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شماره شانزدهم - خرداد 1400

مناظرات انتخابات را دیدیم، و چه بسیار به دولت کشور 
ایران و حاکمیت ملیش توهین شد.

سرداری که می گوید که به اقوام ایران ستم شده و باید 
از تمامی آن ها در کابینه دولت حضور داشته باشد، در 
هر استانی مدرسه ی تربیت زمامداران آینده بنا کنند، و 

دیگری که می گوید: بگذارند طبیعی زندگی کنند و ....
نخست اینکه تاریخچه نظام جمهوری اسالمی را بررسی 
که کنیم می بینیم این مورد موردی است که به هیچ 
روی در جمهوری اسالمی رخ نداده. مگر جز این بوده که 
مسئولینی از ترک و لر و عرب و گیلک و ... در جای جای 
ساختار نظام حضور داشته اند؟ خود این آقایان که اینگونه 
می گویند خود لر و ترک هستند. به دولت روحانی هر 

ایرادی بتوان گرفت، این مورد حرفی کامال کذب است. 
در مورد طبیعی زیستن نیز باید گفت چه تفاوتی بین 
سبک زندگی مردمی که فارس خوانده می شوند و ترکان 
کشور وجود دارد؟ آیا جز این است که گذاشته اند زبان 
محلی در کنار زبان فارسی تدریس شوند؟ همین دوران 
می بینم ارامنه در کنار زبان فارسی زبان ارمنی را برای 
مطالعه دارند. این سیستم کشورهایی است که آقایان نیز 
آنان را الگوی خود قرار داده اند. رسانه های ترکی و کردی 

و عربی هم در این کشور وجود دارند. 
این است که سخنانی می شنویم که نه تنها دغدغه امروز 
ایران نیستند بلکه نشانگر رسیدن به آن اتفاق خطرآمیز 
می باشند. ابتدائا پزشکیان ها را داشتیم که در آن سطح 
هیچ علقه ای به ملت ایران ندارند و فقط خود را ترک 
می شناسند و اکنون مهرعلیزاده ها ظهور کرده اند آن هم 
در این سطح و با عبور از فیلتر شورای نگهبان... وای به 

حال ایرانمان!

بــــــسـم
 الــلــــــه
 الرحــمن
الرحـــیم
بنام پروردگار ایرانزمین

در قرآن کریم آیه ای که با صراحت، نفی کند ریاست جمهوری یک زن را نداریم،
در روایات داریم، دالیلی که در روایات آورده می شود که زن نمی تواند زمام دار یا رئیس جمهور زن باشد... برای من این دالیل کافی نیست ... هیچوقت کافی نبوده.

شهید آیت اهلل دکتر بهشتی )ره(

زن جوان در تظاهرات ضد )محمدرضا( شاه.
عباس بهاری



مدنــی  »نهادهــای 
تشــکل هایی هســتند کــه 
ــتقیم  ــت مس ــارغ از فعالی ف
سیاســی، در ابعــاد سیاســی، 
و  اجتماعــی  فرهنگــی، 
ــته  ــت داش ــادی فعالی اقتص
و واســطة میــان مــردم و 
ــد«1 نهادهــا، مؤسســات،  دولت ان

1( قبــادی، خســرو، »تعییــن و اولویــت بنــدی 
بــر  مدنــی  نهادهــای  نقــش  شــاخص های 
کارآمــدی دولــت«، پژوهــش سیاســت نظــری، 

تشــکل های  و  انجمن هــا 
جملــة  از  مدنــی  و  خصوصــی 
نهادهــا  ایــن  می باشــند.  آنهــا 
ــتند  ــت هس ــرد و دول ــی ف میانج
ــرات  ــتون فق ــه س ــه مثاب ــه ب ک
محســوب  سیاســی2  جامعــة 
ــاد  ــود نه ــدون وج ــد. ب می گردن

شماره 25، بهار و تابستان 1398، ص 208.
ــی،  ــد آقای ــین، آقامحم ــی، حس ــت اله 2( رحم
ــت  ــه دول ــه ب ــت مطلق ــذار از دول ــان، گ احس
مشــروطه، تهــران، خرســندی، 1395، ص 194.

مدنــی، شــهروند در برابــر قدرتــی 
ــوق و  ــرد و حق ــرار می گی ــوی ق ق
آزادی هــای او تضعیــف می گــردد. 
اندیشــة لــزوم نهادهــای مدنــی در 
ــای  ــک گوی ــورهای دموکراتی کش
آن اســت کــه دموکراســی ایجــاب 
می کنــد نهادهایــی وجــود داشــته 
ــه طــور مســتقل از  ــه ب باشــند ک
حکومــت، ســازمان یافتــه باشــند 
و در پــی رفــع دغدغــة عمــوم 

   فاطمه توکلی

صنف پارچه دوزان آمستردام
رامبرانت

   پردیس فارابی دانشگاه تهران

نهادهای مدنی
و انتخابات

7  دقیقه
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برآینــد. اهمیــت نهادهــای مدنــی 
تــا جایــی اســت کــه یکــی از 
ــرای  راهبردهــای ســازمان ملــل ب
مبــارزه بــا مســائلی چــون فســاد، 
نــوع نهادهــا  ایــن  از  حمایــت 
از  نشــان  خــود  ایــن  اســت؛3 
ــا در  ــن نهاده ــاالی ای ــت ب ظرفی

حــل معضــات جامعــه دارد. 
ــن  ــردن ای ــد ک ــود و قدرتمن وج
ــارت  ــم نظ ــر مه ــه ام ــا ب نهاده
ــم  ــول مه ــه از اص ــدرت ک ــر ق ب
حکمرانــی مطلــوب اســت کمــک 
ــا  ــن نهاده ــن ای ــد. همچنی می کن
ــردم  ــه م ــی ب ــی ده ــش آگاه نق
ــری  ــه پذی ــث جامع ــد و باع دارن

سیاســی مــردم می شــوند.
ایــن  کارویژه هــای  دیگــر  از 
ــن اشــاره  ــه ای ــوان ب ــا می ت نهاده
کــرد کــه نهادهــای مدنــی 
نظــرات  کننــدة  تجمیــع 
مــردم هســتند؛ یعنــی نظــرات 
متفــاوت و بعضــاً متعــارض مــردم 
در ایــن نهادهــا مطرح شــده و حل 
ــه صــورت یــک کِلّ  می شــوند و ب
منســجم و بــه هــم پیوســته،  بــه 
حاکمیــت منعکــس می گردنــد. 
بــه عبــارت دیگــر خواســته ها، 
ــردم در  ــات م ــا و تمای دغدغه ه
درون نهادهــای مدنــی تجمیــع 
و  می شــود  قاعده منــد  شــده، 

ــی  ــر حکمران ــدی ب ــدی، درآم ــّدری، مه 3( مق
ــگل، 1395، ص  ــارات جن ــران، انتش ــوب، ته خ
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ایــن  از  هــم  مدنــی  نهــاد  در 
را  سیاســی  مشــارکت  طریــق 
ــرد و هــم ایــن فعالیــت  ــاال می ب ب
ــکال  ــایر اَش ــه س ــث ورود او ب باع
مشــارکت سیاســی می-گــردد؛ 
تقویــت  جهــت  ایــن  از  لــذا 
ــی  ــرای جوامع ــی ب ــای مدن نهاده
کــه در بحــران کاهــش مشــارکت 
ــة  ــهروندان و از جمل ــی ش سیاس
در  مــردم  حضــور  کاهــش  آن 
ــر  ــیار مثم ــتند بس ــات هس انتخاب

می باشــد. ثمــر 
هم چنیــن اســت نظــارت دقیــق 
بــر انتخابــات و نیــل بــه انتخابــات 
رهگــذر  از  کــه  دموکراتیــک 
افزایــش نقــش نهادهــای مدنی در 
جامعــه بــه وجــود می آیــد. اغــراق 
نیســت اگــر گفته شــود دســتیابی 
بــه انتخابــات دموکراتیــک بــدون 
وجــود نهادهــای مدنــی ناممکن و 
یــا ســخت خواهــد بــود. بــه طــور 
ــه ای  ــدازه در جامع ــر ان ــی ه کل
قدرتمندتــر  مدنــی  نهادهــای 
باشــند بــه همــان انــدازه، نیــل به 
ــان تر  ــک آس ــات دموکراتی انتخاب

ــود. خواهــد ب
فقــدان  بــا  کــه  در جوامعــی 
ــردم  ــد م ــه ان ــی مواج ــاد مدن نه
ــارکت  ــه مش ــش ب ــم گرای علیرغ
مدنــی بــا خــأ حاصــل از فقــدان 
هســتند  روبــرو  نهادهــا  ایــن 
ــش  ــون افزای ــی چ ــه پیامدهای ک
خشــونت،  و  نارضایتی هــا 

4
ــردد.  ــل می گ ــت منتق ــه حاکمی ب
بــودن یــا  هم چنیــن مطلــوب 
اقدامــات  و  نبــودن سیاســت ها 
دولــت در ایــن نهادهــا مــورد 
بررســی قــرار می گیــرد و نظــرات 
ــوص  ــن خص ــردم در ای ــی م واقع
ــود. ــل می ش ــت منتق ــه حاکمی ب
ایــن نهادهــا بــر انتخابــات و 
ــزایی  ــر بس ــز تأثی ــت آن نی کیفی
ــات  ــة انتخاب ــد؛ در هنگام دارن
می تواننــد  نهادهــا  ایــن 
ــی  ــه معرف ــی از جمل اقدامات
واقعــی نامزدهــای انتخاباتــی 
ــا،  ــای آن ه ــة برنامه ه و ارائ
امــکان ســنجی صحــت و 
ــی،  ســقم وعده هــای انتخابات
در  انتخاباتــِی  تبلیغــات 
انجــام  را   ... و  چارچــوب 
نهادهــای  هم چنیــن  دهنــد. 
ــر  ــارت ب ــت نظ ــا تقوی ــی ب مدن
قــدرت و حاکمــان باعــث کاهــش 
فســاد سیاســی و اداری و آثــار 
ــده و  ــات ش ــر انتخاب ــوء آن ب س
ــول- ــرای ورود پ مانعــی جــدی ب
ــن  ــه ای ــت ب ــل از ران ــای حاص ه

عرصــه هســتند.
دیگــر فایــدة مهــم نهادهــای 
ــک،  ــع دموکراتی ــی در جوام مدن
کمــک بــه افزایــش مشــارکت 
ــور  ــه ط ــهروندان و ب ــی ش سیاس
افزایــش  بــه  کمــک  خــاص 
ــات  ــهروندان در انتخاب ــور ش حض
ــت  ــا فعالی ــهروند ب ــد. ش می باش



ــش  ــی، کاه ــی مدن ــوع نافرمان وق
سیاســی  مشــارکت  چشــمگیر 
شــهروندان و ... را در برخواهــد 
ــن  ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت. ب داش
مســئله در جوامعــی ماننــد ایــران 
نیــز وجــود دارد و همــگام بــا 
ــن نظــام  ــن رفت فروپاشــی و از بی
ــای  ــن و نهاده ــام نوی ــنتی، نظ س
مدنــی یــا اصــًا شــکل نگرفته انــد 
ــه صــورت درســت شــکل  ــا ب و ی
نگرفته انــد؛ لــذا در عمــل، جامعــه 

ــا  ــن نهاده ــمار ای ــد بی ش از فوای
محــروم می-باشــد. بــه جهــت 
اهمیــت ایــن مســئله ضــروری 
ــکل گیری  ــدم ش ــل ع ــت دالی اس
نهادهــای مدنــی در ایــران بــه 
و  تبییــن گــردد  طــور دقیــق 

شــود. علت یابــی 
ــه  ــر آن ب ــه ذک ــور ک ــان ط هم
ــای  ــود مزای ــا وج ــد ب ــان آم می
ــع  ــرای جوام ــی ب ــای مدن نهاده
ــة  ــوربختانه جامع ــات، ش و انتخاب

ایــران از فقــدان ایــن نهادهــا 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــج می ب رن
ایــن معضــل دالیــل متعــددی 
ــار  ــه اختص ــه ب ــد ک ــته باش داش
بــه مهم تریــن آن هــا پرداختــه 

: می شــود
خــاص  سیاســی  فرهنــگ 
سیاســی،  فرهنــگ  ایرانیــان: 
فراینــدی طوالنــی و تدریجــی 
چــون  عواملــی  از  و  می باشــد 
تاریــخ، فرهنــگ، دیــن، حــوادث و 

 مجموعه طنزهای انتخابات| به صندلی نشاندن نماینده

 ویلیام هوگارث

https://charkhesj.ut.ac.ir/page_86.html


شماره شانزدهم - خرداد 1400

... تأثیــر می پذیــرد. تاریــخ ایــران 
نشــان می دهــد کــه ســالیان دراز 
ــلطة  ــت س ــوم، تح ــرز و ب ــن م ای
نظام هــای پادشــاهی بــوده اســت. 
ــر تبعیــت  ایــن نظام هــا مبتنــی ب
و اطاعــت اســت و نــه مبتنــی بــر 
ــگ  ــاً فرهن ــذا عموم ــارکت؛ ل مش
فرهنــگ  ایرانیــان،  سیاســی 
ــدم  ــاید ع ــت. ش ــارکتی نیس مش
بــه  ایرانیــان  غالــب  تمایــل 
کارهــای گروهــی از ایــن مســئله 
ایــن  می گیــرد.  سرچشــمه 
می توانــد یکــی از دالیــل کاهــش 
ــای  ــه فعالیت ه ــردم ب ــش م گرای
جملــه  از  جمعــی  و  گروهــی 
فعالیــت در نهادهــای مدنــی و 

ــد. ــزاب باش ــی اح حت

نبــود اراده از جانــب حکومت هــا: 
عمومــاً  می رســد  نظــر  بــه 
ــی  ــای مدن ــا نهاده ــا ب حکومت ه
میانــة خوبــی ندارنــد؛ بــه عبــارت 
ــل  ــا را در مقاب ــن نهاده ــر ای دیگ
خــود می بیننــد و نــه در کنــار 
خــود کــه البتــه ایــن تفکــر، خــود 
ــن  ــم ای ــیب های مه ــی از آس یک
حکومت هــا  می باشــد.  حــوزه 
نهادهــای  کــه  بداننــد  بایــد 
و  آنــان  بیــن  واســطة  مدنــی، 
ــت  ــه در جه ــند ک ــردم می باش م
حــل مشــکات جامعــه و تبدیــل 
ــش  ــران نق ــه بح ــان ب ــدن آن نش
ــد.  ــا کنن ــد ایف ــزایی می توانن بس

ــته  ــت داش ــد دق ــردان بای دولتم
باشــند کــه وجــود ایــن نهادهــای 
احتمــال  کــه  اســت  مدنــی 
اعتــراض و شــورش شــهروندان 
ــن  ــرا در ای ــد؛ زی ــر می کن را کمت
ــکات و  ــل مش ــرای ح ــا ب نهاده
ــل  ــا حداق ــردم و ی ــای م دغدغه ه
مســئولین  بــه  آنــان  انتقــال 
ــود  ــام می ش ــادی انج ــاش زی ت
و ایــن تــاش تــا حــد معتنابهــی 
شــهروند ناراضــی را آرام می کنــد؛ 
ــذا مســتدعی اســت حکومت هــا  ل
بــدون تعصــب و جانبــداری خاص 
بــه ایــن نهادهــا فضــای بیشــتری 
آن هــا  از  هم چنیــن  و  داده 

ــد. ــت کنن حمای

معیشــتی:  مشــکات  وجــود 
ــا آن  ــط ب اقتصــاد و مســائل مرتب
ــر  ــات در ه ــن موضوع از مهم تری
ــه  ــت آن ب ــت و اهمی ــه اس جامع
ــه  ــروزه ب ــه ام ــت ک ــدازه ای اس ان
خواســتة  و  دغدغــه  مهم تریــن 
ــل  ــت تبدی ــهروندان از حاکمی ش
شــده اســت و آن را مهم تریــن 
ــد  ــد. بای ــت می دانن ــة دول وظیف
کــه  ملتــی  از  داشــت  اذعــان 
ــتی  ــخت معیش ــکات س ــا مش ب
در حــال دســت و پنجــه نــرم 
ــار  ــوان انتظ ــت نمی ت ــردن اس ک
ــت در  ــی و فعالی ــارکت سیاس مش
نهادهــای مدنــی داشــت؛ چــرا که 
افــراد ابتــدا بــه دنبــال »نان«انــد 

و ســپس بــه دنبــال »آزادی«. 
دغدغه شــان  کــه  شــهروندانی 
ــرای داشــتن  تــاش حداکثــری ب
باشــد  زندگــی  حداقل هــای 
ــای  ــمت فعالیت ه ــه س ــوالً ب اص
مدنــی گرایشــی نخواهنــد داشــت. 
ایــن موضــوع در ایــراِن چنــد 
ســال اخیــر و در پــی افزایــش 
مشــکات معیشــتی بــرای عمــوم 
ــر شــده اســت. از  ــردم، پررنگ ت م
ــش  ــی رود پی ــار م ــا انتظ دولت ه
از رفــع هــر مشــکل دیگــر، ابتــدا 
وضعیــت معیشــتی تــودة مــردم را 
ــی  ــا زمان ــرا ت ســامان بخشــند زی
ــود  ــع نش ــن مشــکل مرتف ــه ای ک
نبایــد توقــع حــل بســیاری از 
مشــکات دیگــر جامعــه، از جمله 
عــدم گرایــش مــردم بــه نهادهای 

ــت. ــی داش مدن

ــای  ــت نهاده ــدم موفقی ــرای ع ب
ــل  ــران دالی ــة ای ــی در جامع مدن
طــرح  می تــوان  نیــز  دیگــری 
کــرد؛ دالیلــی ماننــد: منفعــل 
ــات  ــل اقدام ــان در مقاب ــودن آن ب
دولــت، نبــود بودجــه کافــی بــرای 
ــا، عــدم وجــود شــفافیت در  آن ه
ــاع  ــدم اط ــا، ع ــی از نهاده برخ
مــردم از مزایــای نهادهــای مدنــی 
و ... کــه تفصیــل آن در ایــن مقال 
ــد  ــب عاقمن ــد و مخاط نمی گنج
را بــه کتــب و مقــاالت ایــن حــوزه 

ارجــاع می دهیــم.
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گســترش فلســفه یونانــی و باختــری در ایرانزمیــن همزمــان بــا حکومــت اعــراب بــر ســرزمین های 
ایرانــی باعــث شــد تــا واژه هــای برگــردان شــده از زبــان  هایــی چــون یونانــی بــه عربــی باشــد و نــه 
ــن مســئله باعــث  ــه گــذارده شــد. ای ــن پای ــر همی ــران ب ــات فلســفی ای پارســی. و خشــت اول ادبی
گشــت تــا پســا ایــن دوره نیــز واژگان برگــردان شــده، یــا بــه زبــان عربــی باشــند و یــا عینــا آن گونــه 

ــه پارســی ورود یابــد. ــان مــادر آن واژه بــکار می رفتــه ب کــه در زب
ــود کــه  ــل درک خواهــد ب ــه روشــنی قاب ــی ب اهمیــت برگــردان کــردن واژگان فلســفی تنهــا زمان
میــزان ســردرگمی سرســام آور در ایــن دانــش را مشــاهده کنیــم، ســردرگمی ای کــه در بســیاری از 

مــوارد ناشــی از عــدم درک واژگان اســت.
پارســی زبانــی اســت کــه بــا ماهیــت ترکیبــی و ســاده نگاری اش همــواره از دوپهلویی هــای بی مــورد 
و بی هــدف  دوری کــرده، و بــر هیچکــس پنهــان نیســت کــه هرملــت مفاهیــم گوناگــون را در زبــان 

خــود آســان تر هضــم خواهنــد کــرد.

نمونــه دیگــری کــه شــاید بهتــر اهمیــت برگردان ســازی بــه پارســی در دانــش گوناگــون را نشــان 
می دهــد درگیری هــا و کج فهمی هــای فــراوان در علــوم انســانی اســت. و بهتریــن نمونــه ، واژه 
ــدن از  ــا و  بازمان ــث کج فهمی ه ــان باع ــان دانشــگاهیان و حوزوی ــواره در می ــه هم ــم« اســت ک »عل
پیشــبرد گفتگو هــا شــده. اینکــه بســیاری از مــوارد آنچــه کــه مــن از دانــش یــا علــم  مــی فهمــم 
ــود تــا پیــش از آغــاز  ــا آنچــه کــه تــو از آن در ذهــن داری یکــی نیســت، پــس ناچــار خواهیــم ب ب
ــای  ــان واژه ه ــواره دســت گریب ــم و چــه بســا هم ــازی کنی ــر ســخن، نخســت واژگان را شفاف س ه
ــا علــم خواهیــم  ــرای توضیــح منظورمــان از دانــش ی انگلیســی ای چــون Sience و Knowlege ب

بــود.
ــا کمــی مطالعــه  ــان پارســی بداننــد، ولیکــن ب ــر ضعــف زب برخــی شــاید ایــن مســئله را داللــت ب
ــه  ــه ســمت بومی ســازی واژگان بیگان می فهمیــم کــه ســال ها عــدم همفکــری و حرکــت اساســی ب

باعــث چنیــن مشــکاتی گشــته.
بــا اینحــال در فضــای دانشــگاهی کشــور گهگاهــی از ســوی اســتادان و پژوهشــگران خــوش ذوق و 
دانشــمند اقداماتــی بــه ســمت پارسی ســازی واژگان برخــی از ایــن دانش هــا  می شــود.  ایــن افــراد 
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بــا دانســتن آنکــه مــوج بزرگــی  از انتقــادات بــه ســوی آنــان روانــه خواهــد شــد، اهمیــت ایــن کار را 
درک کــرده انــد و کوشــش تحســین برانگیزی در جهــت بهبــود ایــن شــرایط نمودنــد.

ــی  ــه ی   عال ــک نمون ــلطانی« ی ــمس الدین ادیب س ــر ش ــزرگ »می ــتاد ب ــراد، اس ــت اف ــن دس از ای
اســت.

ادیــب ســلطانی بــا توجــه بــه تســلطی کــه 
ــی،  ــون: انگلیس ــی چ ــای گوناگون ــه زبان ه ب
ــی،  ــتان، عرب ــی باس ــه، یونان ــی، فرانس آلمان
ــن،  ــی، التی ــری، ارمن ــی، عب ــی، روس ایتالیای
پرثو/پارتی، اوســتایی، پارســی میانه و پارســی 
ــه(  ــه برگردان)ترجم ــت ب ــتان دارد. دس باس
کــردن چنــدی از کتاب هــای مهــم و پایــه ای 
دانــش فلســفه نمــوده. کتاب هــای همچــون: 
منطــق ارســطو )ارگانــون(، رســاله منطقــی-

فلســفِی لودویگ ویتگنشــتاین.

ادیــب بــا دانش بــر اینکــه دوپهلویــی واژگان 
عربــی در پارســی امــروز چــه مشــکات 
فراوانــی را بوجــود آورده تصمیــم گرفــت بــر 
ــرای  ــی ب ــردن واژگان پارس ــدن و بکارب آفری
اصطاحــات فلســفی، مخصوصــا واژگانــی کــه 

ــود. ــی(  ب زادگاهشــان فلســفه غرب)اروپای

یکــی از ایــن واژگان اصطــاح شــناخته 
شــده »دیالکتیــک« اســت. بزرگتریــن مشــکل ایــن واژه عــدم معنــا در عیــن کلمــه اســت. خوانــدن 
ــرای پارســی  ــا ب ــان دارای مفهــوم اســت، ام ــان بومــی همــان زب ــرای مردم خــود واژه دیالکتیــک ب
زبانــان ایــن واژه کامــا گنــگ و خالــی از هرگونــه معناســت، پــس خواننــده ناچــار اســت تــا تعریــف 

ــه ذهــن بســپارد. ــا تکــرار ب ــر کنــد و ب ــا از ب ــا کلمــه صرف واژه را ب
درحالــی کــه اگــر ایــن واژه را بــه برگــردان پارســی اش بخوانیــم صــرف خوانــدن خــود واژه تاحــدی 

ــا پارســی زبانان می رســاند. ــه م مناســبی مفهــوم آن را ب

»دویــی چم گوییــک« متشــکل از ســه واژه ی »دویــی«، »چــم« ، »گویــی« و »ـــیک« اســت. دویــی 
بــه معنــای دوتایــی/ دوپهلویــی و دوگانگــی، چــم کــه پارســی »معنــی« اســت ،»چــم گویــی« یعنــی 
ــده از  ــر lic در دیالکتیــک پســوندی اســت برجــا مان اســتداللی را مطــرح کــردن و »ئیــک« دربراب
ــردن«  ــتال را بیان ک ــگام دو اس ــوم »هم هن ــدواژه مفه ــن چن ــن ای ــم دوخت ــا به ــه، ب ــی میان پارس
بدســت می آیــد کــه نــه تنهــا در خــود واژه هــا نهفتــه شــده و بــرای مخاطــب ملمــوس اســت بلکــه 

چــه تعبیــری بســیار دقیــق از اصطــاح فلســفی مدنظــر اســت.
از چنیــن خوش ذوقی هــا در کتاب هــای ادیــب بســیار به چشــم می آیــد کــه امیــد اســت در 

ــم. ــدان بپردازی ــده ب آین

خواندن بیشتر درباره
    میرشمس الدین ادیب سلطانی در ویکی پدیا
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زنان ومردان درکنار هم معترض به شاه )28 آذر 1357(
میشل لیپشیتز

ورود بانوان ممنوع
بررسی وضعیت قانونی کاندیداتوری
یاست جمهوری  زنان در انتخابات  ر

15  دقیقه

بــا هــر بــار نزدیــک شــدن بــه بــازه ی 
معنــای  ریاســت جمهوری،  انتخابــات 
دقیــق رجــل و مباحــث پیرامــون آن از 
گذشــته تــا بــه حــال مــورد توجــه قــرار 
گرفتــه و پــس از انتصــاب رئیس جمهــور 
ــه  ــز ب ــث نی ــن مباح ــرد ای ــد م جدی

ــود. ــپرده می ش ــی س فراموش

از آغــاز انقــاب اســامی تاکنــون حضــور 
به دســت  در  بانــوان  انــدک  و  کم رنــگ 
و  سیاســی  مناصــب  و  جایگاه هــا  آوردن 
اجتماعــی به وضــوح قابل مشــاهده اســت. 
چنــان کــه از میــان 592 نفــری کــه بــرای 

انتخابــات ریاســت جمهوری ســال 1400 
نفرشــان   40 تنهــا  شــده اند،  داوطلــب 
زن هســتند. بنابرایــن خانم هــا بعضــاً در 
ثبت نــام  ریاســت جمهوری  انتخابــات 
جمهــوری  در  تابه امــروز  امــا  می کننــد 
اســامی ایــران صاحیــت هیــچ زنــی بــرای 

نشده اســت.  تاییــد  ریاســت جمهوری 

ــمنان رجل  ــوق دش فقه و حق
ــتند!                                                                                      های مونث نیس

ــور در اصــل 115  ــرایط رئیس جمه ش
قانــون اساســی کــه ســند برتــر قانونــی 
در ایــران اســت ذکــر شده اســت. در 

ســال 1358 قانــون اساســی ایــران 
 1368 ســال  در  و  شــد  تصویــب 
ــن  ــت. در ای ــورت گرف ــری آن ص بازنگ
ــتخوش  ــول دس ــی از اص ــری برخ بازنگ
تغییــرات جزئــی و کلــی شــد و دو 
ــل  ــا اص ــد ام ــه گردی ــز اضاف ــل نی اص
115 قانــون اساســی بــه همــان شــکل 
ــا  ــا ب ــت. آی ــی مانده اس ــال1358 باق س
توجــه بــه اصــول دیگــر قانــون اساســی 
ــد  ــه ش ــوان متوج ــه ی آن می ت و مقدم
کــه منظــور از رجال سیاســی چیســت؟ 
ــا  ــاً شــامل مــردان می شــود ی ــا صرف آی
ــی و  ــون اساس ــه ی قان ــر؟ در مقدم خی

   فاطمه شهبازی
   پردیس فارابی دانشگاه تهران
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در قســمت های مختلــف آن بارهــا و 
صراحتــاً از عبــارت زن و مــرد کنــار هم 
ــدد  ــوارد متع ــم در م ــل ه ــا در مقاب ی
ــچ گاه واژه ای  ــت و هی ــتفاده شده اس اس
ــون  ــا رجــال درایــن قان شــبیه رجــل ی
وجــود نداشته اســت. هــرگاه از واژه ی 
منظــور  شــده،  اســتفاده  »مــردان« 
مخاطــب قــرار دادن جنــس مذکــر 
ــز  ــی نی ــون اساس ــت. در قان ــوده اس ب
ــیتی  ــور جنس ــذار منظ ــرگاه قانون گ ه
ــن از واژه  ــور روش ــاً و به ط دارد، صریح
ــرد اســتفاده کرده اســت. در  ــا م زن و ی
مقدمــه ی قانون اساســی و ذیــل مبحث 
خشــم ملــت از عبــارت همبســتگی 
ــتفاده  ــان اس ــردان و زن ــترده ی م گس
قانون گــذار  نظــر  اگــر  شده اســت. 
ــا  ــال مســاوی ب ــه رج ــود ک ــن ب ــر ای ب
مــرد اســت، آیــا نبایــد در این جــا هــم 
از آن اســتفاده می کــرد؟ افــزون بــر 
ایــن، در مــوارد متعــدد قانــون اساســی 
ــاب  ــس از انق ــه پ ــی دارد ک ــام م اع
اســامی ایــران قــرار اســت زن جایــگاه 
و ارزش هــای مــادی و معنــوی خــود را 

ــد! بازیاب
ــن  ــی 1تامی ــون اساس ــوم قان ــل س اص
حقــوق همه جانبــه ی افــراد، اعــم از زن 
و مــرد، )و نــه رجــل( را بیــان می کنــد. 
اصــل بیســتم قانــون اساســی2 نیــز 

1( دولت  جمهور اسامی  ایران  موظف  است  برای  
نیل  به  اهداف  مذکور در اصل  دوم ، همه  امکانات  

خود را برای  امور زیر به  کار برد:
از زن  و  افراد  .... 14      - تأمین  حقوق  همه  جانبه  
برای  همه  و  امنیت  قضایی  عادالنه   ایجاد  مرد و 

تساوی  عموم  در برابر قانون . ....
افــراد ملــت اعــم از زن و مــرد  2(  همــه 
ــد و از  ــرار دارن ــون ق ــت قان ــان در حمای یکس
همــه حقــوق انســانی، سیاســی، اقتصــادی، 
بــا رعایــت موازیــن  اجتماعــی و فرهنگــی 

برخوردارنــد. اســام 

ــردان از  ــان و م ــه زن ــی دارد ک ــان م بی
حقــوق سیاســی برخــوردار هســتند. اگر 
بارزتریــن مصــداق حقــوق سیاســی بــه 
عنــوان شــهروند حــق انتخــاب کــردن و 
انتخــاب شــدن نباشــد، پس شــامل چه 
چیــزی اســت؟ جالــب آن اســت کــه در 
ــی  ــع جهان ــزارش مجم ــن گ جدیدتری
اقتصــاد، کشــور ایــران بــر اســاس 
ــه  ــیتی ک ــری جنس ــاخص های نابراب ش
ــا توانمندســازی سیاســی  یکــی از آن ه
ــه  ــور در رتب ــان 153 کش ــت، از می اس
148 قــرار گرفتــه اســت! اصــل بیســت 
قبلــی  اصــل  تکمیــل  در  یکــم3  و 
زنــان  اعــام می کنــد کــه حقــوق 
ــن  ــتقرار ای ــا اس ــران ب ــه ی ای در جامع
ــود.  ــت بش ــد رعای ــی بای ــون اساس قان
قطعــاً قانــون اساســی ایــران تعارضــی با 
ــه  ــور ک ــدارد. همان ط ــام ن ــکام اس اح
ــه اجــرای احــکام  ــف ب در اصــول مختل

ــت. ــده شده اس ــام ورزی ــام اهتم اس
ریاســت جمهوری یــک مقــام 
مذهبــی نیســت، بلکــه یــک مقام 
سیاســی و اجرایــی اســت و در 
دارد.  وجــود  کشــورها  از  بســیاری 
ــف  ــا وظای ــط ب ــز مرتب ــف آن نی وظای
و  اســامی  جامعــه ی  مرجعیــت 

ــام  ــوق زن را در تم ــت حق ــف اس ــت موظ 3( دول
جهــات بــا رعایــت موازیــن اســامی تضمیــن نمایــد 

ــر را انجــام دهــد: و امــور زی
رشــد  بــرای  مســاعد  زمینه  هــای  ایجــاد   -1
شــخصیت زن و احیــای حقــوق مــادی و معنــوی او.

دوران  در  بالخصــوص  مــادران،  حمایــت   -2
ــت از کــودکان  ــد، و حمای ــت فرزن ــارداری و حضان ب

. ســت پر بی سر
3- ایجــاد دادگاه صالــح بــرای حفــظ کیــان و بقــای 

خانواده.
4- ایجــاد بیمــه خــاص بیــوگان و زنــان ســالخورده 

و بی سرپرســت.
5- اعطــای قیمومــت فرزنــدان بــه مــادران شایســته 
ــّی  ــودن ول ــورت نب ــا در ص ــه آنه ــت غبط در جه

ــرعی. ش

شــیعیان و رهبــری نیســت زیــرا در 
ایــن مــوارد اســام قائــل بــه ممنوعیــت 
ــن موضــوع  ــت اســت. بنابرای و محدودی
ــارج  ــًا خ ــان کام ــت جمهوری زن ریاس
از ایــن بحــث اســت. جامعــه ی حقوقــی 
معتقــد اســت کــه قانــون اساســی 
ــه نگاشــته شده اســت  ــه و عالمان آگاهان
و قانون گــذار تــاش کــرده تمامــی 
الفــاظ و واژه هــا در جــای خودشــان 
اســتفاده  صحیــح  به صــورت  و 
ــا  ــا ب ــوق واژه ه ــوالً در حق ــوند. اص ش
معنــای لغــوی خودشــان کاربــردی 
ندارنــد و معنــای اصطاحــی آن هــا 
از  برخــی  اســت؛ چنان کــه  مدنظــر 
ــم  ــوق را عل ــم حق ــوق، عل ــاتید حق اس
ــاً  ــون قاعدت ــد! قان ــات می دانن اصطاح
ــه شــکلی تنظیــم می شــود کــه نیــاز  ب
بــه تفســیر مجــدد توســط مرجــع 
ــا  ــی ت ــچ مرجع خــود نداشته باشــد. هی
بــه امــروز رجــال را محــدود بــه مــردان 
ــان  ــورای نگهب ــه ش ــت ک ــته اس ندانس
ــر  ــد. مهم ت ــه آن اســتناد کن ــد ب بخواه
ــال«  ــارت »رج ــه عب ــه آن ک از هم
ــای  ــه معن ــی ب ــگ سیاس در فرهن
ــه  ــی رود و ن ــه کار م ــخصیت ب ش

ــیت! جنس
خــود نویســندگان قانــون اساســی نیــز 
قائــل بــه ایــن نبوده انــد کــه واژه ی 
رجــال تنهــا بــه مــردان اختصــاص 
ــا  ــدود و ی ــان را مح ــور زن دارد4 و حض
شــرایط  قانــوِن  نکرده انــد.  ممنــوع 
ــوب  ــتری مص ــات دادگس ــاب قض انتخ
دســتخوش  امــروزه  کــه   1361

4( از شهیدبهشــتی پرســیده شــد کــه منظــور 
از »رجــال« در اصــل 115 قانــون اساســی 
»منظــور  دادنــد:  پاســخ  ایشــان  چیســت؟ 
و  مذهبــی  »شــخصیت های«  »رجــال«،  از 

سیاســی اســت«.«
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تغییراتــی شده اســت، مــاده واحــده ای5 
دارد کــه در آن آمــده: »قضــات از 
ــاب  ــرایط انتخ ــد ش ــردان واج م
واحــده  مــاده  ایــن  می شــوند.« 
اســامی  شــورای  مجلــس  توســط 
تصویــب شــده و شــورای نگهبــان نیــز 
قانون گــذار  تاییــد کرده اســت.  را  آن 
ــده  ــاده واح ــن م ــت در همی می توانس
هــم از واژه ی رجــال اســتفاده کنــد امــا 
قانون گــذار صریــح صحبــت کــرده کــه 
جــای تفســیری بــرای آن باقــی نمانــد 
ــان  ــرار بوده اســت زن و در جایــی کــه ق
ــوع  ــاص ممن ــاغل خ ــور در مش از حض
ــه کار  ــردان ب ــاً واژه  ی م ــوند، صریح ش
در  حتــی  با این حــال،  اســت.  رفتــه 
امــر قضــاوت نیــز زنــان فعالیــت دارنــد 
و اوضــاع به تدریــج رو بــه بهبــودی 

ــی رود. م

ــران در زمینــه نظــر  جامعــه ی ای
ــدید  ــی ش ــار تعارض ــل دچ و عم
ــن نتیجــه رســیده  ــه ای ــرا ب ــت زی اس
کــه در اغلــب مــوارد در موضــع واحــد، 
کار خانم هــا تخصصی تــر، حرفه ای تــر 
ــا آن  ــت ام ــر اس ــی باالت و دارای ارزش
را به رســمیت نمی شناســد. هیــچ گاه 
شــورای نگهبــان یــک تفســیر مکتــوب 
و رســمی از عبــارت رجــل نــداده اســت 
معناســت  بدیــن  طبعــاً  کار  ایــن  و 
ــون و چــه  ــن قان ــن ای ــه چــه واضعی ک
کســانی کــه امــروزه در موضــع تفســیر 
آن هســتند، قائــل بــه ایــن نیســتند که 
ــیر  ــه تفس ــاز ب ــارت نی ــن عب ــی ای حت
ــن  ــز ای ــان نی دارد. خــود شــورای نگهب
شــبهه را شــبهه ی واردی نمی بینــد. 

ــون  ــک قان ــه ی ــی ک ــده: هنگام ــاده واح 5( م
ــاده را در  ــد، آن م ــاده باش ــک م ــا دارای ی تنه

ــد. ــده« می نامن ــاده واح ــوق »م ــم حق عل

همچنیــن ایــن شــورا هیچــگاه نظریه ی 
تفســیری نــداده اســت کــه مشــمولیت 

ــد. ــه مــردان بکن رجــال را محــدود ب
در مشــروح مذاکــرات قانــون اساســی 
نیــز به طــور واضــح مشــخص اســت کــه 
ــه  ــی ب ــون اساس ــه ی قان ــن اولی در مت
جــای رجــال از مــردان اســتفاده شــده 
ــن  ــر ای ــر س ــی ب ــی وقت ــوده ول ب
می گیــرد،  شــکل  بحــث  واژه 
واژه ی مــرد برداشــته شــده و 
ــه  ــردد. چ ــن می گ ــال جایگزی رج
دلیلــی فراتــر از ایــن بــرای اثبــات 
شــمولیت واژه ی رجــل بــر زنــان و 
مــردان وجــود دارد؟ بنابرایــن، نظــر 
ــی  ــون اساس ــذاران قان ــی قانون گ واقع
مشــخص شده اســت و ایــن کار بــه 
از شــرط جنســیت  عــدول  معنــای 

ــت. ــوری اس ــت جمه ــرای ریاس ب
ــز در  ــه نی ــول فق ــه اص ــه ب ــا توج ب
ــه  ــبهه ب ــه ش ــر گون ــیر ه ــام تفس مق
ــیر  ــل تفس ــاف اص ــتثناء و خ ــع اس نف
قاعــده  نفــع  بــه  بلکــه  نمی شــود، 

ــه  ــیر ب ــرای تفس ــود و ب ــیر می ش تفس
قواعدیــی مثــل جــواز6، اباحــه7 و برائت8 
ــه  ــای امامی ــگاه فقه رجــوع می شــود. ن
و شــیعه در اصــول و اســتنباط احــکام 
ــی اســت و  ــگاه اصول اســامی بیشــتر ن
نــه نــگاه اخبــاری. این دو نــگاه در روش 
اســتنباط متفــاوت هســتند. اخباریــون 
ــد  ــادی ندارن ــد و اجتهــاد اعتق ــه تقلی ب
ــر  ــاد مدنظ ــی اجته ــگاه اصول ــا در ن ام
اســت و بــرای اســتنباط بایــد انســان ها 
ــا از  ــند و ی ــد باش ــان مجته ــا خودش ی
ــر حجت هــا و  مجتهــد بپرســد. تکیــه ب

6( اصطاحــی  در اصــول  فقــه  بــه  معنــای 
 هــرکاری  کــه  از نظــر شــرعی   حــرام  نباشــد یــا 

ــت. ــرعی  اس ــاح  ش ــاً کار مب صرف
ــازه  ــی اج ــه معن ــْووح ب ــوح و بُ ــه بَ 7( از ریش
دادن و در شــریعت اســام از احــکام پنــج گانــه 
ــه  ــود ک ــه می ش ــی گفت ــورد فعل ــت و در م اس
ــار  ــری ب ــاداش و کیف ــرک آن پ ــان و ت ــر اتی ب

نیســت.
ــای  ــه معن ــول، ب ــم اص ــات عل 8(  از اصطاح
برائــت ذمــه مکلــف در هنــگام شــک در حکــم 
شــرعی بعــد از جســتجو و فقــدان دلیل شــرعی

زنان ایرانی درحال رای دهی انتخابات مجلس شورای ملی
تور تبلیغاتی انقالب سفید )1343(
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دالیــل عقلــی از ایده هــای نــگاه اصولــی 
اســت. در ایــن نــگاه اصــل بــر برائــت و 
جــواز اســت. هــرگاه در شــبهه ها بیــن 
ممنوعیــت و یــا جایــز بــودن و یــا بیــن 
واجــب بــودن یــا نبــودن تردیــدی 
ــواز  ــر ج ــد اصــل را ب ــود، بای ــاد ش ایج
و عــدم التــزام قــرار داد. پــس اصــل بــر 
حرمــت و محدودیــت نیســت. تــا جایی 
ــا یــک مرجعــی وجــود  کــه متنــی و ی
داشته باشــد کــه فقهــا را متقاعــد کنــد 
ــت  ــع و ممنوعی ــدف من ــاً ه ــه قطع ک
اســت. روش غالــب فقهــای امامیــه 
بدیــن شــکل اســت. پــس بــا توجــه بــه 
نــگاه فقهــی اگــر در اینجــا هــم حتــی 

اگــر شــک بــه وجــود بیایــد کــه واژه ی 
رجــال شــامل زنــان می شــود یــا خیــر، 
نتیجــه آن اســت کــه شــامل می شــود. 
بــه  توجــه  بــا  جمهــوری  ریاســت 
دنیــای امــروز و در گــذر زمــان شــکل 
گرفتــه اســت و قبــًا نبــوده کــه اســام 
دربــاره ی آن حکــم داده  و آن را ممنــوع 
کرده باشــد. یــک عمــل اجرایــی اســت 
و ممنوعیــت نــدارد؛ چراکــه نوعــی 
ــن  ــی اســت. قوانی ــی و نیابت ــر وکالت ام
ــان  ــه آن اســت کــه زن ایــران معتقــد ب
می تواننــد  قانون گــذاری  موضــع  در 
امــر  ایــن  و  داشته باشــند  حضــور 
مهم تــر از اجــرای قانــون اســت! در 

کشــور مــا بــرای نماینــده شــدن زنــان 
محدودیتــی وجــود نــدارد. آیــا خانمــی 
کــه در جایــگاه مهــم وضــع قانــون قــرار 
می گیــرد، از اجــرای آن ناتــوان اســت؟ 
بــا توجــه بــه آن کــه ریاســت جمهــوری 
رییــس  قطعــا  و  نیســت  انفــرادی 

ــود. ــد ب ــه خواه ــور دارای کابین جمه

رگ  از  زن  هــای  رجــل 
ــک  ــما نزدی ــه ش ــردن ب گ

ترنــد!
و  همســایه  کشــورهای  میــان  در 
ــی وجــود داشــته اند  ــز زنان مســلمان نی
و  ریاســت جمهوری  مقــام  بــه  کــه 
اســام  و  رســیده اند  نخســت وزیری 
ایجــاد  محدودیتــی  آنــان  بــرای 
اســامی  کشــور  در  نکرده اســت . 
پاکستان و در سال 1988 و 1993 خانم 
ــوان  ــه عن ــو« دو دوره ب ــر بوت »بی نظی
نخســت وزیر ایــن کشــور انتخــاب شــد. 
نخســت وزیری در پاکســتان عالی تریــن 
مقــام ایــن کشــور اســت. حلیمــه بنــت 
ــروز  ــه ام ــا ب ــال 2017 ت ــوب از س یعق
ــی  ــنگاپور، یک ــور س ــور کش رئیس جمه
ــت.  ــا، اس ــادی دنی ــای اقتص از قطب ه
امینــه تــوره در ســنگال دومیــن زن 
مســلمان اســت کــه در ایــن کشــور در 
ســال 2013 در جایــگاه نخســت وزیری 

ــت. ــرار گرف ق
ــد  ــی می مان ــه باق ــی ک ــس پرسش پ
آن اســت کــه چــرا تاکنــون کاندیــدای 
در  ریاســت جمهوری  بــرای  زن 
ــخ  ــت؟ پاس ــود نداشته اس ــران وج ای
شــورای نگهبــان ایــن اســت کــه 
ــودن  ــل زن ب ــه دلی ــه ب ــان را ن زن
ــایر  ــدان س ــل فق ــه دلی ــه ب بلک
ــون  ــه در اصــل 11۵ قان شــرایط ک
ــر  ــد ب اساســی آمــده اســت و بای

زنان نماینده مجلس شورای ملی ایران
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ــم  ــود و حاک ــراز ش ــز اح ــان نی زن
باشــد رد می کنیــم.

جامعه و فرهنگ نابرابرپرور                                                                                                                    
هــر چنــد از لحــاظ قانونــی محدودیتی 
ــود  ــان وج ــت جمهوری زن ــرای ریاس ب
ــان  ــا به نظــر می رســد همچن ــدارد، ام ن
جامعــه ی ایــران از لحــاظ فرهنگــی 
ــدادی را  ــن روی ــرش چنی ــی پذی آمادگ
نــدارد. یکــی از علــل وجــود ایــن چالش 
جامعــه ی  کــه  اســت  آن  به خاطــر 
ایــران مفهــوم برابــری را ندانســته انــکار 
می کنــد. نابرابــری جنســیتی در 
ــی  ــات بررس ــته از نظری ــه دس س
ــتی  ــات فمینیس ــود: اول نظری می ش
بحث هــای  اصلــی  محــور  و  اســت 

ــری  ــن نابراب ــا تبیی ــه ب نظــری در رابط
جنســیتی در رویکردهای فمینیســتی 
بر محــور پدرســاالری، ســتم جنســیتی 
اســت.  جنســیتی  کار  تقســیم  و 
ــرک  ــران ت ــاالری در ای ــه مردس اگرچ
زنانــی  همچنــان  امــا  خورده اســت 
وجــود دارنــد کــه در ثبت و فعــال بودن 
مردســاالری نقــش دارنــد. این گونــه  
را  جنســیتی  نقش هــای  خانواده هــا 
ــد  ــوزش می دهن ــدان خــود آم ــه فرزن ب
و بازتولیــد آن صــورت می گیــرد. در 
ــد  ــن می پندارن ــودکان چنی ــه، ک نتیج
ــت و  ــی اس ــری طبیع ــری ام ــه نابراب ک

ــد. ــود داشته باش ــد وج بای
مارکسیســت ها  بعــدی  مــورد 
برابــری  آن هــا  نظــر  در  هســتند. 

اســت  مدنظــر  بیشــتر  طبقاتــی 
حتــی  یــا  نــژادی  برابری هــای  تــا 
جنســیتی. بــا ایــن حــال آن هــا برابــری 
جنســیتی را هــم زیرمجموعــه ی برابری 
دارنــد  بــاور  و  می داننــد  طبقاتــی 
ــودی  ــه خ ــرمایه داری ب ــام س ــه نظ ک
ــردان  ــه م ــتری ب ــتقال بیش ــود اس خ
می کنــد  محــدود  را  زن  و  می دهــد 
چراکــه نظــام ســرمایه داری بــر پایــه ی 
ــن  ــت و ای ــتوار اس ــی اس ــان صنعت جه
ــردان  ــک حقیقــت اســت کــه م هــم ی
صنعتــی  انقــاب  اوایــل  همــان  از 
ــت  ــوع صنع ــتری در موض ــش بیش نق
خانه هایشــان  در  زنــان  و  داشــته اند 
محبــوس مانده انــد. دســته ی دیگــر 
کارکردگرایانــه هســتند.  نظریــات 

جنبش  های زنان امریکایی در طول یک سده برای کسب حق رای
نهایتا در 1920 قانون فدرال حق رای بانوان به تصویب رسید
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ــه  ــد ک ــق دارن ــاوری عمی ــان ب کارکردگرای
زن و مــرد نیــز عضــوی از ارگانیســم جامعه 
هســتند و هرکــدام بــا نقش هایــی کــه 
بــرای آن  هــا مشــخص شــده می تواننــد بــه 
ــد. در نتیجــه،  ــه کمــک کنن ــات جامع حی
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــرد را تنه ــا زن و م آن ه
صفــات فیزیکی شــان مــورد قضــاوت قــرار 
ــد  ــر همانن ــی دیگ ــد. برابری خواه می دهن
ــه  ــک آرزو نیســت، بلک ــان مشــروطه ی زم
ــدرت اســت. ــی پرق ــش اجتماع ــک جنب ی
ــرای آن کــه جامعــه از لحــاظ فرهنگــی  ب
بپذیــرد،  را  برابــری  تــا  شــود  آمــاده 
روزانــه  اجتماعــی  عمــل  در  می تــوان 
ــن  ــرد. در ای ــکار ک ــه را ان ــن ناعادالن قوانی
ــوع  ــون باموض ــری از قان ــورت بهره گی ص
می شــود. بــه نســبتی کــه جامعــه قوانیــن 
را انــکار کنــد، مجریــان و ضابطیــن آن 
ــردی  ــن کارک ــرده و قوانی ــینی ک عقب نش
نخواهنــد داشــت. مثــًا امــروزه شــاهد آن 
ــا ارث را  ــی از خانواده ه ــه برخ ــتیم ک هس
ــر میــان دختــران و پســران  به صــورت براب
جنبش هــای  می کننــد.  تقســیم  خــود 
اجتماعــی نیــز بایــد تصمیــم بگیرنــد 
کــه کجــا قوانیــن را رعایــت کــرده و 
ــر  ــن ام ــا در ای ــد ت ــت نکنن ــا را رعای کج
ــر کــس در جــای  ــده باشــند. ه کمک کنن
خــود بایــد راه کار مناســب را درپیــش 

ــرد. بگی

سرخوردگان آینده ساز                                                                                                           
ــود  ــا وج ــر راه زن ه ــر س ــه ب ــی ک موانع
دارد شــامل موانــع شــخصی همچــون 
ــودن،  ــادر ب ــا شــامل م چندگانگــی نقش ه
ــع  ــودن و... موان ــه دار ب ــودن، خان همســر ب
ســاختاری و ســازمانی همچــون شــبکه ی 
ــت  ــه و درنهای ــمی مردان ــی غیررس ارتباط
ــب  ــرات غال ــد تفک ــی مانن ــع اجتماع موان
ســنتی جنســیتی و عــدم حمایــت قانونــی 
و اجتماعــی اســت. ایــن موانــع باعث شــده 

14



ــد  ــا فاق ــه زن ه ــد ک ــی بپندارن ــا برخ ت
صاحیــت اجرایــی هســتند. آن هــا ایــن 
توهــم خــود را بــا اســتدالالتی نادرســت 
همیشــگی  غلبــه ی  همچــون 
احساســات بــر عقــل  زن و ناتوانی 
ــه  ــا توجی ــی آن ه ــمی و تعقل جس
ــبب  ــط س ــاور غل ــن ب ــد. ای می کنن
گردیــد تــا زنــان بــرای تصــدی مناصب 
ــی  ــا دالیل ــد و ب ــوان گردن ــی نات سیاس
اجتماعی شــان  حقــوق  از  ســطحی 
کنــار  درحالی کــه  شــوند  محــروم 
ــی  ــی طوالن ــرای مدت ــان ب گذاشــتن زن
اســت کــه باعــث شــده آنــان از تجربه و 
ــی  ــی کاف ــای سیاســی و حزب حمایت ه
لزومــاً  این کــه  نــه  باشــند  محــروم 
توانایــی و قابلیــت تصــدی مناصــب 
همان طورکــه  ندارنــد!  را  سیاســی 
امــروزه شــاهد هســتیم، زنانــی کــه در 
ــاالر  ــه کار و پدرس ــی محافظ خانواده های
ــرورش  ــرای رشــد و پ قــد کشــیده اند ب

ــتند. ــه رو هس ــیاری روب ــع بس ــا موان ب
بخــش  کــه  ســنتی  خانواده هــای 
عمــده ای از جامعــه ی ایــران را تشــکیل 
می دهنــد بــر ایــن باورنــد کــه زن 
ــور  ــواده حض ــن خان ــد در بط ــا بای تنه
داشــته و در خدمــت آن باشــد. تحمیــل 
این گونــه  دختــران  بــر  بــاور  ایــن 
ــان  ــه زن ــود ک ــث می ش ــا باع خانواده ه
ــردان از  ــه م ــاً نســبت ب ــاً و اساس عمیق
لحــاظ پایگاه هــای سیاســی، اجتماعــی 
ــرده و  ــری ک ــاس نابراب ــی احس و حقوق
ــرخوردگی،  ــار س ــش دچ در درون خوی
ــان  ــی از جنسیتش ــدی و نارضایت ناامی
باشــند. اگــر ایــن زنــان آرزوهای شــغلی 
ــب  ــود را در کس ــان خ ــده درخش و آین
مناصــب سیاســی ببینــد، شــرایط فعلی 
ســبب فروریختــن کاخ آرزوها یشــان 
و درنتیجــه ایجــاد تــرس و خشــمی 

ــت  ــن حال ــد . در ای ــد ش ــی خواه درون
زن بــه محیــط خانــه و پــرورش کــودک 
ــول و سیاســت  ــه پ ــردان ب ــای م و دنی
ــواده ای  ــن خان ــود. چنی ــدود می ش مح
افــراد افســرده و ســرخورده ی آینــده را 
پــرورش می دهــد و ایــن افــراد افســرده 
ــد! ــکل می دهن ــور را ش ــده ی کش آین

ــرش  ــر پذی ــر س ــش ب چال
ــی!                                                                                                 ــل بدیه ــک اص ی

اثبــات  جهــان  مــردم  تمــام  بــر 
ــان و مــردان مکمــل  شده اســت کــه زن
یکدیگــر هســتند و اگــر زنــان همچــون 
سیاســت  بــه  ورود  فضــای  مــردان 
تشــویق  مــورد  و  باشــند  داشــته  را 
کیفیــت  بگیرنــد،  قــرار  پــاداش  و 
خواهــد  چنــدان  دو  حکومــت داری 
ــی  ــت خاص ــان اهمی ــه زن ــد چراک ش
همچــون  بنیادیــن  مســائلی  بــرای 
بهداشــت مــادر و فرزنــد، حفــظ محیــط 
زیســت، بهبــود سیســتم آمــوزش و 
پــرورش، مقابلــه بــا فســاد، مبــارزه 
بــا رانت خــواری و صلح طلبــی قائــل 
آنــان  برنامه هــای  قطعــاً  و  هســتند 
مکمــل برنامه هــای مــردان خواهــد 
ــوش  ــد فرام ــن نبای ــر ای ــزون ب ــود. اف ب
کــرد کــه تغییــر وضعیــت کنونــی 
ــق  ــای تحق ــه از معیاره ــان در جامع زن
ــای  ــه آزادی ه ــه ب ــت ک ــی اس حکمران
ــر  ــوق بش ــی و حق ــی، دموکراس اساس
جنســیتی  نابرابــری  اســت.  معتقــد 
ریاســت جمهوری  ســمت  کســب  در 
پیامدهایــی همچــون گســترش تبعیض 
در جامعــه، احســاس ســرخوردگی و 
تحقیــر بــرای زنــان، عــدم رضایــت 
روان،  ســامت  اختــال  زندگــی،  از 
کاهــش منزلــت اجتماعــی زنــان و 
ــر عملکــرد و  همچنیــن تاثیــر منفــی ب

ــال دارد. ــه را به دنب ــردم جامع ــد م رش

چه باید کرد؟                                                                                                                         
حضــور  آن کــه  بــرای  گام  اولیــن 
و  تصمیم ســازی  فراینــد  در  زن هــا 
تضمیــن  حکومــت  تصمیم گیــری 
و  دختــران  درســت  تربیــت  شــود، 
ذهــن  در  باورهــای صحیــح  ایجــاد 
آن هــا اســت. البتــه تاثیــر دیــدگاه 
مــردان نســبت بــه زنــان را نیــز نبایــد 
نادیــده گرفــت. والدیــن بایــد بکوشــند 
ــان  ــه زن ــد ک ــت کنن ــرانی تربی ــا پس ت
بپذیرنــد  را  آنــان  توانمندی هــای  و 
و بــرای آن هــا ارزش قائــل باشــند. 
ــروت  ــدرت و ث ــون ق ــن در کان همچنی
قــرار گرفتــن زنــان نبایــد بــرای آن هــا 
عجیــب و ترســناک باشــد! حمایــت 
ــردن  ــود ک ــا ناب ــز ب ــان ج ــردان از زن م
میســر  جنســیتی  برچســب های 

ــود. ــد ب نخواه
در مرحلــه ی بعــد بایــد آمــوزش و 
ــن  ــرد. ای ــن ک ــان را تامی ــتغال زن اش
ــبت  ــویه نس ــی دوس ــر تاثیرات دو عنص
بــه یکدیگــر دارنــد. تحصیــل زنــان 
بــه اشــتغال آنــان کمــک می کنــد 
ــی  ــاظ مال ــان از لح ــه زن ــی ک و هنگام
مســتقل شــوند، فرصت هــای تحصیلــی 
را درمی یابنــد و بــا ایــن مزیــت جایــگاه 
ــه  ــطح جامع ــود را در س ــی خ اجتماع
ــر  ــر، ه ــی دیگ ــد. از طرف ــاال می برن ب
انــدازه کــه موقعیــت اجتماعــی و ســطح 
تحصیــات افــراد باالتــر باشــد، بــه 
ــی  ــای سیاس ــت در فض ــور و فعالی حض
یکــی  بیشــتر عاقه منــد می شــوند. 
ــای  ــنجش صاحیت ه ــای س از معیاره
تحصیــات  ســطح  افــراد،  سیاســی 
Jean-( آن هــا اســت. ژان دورماگــن
کتــاب  در   )Yves Dormagen
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سیاســی9  جامعه شناســی  مبانــی 
نتایــج یــک نظرســنجی  خــود بــه 
ــق آن نســبت  ــه طب ــد ک ــاره می کن اش
بیــن  سیاســت  بــه  عاقه منــدان 
افــرادی کــه ســطح تحصیلــی پایین تــر 
از دبیرســتان دارنــد 36 درصــد و در 
مــدرک  دارای  کــه  افــرادی  میــان 
هســتند51درصد  باالتــر  و  دیپلــم 
ــان  ــتغال زن ــل و اش ــت. تحصی بوده اس
اجتماعــی،  مختلــف  زمینه هــای  در 
ــی  ــه، آگاه ــادی تجرب ــی و اقتص فرهنگ
معضــات  بــا  را  آن هــا  درگیــری  و 
عمومــی جامعــه افزایــش داده و آنــان را 
ــرای کســب مناصــب سیاســی آمــاده  ب

. می کنــد
مــورد بعــدی اصاحــات بنیادینــی 
اســت کــه بایــد در زمینــه اصــاح 
ــر  ــوق بش ــد حق ــد زن و ض ــن ض قوانی
ــزام آور  صــورت بگیــرد. هــرگاه قواعــد ال
ــبت  ــا نس ــوند، آگاهی ه ــمی می ش و رس
ــز  ــا نی ــان آن ه ــد و تابع ــن قواع ــه ای ب
افزایــش خواهــد یافــت. هرچنــد اصــاح 
قوانیــن به تنهایــی نمی توانــد جایــگاه 
حرفــه ای و شــغلی زنــان را ارتقــاء دهــد 
امــا نبایــد تاثیــرات ایــن اصاحــات را در 
ــدرت  ــن ق ــا بی ــدن اختاف ه ــر ش کمت
مــردان  و  زنــان  سیاســی  جایــگاه  و 
ــه  ــی ک ــب قوانین ــت. تصوی ــده گرف نادی
بی ســوادی را میــان زنــان ریشــه کن 
کنــد بــه همــراه ضمانــت اجراهایــی 
باشــد.  راه گشــا  می توانــد  معقــول 
افــزون بــر ایــن، افزایــش آگاهــی و علــم 
ــان  ــاوی می ــاد تس ــان، ایج ــی زن سیاس
حقــوق اجتماعــی زنــان و مــردان و 
نابــودی بی عدالتی هــا علیــه زنــان در 
قانــون مدنــی ایــران نیــز مطــرح اســت.
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ــرد  ــه عملک ــوط ب ــر مرب ــکار دیگ راه
سیاســی  ســازمان های  و  حزب هــا 
کشــور اســت. اگــر حزب هــا ســهمیه ای 
ــان در نظــر  ــرای حضــور زن قابل قبــول ب
بگیرنــد و آن هــا را حمایــت کننــد، قطعــاً 
شــاهد حضــور زنــان در کســب مناصــب 
سیاســی خواهیــم بــود. ایجاد ســتادهای 
معرفــی  و  زنــان  بــرای  انتخاباتــی 
گســترده  به طــور  زن  کاندیداهــای 
ــق  ــرای تحق ــد ب توســط احــزاب می توان

ــد. ــده باش ــدف کمک کنن ــن ه ای
ــد  ــانه ها در تولی ــش رس ــه نق ب
محتواهایــی بــا هــدف ایجــاد 
ــوص  ــت در خص ــای مثب دیدگاه ه
ــق  ــان از طری ــت جمهوری زن ریاس
شــهروندان  عمومــی  آمــوزش 
ــانه ها  ــود. رس ــه ش ــد توج ــز بای نی
ــگاری  ــن مســئله را عادی ان می تواننــد ای
کننــد و از تســهیاتی کــه می تــوان 
نظــر  در  امــر  ایــن  تحقــق  بــرای 
گرفــت ســخن بگوینــد. همچــون بیــان 
ایــن  بچــه داری،  دربــاره  تســهیاتی 
ــبک تر  ــان را س ــد کار زن ــورد می توان م
ــرای کســب  ــا را ب ــز آن ه ــرده و تمرک ک
ــد. ــش ده ــت جمهوری افزای ــام ریاس مق

و در پایان...                                                                                                                                
در نهایــت، بــرای آن کــه حضــور زنــان 
ــارج از  ــان خ ــتغال آن ــه و اش در جامع
ــی  ــا جای ــد ت ــد، بای ــش یاب ــه افزای خان
باســواد  را  آن هــا  دارد  امــکان  کــه 
کــرد. امــروزه هرگونــه دفــاع از حقــوق 
ــل  ــردان قاب ــان و م ــر میــان زن نابراب
ــول نیســت و اســتدالل های ســنتی  قب
دیگــر اثربخشــی ندارنــد. چنان چــه 
زن از حقــوق ابتدایــی خــود در جامعــه 
محــروم باشــد، دســتیابی بــه توســعه ی 
پایــدار و پیشــرفت نیــز محقــق نخواهد 
شــد. موفقیــت و پیشــرفت در هــر 

جامعــه در گــرو اســتفاده بهینــه از 
موجــود  ظرفیت هــای  و  تخصص هــا 
ــت.  ــه اس ــردان آن جامع ــان و م در زن
ــیدن  ــیر رس ــوان مس ــه بت ــرای آن ک ب
بــه ریاســت جمهوری را بــرای زنــان 
ــرایط  ــد ش ــدا بای ــرد، در ابت ــوار ک هم
کافــی  علــم  و  تحصیــات  کســب 
را بــرای آنــان رقــم زد تــا بتواننــد 
جامعــه ی  در  به ویــژه  و  جامعــه  در 
ــن  ــد. در ای ــدا کنن سیاســی حضــور پی
صــورت، شــرط شــخصیت سیاســی 
می آورنــد.  به دســت  را  داشــتن 
قوانیــن  می تــوان  راســتا  ایــن  در 
ایجــاد  و  عدالت محــور  اســتخدامی 
فرصت هــای عادالنــه و برابــر را مدنظــر 
ــررات  ــن و مق ــاح قوانی ــرار داد. اص ق
بــر اســاس عدالــت جنســیتی و تامیــن 
)تبعیــض  قانــون  اجــرای  ضمانــت 
مثبــت( و همچنیــن آمــوزش در جهــت 
تغییــر باورهــای کلیشــه ای و توجــه بــه 
ــد  ــت. بای ــاز اس ــاالری کارس شایسته س
از ظرفیــت آمــوزش و پــرورش و رســانه 
ــر باورهــا و نگرش هــا و  در جهــت تغیی
ــل  ــاالری در مقاب ــه شایسته س ــه ب توج
مردســاالری و اعتقــاد به برتــری مردانه 
بــه عنــوان راه کار کاهــش نابرابــری 
البتــه  کــرد.  اســتفاده  اجتماعــی 
نبایــد فرامــوش کــرد کــه مــاک 
ســنجش یــک حکومــت کارآمــد 
ــام  ــا در نظ ــور زن ه ــداد حض تع
سیاســی آن کشــور نیســت، بلکه 
ــر اســاس  ــراد ب ــار حضــور اف معی
ــه زن  ــا اســت ک شایســتگی آن ه
ــت روزی  ــد اس ــدارد. امی ــرد ن و م
ــای  ــت جمهوری رجل ه ــاهد ریاس ش
زن شایســته در جمهــوری اســامی 

ــیم! ــران باش ای
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نادر افشار، سپهساالر ایرانی در مراد تپه )نزدیکی ایروان(.

در این نبرد 50 هزار سرباز عثمانی نابود شدند.

https://www.instagram.com/charkhe_ut/
https://www.aparat.com/Charkhe
https://www.youtube.com/channel/UCucpQluhT00w6nDzcYSOgFA
https://charkhesj.ut.ac.ir
https://t.me/Charkhe_ut
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