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- - - - - - - - - - - -سخن سردبیر}}
قال الصادق)ع(: 

ان اهلل عز وجل جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا
هوالطاهر

 به نام او که خالق پاکی هاست. 
دختران  ی  قافله  استمرار  به  را  ما  که  را  خالقی  یگانه  شکر 
پاک توفیق داد تا قافله ساالری در ادامه ی این راه باشیم. او 
که انتخابش توفیقی است بر بندگان و توفیقش منتی برما تا 

رهروان راهی باشیم که انتهایش اوست. 
دوستان وخوانندگان گرامی، توفیق آن را یافته ایم تا جمعی 
عاشق پیشه دست به دست یک دگر داده ومطالبی در خور شما 
عزیزان فرهیخته در این مجله ارائه دهیم. باشد که با مطالعه 
وشرکت در نظرسنجیها، چراغ راهی بر تاریکیهای ما باشید. 
یاران همراه، شما نیز میتوانید سواالت وشبهاتی که درخفایای 
ذهنتان نهفته است و برای آنها درجستجوی پاسخ هستید، از 
شما  محققان  تا  مفتخریم  کنید.  ارسال  ما  برای  ایمیل  طریق 
باشیم و نتایج تحقیقاتمان را در شماره های آتی در بخش به 

من بگو چرا، با ذکر نام شما و متن سوالتان منتشر کنیم.

 طهورا شیخلر



غ همسایه غاز است؟}} چرا مر - - - - - - - - - - - -
خارجی،  های  فیلم  مستندها،  دیدن  از  بعد 
و  آماری  کارهای  یکسری  و  ها  کتاب  مطالعه 
رسیدیم.  جالبی  نکات  به  اول  دسته  خبرهای 
آنچه در این مدت دیده ایم و شنیده ایم را با 
شما به اشتراک می گذاریم و بعد در پایان به 

آن نکته جالب اشاره می کنیم.
در اکثر فیلم های خارجی و بهتر بگویم غربی 
دقت  ها  بچه  تعداد  و  خانواده  جمعیت  به  اگر 
بچه  از یک  بیش  ها  اکثر آن  بینید  کنید، می 

دارند آن هم با اختالف سنی کم.
در مصاحبه ای که با زنان غربی انجام شده بود، 
مادری  و در خانه،  زیاد  بچه های  با  که  این  از 
می کردند، رضایت کامل داشتند و حتی تمایل 

داشتند بچه های بیشتری هم به دنیا بیاورند.

مهال پور محمد
ترم هشت پرستاری

نقدِ فیلم



از دیدن مستندها، فیلم های خارجی، مطالعه کتاب  بعد 
ها و یکسری کارهای آماری و خبرهای دسته اول به نکات 
جالبی رسیدیم. آنچه در این مدت دیدهایم و شنیدهایم 
آن  به  پایان  در  بعد  و  گذاریم  می  اشتراک  به  شما  با  را 
خارجی  های  فیلم  اکثر  کنیم.در  می  اشاره  جالب  نکته 
بچه  تعداد  و  به جمعیت خانواده  اگر  بگویم غربی  بهتر  و 
بچه  یک  از  بیش  ها  آن  اکثر  بینید  می  کنید،  دقت  ها 
با  که  ای  مصاحبه  کم.در  سنی  اختالف  با  هم  آن  دارند 
با بچه های زیاد و  این که  از  بود،  انجام شده  زنان غربی 
در خانه، مادری می کردند، رضایت کامل داشتند و حتی 
بیاورند.در  دنیا  به  هم  بیشتری  های  بچه  داشتند  تمایل 
آنجا زنانی که هم پای همسر کار می کردند در واقع قشر 
ندارند و  نیاز به شغل  زنانی که  متوسط جامعه هستند و 
در خانه همسرداری و مادری می کنند، قشر مرفه جامعه 
محسوب می شدند.جدیداً برنامه های روان شناسی ساخته 
می شود که موضوع اصلی آن بهبود روابط زن و مرد است. 
راهکارهایی می دهند که در آن دو جنس بتوانند با درک 
بیشتری کنارهم زندگی کنند. در دو یا سه برنامه مختلف 
یک چیز جالب وجود داشت. در یک برنامه خانمی که سن 
تقریباً باالیی داشت از معیار هایش می گفت و سه مردی 
که رو به روی او بودند باید نظر خانم را جلب می کردند تا 
پاسخ مثبت بگیرند. در یک برنامه دیگر یک دختر جوان 
همراه پدر و مادرش در مقابل سه پسر جوان که هرکدام از 
پسرها باید نظر پدر دختر را جلب می کردند تا او را بعنوان 
فرد مناسب دختر بپذیرند.در این برنامه روان شناس برنامه 
خانم ها را به روابطی پیشنهاد می داد که منجر به ازدواج 
شوند و اکثر خانم ها هم از روابطی که طوالنی مدت است 
قسمت  کردند.در  می  نمی شود گالیه  منجر  ازدواج  به  و 
سوم می خواهم به چیزهای ساده ای اشاره کنم که شاید 
های  فیلم  ما  ی  همه  کنم  می  باشد.فکر  عجیب  برایتان 

عاشقانه خارجی دیده باشیم که دفعه ی اول وقتی دست 
این  اتفاقی،  هم  آن  کند،  می  برخورد  هم  به  مرد  و  زن 
و  تصاویر  حس درونی شکل می گیرد. مورد دیگر دیدن 
بود  جوان  پسران  توسط  دار  ویدیوهای صحنه  موزیک  یا 
که نتیجه آن خودارضایی می شد و این مورد در سه چهار 
ما فکر می کنیم  به عینه دیده می شد. چیزی که  فیلم 
کاماًل عادی است.چندی پیش سریالی ساخته شده بود که 
که در ابتدای آن گفته شد این سریال جهت بیان مشکالت 
جوانان در دبیرستان ها ساخته شده است. در این سریال 
می توانستید ببینید که یک دختر چطور توسط چند پسر 
مورد تجاوز قرار می گیرد بدون اینکه بتواند با کسی مطرح 
اگر کسی  غرب  در  می شنویم  مدام  که  مایی  برای  کند. 
شکایت  تجاوز  جرم  به  توانید  می  کند  نگاه  شما  به  چپ 
کنید، چرا در این سریال یا فیلم های دیگر صدق نمی کند. 
جوانانی که در سن کم معتاد به الکل و مواد مخدرند و یکی 
پس از دیگری خودکشی می کنند.این نوشته ها از رسانه 
های عمومی و برای عموم مردم و ساخته کشور هایی بود 
که امثال ما گاهی به طرفداری از آن ها می پردازیم.اما آن 
نکات و درس هایی است که  بود  این ها  چه در همه ی 
دین ما از هزار سال پیش به ما آموخته و برخی که صفت 
مدرن بودن به سبک زندگیشان می چسبانند، تازه به آن 
رسیدند.کنترل چشم، عدم برقراری ارتباط و دست دادن، 
روش سنتی ازدواج و جایگاه و ارزش زن در خانواده نه یک 
ماشین کار، نتیجه ی  اختالط دختر و پسر و.... برایمان 
جالب است این ها در بطن زندگیمان هست اما به هرحال 
مستند  در  جمله  این  به  آخر  است...در  غاز  همسایه  مرغ 
انقالب جنسی اشاره می کنم که آن ها همه ی این مسیر 
ها را طی این سال ها رفتند و رسیدند به چیزی که ما االن 
هستیم، میتوانیم ما هم این مسیر را برویم  یا همین االن 

زندگیمان را درست انتخاب کنیم.
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وقتی مادران دانشجو می شوند!}} - - - - - - - - - - - -
آماده  را  چیز  همه  فردا  برای  باید  قبل  شب  از 
کنم. چاشت مهدکودک بچم، لباس های همسرم، 
کارهای درسی و تکالیف مربوط ب دانشگاه خودم. 
گاهی اوقات شده که ساعت ۳ صبح میخوابم و 

ساعت شش صبح از خواب بیدار میشوم.
باشه.  آشنا  برامون  زیادی  شاید  صحبتها  این 
افرادی ک در زندگیشون چند نقش رو همزمان 
اما  نکرده  مجبورشون  کسی  که  اگرچه  دارن. 
اونها خودشون این انتخاب ها رو کردن. صحبت 
امروزمون در مورد مشغله های خانومای محصله. 
کاری  باشه،  میتونه خانوادگی  که  هایی  مشغله 
و تحصیلی باشه، اجتماعی باشه و... . امروزه با 
پیشرفت لحظه به لحظه علم و با نسل جدیدی 
که تو جامعمون در حال پاگرفتن هستند دیگه 
نمیشه مثل سابق توقع داشت که سطح علمی 
یک فرد مثل چند دهه پیش باشه و بقول معروف 

طرف با مدرک دیپلمش بخودش بنازه.

حمیده بیدل
ترم دو کارشناسی ارشد بهداشت

یادداشت



میرسن.  دارندگی  و  ثروت  به  علمشون  با  افراد  که  ایه  دوره  االن 

به  هیچی  بدون  ای ک  دسته  اون  از  میکنیم  پوشی  )البته چشم 

پول وموقعیت اجتماعی میرسن(. ولی چون دید ما کلیه پس کل 

رو هم میگیم. یکی از اقشار مهم جامعه زنان هستند که شکر خدا 

طی چند دهه اخیر و خصوصا بعد از انقالب حضورشون تو جامعه 

علمی،  های  عرصه  تو  میشه. حضور  تر  قوی  و  تر  پررنگ  روزبروز 

فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، هنر، سیاست و... تا دلتون بخواد زن 

موفق تو این عرصه ها داریم. اما برای اینکه بتونیم از این افراد تو 

زمینه خودمون الگو بگیریم باید یکم واقع بینانه تر و موشکافانه تر 

این  ویترین  نباید صرفا خرج  نگاهمون  کنیم.  نگاه  زندگیاشون  به 

افراد بشه بلکه یکم کنجکاوی تو زندگیاشون الزمه. زنان بیشتر از 

مردان نقش پذیرند و تو زندگیشون نقشهای زیادی دارند. از دختر 

افراد  این   . تا استاد دانشگاه، وزیر، وکیل و...  خانواده بودن گرفته 

باید بتونن از وقتشون نهایت استفاده رو به نحو احسن ببرن. چند 

روز پیش با یکی از دوستانم که دانشجوی سال آخر رشته خودمه 

در این مورد صحبت میکردم. اون مادر دو فرزند با سنین ۵ و 9 

ساله. شوهرش دندونپزشکه و تو تهران زندگی میکنن. از موضوع 

مورد نظرم براش گفتم. اون هم خیلی زیاد کمکم کرد. برای یک زن 

متاهل، ادامه تحصیل کمی سخت میشه. دوری از همسر، خانواده و 

عالوه بر اون سختی های درس و تکالیف و وظایفی که بعنوان یک 

دانشجو ازت توقع دارن. اگر به نقش همسر بودن نقش مادربودن 

رو هم اضافه کنیم سختی کار بیشتر میشه. رسیدگی به امور فرزند، 

ایجاد فضای امن و آرامشی که حاصل حضور مادر در زندگی بچه 

است، تربیت صحیح و درست فرزند، فراهم آوردن شرایط مناسب و 

کافی برای رشد فرزند و... . اینا همه مواردیه که یک مادر محصل با 

اونها دست به گریبانه. حاال اگر به تاهل و مادر بودن بهمراه تحصیل، 

خانه دار بودن و شاغل بودن هم اضافه بشه، تنها یک مدیریت قوی 

زمان میتونه ثمره بخش باشه. 

»تصور کن از یه امتحان سخت برمیگردی خونه، بچت سرماخورده 

و مریضه و تو شب مهمان داری!«

باید  داره  زیادی  نقشهای  که  محصل  زن  یک  بعنوان  تو  واقع  در 

توانایی پاسخگویی به توقعاتی که نقشهای تو برای اطرافیان ایجاد 

نقشها  این  از  هرکدوم  در  کوتاهی  چون  باشی.  داشته  رو  میکنند 

داشته  مقابل  فرد  و  خودت  زندگی  در  نامطلوبی  تاثیرات  میتونه 

باشه. جامعه به عنوان یک کل باید شرایطی رو فراهم کنه تا زنان 

بعنوان یکی از اصلی ترین ارکان نظام اجتماعی بتونن بدون داشتن 

یک سری دغدغه های اولیه به تحصیالت و پیشرفت بپردازن. باید 

تسهیالت و امکاناتی برای افراد با این ویژگیها فراهم بشه.
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بنیاِد  ملی  زن  و خانواده}} - - - - - - - - - - - -
خانواده در نظام جمهوری اسالمی ایران، تصویری 
راهگشا، متعالی و الهام بخش داشته و زن به عنوان 
کانون و هسته خانواده و مولد و مربی جامعه، از 
امروزه  اما  است.  بوده  برخوردار  واالیی  جایگاه 
از آن چیزی که باید باشد و جایگاه حقیقی اش 

فاصله گرفته و دور شده است.
باید  که  این است  و مبرهن است،  آنچه روشن 
سامان  را  آن  و  کرد  جمع  این  حال  به  فکری 
بخشید. در همین راستا در بهمن ماه سال ۱۳۸۹، 
انقالب  عالی  شورای  و  شد  احساس  نیاز  این 
اسالمی در جهت هماهنگ کردن نهادهای متعدد 
حوزه زن و با هدف تقویت و تحکیم نهاد مقدس 
خانواده و صیانت از قداست آن، استوار ساختن 
روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخالق اسالمی 
و حفظ و ارتقاء جایگاه زن در جمهوری اسالمی 
ایران، با تاسیس بنیادی به نام ستاد ملی زن و 

خانواده  موافقت کرد.

فائزه نصرت
ترم چهار بهداشت عمومی

نقد دانشجویی

ضد



راهگشا،  تصویری  ایران،  اسالمی  جمهوری  نظام  در  خانواده 

هسته  و  کانون  عنوان  به  زن  و  داشته  الهام بخش  و  متعالی 

خانواده و مولد و مربی جامعه، از جایگاه واالیی برخوردار بوده 

است. اما امروزه از آن چیزی که باید باشد و جایگاه حقیقی اش 

فاصله گرفته و دور شده است.

آنچه روشن و مبرهن است، این است که باید فکری به حال این 

جمع کرد و آن را سامان بخشید. در همین راستا در بهمن ماه 

سال ۱۳89، این نیاز احساس شد و شورای عالی انقالب اسالمی 

در جهت هماهنگ کردن نهادهای متعدد حوزه زن و با هدف 

تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و صیانت از قداست آن، 

پایه  بر  خانوادگی  روابط  ساختن  استوار 

ارتقاء  و  و حفظ  اسالمی  اخالق  و  حقوق 

ایران،  اسالمی  جمهوری  در  زن  جایگاه 

با تاسیس بنیادی به نام ستاد ملی زن و 

خانواده  موافقت کرد.

برنامه ششم  این ستاد در  این وجود،  با 

 ۱0۱ ماده  طبق  و  گرفت  قرار  توسعه 

که  گردید  موظف  ششم،  توسعه  برنامه 

نتیجه  و  داده  تشکیل  مستمر  جلسات 

مجلس  به  یکبار،  ماه   ۶ را  جلسات  این 

ارائه دهد. پس از تعطیلی های فراوان این 

ستاد در دولت یازدهم و دوازدهم، تنها یک جلسه  با حضور 

معصومه ابتکار، معاونت امور زنان ریاست جمهوری، رئیس 

و  پرورش  و  آموزش  و  دادگستری  ورزش،  وزرای  جمهور، 

که  بود  این  جلسه  این  نتیجه  شد.  برگزار  نماینده  بانوان 

عدالت جنسیتی بر اساس شاخص های غربی تنظیم شود؛ 

در حالی که بر اساس ماده ۱0۲ برنامه ششم توسعه، معیار 

عدالت جنسیتی، موازین اسالم است.

ملی  گفت وگوی  طرح  از  ابتکار،  معصومه  سال  همان  در 

اولویت ستاد خواند.  را  آن  و  آورد  میان  به  خانواده، سخن 

کمی بعد، بدون هیچ سند آماری، مدعی شد که زمان مکالمه 

خانواده های ایرانی به ۲0 دقیقه کاهش یافته و این گفت وگوها 

غالباً به نزاع می انجامد. سرانجام این طرح در ۵ اسفند 9۷، با 

همکاری انجمن جامعه شناسان ایران در ۳۱ استان و ۵0 شهر، 

پیاده شد. برای ادامه اجرای این طرح درخواست بودجه شد که 

رسیدگی آن به سال بعد موکول گشت.

با ستاد  برای همکاری  را  انجمن  این  اما چه کسی صالحیت 

تعیین کرده است؟

ابتدا باید بررسی کنیم که انجمن جامعه شناسان ایران چیست 

و از کجا آماده؟

ارگان  این  های  فعالیت  اول  نگاه  در  شاید 

و  شالوده  آنچه  اما  برسد،  نظر  به  قانونی 

می دهد،  تشکیل  را  تشکل  این  اساس 

این  رئیس  است.  لیبرالیسم  چون  مکاتبی 

استاد  زاده،  سراج  حسین  دکتر  انجمن، 

دانشگاه امیر کبیر، کسی است که در سال 

88 اساتید دانشگاه را برای تجمع تحریک 

جنبش  گروهک  عضو  همچنین  می کرد. 

حبیب  سرکردگی  به  مبارز،  مسلمانان 

در  منافقان  گروهک  با  که  بود  پیمان  اهلل 

کرده  ائتالف  مجلس،  دوره؟؟؟؟؟؟  انتخابات 

تشکل  این  اعضای  کردند.  معرفی  مشترک  کاندیدای  و حتی 

اعتقادات  و  آزادیهستند  نهضت  غیرقانونی  عضو گروهک  غالباً 

فمننیستی دارند.

اکنون به بررسی اجمالی از جلسات این انجمن می پردازیم:

این انجمن به تحقیر و تقدس زدایی از جایگاه مادر پرداخته 

آگاهی  عدم  از  ناشی  را  گذشته  نسل  زیاد  فرزندآوری  است. 

را  احادیثی مانند هشت زیر پای مادران است  بیان  دانسته و 

برای خانه نشین کردن زن میداند. همچنین مادر  وسیله ای 

مانده   عقب  را  مادران  و  دانسته  درآمد  کاهش  عامل  را  شدن 

طهو
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در  که  اینجاست  جالب 
سفید  ازدواج  بعد  جلسات 
الحال  معلوم  که شرایطی  را 
از  انقالب  دارد و رهبر معظم 
آن به عنوان ازدواج سیاه یاد 
کرده¬اند، به عنوان یک پدیده 
اجتماعی و نتیجه تجددگرایی 
بررسی می کنند و میان آن با 
فحشا تفاوت قائل می شود، 
همچنین آن را معلول شرایط 

دشوار می دانند.



  میخواند. طالق توافقی را نافع دانسته و از آن به عنوان 
خرد زنده یاد می  کند و مدعی می شود که علت طالق، 

عدم شناخت زن و مرد از هم و تفکیک جنسیتی است.
و  ابزاری  ازدواج  عنوان  با  دانشجویی  و  آسان  ازدواج  از 
ایجاد  و  زدایی  فرهنگ  عامل  را  آن  و  کرده  یاد  دولتی 
در  که  اینجاست  جالب  می داند.  ناپایدار  های  خانواده 
جلسات بعد ازدواج سفید را که شرایطی معلوم الحال دارد 
و رهبر معظم انقالب از آن به عنوان ازدواج سیاه یاد کرده 
تجددگرایی  نتیجه  و  اجتماعی  پدیده  عنوان یک  به  اند، 
بررسی می کنند و میان آن با فحشا تفاوت قائل می شود، 

همچنین آن را معلول شرایط دشوار می دانند.
در ادامه انجمن جری تر شده و پا را فراتر گذاشته و مدعی 
میشود که هیچ زنی در ایران نیست که مورد تعرض قرار 
نگرفته باشد، و اعالم میکند که میزان زنای با محارم از زنا 
بیشتر است و حفظ آبرو و ناموس را ناشی از جهان سومی 

بودن ایرانیان می داند.
در جلسات بعد، به دنبال قانونی کردن عمل مذموم سقط 
ایران معرفی  افسردگی مردم  بودند. دین را عامل  جنین 
کردند و شرکت در عزاداری ها و به سر و سینه کوبیدن را 

وسیله ای برای رها شدن از گناه دانستند.
 علیرغم این عقبه فکری و چارچوب های دگم، این انجمن 
به عنوان بازوی فعال بنیاد ملی زن و خانواده عمل کرد. 
و حسین سراج  موالوردی  همکاری گسترده شهیندخت 
زاده در دو طرح گفت وگوی ملی خانواده وسیاست گذاری 
این  از  حاکی  دانشجو  دختران  خوابگاههای  خصوص  در 
رئیس  نایب  ساختاری،  بعد  در  همچنین  است.  ماجرا 
انجمن به عنوان معاون بررسی راهبردی معاونت امور زنان 

و خانواده ریاست جمهوری، مشغول به فعالیت است.
احیای فمنیست رادیکال

در دهه ۷0، فمنیست رادیکال با میانداری دختران برخی 

از سیاسیون گسترش یافت و بعد از دوم خرداد ۷۶، تبدیل 
سیاسی  ابزار  مهم ترین  تحصیالت  شد.  سیاسی  پروژه  به 
بود که فمینیستان رادیکال، از آن به عنوان وسیله ای برای 

تحقق آرمان های خود استفاده می کردند.
با دادن وعده های خوش رنگ و لعاب، مانند شکوفایی، 
دانشگاه  راهی  را  دختران  ارتقاء،  و  پیشرفت  موفقیت، 
اضافه شد.  دانشجویان دختر  بر شمار  رفته  رفته  کردند. 
شانس  دانشگاه  در  بهتر  گزینه های  آمدن  امید  به  اینان 
به  و  از دیگری رد کردند  را یکی پس  ازدواج خود  های 
ادامه تحصیل پرداختند. پس از مدتی دیدند که سن شان 
رو به افزایش است و از آن وعده های شیرین چیزی جز 
حسرت برایشان باقی نمانده است. دختران نسل بعد )دهه 
درس  بودند،  دیده  را  اتفاقات  این  همه  که  ها(  هفتادی 
عبرت گرفتند )!( و این شد که سن ازدواج کاهش یافت و 

این یعنی شکست فمینیست رادیکال.
اما ماجرای زن و نفوذ در قلب جامعه و تمدن اسالمی، به 
اینجا ختم نمی شود. انجمن جامعه شناسان ایران و بنیاد 
ملی زن و خانواده، خواب هایی برای زن مسلمان ایرانی 
مفاهیمی  بیان  با  درصددند  کشیدند،  نقشه ها  و  دیدند 
همچون عدالت جنسیتی که برخاست سند ۲0۳0 است، 

به جریان مرده فمنیست رادیکال روحی تازه بدمند.
ُ َخیُر الماِکریَن ُ  َواهللهَّ َوَمَکروا َوَمَکراهللهَّ
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بررسی کتاب حقوق زنان؛ برابری یا نابرابری}} - - - - - - - - - - - -
زنان،از  تکالیف  و  حقوق  بررسی  به  کتاب  این 
منظر قرآن ،سنت و عقل در قالب طرح شبهات 
در  مهم  نکته  است.  پرداخته  آنها  به  پاسخ  و 
اجتماعی،  ابعاد فردی،  به همه  این کتاب،توجه 
عبادی  حتی  و  سیاسی  فرهنگی،  اقتصادی، 

شبهات مطرح شده با محوریت زنان است.
شدن  قائل  تمایز  برای  است  تالشی  کتاب  این 
میان آنچه اسالم حقیقتا گفته و مطالبه میکند با 
تصورات و دیدگاه های رایج غلط میان مردم در 
جامعه. در زیر به بیان برخی از نکات اشاره شده 

در کتاب می پردازیم.
بسیاری از شبهات مربوط به زنان از آن جا ناشی 
می¬شود که برخی از توصیه های دین، اخالقی 
و غیرالزامی قلمداد شده حال آنکه اساسا هدف 
از بعثت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله وسلم 
ذکر  آدمیان  رفتار  و  اعمال  بر  اخالق  حاکمیت 

شده است.

آشنایی با حقوق حقه زانن



پیامبر اکرم صل اهلل علیه و آله و سلم فرمود:

َم َمَکاِرَم االَخاَلِق« »انما بُِعثُت اِلُتَمِّ

براستی که من برای به کمال رساندن مکارم اخالق مبعوث 

شده ام.«

بنابراین اگر برخی از آیات و روایات ابعاد حقوقی مسائل زنان 

را بیان میکند این ادلّه را باید در کنار دالیلی که باید و نباید 

های اخالقی را در برخورد با زنان مطرح میکند دید و سپس 

قضاوت کرد که اسالم در آن موضوع چه توصیه و راهکاری 

را ارائه مینماید.

حال اگر بخواهیم عالوه بر نگاه اخالق یک نگاه حقوقی به 

مسئله زنان بیاندازیم ابتدا باید به تعریف حقوق بپردازیم.

حقوق را مجموعه ای از قوانین و مقررات گویند که هدف 

ای  مجموعه  را  اخالق  و  است  اجتماعی  روابط  تنظیم  آن 

تکامل  با هدف  از رذایل  تمییز فضائل  و  نفسانی  از ملکات 

روابط  در  حقوق  با  اخالق  پیوند  اند.  کرده  تعریف  انسان 

همسران  روابط  در  چراکه  دارد؛  فراوان  اهمیتی  خانوادگی 

یک  اساس  و  پایه  و صمیمیت  فرزندان،محبت  و  والدین   ،

زندگی مطلوب را ایجاد کرده و مستحکم می سازد و زندگی 

و  عشق  مدارا،  تفاهم،  از  سرشار  را 

همکاری می سازد. آنچه برای یک 

ضروری  آن  وجود  سالم  خانواده 

است. بنابراین قوانین حقوقی درصدد 

تحقق معیارهای یک زندگی سالم در 

سطح اولیه است. حال آنکه قوانین 

روابطی  ایجاد  صدد  در  اخالقی 

متعالی و متکامل هستند. از این رو 

قوانین حقوقی پیرامون مسائل زنان، 

بیرونی  اجرایی  ضمانت  دارای  قالبا 

هستند تا حداقل های یک زندگی 

شود  ایجاد  زنان  زندگی  در  سالم 

ولی از آنجا که اسالم در صدد ایجاد جامعه ای متعالی است 

با تقویت ایمان و نیروی وجدان که ضمانت اجرای قوانین 

درصدد  خویش  اراده  با  افراد  تا  کوشد  می  است،  اخالقی 

اجرای رفتارهای مطلوب در برخورد با زنان باشند. بنابراین 

برای شناخت نگرش اسالم نسبت به زن باید مجموعه الزام 

های حقوقی و اخالقی را در کنار هم مد نظر قرار داد.

بر  مبتنی  راهکار  کشف  امروزه  میرسد  نظر  به  چنین  هم 

مبانی اسالم در موضوعاتی که زنان در آن زمینه ها دچار 

گرفتاری هستند سهل الوصول باشد.

در  ماه سال ۱۳8۶  تیر  در  رهبری  مقام معظم  مثال  برای 

دیدار با هزاران نفر از زنان نخبه فرمودند:» من نمیخواهم 

بگویم همه ی آن چه که در فقه ما در مورد احکام مربوط 

به زنان مطرح شده است، حتما سخن آخر است. نه... ممکن 

است با یک تحقیقی در یک زمینه ای که به وسیله¬ی فقیه 

ماهر و مسلطی انجام بگیرد، فالن حکم فقهی که امروز در 

مورد زن وجود دارد، دچار تغییر شود. ین اشکالی ندارد. این 

بنابراین در مسائل فقهی  افتاده...  اتفاق هم  و  ممکن است 

چنین چیزی امکان دارد که ما بگوئیم این تغییر پیدا میکند. 

لیکن آنچه که باید در زمینه ی مسائل 

فقهی انجام بگیرد، کار فقهی به وسیله 

ی فقیه ماهر و مسلط به مبانی فقهی 

است آن هم با نگاه به متد فقه. به 

شیوه ی استفاده ی فقاهتی. نه اینکه 

برای  خودش،  میل  طبق  بر  کسی 

اینکه خودش  ، برای  با آنها  انطباق 

را هماهنگ کند با فالن معاهده ی 

که  جهانی  کنوانسیون  جهانی،فالن 

که  مردمی  با  آورندگانش  فراهم 

اسالمی  مبانی  با  سرزمین  این  در 

مبانی  به  اعتقاد  و  میکنند  زندگی 
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اسالمی دارند، اصال از لحاظ مبانی فکری متفاوتند. بیاید از 
گوشه ی احکام اسالمی بساید و ببرد. این کامال غلط است.«

به یقین با تتّبع دقیق در موضوع و حکم یک مسئله فقهی 
)که معموال مبنای یک قانون مصوب نیز میشود( اگر قانونی 
واقعا در مواردی به تضییع حقوق برخی از زنان منجر میشود، 
راهکار مناسب پیدا خواهد شد. این امر از راه های گوناگون 

ممکن است حاصل شود که به دو نمونه آن اشاره میشود:
این شبهه  زمانی  آنها:  و شفاف سازی  الف(تعیین مصادیق 
وجود داشت که حق طالق  به دست زنان است و زن هر 
مقدار هم که در زندگی مشترک در سختی به سر برد قادر 
اراده طالق  شوهر  آنکه  مگر  نیست  از شوهرش  جدایی  به 

کند.از آنجا که در فقه اسالمی به دلیل 
در  زن  اگر  حرج،  و  عسر  نفی  قاعده 
قابل  غیر  سختی  دچار  مشترک  زندگی 
از همسرش را  تحمل شود، حق جدایی 
این حکم  با  متناسب  مدنی  قانون  دارد، 
با  قانون  این  اجرا  یافت.  تغییر  فقهی 
تعیین مواردی با عنوان مورد قطعی عسر 
و حرج برای هر زنی )مانند ضرب و شتم 
یا هرگونه سوء رفتار زوج که عرفا با توجه 
به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد یا 
محکومیت قطعی زوج به حبس ۵ سال 

های  بیماری  به  شوهر  ابتالء  یا  بیشتر  یا 
صعب العالج روانی یا...( به منظور برطرف کردن مشکالت 

تعیین مصادیق این موارد برای قضات ساده تر شده است.
ب(استفاده از سایر احکام فقهی مرتبط با آن مسئله: 

گاه به نظر میرسد در اجرای یک حکم فقهی یا ماده قانونی، 
حقوق زن تضییع میشود. حال آنکه با اندکی تحقیق پیرامون 
احکام  یا قوانین پیرامون آن موضوع مشاهده می شود که 
راهکار مناسبی برای احقاق حقوق زنان وجود دارد که باید 
آن را دریافت و به کار برد به عنوان مثال در فقه و قانون 
تدلیس  ازدواج  امر  اگر دختر و پسری در  تصریح شده که 
کرده و طرف مقابل به وجود صفت ممتازی و یا فقدان عیب 

قابل توجهی در خود فریب دهد و پس از عقد مشخص شود 
که او آن صفت ممتاز را ندارد و یا آن عیب قابل توجه را 
دارد، آن دختر یا پسر حق فسخ نکاح را دارد. یعنی بدون 
تشریفات طالق میتواند از همسرش جدا شود. در فسخ نکاح 
به واسطه فریب، قبل از رابطه زناشویی به زن مهریه تعلق 
نمیگیرد. حال این سوال پیش می آید؛ اگر دختر فریبکاری 
کند منصفانه است که به او مهریه تعلق نگیرد ولی چرا اگر 
پسر فریبکاری نماید به دختر مهریه تعلق نمیگیرد؟در پاسخ 
باید توجه داشت که اگر به واسطه برخی ادله چنین نتیجه 
گرفته میشود که در فسخ نکاح تا زمانی که دختر دوشیزه 
روایات  عوض  در  نمی-گیرد.  تعلق  دختر  به  مهریه  است، 
ازدواج  بیان میکند در صورت فریب در 
فرد فریبکار تعزیر می شود. حال میتوان 
تعزیر او را مالی قرار داده و مطابق نظر 
دادگاه به دلیل وقوع فسخ نکاه در دوران 
عقد، نیمی از مهریه تعیین شده یا نیمی 
از مهرالمثل اورا با عنوان تعزیر از فریب 

دهنده گرفته و به دختر داد.
خواننده  که  میدارم  الزم  بخش  این  در 
محترم را متوجه حمایت های ویژه اسالم 
امر هم در حیطه ی  این  بکنم.  زنان  از 
بیان جایگاه ارزشمند زن از منظر اسالم 
و هم در ارتباط با احکام اسالمی مربوط به 
زنان قابل ارائه است. در بخش احکام مربوط به زنان میتوان 

به موارد زیر اشاره کرد:
یک( با ازدواج دختر و پسر هر دو در زندگی مشترک وارد 
شده و از بهره های عاطفی،جنسی و... بهره مند می شوند.

تامین  به  نیز محبور  و  مهریه  پرداخت  به  مرد موظف  ولی 
مخارج زن در تمام سالهای زندگی مشترک می¬شود. حال 
آنکه زن نه تنها هیچ مسئولیت مالی نسبت به همسر خود 
ندارد، بلکه دریافت کننده مهریه و نفقه نیز هست. میتوان 

به این موارد اجرت المثل کار در منزل را نیز افزود.
دو(زن و شوهر با تولد فرزند هر دو از لذت عظیم والدینی 
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در  دقیق  تتبّع  با  یقین  به 
موضوع و حکم یک مسئله 
مبنای  معموال  )که  فقهی 
نیز  مصوب  قانون  یک 
واقعا  قانونی  اگر  میشود( 
در مواردی به تضییع حقوق 
برخی از زنان منجر میشود، 
راهکار مناسب پیدا خواهد 

شد



بهره مند میشوند ولی با وجود این که هر دو مسئول مراقبت 

و نگهداری فرزند هستند، تامین مخارج فرزند برعهده پدر 

است و مادر در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.

هم  نیست  واجب  زن  بر  و  است  واجب  مرد  بر  سه(جهاد 

از  سال  دو  مجبورند  پسران  حکم  این  با  منطبق  چنین 

بهترین سالهای نوجوانی خود را در سربازی سپری کنند و 

دختران در این زمینه هیچ اجباری ندارند.

چهار(در برخی جرائم یکسان، مجازات مردان سنگین تر از 

زنان است.

پنج(مطابق فقه و قانون، اگر فردی، اعم از زن یا مرد مرتکب 

به  قتل سهوی و غیر عمدی شود، مجازاتش پرداخت دیه 

بستگان  برعهده ی  دیه  پرداخت  اما  است،  مقتول  خانواده 

نسبی قاتل که مرد هستند می باشد و بستگان نسبی که زن 

باشند در این مورد هیچ مسئولیتی ندارند حتی اگر به لحاظ 

مالی ثروتمند باشند.

و مواردی دیگر که در مجال زمان و گنجایش مطلب نیست.

مترقی  نگاه  نوع  اهمیت  سازی  آشکار  منظور  به  ادامه  در 

اسالم به زن و حفظ ارزش و کرامت بانوان از منظر اسالم به 

بررسی دیدگاه چندین بانوی رهیافته به دین اسالم در نقاط 

مختلف جهان میپردازیم. )مطالب جمع آوری شده از نظرات 

در انجمن شهید ادواردو انیلی می باشد(

جون ردلی)انگلستان(

نه  قرآن  زیرا  شدم.  متحیر  قرآن  در  زن  جایگاه  بررسی  از 

تنها زن را محکوم و مظلوم قرار نداده است، بلکه از آزادی 

نظر  از  مرد  و  زن  تساوی  بر  و  آورده  میان  به  سخن  آنان 

ارزش، انسانیت، حق کسب دانش و غیره تصریح دارد. وقتی 

من قوانین طالق و حق مالکیت زن را بررسی کردم چنان 

دادگاه  در  تازگی  به  گویی  که  آمد  می  نظر  به  پیشرفته 

وکال  از  بسیاری  نظرم  به  است.  رسیده  تصویب  به  خانواده 

برای اثبات دعاوی خود از قوانین مدنی اسالم الهام میگیرند. 

با افزایش اطالعاتم در مورد اسالم، حقانیت و عقالنیت آن 

بیشتر برایم اثبات میشود. 

کاملیک فمیلیک)اسرائیل(

احترام به پدر و مادر و فرهنگ و آداب مسلمانی بیشترین 

دالیل من برای گرویدن به دین اسالم بود.

مونیکا هانگسلم)نروژ(

از  بیشتر  دینی،  فهمیدم که هیچ  اسالم  با  آشنایی  از  پس 

اسالم زن را محترم نمی دارد. اسالم به کرامت و آزادی زن 

توجه شایانی داشته است. آزادی در نظر غربی ها آن است 

این  که  حالی  در  برود.  راه  خیابان  در  لباس  بدون  زن  که 

تعبیر نادرستی از آزادی است. معتقدم اسالم آزادی واقعی 

را به زن داده است.

سارا بوکر)آمریکا(

به عنوان یک غیر مسلمان سابق به حقوق برابری زنان در 

داشتن حجاب، فضیلت آن، شادی وآرامشی که به زندگی 

نمود  هدیه  من  به  که  چنان  آن  می¬کند  عرضه  زن  یک 

اصرار دارم.

و صدها دیدگاه دیگر که از بانوان ای که در سراسر جهان به 

دین اسالم گرویده¬اند در باب کرامت انسانی زن و ارزش 

اسالم به جایگاه زن و مقام آن ثبت شده است که به دلیل 

کثرت قادر به بازنشر تمام آنها نیستیم اما خواننده محترم 

میتواند دیدگاه های دیگر را در سایت انجمن شهید ادواردو 

آنیلی به آدرس 

shahid-edvardo.blogfa.com

مطالعه کند.

مسائل  نشریه  این  بعدی  شماره¬¬های  در  داریم   قصد 

مربوط به حقوق زنان و شبهات مربوط به آن را به منظور 

درک صحیح و عمیق نظر اسالم در این باره پی بگیریم.

 باشد که مورد توجه حضرت ولی عصر ارواحنا له فداه قرار 

بگیرد.
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من در این جا فقط نماینده زنان نیستم!}} - - - - - - - - - - - -
*من در اینجا فقط نماینده زنان نیستم شما منو 

نماینده مردان هم بدونید.
*ما سوار مترو میشیم گاهی زنان میان سالی و 

مسنی را میبینیم که دست فروشی میکنند
یک  وسوپرمارکت  فروشگاه  و  رستوران  *در 
دخترجوان ومجرد کار میکند. علی رغم پیشرفت 
های شگرف در زمینه مسایل زنان، این تصاویر 
نشون میده که هنوز در باور ها نگرش ها و ارزشها 
وساختار ها و قوانین در باره مفهوم زن و خانواده 

با چالش های زیادی روبه رو هستیم.
مادر  است.  وطن  نماد  مادر  و  است  مادر  *زن 
وفرهنگی  واجتماعی  شناختی  بوم  هویت 
وتاریخی و جغرافیایی است. ظاهرا برخی اصرار 
دارند که در تیتر یک روزنامه یا در یک عبارت 
آن را محدودکنند به استادیوم ورزشی به یک 

شی دوچرخه و به یک فعل دوچرخه سواری.

معصومه بخشیان
ترم دو کارشناسی پرستاری

گزارش

وانشناسی بالینی و دانشیار دانشگاه علوم  گزیده هایی از سخنان دکتر مریم بختیاری،دکترای ر
پزشکی شهید بهشتی در دیدار با رهبری



*جایگاه مرد این است که از این تاریخ و جغرفیا حفاظت 

و  تاریخ  این  از  فراتر  حتی  وگاهی  شهید  شود  می  و  کند 

جغرافیا میشود شهید مدافع حرم

گفته بودی که به دنیا ندهم خاک وطن را 

برده ام تا بسپارم به دم تیر بدن را

 باد از پیرهن رد شده تا باز بیارد

به مشام گل هر باغچه ای عطر ختن را

پای در راه شهادت که نهادی و سرت رفت

یاد دادی به همه عالمیان زنده شدن را

حال با خواندن یک دسته گل فاتحه بر تو

قصد دارم که معطر بکنم باز دهن را

*ما برای حفظ شان و منزلت و کرامت زن و خانواده رفاه 

مردان  بر  تاکید  با  جامعه  آحاد  برای  میخواهیم  اجتماعی 

به عنوان متولیان وسرپرستان خانواده برای پر رنگ شدن 

نقش حمایتی آنها از زنان و خانواده. مطالعات نشان دادن 

که کمرنگ شدن اقتدار و حمایت پدر با رفتار اقدام به خود 

کشی ارتباط داره

بتونن نقش مادری و  تا زنان  *ما رفاه اجتماعی میخواییم 

همسری خود را ایفا کنند. باید یاد اوری کنم مادر ها قبل از 

به وجود امدن دانشگاه مختصص بودن. انها مدیر مالی اند. 

معلم  آنها  آنهاست.  تخصص  جویی  صرفه  و  مالی  مدیریت 

مسئولیت  و  کردن  برقرار  ارتباط  زندگی،  مهارت  هستند 

پذیری، شجاعت و اخالقی بودن را به ما یاد میدهند. آنها 

و  داریم  مشکلی  وقتی  هستند  امین  وروانشناس  مشاور 

اندوهگین هستیم به انها مراجعه میکنیم. آنها مدیر برنامه 

را  تاریخی  آنها هیچ رویداد خانوادگی وفرهنگی و  هستند. 

فراموش نمیکنند. آنها متخصص تغذیه هستند. آنها فراهم 

هر  میسازند.  تمدن  آنها  هستند.  سالمت  خدمات  کننده 

میسازد.  تمدن  فرزندش  تربیت  با  بیست سال  مادری طی 

مادرها هیچ وقت نگران نبودن که چرا وزیر یا مدیر نیستند. 

آنها می-دانستند تمدن و فرهنگ است که وزیر یا مدیر را 

میسازد.

 *امروزه ما در حوزه سالمت با چالش های زیادی روبه رو 

هستیم نمونه آن برنامه تحول نظام سالمت .

از  سریع  بهبودی  که  داره  وجود  زیادی  شواهد  *امروز 

بیماری کمتر بیمار شدن کاهش مرگ و میر عمر طوالنی 

تر و سیستم ایمنی قوی تر باداشتن خانواده و متاهل بودن 

مکرر  هستیم  جامعه  روان  سالمت  نگران  ما  داره  ارتباط 
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شنیده ایم که نیاز به تخت های بیمارستانی و درمانگاه های 
سرپایی و دارو های اثر بخش تر و مراکز مشاوره و نیروی 

متخصص بیشتری داریم 
متفق  دنیا  در  سالمت  حوزه  پژوهشگران  و  *متخصصان 
القول هستند که اسیب شناسی روانی بیماری روانی حتی 
بیماری های روان تنی ریشه در خانواده، ساختار و کارکرد 

اون داره 
ومحور هر پیشگری و التیامی مادره 

هر درمان و توان بخشی در حوزه سالمت روان بدون خانواده 
بی اثر و کم اثراست

در حوزه اسیب ها اجتماعی از اعتیاد و طالق وکودکان کار 
و  اجتماعی  هنجارشکنانه  های  رفتار  و 

حاشیه نشینی اساس خانواده است
در حاشیه نشینی خانواده که از اقلیم و 

تاریخش جدا شده، اسیب دیده 
با  مستیقما  بزهکاری  و  جنایت  و  جرم 
در  داره.  ارتباط  خانواده  در  تعامالت 
مصاحبه با مادر پسری که پس از انجام 
عمل خالف اخالق جان دختری را گرفته 
بود به ما  میگفت نمیدانسته پسرش بالغ 
فرزند  داشتن سه  وجود  با  و  است  شده 

نمیداند بلوغ چیست!!
امروز اظهار نظرها عامیانه و عامه پسندی 

بازار  و  از کوچه  درباره نشاط وشادکامی وجود داره. نشاط 
به خونه نمیره در خانواده ای که در اون عشق، قدرشناسی، 
وجود  زندگی  مثبت  های  جنبه  برای  بخشش، شکرگزاری 

داره، شاد کامی به وجود میاد.
سالمت  نشاط،  عامل  ترین  مهم  که  دادند  نشان  مطالعات 

روانی مادر و کیفیت خوب مدرسه در دوره ابتدایی است
خانواده  تحکیم  تفریحی  و  فرهنگی  مراکز  ی  همه  وظیفه 
است و ترویج ارزش خانواده با محوریت زن در نقش همسری 

ومادری است 
در حیطه تولید ورونق اقتصادی مولد بودن و سخت کوشی 

و امانت داری و مسئول بودن را فرد در خانواده یاد میگیرد 
ایی  رسانه  های  برنامه  ها  روزنامه  تیتر  هرروز  و  امروز   
وگفتمان غالب سیاست مداران و مسئوالن ومدیران واحاد 
جامعه نه استادیوم ورزشی و نه دوچرخه سواری بلکه باید 
با  بودن  همسر  و  بودن  والدین  خانواده  به  گذاری  ارزش 

محوریت زنان باشد
وهرروز ما از خود بپرسیم برای خانواده، مادر و نماد 

مادر وطن چه کردیم؟
این ساختار های عریض و طویل موجود و کارگروه و کمیته 
ها و اسناد ملی که بعضا متقابل و متعارض هستند وموجب 
هدر رفت بودجه کشورند  ومعموال توسط افرادی که دغدغه 
دور  در  متعلقاتی  و  نداشته  مدت  دراز 
جنسیت  بر  مبتنی  یا  دارند  ها  دست 
همگرا  و  اصالح  باید  میشوند،  مدیریت 
تکریم  و  تحکیم  حوزه  در  باید  شود.  

خانواده پاسخ گو باشند
موضوع دیگری که حتما در کنار موضوع 
باشد  نظر  مورد  باید  خانواده  تحکیم 
با  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  ارتباط 
سالمت و آسیب های روانی و اجتماعی 
نشان  مطالعات  سالمت  حوزه  در  است 
دادن که مشکالت و بیماری های هزینه   
پایین  وزن  مثل  ای  کننده  نگران  و  اور 
و  باال  فشارخون  و  عروقی  قلبی  های  تولدوبیماری  هنگام 
آرتریت روماتوئید و دیابت و سرطان وحتی مرگ ومیر ناشی 
شامل  که  اجتماعی  و  اقتصادی  وضعیت  با  ها  بیماری  از 
متاسفانه   . دارد  ارتباط  است  شغل  و  تحصیالت  و  درامد 
نتیجه ناامید کننده این است که حتی  دسترسی بهتر افراد 
به خدمات سالمت  پایین  اجتماعی  و  اقتصادی  با وضعیت 

تفاوت اولیه را در پیامد سالمت بهبود نمیبخشد.
واین نابرابری اولیه تاثیر طوالنی مدتی دارد. شواهد علمی 
اقتصادی  و  اجتماعی  وضعیت  در  نابرابری  کردند  تایید 

تاثیرات طوالنی مدت و تجمعی برسالمت روانی افراد دارد
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و  عریض  های  ساختار  این 
طویل موجود و کارگروه و کمیته 
ها و اسناد ملی که بعضا متقابل 
و متعارض هستند وموجب هدر 
ومعموال  کشورند   بودجه  رفت 
دراز  دغدغه  که  افرادی  توسط 
در  متعلقاتی  و  نداشته  مدت 
دور دست ها دارند یا مبتنی بر 

جنسیت مدیریت میشوند



کودکان و نوجوانان با وضعیت تقتصادی و اجتماعی نامناسب 

دو تا سه برابر دچار مشکالت روانشناختی می-شوند 

قابل  بر سالمت روان  بیکاری طوالنی  از  ناشی  هزینه های 

جبران نیست

فقر و نابرابری ها اجتماعی به طور مستقیم و غیر مستقیم 

بر سالمت روانی و جسمی و اجتماعی افراد تاثیر می¬گذارد 

نابرابری در درامد موجب فشار اجتماعی و روانی می¬شود 

که با سالمت و مرگ ومیر ارتباط دارد 

ارتکاب جرایم خشن با افزایش نابرابری درامدی افزایش پیدا 

میکند

مبتنی  بای  مدت  طوالنی  در  اقتصادی  های  برنامه  هدف 

برکاهش نابرابری ها اجتماعی باشد 

از طرف دیگر سیاست مداران و مدیران و مسئوالن نه تنها 

کنند،  تالش  اقتصادی  اجتماعی  وضغیت  بهبود  برای  باید 

بلکه باید خود و خانواده هاشان در همه جنبه های زندگی 

و  قناعت  و  تجمالت  از  پرهیز  زیستی  ساده  برای  الگویی 

همدردی باشند تا این احساس نابرابری در جامعه ایجاد یا 

تشدید نشود 

ایجاد  نابرابر ها اجتماعی و  باهدف کاهش  برنامه هایی که 

اجتماعی  رفاه  برای  درامدی  های  تفاوت  کاهش  و  شغل 

وسالمت  روانشناختی  سالمت  بهبود  در  میشود،  طراحی 

اجتماعی و نشاط و شادکامی جامعه در طوالنی مدت تاثیر 

دارد البته به نظر می¬رسد انتخاب ما مردم در رقابت های 

اجتماعی و سیاسی باید بر اساس برنامه هایی صورت بگیرد 

که بر رفاه اجتماعی و تحکیم خانواده تاکید دارد نه جنجال 

و هیاهو های فضای رسانه ایی و مجازی 

 حضرت اقا 

برکاغذ  جامانده  شده  تدوین  های  برنامه  وجود  رغم  علی 

مانیازبه کمک شما در طراحی برنامه های جامع خانواده و 

اجتماع داریم که همه ی جامعه و سیاست گزاران و سیاست 

مداران و مسئوالن به ان تعهد اجرایی طوالنی مدت داشته 

باشند.

ودانشگاهیان  فرهیختگان  و  اندیشمندان  جمله:  آخرین   

وپژوهشگران و آحاد جامعه!  بیایید یک بار به خودمان اجازه 

بدهیم که به فرهنگ اسالمی ایرانی مان بازگردیم .
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رهبران و نخبگان سیاسی زن}} - - - - - - - - - - - -
آن زمان که زن پا در عرصه های اجتماعی گذاشت از هنگامی که پا 
به پای مردان در مزارع کار میکرد  تا آنجا که همراه او در مبارزات 
قدرت  و  اقتدار  همواره  بود؛  پیشرو  ها  و جنگ  اجتماعی  سیاسی، 

روحی باالیش مورد ستایش همگان قرار میگرفت.
در طول تاریخ دنیا سیاستمداران، رهبران و نخبگان زن فراوانی به 
چشم دیده است زنانی که نشان دادند جایی که در عرصه باشند در 
ایفای نقش خود موفق خواهند بود.هر چند همواره موانعی برای حضور 
زنان در عرصه سیاست وجود داشته است. از جمله حاکمیت و غالب 
بودن تفکر مردانه در انتخاب سیاست مداران و برنامه ریزان و سیاست 
گذاری و برنامه ریزی در سطح کالن که این خود شاید حضور زنان در 
چنین عرصه هایی را کمرنگ تر کرده باشد اما به تجربه ثابت شده 
است که ثمره اصلی این موانع حضور باکیفیت تر آنها بوده است.در 
بحث رهبری و مدیریتی نیز ساختار مردانه عرصه های مدیریتی و 
برنامه ریزی و نبود انعطاف آن با نقش های مختلف زنان و حاکمیت 

تفکر سنتی مرد ساالری در جامعه از جمله موانع بوده است .
در این شماره به معرفی تعدادی از زنان رهبر، سیاستمدار و نخبه 
تاریخ می¬پردازیم که با وجود اینکه در طول سالیان دراز در خوش 
بینانه ترین حالت، زنان نقشی فرعی و در حاشیه داشتند، به بهترین و 

واالترین شکل ممکن در صحنه حضور موثر و تاثیرگزار داشتند.

سیده فائزه کریمی
ترم هشت مهندسی بهداشت حرفه ای

یادداشت



دکترمرضیه وحید دستجردی 
 )زاده ۱۳۳8 ه.ش/ تهران( 

پزشک و سیاستمدار ایرانی و مشاور رئیس قوه قضائیه 
و  درمان  بهداشت،  وزیر  این  از  پیش  او  است.  ایران 
آموزش پزشکی ایران، نماینده دوره های ۴ و ۵ مجلس 
شورای اسالمی و مدیر روابط دانشگاهی و امور بین الملل 
دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. هم اکنون عضو 
هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران  است.

وی با حکم سید علی خامنه ای، رهبر ایران، در تاریخ 
امداد  امنای کمیته  فروردین ۱۳9۴ عضو هیئت   ۱۶
طرح  مطرح کنندگان  از  او  شد.  خمینی)ره(  امام 

»تفکیک جنسیتی در بیمارستان ها« است 
دستجردی با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای 

کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کرده اس. 
وحید دستجردی تنها وزیر بهداشت زن در تاریخ ایران 
بوده و تا کنون تنها زنی است که در تاریخ حکومت 
رسیده است.  وزارت  مقام  به  ایران  اسالمی  جمهوری 
پس از فرخ رو پارسا و مهناز افخمی، وحید دستجردی 

سومین زن در تاریخ ایران است که وزیر شده است. 

بی نظیر بوتو
 زاده ۲۱ ژوئن ۱9۵۳ - درگذشته ۲۷ دسامبر ۲00۷

 زن سیاست مدار پاکستانی بود . وی طی دو دوره از 
سال های ۱988 تا ۱990 و ۱99۳ تا ۱99۶ نخست 
وزیر پاکستان از حزب مردم بود بی نظیر در سن ۱۶ 
ادامه تحصیل در کالج  به قصد  را  سالگی وطن خود 
رادکلیف هاروارد ترک کرد پس از اتمام تحصیالتش 
در مقطع لیسانس برای ادامه تحصیل در رشته حقوق 

وارد دانشگاه آکسفورد انگلستان شد. 
وی اولین زن مسلمان در تاریخ جهان اسالم بود که 
به مقام نخست وزیری در یک کشور اسالمی رسید. او 
را نیز همچون پدرش ذوالفقار علی بوتو)بنیان¬گذار 
حزب مردم پاکستان( دارای گرایش های سوسیالیستی 
و پوپولیستی می دانند. وی سرانجام در دسامبر ۲00۷ 
در پاکستان ترور شد و به قتل رسید. بی نظیر بوتو 
در راستای احیای دموکراسی و مبارزه با واپس گرایی 
گام برداشت و شاید یکی از دالیل ترور وی اقداماتش 
وزیر  نخست  است.  بوده  ها  زمینه  این  از  یکی  در 
فقید پاکستان که یک عنصر لیبرال دموکرات بود تا 
حدودی توانست با اهدای جان خود فضای باز سیاسی  

پاکستان را به نوآوری دعوت کند.
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دکترمریم میرزا خانی 
 ۲۲اردیبهشت ۱۳۵۶ – ۲۳ تیر ۱۳9۶

بود.  استنفورد  دانشگاه  استاد  و  ایرانی  ریاضی دان   
بر »دینامیک و  به خاطر کار  میرزاخانی در سال ۲0۱۴ 
برنده  آنها«  پیمانه ای  فضاهای  و  ریمانی  سطوح  هندسه 
مدال فیلدز شد، که باالترین جایزه در ریاضیات است. وی 

تنها زن و اولین ایرانی برنده مدال فیلدز است. 
هندسه  تایشمولر،  نظریه  بر  مشتمل  او  تحقیقاتی  زمینه 

هذلولی، نظریه ارگودیک و هندسه هم تافته بود. 
مریم میرزاخانی در دوران تحصیل در دبیرستان فرزانگان 
در  ریاضی  جهانی  المپیاد  طالی  مدال  برنده  تهران، 
سال های ۱99۴ )هنگ کنگ( و ۱99۵ )کانادا( شد و در 
نمره کامل  ایرانی  به عنوان نخستین دانش آموز  این سال 
را به دست آورد. وی نخستین دختری بود که در المپیاد 
ریاضی ایران طال گرفت و به تیم المپیاد ریاضی ایران راه 
یافت و نخستین دانش آموز ایرانی بود که دو سال پیاپی 
او سپس در سال ۱999  موفق به کسب مدال طال شد. 
دانشگاه  از  ریاضی  رشته  در  را  خود  کارشناسی  مدرک 
شریف و دکترِی خود را در سال ۲00۴ از دانشگاه هاروارد 
به سرپرستی کورتیس مک مولن، از برندگان مدال فیلدز، 
گرفت. از مریم میرزاخانی به عنوان یکی از ده ذهِن جوان 
  Popular Scienceبرگزیده سال ۲00۵ از سوی نشریه
شد.   تجلیل  ریاضیات  رشته  در  برتر  ذهن  و  آمریکا  در 
انجمن  از   satter برنده جوایزی چون جایزه  میرزاخانی 
 Clayتحقیقاتی جایزه  و   ۲0۱۳ سال  در  آمریکا  ریاضی 
بود. وی از یازدهم شهریورماه ۱۳8۷ )اول سپتامبر ۲008( 

رشته  پژوهشگر  و  دانشگاه  استاد  استنفورد  دانشگاه  در 
ریاضیات بود.پیش از این، او استاد دانشگاه پرینستون بود. 
مه  دوازدهم  اردیبهشت    ۲۲ میرزاخانی  مریم  تولد  روز 
با  جهان  ریاضی  انجمن های  بین المللی  اتحادیه  سوی  از 
پیشنهاد کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران به عنوان روز 
تیر  در ۲۳  نامگذاری شد.  وی  ریاضیات  در  زن  جهانی 
۱۳9۶ در ۴0 سالگی به علت سرطان سینه پیشرفته در 

بیمارستانی در کالیفرنیا درگذشت.
دکتر سیما سمر

بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیما   
افغانستان است. او چهره شناخته شده و فعال حقوق بشر 
در مجامع ملی و بین المللی می باشد. خانم سمر در سال 
۱99۴، به دریافت جوایز بین المللی در زمینه های حقوق 
زنان، حقوق بشر، دموکراسی و زنان برای صلح نایل شد. 
و  رییس دولت موقت  معاون  اولین  به عنوان  دکتر سمر 
وزیر امور زنان در دولت موقت افغانستان نیز نقش بازی 
کرده است. پیش از ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر 
افغانستان، او به عنوان معاون رییس لویه جرگه اضطراری 

نیز کار کرده است.
ولسوالی  در  خورشیدی   ۱۳۳۶ سال  در  سمر  خانم 
دانشگاه  از  او  است.  شده  متولد  غزنی  والیت  جاغوری 
جایزه  برنده  سمر  سیما  دارد.دکتر  لیسانس  کابل  طبی 
راه  در  فداکاری  و  استقامت  خاطر  به  الترناتیف«  »نوبل 
تامین حقوق بشر شده است.او پیش از این چند بار نامزد 
جایزه ی صلح نوبل نیز بوده است. دکتر سیما سمر یکی 
از تاثیرگذارترین زنان سیاسی افغانستان به شمار می رود.
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حلیمه بنت یعقوب 
 زاده ۲۳ اوت ۱9۵۴

در  سال ۱9۷8  از  را  خود  فعالیت شغلی  یعقوب  حلیمه 
 ۲00۱ سال  در  و  کرد  آغاز  تجارت  اتحادیه  ملی  کنگره 
پارلمان  به  نماینده  عنوان  به  و  شد  سیاست  عرصه  وارد 
راه یافت. او۱0 سال بعد به وزارت توسعه جوامع، ورزش و 
جوانان دست یافت و در سال ۲0۱۳ بعنوان رئیس پارلمان 
برگزیده شد. او در آن زمان هم نخستین زن و مسلمانی 

بود که به عنوان رئیس پارلمان سنگاپور انتخاب شد.
 در نهایت حلیمه یعقوب نامزد شرکت در انتخابات ریاست 
جمهوری این کشور شد، تا عنوان نخستین رئیس جمهور 
حلیمه  کند.  خود  آن  از  را  سنگاپور  کشور  ماالیی  زن 
ماالیی  و  مسلمان  زن  جمهور  رئیس  نخستین  یعقوب 
سنگاپور در ۴۷ سال گذشته است.در جامعه چند نژادی 
که  نژاد  هر  از  جمهور  رئیس  سنگاپور،  فرهنگی  چند  و 
از  تمام آحاد  به  تمام ملت است و نسبت  نماینده  باشد، 
تمام اقلیت ها و مذاهب مسئولیت دارد و حلیمه یعقوب 
داری  برای عهده  را  اعتماد مردم سنگاپور  است  توانسته 

چنین مسئولیتی جلب کند.
حبیبه سرابی

 حبیبه سرابی در سال ۱۳۳۶ در شهر مزار شریف تولد 
برای  و  دارد  لیسانس  داروسازی  او در بخش  است.  شده 
و  بیولوژی  میکرو  هماتولوژی،  بخش های  در  سال  ده 
کابل،  طبی  متوسط  تعلیمات  انستیتو  در  فارموکولوژی 
مسلکی  کارمند  عنوان  به  سرابی  است.خانم  بوده  استاد 

 National Institute طبی)  البراتواری  ملی  انستیتو 
of Medical laboratory (نیز فعالیت کرده است.

او در زمان حکومت طالبان یکی از فعاالن بخش معارف 
در  مخفی  صورت  به  را  آموزی  سواد  کورس های  و  بود 
انداخت.  راه  به  مزارشریف  آباد،  جالل   ، کابل  شهرهای 
خانم سرابی یکی از بانوان شرکت کننده در کنفرانس بن 
در دسامبر ۲00۱ از افغانستان بود. وی از سال ۱۳8۱ تا 
افغانستان  انتقالی  دولت  زنان  امور  وزیر  عنوان  ۱۳8۳به 
تاسیس،  تازه  وزارت  این  وسیله¬¬ی  به  و  کرد  فعالیت 
قوانین و استراتژی درازمدت در حمایت از حقوق زنان و 
بهبود وضعیت زندگی آنان ایجاد کرد.خانم سرابی در سال 
۱۳8۴ به عنوان والی بامیان گماشته شد و این مسوولیت 
را تا سال ۲0۱۴ میالدی برعهده داشت.گرفتن مدال ماللی 
افغانستان  از سوی حامد کرزی رییس جمهوری پیشین 
دریافت   ،۱۳8۵ سال  در  قانون  حاکمیت  تطبیق  بخاطر 
 Children›s Squareاز  Jason Awards جایزه  
از سوی دولت  امریکا، دریافت مدال کمندر  اوماها  ایالت 
بیوگرافی  المللی  بین  مرکز  در  بیوگرافیش  ثبت  فرانسه، 
کمبریج در لندن، دریافت لقب قهرمان محیط زیست از 
از  رامون مگسه سی  برنده جایزه  و  تایمز  ماهنامه  سوی 
نوبل آسیایی مشهور  به عنوان جایزه ی صلح  فلیپین که 
در  سرابی  خانم  که  است  دستاوردهای  جمله  از  است، 
کارنامه اش دارد.خانم سرابی در انتخابات ۲0۱۴ ریاست 
جمهوری افغانستان به عنوان معاون زلمی رسول، یکی از 
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نامزد بود. او 
حاال به عنوان معاون شورای عالی صلح افغانستان فعالیت 
این کشور  پیشتاز زن در  فعاالن سیاسی  از  و یکی  دارد 

شناخته می شود.
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وه مطالعاتی زنان}} معرفی کارگر - - - - - - - - - - - -
هر زمان که به یاد کتاب و وضع کتاب در جامعه 
می  متأّسف  و  غمگین  قلباً  افتم،  می  خودمان 
شوم. این به خاطر آن است که در کشور ما به 
هر دلیلی که شما نگاه کنید، باید کتاب الاقل ده 
برابِر این میزان، رواج و توسعه و حضور داشته 
و  اسالمی  تفّکر  پرچمدارِی  دلیل  به  اگر  باشد. 
معنا  این  بیاورید،  حساب  به  اسالم  حاکمیت 
صدق می کند؛ چون اسالم به کتاب خواندن و 
نوشتن، خیلی اهمّیت می دهد. اگر هر ُمنصفی به 
بیانات نبی مکّرم اسالم و ائّمه )علیهم السالم( و 
پیشوایان اسالم نگاه کند و ببیند که اینها در چه 
زمانی به کتاب و کتابخوانی دعوت می کردند و 
فرا می خواندند، همه افسانه ها از ذهنش شسته 
خواهد شد و خواهد فهمید که دشمنان اسالم 
جز این نداشتند که افسانه های کتاب سوزی و 
کتاب ستیزی را برسر زبانها بیندازند. چون اسالم 

پرچمدار کتابخوانی است.

فائزه مسلمی
ترم پنج رادیوتراپی



که  جا  آن  تا  جهان،  عمر  سراسر  در  بشر  دستاوردهای  ی  همه 

ها  انسان  که  است  هایی  نوشته  میان  در  است،  بوده  کتابت  قابل 

پدیدآورده اند و می آورند و در این صورت، مجموعه ی بی نظیر 

و  ها  دانش  بشر،  به  پیامبران  های  درس  و  آسمانی  های  آموزش 

شناخت هایی است که سعادت بشر بدون آگاهی از آن امکان پذیر 

الزم  و  فریضه  ملّت،  یک  برای  که  است  چیزی  نیست.کتابخوانی 

است... خوشبختانه کتاب زیاد هست و کتاب های زیادی چاپ می 

شود. نمی خواهم عرض بکنم که همه ی آنچه که چاپ می شود، 

کتابهای خوب و مفیدی است. نه؛ ای بسا کتابی چاپ می شود و 

به بازار هم می آید، اّما کتاب مفیدی نیست؛ یک کتاب بی فایده 

و عاطل و باطلی است و کسی از آن استفاده ای نخواهد کرد. و ای 

بسا کتابی چاپ می شود و به بازار هم می آید و مضر است؛ نه این 

که فایده ندارد؛ بلکه ضررهم دارد...

 انس با کتاب، چیز بسیار با ارزشی است و من خواهش می کنم که 

همه و همه باکتاب انس پیدا کنند.«

این ها، تنها بخشی از سخنان رهبر معّظم انقالب درباره ی اهمّیت 

کتابخوانی است، در این دوره، هیچ عقل سلیمی را نمی یابیم که، 

بر لزوم و مزایای مطالعه اشراف نداشته باشد، اّما تنها تعداد اندکی 

از افراد مطالعه ی منّظم را در برنامه ی زندگی خود گنجانده اند. 

عّده ای محدودیت زمان و مشغله ی زیاد را بهانه می کنند، شماری 

دیگر گرانی کتاب ، تعدادی از افراد، نفوذ بیش از اندازه ی شبکه 

ایجاد  و  اتالف چشمگیر زمان  باعث  اجتماعی در زندگی که  های 

توّهم آگاهی میگردد را مقّصر می دانند.

درصد   ۴9  ،۱۳89 سال  در  آمار  سازمان  گزارش  طبق  طرفی  از 

بانوان تشکیل می دهند و شاهد حضور فّعال و  جمعّیت کشور را 

مقام  فرمایشات  و طبق  هستیم،  اجتماع  در  ها  آن  پیِش  از  بیش 

معّظم رهبری:

» امروز گفتمان زنان گفتمانی غالب در سطح جوامع است و از آنجا 

که نیمی از هر جامعه را زنان تشکیل می دهند، مسائل مربوط به 

تاریخ اجحاف های زیادی در حق  آنان حائز اهمیت است.در طول 

زنان صورت گرفته است.«

در جای دیگر پیرامون »ضرورت رشد علمی و معرفتی زنان« می 

فرمایند:

اهانتی  تربیت، ظلم و  تعلیم و  از تحصیل و  » محروم کردن زنان 

است که عّده ای به نام اسالم و سّنت در حق زنان روا داشته اند و این 

موضوع سبب رشد کمتر زنان نسبت به مردان، در اجتماع و سیاست 

شده است. اگر زنان را هزار سال دیگر هم از مناطق گوناگون زندگی 

تعداد  دنیا،  سطح  در  که  می بینند  بعد  سال  هزار  دارند،  نگه  دور 

مرد،  پیشه وران  تعداد  مرد،  سیاستمداران  تعداد  مرد،  دانشمندان 

از  بیشتر  پیش می برند  را  اجتماعی  فعالیت های  که  مردانی  تعداد 

که  نگذارد  و  بگیرد  را  مردان  جلوی  بیاید  دستی  اگر  است.  زنان 

آنها در اینگونه مسائل دخالت کنند و زنان را وارد این امور کند، 

بعد از گذشت سال ها می بینید که به تدریج آن جنس در این کارها 

و  نیست  این هم درست  البته  قوی تر شد.  این جنس  و  ضعیف تر 

مناسبت ترین  رهبری،  دیدگاه  در  است.  ظلم  دیگر  شکل  یک  به 

زمینه برای فعالیت اجتماعی زنان عرصه های علمی است.با ذکر این 

مقّدمه، به حرکتی شایسته از سوی کارگروه زنان انجمن اسالمی 

دانشجویان ۱۳۴8، اشاره خواهیم کرد. کارگروه زنان جهت توانمند 

نخست  مرحله ی  در  به خصوص دختران  و  زنان  کردن جامعه ی 

در  زنان  نقش  زنان،  حقوق  زنان،  درباره ی  اطالعات  افزایش  برای 

همه  تا  است  داده  تشکیل  مطالعاتی  گروه  یک  جامعه  و  خانواده 

دانشجویان با سطح های مطالعاتی مختلف در حوزه ی زنان دور هم 

جمع شده و مطالعاتشان را افزایش بدهند. بدین منظور لیستی از 

کتب مرتبط با حوزه ی زنان گردآوری شده است که در ادامه بخشی 

از آن را مشاهده می کنید:

*مطلع عشق/ زن و بازیابی هویت حقیقی/ سبک زندگی زنان 
)گرداورنده:بانکی پور(/ قدرت و شکوه زن/ خانواده/ بانوی تراز 
و مجموعه ی ۵ جلدی نقش و رسالت زن از آثار ارزشمند رهبر 

انقالب
*نظام حقوق زن در اسالم، اخالق جنسی، فلسفه حجاب، زن 

و مسائل سیاسی و قضایی از آثار شهید مطّهری
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*روابط متکامل زن و مرد اثر استاد علی صفایی حائری

*زن در آینه جمال و جالل الهی به قلم آیت اهلل جوادی عاملی

دکتر  قلم  به  اسالمی  جمهوری  در  حجاب  و  غرب  در  *حجاب 

غالمی

نابرابری، خوش رفتاری  برابری-  *زن، دین، سیاست، حقوق زن 

با زنان

، مهارت های زندگی خانوادگی در آینه آیات و روایات همگی به 

قلم خانم آیت اللهی

*زن در اسالم نوشته ی خانم عالسوند

*ازدواج اثر دکتر حبشی

*مطلع مهر و ِسّر دلبران به قلم بانکی پور

*فمنیسم شکست افسانه آزادی زنان

*فمنیسم و دانش های فمنیستی

*کتاب فمنیسم از نرگس رودگر 

*کتابچه های فمنیسم از دیدگاه نقد

*کتاب فمنیسم در امریکا

*فمنیست در ترازوی نقد

*فمنیسم و دانش های فمنیستی به قلم دفتر مطالعات و تحقیقات 

زنان

*هویّت و نقش های جنسیتی ؛ نوشته ی محمدرضا زیبایی نژاد. 

ناشر: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان

*زن نظام سلطه و رسانه؛  نوشته ی ابراهیم شفیعی سروستانی

*زن آنگونه که باید باشد ؛ نوشته ی اصغر طاهرزاده

*رمان  از گشت ارشاد تا چادر المیرا،  دختران آفتاب

در این گروه که مزیّن به نام “اّم المؤمنین؛ خدیجه کبری)س(” 

می باشد، پس انتخاب ُکتب بر پایه ی عالقه ی افراد و در اختیار 

قرار دادن آن ها، و تعیین حّداقل تعداد صفحاِت مطالعه هفتگی، 

فیش  تهّیه ی  به  تصمیم  و  نمودیم  آغاز  را  مطالعاتی  برنامه ی 

هفته  هر  آخر  در  که  بدین صورت  گرفتیم،  کتب  متِن  از  هایی 

پس از ارسال یادداشت های برداشته شده از نکات مهم و جّذاب 

استفاده خواهند  از آن ها  افراد  اعضا، سایر  توّسط  توّجه  قابل  و 

برد.در قسمت پایانی شما را به خواندن گوشه ای از فیش های 

گزیده دعوت می نمایم که از کتاب زن در آینه جمال و جالل 

الهی  تهّیه شده است:

پیامبر  بیان  در  که  را  زن  بودن  الدین سّر محبوب  جناب محی 

اقدس  ذات  که چون  داند  می  این  در  است  آمده  اسالم  گرامی 

خداوند منّزه از آن است که بدون تجلّی و مظهر مشاهده شود و 

هر مظهری که بیشتر جامع اسماء و اوصاف الهی باشد، بهتر خدا 

را نشان می دهد، زن در مظهریت خدا کامل تر از مرد است. زیرا 

مرد فقط مظهر قبول و انفعال الهی است چون مخلوق حق است 

الهی است، مظهر  انفعال  و  قبول  از آن که مظهر  و زن گذشته 

فعل و تاثیر الهی نیز هست چون در مرد تصّرف می کند و آن 

را مجذوب خویش قرار داده و محّب خود می سازد و این تصّرف 

و تاثیر نموداری از فاعلیت خداست. از این جهت زن کامل تر از 

مرد است. اگر مرد بخواهد خدا را در مظهریت خود مشاهده کند، 

شهود او تام نیست. ولی اگر بخواهد خدا را در مظهریت زن بنگرد، 

شهود او به کمال و تمام می رسد . لذا زن محبوب پیامبر اکرم 

اله و سلم قرار گرفت و در آن حدیث معروف  صلی اهلل علیه و 

فرمود :» از دنیای شما زن و بوی خوش محبوب من قرار داده شد 

و نور چشم من در نماز است.«

#صفحه_۱۲9

زنان ، و رسیدن به مقام خلیفة اللّهی 

نکته ای در اینجا مطرح است که : اگر انسان خلیفة اهلّل است ، و 

این مقام انسانیت منزه از ذکورت وانوثت است چرا در بین مردان 

مردان افراد فراوانی به این مقام راه یافته اند، ولی در بین زنان 

فقط چهار نفر به این مقام رسیده اند؟

 در توضیح این نکته باید گفت : 

اوالً، بسیاری از زنان هستند که فضائلشان در تاریخ ثبت نشده 

است و ثانیاً، این چهار نفر بیانگر انحصار نیست . ثالثاً، اگر جامعه 

رشد بیشتری داشته باشد ، سعی می کند امکانات ترقی وسعادت 

را در اختیار هر دو صنف قرار بدهد ، و اگر جامعه ای عقب افتاده 

است نباید این تحّجر فکری جامعه را به پای مذهب نوشت. چرا 

که مذهب راه را برای هر دو صنف باز کرده است و هیچ کمالی را 

مشروط به ذکورت، یا ممنوع به انوثت نکرده و مشروط بودن به 

ذکورت و انوثت مربوط به کارهای اجرایی است . 

#صفحه_۱0۶
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