزارش هــای تاریخــی موهــوم یــا روایت هــای 
ضعیــف و نامعتبــر، بی نیــاز می کنــد. واقعیــت آن 
ــد  ــه کن ــیله را توجی ــد وس ــدف نمی توان ــه ه ــت ک اس
و چنــگ زدن بــه روایت هــای ضعیــف و نامعتبــر 
اگرچــه در کوتاه مــدت دارای کارکــرد مؤثــر اجتماعــی 
ــق کان اجتماعــی دارای  ــا در اف ــه نظــر می رســد ام ب
ــد  ــی خواه ــی و اجتماع ــوب معرفت ــای نامطل پیامده
ــان  ــی را آس ــه خرافه گرای ــه ب ــود، و روی آوری جامع ب
می کنــد و هزینــه اجتماعــی مقابلــه بــا آن را بــه شــدت 

افزایــش می دهــد. 
یکــی از روایت هایــی کــه چنــد ســالی اســت در 
ــد  ــه )س(، رون ــه معصوم ــت فاطم ــتای بزرگ داش راس
رو بــه رشــدی را در پذیــرش اجتماعــی طــی می کنــد 
ــام  ــه ام ــا« ب ــا أبوه ــارت »فداه ــاب عب ــت انتس روای

ــه  ــاب ب ــی خط ــه گوی ــت ک ــم )ع( اس ــی کاظ موس

ــت.  ــرده اس ــان ک ــه )س( بی ــه معصوم ــرش فاطم دخت
ــه  ــاب ب ــام خط ــی اس ــر گرام ــارت از پیامب ــن عب ای
ــت و در  ــده اس ــان ش ــرا )س( بی ــه زه ــرش فاطم دخت
ــده  ــر ش ــز ذک ــددی نی ــر و متع ــی معتب ــع روای جوام
ــم )ع(  ــی کاظ ــام موس ــه ام ــاب آن ب ــا انتس ــت؛ ام اس
اگرچــه در ایــن روزگار بســیار شــایع اســت امــا عمومــا 
ــود  ــده می ش ــر بازگردان ــیعی معاص ــم ش ــک عال ــه ی ب
کــه او خــود ایــن روایــت را از کتابــی خطــی بــا عنــوان 
»کشــف اللئالــی« مربــوط بــه ســده نهــم هجــری نقل 
ــگاری  ــه تاریخ ن ــوط ب ــی های مرب ــت. بررس ــرده اس ک
ــد.  ــتر از آن راه نمی ده ــی پیش ــه زمان ــا را ب ــت، م روای
ــام اخاقــی  روشــن اســت کــه مضمــون روایــت و پی

ــراب  ــی اش ــر، و روش تربیت ــم دخت ــر تکری ــی ب آن مبن
ــورد  ــی م ــای اجتماع ــام و کارکرده ــن پی ــده در ای ش
ــا آموزه هــای اســامی  انتظــار از ایــن پیــام، همگــی ب
کامــا ســازگار اســت؛ اما هیــچ ضــرورت و مصلحتی 
ایجــاب نمی کنــد کــه بــرای یــک کارکــرد شــناختی و 
ــناخته  ــای ناش ــان روایت ه ــه دام ــت ب ــی دس معرفت
شــویم. بــه ویــژه در ایــن وضعیــت کــه مــا روایت های 
بدیــل و اصیــل هــم در اختیــار داریــم کــه از بســندگی 

ــتند.  ــوردار هس الزم برخ
ــا از  ــن زمــان حاضــر، م ــم کــه در همی فرامــوش نکنی
پیامدهــای یکــی از همیــن کژفهمی هــا در حــوزه 
خاطــر  بــه  و  می بریــم  رنــج  آئینــی  آموزه هــای 
بــا  یــا فهــم ســازگار  آموزه هــای دیــن  بدفهمــی 
ــاره  ــه اجتماعــی ســنگینی را درب امیــال و غرایــز، هزین
ــن  ــا چنی ــم. یقین ــل می کنی ــی تحم ــای ناموس قتل ه
و  نامــوس  از  ناصوابــی  و  افراطــی  برداشــت های 
ــه اســت بلکــه در  ــی شــکل نگرفت ــرت و ... ناگهان غی
ــردی  ــان رویک ــده از هم ــی، برآم ــد زمان ــک فرآین ی
اســت کــه هــر آمــوزه نامعتبــر یــا روایــت ضعیفــی را به 
ــت  ــه خدم ــی آن ب ــدت اجتماع ــرد کوتاه م ــل کارک دلی
ــا  ــرای م ــی ب ــخ تاریخ ــه تل ــن تجرب ــرد. همی می گی
ــر  ــه در براب ــی آینده نگران ــا نگاه ــا ب ــت ت ــی اس کاف
ــه  ــا تکی ــم و ب ــتادگی کنی ــت ایس ــای نادرس رویکرده
ــی، جامعــه اســامی را از  ــر آموزه هــای راســتین آئین ب

غلتیــدن در ورطــه گره هــای شــناختی بازداریــم.

فدای دخرم!
 
حجت االسالم دکرت فاضل
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ــه معنــی خبــر شــادی آوری اســت  درلغت،بشــارت ب
ــد و در  ــی رس ــی م ــه کس ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــه ب ک
ــی  ــک بارمعنای ــی ش ــژده می گویند.ب ــه آن م ــی ب فارس
مثبــت برایــن واژه غالــب اســت بــا آنکــه گاهــی 
ــارت  ــده و بش ــر داده ش ــز خب ــخت ترین ها نی ــه س ب
ــرهم  ــده است،همچون:«فبش ــاده ش ــوان نه ــرآن عن ب
بعــذاب الیم«.ایــن خبرمســرت بخــش جســم انســان 
را بــه ســرور درآورده و آثــار آن در چهــره بشــر نمایــان 
می گــردد و چــه زیباســت بشــارتی کــه از ســوی 
خالــق هســتی بــه بشــر فــرا رســد و انســان جزئــی از 

ــد.  ــات« باش ــوا الصالح ــوا و عمل ــرالذین آمن »بش
ایــن ســرور و مســرت مــی توانــد ناشــی از نعــم دنیایی 
ــا وعــده نعمت هــای اخــروی باشــد،که نخســتین  و ی

ــه  ــی ب ــت و دوم ــل درک اس ــه قاب ــواس پنجگان ــه ح ب
ــه غیــب میســر. نعمت هــای  ــی و اعتقــاد ب ایمــان قلب
دنیایــی را چگونــه تعریــف کنیم؟احســان و خوشــی و 
مــال و روزی معانــی در لغــت فارســی برای آن هســتند 
امــا در زبــان عربــی نعمــت را نخســتین معنی آســایش 
و خیراســت. از نعمــت بــزرگ حیــات و ســامتی 
ــی و  ــکونت. از خوردن ــل س ــب و مح ــا مرک ــه ت گرفت
ــک  ــی. از ت ــی جمع ــواده و زندگ ــا خان ــامیدنی ها ت آش
ــاران و  ــاد و ب ــک و ب ــد و اش ــا لبخن ــا ت ــس ه ــک نف ت
ــای  ــه دیدنی ه ــه هم ــه هم ــاه. خاص ــید و م خورش
ــه  ــه ن ــتند ک ــی هس ــم اله ــیدنی های آن نع ــا و چش دنی
ــای  ــدرت احص ــه ق ــت و ن ــا هس ــکر برآن ه ــوان ش ت
ــی  ــایش آدم ــرای آس ــه ب ــه هم ــب آنک ــا و جال آن ه

آفریــده شــده اند. 
ــتان های  ــه از داس ــود دارد ک ــی وج ــم آیات ــرآن کری درق
تلخــی در طــول تاریــخ پــرده کنــار زده و انســان را بــه 
ــرت  ــا عب ــد ت ــرا می خوان ــه ف ــل در قضی ــر و تام تدب
ــدوزی از آن،  ــه ان ــده و تجرب ــراغ راه آین ــته، چ از گذش
ــن  ــی از ای ــد. یک ــری باش ــات بش ــداوم حی ــه ت برنام
ــه اســت  ــع در ســوره نحــل مــورد اشــاره قرارگرفت وقای
آنجــا کــه حضــرت بــاری تعالــی ســخن از بشــارتی به 
میــان مــی آورد کــه عکــس العمــل متفــاوت و خــاف 
ــی  ــه عذاب ــارت ب ــا بش ــت. آی ــارآورده اس ــه ب ــی ب عرف
بــوده کــه واکنــش بــه آن چنیــن عجیــب قلمــداد شــده 
ــا آنکــه شــنونده الیــق و قابــل برایــن بشــارت نبــوده  ی

ــت؟ اس

ینت زندگی  ین ز ارزنده تر
 

جواد عبدل زاده

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
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ــنونده  ــورت ش ــه ص ــن دو آی ــده در ای ــارت ذکرش بش
ــرور و  ــت س ــه حال ــه ب ــی ن ــته ول ــر وا داش ــه تغیی را ب
شــادی، بلکــه آن را ســیاه نمــوده اســت. درون او را بــه 
تحــرک واداشــته، ولــی نــه بــه جنبــش و تحرکــی رشــد 
آفریــن، بلکــه بــه خشــم و عصبیــت. او را دربیــن جمع 
معــروف ســاخته، ولــی نــه بــه تبریــک و تهنیــت، بلکه 
بــه فــرار از قــوم و قبیلــه و پنهــان شــدن از چشــم ها. و 
ــرای صعــود بلکــه  ــه ب ــو واداشــته ولــی ن ــه تکاپ او را ب

بــرای ســقوط در چــاه خفــت یــا خــاک تعصــب.
چــه عجیــب اســت تامــل و تدبــر در دوآیــه 58 و 59 
ســوره نحــل کــه بشــارتی، چنیــن صاحــب خبــری را 
ــراو زهرکــرده  ــده و متاســفانه شــهد را ب ــه افکن ــه ولول ب
ــنونده آن؟  ــا از ش ــت ی ــکل از خبراس ــا مش ــت. آی اس
قــرآن قضــاوت را نخســت بــه عقــول بشــری ســپرده و 

ــون«.  ــاء مایحکم ــد:«اال س ــان آن می فرمای در پای
خبــردر ایــن آیــات، خبــر مســرت بخــش تولــد 
نــوزادی اســت کــه طبعــا مایــه شــادی و نشــاط جســم 
و روح آدمــی اســت چــه بســیار انســان ها کــه در 
ــه  ــر ب ــارتی عم ــن بش ــرت چنی ــخ در حس ــول تاری ط
ســر رســانیده اند. حتــی انبیــای الهــی نیــز در حســرت 
ایــن چنیــن خبــر مســرت بخشــی بــا تضــرع و اضطرار 
بارهــا و بارهــا درب رحمــت الهــی را کوفتــه و از 
ــه  ــده اند ک ــزرگ ش ــت ب ــن نعم ــان ای ــد خواه خداون

ــت. ــوده اس ــرآمدآن ها ب ــی، س ــم نب ابراهی
ــا مســرت بخــش اســت امــا آنچــه بشــارت  ــر ذات خب
را بــه بشــارتی ناگــوار و تلــخ بــدل کــرده، بشــارت بــه 
تولــد دختــر نازدانــه ای اســت کــه نعمتــی اســت بــی 
بدیــل و شــکر آن الزم،لیکــن شــنونده جاهــل و غافــل 

ــه  ــدرت عاقل ــی ق ــط و تعطیل ــه های غل از روی اندیش
ــد.  ــود می دان ــرای خ ــوار ب ــری ناگ ــش آن را خب خوی
ــژده  ــان م ــی ش ــه یک ــون ب ــد: »و چ ــرآن می فرمای ق
خشــمگین  و  می شــود  روی  ســیه  دهنــد،  دختــر 
ــود  ــان می ش ــردم پنه ــژده از م ــن م ــرم ای ــردد-از ش گ
آیــا بــا خــواری نگاهــش مــی دارد یــا در خــاک نهانــش 

ــد«.  ــد داوری می کنن ــه ب ــید ک گاه باش ــد؟ آ کن
ــای  ــه از نعمت ه ــت ک ــرکانی اس ــواالت مش ــن اح ای
اســت،  کــرده  شــان  روزی  خداونــد  کــه  الهــی 
ــرار  ــهم ق ــد، س ــعوری ندارن ــچ ش ــه هی ــان ک ــرای بت ب
ــب  ــدا را صاح ــه خ ــرکانی ک ــان مش ــد. هم می دهن
ــاب  ــرآن در ب ــح ق ــات صری ــد و آی ــی می دانن دختران
ــخره  ــه س ــد را ب ــودن خداون ــم یولد«ب ــد و ل ــم یل »ل
ــت  ــب نعم ــود صاح ــه خ ــی ک ــن وقت ــد. لیک می گیرن

عظیمــی چــون فرزنــد دختــر می شــوند، از روی 
ــا  ــود را مبت ــم خ ــت عظی ــه نقم ــی، ب ــل و نادان جه
اســت.  نبــوده  مشــکلی  را  بشــارت  می پندارنــد. 
بی شــک الیــق مژدگانــی اســت بشــیر ایــن خبــر. امــا 
شــنونده را عقــل کوتــه دنیــوی فراگرفتــه و جهــل بــر او 

ــت.  ــب اس غال
ــا دختــری کــه نقــش اقتصــادی نداشــته و  چــه کنــد ب
ــگ  ــود. درجن ــداد می ش ــرد قلم ــی ف ــر زندگ ــاری ب ب
قــادر بــه جنگیــدن نبــوده و در صــورت اســارت، مایــه 
دلنگرانــی و آبروریــزی خواهــد شــد. از شــوهر دادنــش 
ــه آن  ــه ب ــته و در جامع ــرس داش ــل ت ــایر قبای ــه س ب
فــال بــد زده و آن را عاملــی بــرای نــزول بــا و نکبــت 
می داننــد. کوتــه فکــری و خرافــه گرایــه در ایــن جنــس 
از انســان ها باعــث تعطیلــی عقــل و تقلیــد کورکورانــه 
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ــرار  ــه ق ــگاه آنک ــردد. آن ــط می گ ــیوه غل ــم و ش از رس
بــوده زندگــی ســاز باشــد بــه دســت خویــش موجودی 
ــط  ــی غل ــغ فرهنگ ــه تی ــات را ب ــب حی ــی و صاح ح
ــون  ــر، مدف ــرده پذی ــاک م ــرده و در زیرخ ــی ک قربان
می ســازد. اف بــر ایــن انســان کــه »کاالنعــام بــل هــم 
اضــل« کــه هیــچ حیوانــی چنیــن جهالــت و ظلمــی را 

ــی دارد.  ــش روا نم برخوی
آیــا فقــط در عربســتان قبــل از اســام چنیــن رفتارهایی 
ــت،  ــل دوران ــخ تمــدن وی ــاب تاری رخ می نمــوده؟ کت
ــه  ــباهتی ب ــچ ش ــه هی ــد ک ــخن می گوی ــواردی س از م
تمــدن ندارنــد. از خــوردن دختــران از روی گرســنگی 
در اســترالیا، خریــد و فــروش زنــان در یونــان بــه ظاهــر 
ــر  ــرگ همس ــد از م ــوزکردن زن بع ــده س ــدن، زن متم
درهنــد، دخترکشــی حتــی در حــد ســن بلــوغ در قبایل 
هنــد از تــرس بی شــوهر مانــدن و یــا فقــر، قتــل زنــان 
حاملــه بــرای قربانــی کــردن در نــزد خدایــان هندوهــا 
و یــا تســلیت گویــی بــه زنانــی کــه بــه دختــر حاملــه 
بــودن در چیــن. اینهــا کدامیــک نشــان از تمــدن دارنــد 

کــه در تاریــخ تمــدن بشــریت مذکورنــد!؟
درتاریــخ یهودیــان و مســیحیان نیــز نشــانه های فراوانی 
از تحقیــر دختــران، عــدم وجــود جایــگاه اجتماعــی و 
حتــی خانوادگــی بــرای دختــران، انــواع احکام شــرعی 
خودســاخته و تحریفــی در بــاب جنــس مونــث، 
و سواســتفاده های  قشــر  ایــن  از  ابــزاری  اســتفاده 
فــراوان بــه بهانه هــای بــه ظاهــر مقــدس از ایــن جنــس 
لطیــف مخلــوق الهــی بــه چشــم می خــورد کــه هــم 
اکنــون نیــز در فرهنــگ شــعبات گوناگــون ایــن آیین هــا 

ــان موجوداســت. همچن

ظهــور اســام در بیــن عــرب جاهلــی کــه بــه ظاهــر 
نــام آوران عرصــه ادب بودنــد، لیکــن از باطــن و 
ــکلی و  ــرات ش ــی، تغیی ــا ته ــح کام ــوای صحی محت
ســاختاری اساســی در جهــان عــرب برپانمــود. از بیــن 
ــه  ــی از جمل ــند و خراف ــت و ناپس ــادات زش ــردن ع ب
ــود. چــه در اصــول  اساســی ترین آموزه هــای اســام ب
عقایــد بــوده باشــد کــه اســام بــا دیــن تقلیــدی و آبــاء 
و اجــدادی مخالفــت و یکتــا پرســتی تحقیقی را شــعار 
خــود ســاخت. و چــه در اخــاق بــوده باشــد کــه نبــی 
مملــو از محســنات را، رســول خویــش برقومــی عقــب 
ــل  ــرای تکمی ــه ب ــرارداد ک ــت ق ــهوت پرس ــاده و ش افت
ــد.  ــل گردی ــراوان متحم ــات ف ــاق زحم ــم اخ و تتمی
ــی  ــی و زندگ ــار اجتماع ــردار و رفت ــه ک ــه در عرص وچ
شــخصی بــوده باشــدکه از خــوراک و پوشــاک، تــا نوع 
رعایــت بهداشــت و آداب اجتماعــی را بــه کل متحــول 

نمــود.
ــاب متوقــف کــردن بی فرهنگــی  خــدای رحمــان در ب
بــه نــام وئــاد )زنــده بــه گورکــردن دختــران( در عــرب 
ــی  ــه نب ــرآن ب ــتورات الزم را در ق ــام دس ــل از اس قب
الرحمــت خویــش نــازل فرمــود. نخســت آنکه اســام 
ــای  ــر بت ه ــا دیگ ــکاند ت ــتی را خش ــت پرس ــه ب ریش
ســنگی و چوبــی و انســان تــراش، نیازمنــد قربانــی آن 
هــم از نــوع انســان حــی و صاحــب حیــات نباشــند. 
دوم مــردان کــه رب البیــت خویــش بودنــد را از اختیــار 
نابــود کــردن فرزنــدان خــود محــروم کــرده و آن هــا را به 
حکــم قتــل محکوم کــرد کــه »واذا المــووده الســئلت-
بــای ذنــب قتلــت«. ســوم در آیاتــی از قــرآن بــه 
صراحــت فرزنــد کشــی را ممنــوع نمود،کــه هیچکــس 

و  	 یهودـیـان  فراوانــی  درتاریــخ  نشــانه های  نیــز  مســیحیان 
وجــود  عــدم  دـخـران،  تحقیــر  از 
خانوادگــی  حتــی  و  اجتماعــی  جایــگاه 
ـشـرعی  احــکام  اـنـواع  دـخـران،  ـبـرای 
خودســاخته و تحریفــی در بــاب جنــس 
مونــث، اســتفاده اـبـزاری از ایــن قشــر و 
بهانه ـهـای  بــه  ـفـراوان  سواســتفاده های 
بــه ظاهــر مقــدس از ایــن جنــس لطیــف 
مخلوق الهی به چشم می خورد که هم 
اکنون نیز در فرهنگ شعبات گوناگون 
موجوداســت. همچـنـان  آیین هــا  ایــن 
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ــی  ــه دخترکش ــت ب ــی دستی،دس ــر و ته ــه فق ــه بهان ب
ــدان  ــراء می فرماید:«فرزن ــوره اس ــه 31 س ــد. درآی نزنن
خــود را از بیــم تهــی دســتی مکشــید. مــا هــم شــما را 
ــای  ــان خط ــان را. کشتنش ــم ایش ــم و ه روزی می دهی
بزرگــی اســت.« و درآیــه 151 ســوره انعــام نیــز آنــگاه 
ــرک  ــدم ش ــت و ع ــات می پرداخ ــان محرم ــه بی ــه ب ک
را اولیــن آن هــا قــرارداده بــود و فرمــوده« از بیــم تهــی 
دســتی فرزنــدان خــود را مکشــید مــا بــه شــما و ایشــان 

می دهیــم.« روزی 
ــای  ــه قلب ه ــی ک ــذار اله ــر از کام تاثیرگ ــه اکب الل
ســنگ شــده عــرب قبــل از اســام را بــه نرمی کشــانده 
ــر از  ــه 13 نف ــی ک ــی کس ــخ حت ــهادت تاری ــه ش و ب
فرزنــدان دختــر خــود را بــه دســت خویــش زنــده بــه 
ــام  ــارف اس ــه مع ــنایی ب ــد از آش ــود، بع ــرده ب گورک
ــش از  ــو و بخش ــب عف ــوده و طل ــه نم ــدی، توب محم
معاصــی خــود از پیشــگاه خــدا و نبــی خاتــم نمــود.

از ســوی دیگــر در قــرآن کریــم بــرای ازدواج دختــران 
قوانینــی وضــع گردیــده اســت کــه جلــوی بی بندبــاری 
مــردان بوالهــوس را گرفتــه و شــان و منزلــت ایــن 
ــته ها و  ــه گذش ــش از هم ــی را بی ــف اله ــوق لطی مخل
بیــش از همــه ادیــان پــاس مــی دارد. ایــن شــرایط حتی 
در بــاب کنیــزکان نیــز مایــه آزادگــی جســمی و روحــی 
بیشــتر آن هــا گردیــد. توبیــخ شــدید زنــا و سواســتفاده 
از دختــران نیــز از احــکام ژرف الهــی در قــرآن اســت 
کــه بســیاری از قواعــد برپایــه قــدرت و ظلــم و اجبــار 
را نابودســاخته و انســان ها را بــر پایــه عــزت و اختیــار 
و اعتمــاد همنشــین همدیگــر ســاخت. باالتــر از همــه 
ایــن مــوارد اهمیــت واالیــی اســت کــه قــرآن و ســنت 

اســامی بــه جنــس زن قائــل شــده و انســان را ازحیــث 
خلقــت و تکلیــف دارای تفــاوت، ولــی از جهــت شــان 
و منزلــت مســاوی و برتــری را بــر اصــل تقــوا اســتوار 

دانســته اســت.
مکمــل شــدن زن بــرای مــرد در گام ازدواج نیــز از 
آیــات الهــی شــمرده شــده و دختــر بــرای پســر و پســر 
ــه  ــده اند و ب ــرارداده ش ــش ق ــه آرام ــر، مای ــرای دخت ب
ــن شــده و همچــون  ــن هــم مزی مــودت و رحمــت بی
لبــاس، مایــه زینــت و هــم مایــه پوشــش نقایــص هــم 
ــن  ــه دی ــن ک ــر از ای ــزی باالت ــه چی ــد. چ ــه ان قرارگرفت
اســام نــگاه ابــزاری بــه زن را از بیــن بــرده و جایگاهی 

واال بــرای آن هــم ارز و هــم شــان مــرد و حتــی باالتــر 
از آن را برایــش تعریــف کــرده اســت.

ســنت نبــوی و هدایــت امامــان نیــز همگی بــا تاکید بر 
فرهنــگ واالی اســامی در بــاب حفــظ شــان فرزنــدان 
ــن  ــلمین و مومنی ــرای مس ــو ب ــخ الگ ــث در تاری مون
ــه  ــرام ب ــر، احت ــدان دخت ــام فرزن ــم مق ــد. تکری بوده ان
دختــران و زنــان، پاسداشــت جنــس لطیــف و روحیــه 
اجتماعــی  اخــاق  و  احــکام  در  بانــوان  ظریــف 
اســامی، تطابــق احــکام اســامی با شــرایط جســمی 
ــه  ــزل ب ــوان در من ــگاه واالی بان ــف جای ــوان، تعری بان
عنــوان مدیرخانــه، تعییــن حجــاب بــه عنــوان حصنــی 

زن  	 از  مکمــل شــدن  نیــز  ازدواج  گام  در  مــرد  ـبـرای 
آیــات الهــی شــمرده شــده و دخــر 
دخــر،  ـبـرای  پســر  و  پســر  ـبـرای 
مایــه آرامــش ـقـرارداده شــده اند و 
به مودت و رحمت بین هم مزین 
مایــه  لبــاس،  همچــون  و  شــده 
زینت و هم مایه پوشش نقایص 
چیــزی  چــه  انــد.  قرارگرفتــه  هــم 
باالتــر از ایــن کــه دیــن اســالم نــگاه 
و  بــرده  بیــن  از  را  زن  بــه  اـبـزاری 
جایگاهــی واال ـبـرای آن هــم ارز و 
هــم شــان مــرد و حتــی باالتــر از آن 
اســت. کــرده  تعریــف  برایــش  را 

ارزنده ترین زینت 
زندگی
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ــاه آلــود نامحرمــان  مســتحکم در مقابــل چشــمان گن
و بیــان رســوم فراتــر از قانــون در بــاب ازدواج و تامیــن 
ــوهر و  ــه ش ــان در خان ــرای زن ــاز ب ــورد نی ــرایط م ش
ــوق زن در  ــن حق ــاب تامی ــراوان در ب ــخت گیری ف س
بحــث مشــکات خانوادگــی و طــاق، همــه و همــه 
تــاش ســنت نبــوی اســت جهــت جانمایــی صحیــح 
جایــگاه منزلتــی دختــران و زنــان مســلمان در جامعــه 
اســامی از خانــه پــدر گرفتــه تــا منــزل شــوهر و جــای 

جــای جامعــه. 
در کنــار همــه ایــن مــوارد اضافــه کنیــد این اصــل مهم 
ــن فرســتاده  ــوان آخری ــه عن ــم ب ــی خات را کــه نســل نب
ــی  ــر اعطای ــوان کوث ــه عن ــه« ب ــی از طریق،»فاطم اله
الهــی تــداوم یافتــه و چهــره درخشــان اخــاق و کــردار 

ــه  ــق ن ــا سرمش ــا قرن ه ــی ت ــت نب ــه بن ــار فاطم و رفت
ــت و  ــوده و هس ــز ب ــرد نی ــردان م ــه م ــان، ک ــا زن تنه
خواهــد بــود و ایــن دردانــه هســتی چنــان جایگاهــی 
در تاریــخ قرآنــی و اســامی دارد که حســرت بســیاری 
از بــزرگ  مــردان تاریــخ را بــه همــراه داشــته و جالــب 
آنکــه سرمشــق همــه امــت امامــان هســتند و سرمشــق 
و الگــوی امامــان، فاطمــه بنــت نبی. و اســام همچون 
فاطمــه ای را چنــان تکریمــی نمــوده اســت کــه مریــم 
مســیحیت و آســیه قــوم موســی و حــوای آدم ابوالبشــر 
ــد  ــرت بای ــم حس ــه چش ــی ب ــن جایگاه ــه چنی ــم ب ه

نگریســته و غبطــه بــه چنیــن اکرامــی بخورنــد. 
اســام دیــن تکریــم انســانیت اســت. ایــن تکریــم نــه 
ــودن را تحمــل  ــر ب ــل دخت ــه دلی ــه گورکــردن ب ــده ب زن

ــه  ــی ب ــی و تحمیل ــای تحکیم ــه رفتاره ــد و ن می کن
ــزد  ــر و پســر در ن ــه جنســیت. دخت ــه بهان ــران را ب دخت
ــه  ــتند و آنک ــان هس ــی یکس ــب منزلت ــام صاح اس
ــاده  ــر پانه ــی زی ــه و دلیل ــر بهان ــه ه ــت را ب ــن منزل ای
و جایــگاه یکــی را بردیگــری در باطــن یــا ظاهــر 
ــزا  ــارج و الزم الج ــیرعدل خ ــد، از مس ــر نمای افزون ت

می باشــد.
ــه  ــرش ب ــوع نگ ــی در ن ــر اساس ــام تغیی ــور اس ظه
ــری کــه هــم نســبت  ــث بوجــود آورد تغیی جنــس مون
ــع،  ــرف جوام ــه ع ــبت ب ــم نس ــته و ه ــان گذش ــه ادی ب
تحولــی شــگرف در جهــت قدردانــی از منزلــت 
انســانی بــود. لیکــن در گــذر زمــان همیشــه خطاهایی 
هســت کــه ایــن مقــام واال را تنــزل داده و بــه نــام دیــن 
و مذهــب بــرآن مهــر ســکوت می فشــارند درحالیکــه 
ــا  ــوع نگرش ه ــن ن ــف ای ــن مخال ــم دی ــان عل صاحب
بــوده و هســتند. بــه عنــوان مثــال در روایــت آمــده کــه 
ــام  ــود. ام ــت ب ــدیدا  ناراح ــن ش ــی از مومنی روزی یک
صــادق)ع( علــت ناراحتــی اش را پرســید. گفــت: 
فرزنــدی برایــم بــه دنیــا آمــده که دوســت داشــتم پســر 
ــه عتــاب نســبت  باشــد ولــی دختراســت. حضــرت ب
بــه ناراحتــی اش فرمــود: بــار او بــردوش زمیــن اســت 
ــو را  ــر ت ــی او عم ــه زندگ ــدا. ن ــده خ ــش برعه و رزق
ــن از  ــورد. آن موم ــو می خ ــه از روزی ت ــد و ن می کاه
ــره اش  ــادمانی در چه ــمان و ش ــش  پیش ــت خوی غفل
ــاید  ــام ش ــد از اس ــخ بع ــول تاری ــد. در ط ــان ش نمای
زنــده بــه گــور کــردن دختــران از روی جهــل و نادانــی 
و تعصــب کورکورانــه متوقــف شــده باشــد، امــا بــوده و 
هســتند افــرادی کــه دارای بینشــی غلــط و ترجیح پســر 

عـنـوان آخریــن فرســتاده الهــی از   نســل نبــی خاتــم بــه  	
طریق،»فاطمــه« بــه عـنـوان کوثــر 
و  یافتــه  تــداوم  الهــی  اعطایــی 
چهره درخشان اخالق و کردار  و 
رفتــار فاطمــه بنــت نبــی تــا قرن هــا 
کــه  زـنـان،  تنهــا  نــه  سرمشــق 
مــردان مــرد نیــز بــوده و هســت و 
خواهــد بــود و ایــن دردانــه هســتی 
چـنـان جایگاهــی در تاریــخ قرآنــی 
حـسـرت  کــه  دارد  اســالمی  و 
بســیاری از بــزرگ  مــردان تاریــخ را 

اســت. داشــته  هـمـراه  بــه 
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ــر دختــر و شــکل گیــری تبیــض هســتند. نگاه هــای  ب
ــران  ــت دخت ــگاری منزل ــف ان ــون ضعی ــی همچ غلط
ــر  ــه بدت ــع )ن ــایر جوام ــل س ــامی مث ــه اس در جامع
بلکــه خیلــی کمتــر از آن هــا( وجــود دارد. و ایــن نــگاه 
ــه و تعمیــق  باعــث رخــداد اشــکاالت تربیتــی در خان
ایــن نــگاه در بیــن کل اعضــای خانــه می شــود. حتمــا 
ــه  ــرون خان ــه و بی ــر در خان ــر از دخت ــرد پس ــه کارک ک
ــه  ــته ب ــورد وابس ــن م ــت و ای ــاوت اس ــم متف و... ازه
توانایی هــای ذاتــی ایــن دو جنــس مختلــف اســت. و 
ــه صــورت کلــی در  چــه بســیار امــوری کــه پســران ب
آن محرومنــد هرچــه تــاش نیــز چاشــنی کار نماینــد، 
پیــش  را همپــای دختــران  آن  از  نمی تواننــد ذره ای 
ــگاه ترجیحــی همیشــه مشــکل ســاز و  ــا ن ــد. ام بیاین

ــن اســت. مشــکل آفری
هنــوز هــم جوامــع دچــار ازدواج قولــی و رســمی 
قــراردادی پــدران هســتند. هنــوز هــم کــودک همســری 
ناشــی از درد مالــی در جوامــع وجــود دارد. هنــوز هــم 
زنــان ماخــوذ بــه حیــا و حفــظ خانــواده، درد آزارهــای 
جســمانی مــردان را درگلــو فشــرده و بــه قیمــت اذیــت 
خویــش، حفــظ آبــرو می نماینــد، هنــوز هــم تعریــف 
درســت و کاربــردی از وضــع اقتصــادی زنــان خانه دار 
وجــود نــدارد، هنــوز هــم تــداوم نســل در جنــس مذکر 
ــن کشــی های  ــن طــرز فکــر باعــث جنی محــدود و ای
ــم کاری  ــر ک ــه خاط ــد ب ــا نبای ــود، ام ــراوان می ش ف
ــگاه  ــه جای ــل ب ــرای نی ــاش ب ــق و ت ــش در تحقی خوی
ــط  ــار تفری ــام، دچ ــر اس ــورد نظ ــتی م ــوب زیس مطل
شــده و بــه بهانــه دفــاع از حقــوق جنــس مونــث، پــای 
ــوان  ــه عن ــی ب ــاده و اصول ــر نه ــرعی فرات ــدود ش از ح

ــوان او  ــد ت ــه در ح ــه ن ــود ک ــف نم ــوق زن تعری حق
باشــد و نــه بــه صــاح او. حقوقــی کــه غــرب مدعــی 
آن، خــود هیــچ عنایتــی بــه اجرایــی شــدنش نداشــته و 
ــد  ــزاری اســتفاده می کن ــوان اب ــه عن ــوز هــم از زن ب هن
کــه شــاید الزم باشــد برایــش بــه ظاهــر حقوقــی تعیین 
و از آن دفاعــی ظاهــری کــرد، تــا بــه مقصــود اصلــی 

کــه همانــا اســتعمار زنــان اســت رســید. 
ــن عدالــت اســت و  خاصــه ســخن آنکــه اســام دی
مجریــان آن نیــز بایســتی عــادل باشــند. یکــی از ایــن 
مجریــان اصلــی اســام، پــدر و مــادر می باشــند کــه 
ــف  ــا و لط ــدای بی همت ــی از خ ــدد طلب ــوکل و م ــا ت ب
ــوند  ــی می ش ــب فرزندان ــن صاح ــن الخالقی آن احس
ــاری  ــا ج ــن آن ه ــت را دربی ــل عدال ــتی اص ــه بایس ک
نماینــد و عــدل چیــزی نیســت جــز قــراردادن هرچیزی 

در موضــع خــودش. وظیفــه پــدر و مــادر در وهلــه اول 
کســب شــناخت و معرفــت از مواضــع اســت تــا بتوانند 
عــدل را رعایــت نمــوده و نســبت بــه موقعیــت هــر یــک 
ــکام و  ــرای اح ــش مجــری مناســبی ب ــدان خوی از فرزن

قوانیــن اســام باشــند.
ــدان  ــه 46 ســوره کهــف، فرزن ــه فرمایــش قــرآن در آی ب
ــام  ــوده ام ــه فرم ــتند و ب ــوی هس ــات دنی ــت حی زین
ســجاد)ع( جزئــی از وجــود والدیــن هســتند کــه خوبی 
و بدی هایشــان بــه پــدر و مــادر نســبت داده خواهدشــد 
وحســن تربیــت او و هدایــت بــه ســوی خداشناســی و 
ــت  ــد. بهتراس ــن می باش ــف والدی ــتی از وظای خداپرس
مراقــب بــا ارزش تریــن زینــت زیــورآالت دنیــوی 
خویــش باشــیم، تــا در آخــرت مایــه احســان الهــی بــه 

ــاری تعالــی. ــه باعــث عقوبــت ب ماگردنــد، ن

ارزنده ترین زینت 
زندگی
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