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 بنام خداومد بخشنده مهربان

 يجهان يها زن مسلمان وچالش

 يو مطالعات و بررس يعلم يزگردهايها و م كنفرانس ير و برگزاريامروزه ما شاهد حركت توقف ناپذ
 يهـا  كـم و اسـتقبال از چـالش   يسـت و  يبـا قـرن ب   ييارويرو ينجا و آنجا برايدر ا يهمه جانبه وفراوان ياه

 .ميگوناگون آن هست
ـ  يز و درشـت و سـازمانها  يـ ر يكشورها با مؤسسات و نهادهـا  بخـش   ينهادهـا  يو حتـ  يالمللـ  نيب

 يبـرا  يشده و آمـادگ  يسپر قرن يها تيفعال يابيرودار ارزيدر گ يخود جملگ يا و رسانه ي،تجار يخصوص
دوم  ة، فراتر رفتـه سـخن از هـزار    يز از حالت قرنيكم هستند و گاه نيست ويقرن ب يعني يورود به قرن بعد

اس هـزاره  يـ ها ، رونـد حركـت خـود را بـا مق    اگر كشور يكنند و حت يسوم م ةشده و پانهادن به هزار يسپر
 .ان آورديخود ، سخن بم يتمدن ةد از هزاريبا ت حتماًيكنند ، بشر ينم يابيارز

 يهـا  يژگـ يوجـود نـدارد كـه از و    يچ پژوهشيست و هين يا هزاره يابيت در سطح ارزيمتاسفانه بشر
سـوم و چنـد و چـون     ةهـزار  يها به چالشان آورد تا از آنجا يآن سخن بم يانهايدوم و حوادث و جر ةهزار

ـ ي(كـه آنهـا    ييده و تو گـو يشيندينكار نيبه از ين "سازمان ملل متحد". با آنها قدم بگذارد ييارويرو  ةهمـ  يعن
م، يارها و مفاهيسترگ در مع يها يوجه به شتاب تحوالت و تنوع آن و دگرگونبا ت) ت و سازمان ملل آنيبشر

 123 ياول تـا دوم را طـ   يارديليك ميكه فاصله  يت بشريرشد جمع يحت. ننديب ين كار ناتوان ميخود را از ا
ز در حد يارقام و اعداد ن ينك حتيا. ازده سال زمان برديارد پنجم به ششم ، تنها يليانتقال از م يمود برايسال پ

ـ  سـخن  سـت وبـه عنـوان مثـال    ي، بسـنده ن  يزان نقل و انتقاالت ماليمحاسبه م يمتعارف خود برا و  ةاز مبادل
اگـر   يحت –كشورها  تصادكه باعث گشته اق يزيان است چيارد دالر در روز بميليك هزاروپانصد مي ييجابجا

 يهـا  يرنـد و در تكنولـوژ  يزمانـه قرارگ  يهـا  يبـاز  در معـرض  -ا باشند يآس ياقتصاد ياز نوع قدرت ببرها
ز يـ بخشند ن يرا سامان م... ها و حركت صنعت و تجارت و ماها و موشكيكه حركت هواپ ييها انهيشرفته رايپ

با سرنوشت آن ، فراهم آمده و به  يارانداختن آن و بازو از ك يروسيو يق قدرتهايجاد اختالل از طريامكان ا
 يبـرا  يزير قادر به برنامه يق اوليدوم خود ، عاجز مانده و به طر ةهزار يابيل است كه جهان از ارزين دليهم
 سـوم  ةآگاهانه و بلند نظرانه به هزار يو نگاه رومند و خردمندانهين يها سوم و ورود با گام ةبا هزار ييارويرو

 .ستين
 :يبرخورد قرآن

 يهـا  ييبه رغم قدرت و توانا –و عجز انسان  يكند ناتوان يدا ميپ يشتريب يروز تجلّ كه روزبه يقتيحق
ومـا  يوان  «:شود  يروز، جلوه گر م ما در برابر او تنها چند يها زارهاست كه ه يدگار بزرگيدر برابر آفر -يو

 پروردگارت، برابر هزار سـال اسـت   ك روز نزد يهمانا  و)(...47-حجةسور(»عند ربك كالف سنة مما تعدون 
 .)ديشمار ياز آنچه شما بر م



 ۳ 

كه انـدازه آن پنجـاه هـزار سـال      يدر روز)(... 4----سوره (» ن الف سنةيوم كان مقداره خمسي يف«
 ...)است

 سـاعة مـن   لبثوا االيوعدون لم يرون ما يوم يكانهم «: گردد ياز روز م يعمر انسان ، تنها ساعت يو تمام
 يياند ، بنگرند ، چنانند كه گـو  شان داده كه آنچه را وعده يكه از آنان روز) (... 35 -االحقاف  ةسور( »...نهار

 يهـان يك يدگاهيخود به د يازمندين است كه انسان نيچن...) اند درنگ نكرده) در جهان(ك روزياز  يجز ساعت
 .كند يم احساس -ز درنوردديخ را نيتار يها كه هزاره –را 

 
 :خيتار يل قرآنيدو خط در تحل

و اوسـت كـه شـما را    ) (165 -انعام  ةسور(» جعلكم خالئف االرض يوهو الذ «: خط خالفت انسان
همـان خـط    يعنـ يت انسـان  يدر هـدا  يو خط دخالت اله...) ن گمارديدر زم) ا گذشتگانيش يخو(نان يجانش

 ) :يگواه(شهادت
 -بقـره   ةسـور (» دايكم شهيكون الرسول عليالناس و يا شهداء علوكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونو «

ـ بنـابر ا ...) امبر بر شما گواه باشـد يد و پيم تا گواه بر مردم باشيا انه كردهيم ين گونه شما را امتيو بد) (143 ن ي
 يهات خالفت اليبه سمت تحقق مقنض ير تمدن بشريگواه بر مس يو امت اسالم يامبر ، گواه بر امت اسالميپ

 ةدييـ دهد آنها را زا يل قرارميخ را مورد تحليها و مصائب تار يد ، بدبختيقرآن مج يگر وقتيد ي؛ از سو است
كـه از   يان وهمـ يمان به خدايا يعني "شرك"و  ، ي مان به هر نوع ارزشيا عدم اي "الحاد": داند يدو مسئله م

تموها انتم و آباؤكم ما انزل يمن دونه اال اسماء سمما تعبدون «:اند شده يم مطلقيل به مفاهي، تبد ينسب يميمفاه
ـ ا دهيكه خود و پدرانتان آنها را نام ييها جز نام او ، يشما به جا) (40 -وسف ي ةسور(» اهللا بها من سلطان د ، ي

ـ امبران نينقش پ ...).نفرستاده است يچ حجتيد كه خداوند بر آنها هيپرست ينم ن دو مسـئله اسـت ،   يـ ز حـل ا ي
و ) (36-نحـل   ةسور(» كل امة رسوال ان اعبدوا اهللا واجتنبوا الطاغوت يولقد بعثنا ف «: ديگو يمتعال مخداوند 
ـ تـا بگو (م يختيبـرانگ  يامبريپ يان هر امتيما در م يبه راست  يد و از طـاغوت دور يكـه خداونـد را بپرسـت   ) دي

ـ ارز ينانچه در پب ما مسلمانان چين ترتيبد. گردد يكجا منتفيتا هر دو مشكل ...) دينيگز رونـد حركـت    يابي
ز در بـر  ينده را نيآ يها م كه هزارهياشي يا حركت رونده ةز آماديرد و نيخ را در برگيتار ةكه هم يا خود بگونه

 .ميم به قرآن سترگ خود مراجعه كنيفه داريرد ، وظيگ
تـوان آنهـا را    يمكه در حال حاضر زن مسلمان با آنها روبروست و  ييها ن مقدمه ، به چالشيپس از ا

 :ميگرد يكرد،بازم يبند مين تقسيچن
 : يخانوادگ ياجتماع يها چالش -1

 يان بردن نقش خانوادگياز م يبرا يجهان يها يزير ، امروزه شاهد برنامهياستدالل نياز به هرگونهبدون 
آن و  ياجتماعف خانواده و نقش ير در تعرييشرفت و ضرورت تغيوپ يآزادساز ياز شعارها يريگ زن با بهره

در  يآنچـه كـه آنـرا برابـر     يدرراسـتا  يط خانوادگيان زن و مرد در محيم ةرابط يدر چگونگ يجاد دگرگونيا
 ييگـو ، م يگـر هسـت  يد يها ها و مالك به جنبه يچ توجهيه يوب يو حساب يماد يارهايط و با معيشرا يتمام
ـ يـ گ ينمـ در برابـرش قرار  يگـر يچ ارزش دياست كه ه يي، ارزش وااليبرابر  يكـه در برخـ   يزمـان  يرد، حت

 زانيـ ر برنامه ت عدالت و انصاف باشد،يد به رعاي، مق ين برابريتا ا ميكرد يشنهاد ميپ يالملل نيب يها كنفرانس



 ٤ 

به شـدت آنـرا    ،گردد يستم به زنان به نام عدالت م يبرا يا دها، بهانهين قين بهانه كه ايبه ا،اندركاران  و دست
   .كردند يرد م

 
 :د دارد كه يتأك يقت قرآنيحق يلو
توان شـكل   ياست و نم ياجتماع يبنا ةان و جوامع ، شالوديان اديل ان مخانواده به مفهوم متداو: كمي

ت با خانواده آغاز گشـته و بـا   ير بشريرا بدون وجود واحد خانواده ، تصور كرد؛ مس يانسان ةك جامعي يريگ
شـكل   ين اجتمـاع ين سنگ بنا و با فرض وجود آنسـت كـه قـوان   يمه هيو بر پا ابدي يهمان است كه تداوم م

تش يو توسـعه و تقـو   نمايدن شالوده محافظت يد از ايابد ؛ جامعه باي يجامعه سامان م يرند و سازماندهيگ يم
 :گرفتن از آن ، برآورده سازد ياريرا با  يزيغر يازهاين ةكند وهم
 يو اوست كه از آب ، بشر) (54 -الفقان  ةسور(» را خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصه يوهو الذ «

 ...)نهاد يوسبب يد و او را نسبيآفر
ن ياو ، ا يها و از نشانه) (21 -الروم  ةسور(»ها ياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليومن آ «

 )...داريپا يلبستگان شما ديد و ميابيد تا كنار آنان آرامش يتان آفريبرا ياست كه از خودتان همسران
د نقش ياو با ؛ مادران قرار دارد ير پايدهد و بهشت ز يل ميخانواده را تشك يبنا يزن، ركن اصل: دوم

بهشـت   -همسر و فرزندانش يبرا يط خانه به بهشتيل محيت و پرورش فرزندان و تبديدر ترب يبزرگ يعاطف
 .ديفا نمايا -و آرامش و عفاف يمهربان

هر  يگردد؛ نقش انسان يم ميخانواده تقس يان اعضاي، م يات عدالت انسانيبر مقتضتها بنايمسؤول: سوم
و  يياسالم ، همسـو  ياجتماع يةات نظرياست كه با كل يمذهب يها ك از اعضا، متناسب با تصورات و ارزشي

ـ يترب ي، گاه ياقتصاد يگاه ها تين مسؤوليدارد؛ ا يهماهنگ ـ ن يو گـاه  يت زن ن ياسـت و بنـابرا   يز راهبـر ي
ابد و آنها را رشد و نمو بخشد و بر هر ارزش يرا باز يخانوادگ يها د ارزشيبا يا رهدومسلمان همواره ودرهر

 .را فراهم آورد يمداوم انسان ةتوسع ةنيدهد تا زم يبرتر يگريد
 
 :يفرهنگ يها چالش-2

بـا توجـه بـه    است و  يو فكر ي، اخالق يعلم يآراستگ يف جامع فرهنگ كه به معنايبا توجه به تعر
دا كنـد و  يتواند در خط فطرت ، تكامل پ يكه م يبه عنوان انسان يانسان ةكه در عرص يزن و توان ةعت زنانيطب

 يةتحقق آ يرا در راستا يمان عقليا يد و حتيو عفاف نما ي، تقو يمانيا ةاطفرا سرشار از ع ياجتماع يفضا
ن آمنوا ان تخشع قلـوبهم لـذكر اهللا ومـا    يان للذيالم  «:ت انتقال دهديبشر يو وجود تمام ير به وجدان آدميز

» ر مـنهم فاسـقون  يهم االمد فقست قلوبهم وكثين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليكونوا كالذينزل من الحق وال 
حق فـرو   ياد خداوند و از آنچه از سويمؤمنان از  يها ده است كه دليا هنگام آن نرسيآ) (16-ديالحد ةسور(

ند اما روزگار داد ين به آنان كتاب آسمانيش از اينباشند كه پ يابد و مانند كساني ياست ، فروتن فرستاده شده
نهـا ، زن  يا ةبا توجـه بـه همـ   ) ان بزهكار بودند؟از آن ياريهاشان سخت شد و بس د و دليبر آنان به درازا كش

اسـت كـه بـه آن     يگـر يز توان دگر ، زن برخوردار ايد ياز سو است، يفرهنگ ةدر گستر يير بسزايتأث يدارا
 يدهد خود و همراه با خود جامعه را از خطّ فطرت خارج سازد و به خط فسـق و انحـراف و تبـاه    يامكان م



 ٥ 

 ةوسـت يت به هـم پ يقرار گرفته كه سلب شخص يل است كه آماج دشمنان امت و كسانين دليبه هم. سوق دهد
قـرن  ] ن روند را در قرن گذشـته  يما ا. ا در نظر دارندتحقق اهداف شوم خود ر يبرا ياو و سوء استفاده از و

 يو اخالقـ  يو فكر يتكامل علم يفه دارد خود را براين زن مسلمان وظيبنابرا. ميديان ديبه ع] يالديستم ميب
گـران  ي، سرمشـق د ييآماده سازد تا به عنوان الگـو  ير سازنده و مطلوب بر روند حركت اجتماعيو از آنجا تأث

مـن   يالجنـة و نجنـ   يتاً فـ يعندك ب يأمراة فرعون اذ قالت رب ابن ل ان آمنويضرب اهللا مثالً للذو «:واقع شود
: كـه گفـت    يمؤمنان ، همسر فرعـون را مثـل زد هنگـام    يو خدائند برا)(11-ميالتحر ةسور(»فرعون و عمله

ن يـ بخـش و مـرا از ا   ييبساز و مرا از فرعون و كردارش رها يا من خانه ينزد خود در بهشت برا !پروردگارا
ـ   ييو رهـا  يآنهم از راه ذوب شـدن در عشـق الهـ   .) قوم ستمگر ، آسوده گردان و لـذتها و   ياز فرعـون درون

خ يكه در طـول تـار   يكسان يتمام ين زن پاك ، به عنوان الگويا بود كه ياله يةر سايدرخواست پناه گرفتن ز
 .گشت،مان آوردند يا

 گذارد؟ يزن و مرد در روند تكامل انگشت م يتساوبر  ن جاينهمه ودر چنديم ايچرا قرآن كر
چ يهـ  ةمن پاداش انجام دهند)(... 195-عمران آل ةسور(»يع عمل عامل منكم من ذكر او انثيال اض يان«

 .)گردانم يتباه نم -ديگريكديكه همانند –را از شما چه مرد و چه زن  يكار
و ) (124-النسـاء  ةسور(»دخلون الجنةيفاولئك وهو مومن  يعمل من الصالحات من ذكر او انثيومن « 

 ...)ند ويآ يسته انجام دهند چه مرد و چه زن و مؤمن باشند ، به بهشت درميشا يكه كارها يكسان
كه مردان و زنـان   يروز) (12-ديالحد ةسور(»هميدين اينورهم ب يسعين والمومنات يالمومن يوم تري«

 .)شتابد يش ميراستشان ، پ ةكه نورشان از جلو و كنار يمؤمن را بنگر
ـــــات والقـــــانتين والمســـــلمات والمـــــومنيان المســـــلم« ـــــات والصـــــادقين والمومن ن ين والصـــــادقات والصـــــابر ين والقانت

ن فــروجهم والحافظــات ين والصــائمات والحــافظين والمتصــدقات والصــائمين والخاشــعات والمتصــدقيوالصــابرات والخاشــع
مـردان و زنـان مسـلمان و    ) (35 -احـزاب  ةسـور ( »مـاي لهـم مغفـرة واجـرا عظرا والذاکرات اعد اهللاين اهللا کثيوالذاکر 

با و مـردان و  يگفتار و مردان و زنـان شـك   مردان و زنان راست ومانبردارمردان و زنان مؤمن و مردان و زنان فر
كـه   ين و زناندار و مردان و زنان پاكدامن و مردا زنان فرمانبردار و مردان و زنان بخشنده و مردان و زنان روزه

 ).سترگ آماده كرده است يگمان آمرزش و پاداش يآنان ب ياد كنند ، خداوند برايار يخداوند را بس
و  ير تكامل انسـان يدر مس] زن و مرد[ يقت برابريد بر حقيان و تأكيب يو تكرار، تنها برا ين پافشاريا

است ؛  يمشترك آندو در روند سازندگان مرد و زن و انگشت گذاردن بر نقش يم يض انسانيهرگونه تبع ينف
 يبرخـوردار  يبـرا  ياسالم ةشياند يمناسب خود و پربارساز يشود تا نقش فرهنگ يزن مسلمان فراخوانده م
 .ديفا نمايبخشد، ا يم يشتاز را به ويشرو و پيامت پ ييآن از هر آنچه كه توانا

 
 :       يو اقتصاد ياسيو س ياجتماع يها چالش-3
از آنها برخوردار بـوده و   يو اقتصاد ياسيس يها خ و در عرصهيتار يكه زن در ط ييها ييارغم توان به
در  يط خاصيل شرايك و به دليار نزديبس يمان باز گفته است ، زن و تا دورانياز آنها را بر ا يم برخيقرآن كر

ز يـ ن يت اسـالم ياه حاكممتأسفانه در پن يمانده و حت يخود محروم باق ياجتماع ياز حقوق انسان يسطح جهان
ده و همچـون مـرد ، مسـئله    يبخشـ  يبه و يكامل يت ، ادامه داشت هر چند اسالم حقوق اقتصادين محروميا
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 :ز واگذار كرده استين يت متقابل را به ويوال
مـردان وزنـان مـؤمن ، دوسـتان      و) (71-توبـه  ةسـور (»اء بعـض يـ والمومنون والمومنات بعضـهم اول «

 .)گر استيان همديم يزنيو كارشان را) (38-يشور ةسور(»...نهم يب يشور وامرهم«؛ ) .گرنديكدي
را از همـان آغـاز و زمـان آدم و حـوا      يت خالفت انسانيبار مسؤل) مردان(زنان در كنار برادران خود 

نـاقص از   يهـا  استدالل يبسا بنابر برخ يمانده و ا يبجا يها هيل ارثيبه دل يد وليبر دوش كش) ا سالممهيعل(
 .بدور ماند ياسيس يريگ ميتصم

جامعه و تا آنجا  يو اقتصاد ياسيس يخود در مشاركت در بنا يعيفه دارد از حق طبيامروز او وظ يول
 .ديدار نسازد ، استفاده نما اش را خدشه يندارد و عفت اجتماع يو يف اجتماعيگر وظايبا د يافاتنكه م

آن رقم  يبرا ينده پرشكوهيتوانند آ يكه م -انات زناناز توان ها و امك ياريامروزه از بس يامت اسالم
روبرو شود و با تمام تـوان  ] زنان[ يو اقتصاد ياسيگذاردن سفه دارد با چالش كنار يمحروم است و وظ -زنند
حقـوق مشـروع    يفايش از آنكه در صـدد اسـت  يخود را پ يها تين عرصه گردد و مسؤليخود وارد ا يرويو ن
 .رديگد ، بر دوش يش برآيخو

، مشـاركت   ياسـ يس يتصميمات به يده شمند مسلمان در شكليگردد كه زن اند يز مانع از آن ميچه چ
مـا   يسـالم خ ايش است؟ تـار يد به پيو سوق روند تول يبه بازاراقتصاد يو يده ز مانع از شكلينكند و چه چ

 يجـاد فضـا  ير بس كـه در ا ن افتخايزن هم ياند ؛ برا خ ساختهياست كه تار يانسرشار از وجود و حضور زن
ـ از مكه ، مشاركت داشت و اگر او نبود هرگز نهـال اسـالم   ] اسالم[آغاز رسالت  يبرا يمناسب رشـد و   ياراي

 .كرد يدا نميپ ييشكوفا
د؛ يگو يسخن م يمات بخردانه ويو تصم يزنيسبأ و حكمت و را ةملك "سيبلق"ما از يم برايقرآن كر

ـ بنـابر ا  .شـتاز داشـت  يران ، نقش پيدر ا ياسيرات سترگ سييبه تغ يده زن در شكل د در يـ ن زن مسـلمان با ي
ت يمشاركت داشته و بار وال] مردان[جامعه و در كنار برادر خود  يو اقتصاد ياسيو س ياجتماع يساخت بنا

 .رديرا بر دوش گ يتحقق هدف خالفت انسان يمتقابل در راستا
 

 :يالملل نيچالش ب
ز بـه  يـ م از آغاز حركت پرشكوه و بـزرگ اسـالم ن  ياست و قرآن كرك ضرورت ي يالملل نيت بيمسؤل
ن يتـر  فيآنزمان كه در ضع يكرد مسلمانان را حتيتوجه داشت و رو] جهان[دگان و مستضعفان يمسئله ستمد

وان  «:برشـمرد  يجهـان  يكرد و رسالت خـود را رسـالت  ) جهان يتمام(وضع خود قرار داشتند ، متوجه جهان 
» ن  يومـا هـو اال ذكـر للعـالم     *قولون انـه لمجنـون  يزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويل ن كفروايكاد الذي
شنوند ، بـا چشمانشـان    ياد كرد را مين يكه ا يك است كافران ، هنگامينزد يو به راست( )51-52 :قلم ةسور(

ان يجهان يبرا ياد كرديجز ) قرآن(ن يكه ا يدر حال* وانه استيگمان او د يند بيگو يب رسانند و ميبه تو آس
 .آورد ي، بشمار م يتيگةبشر در پهن يدهد و او را مسؤول هست يقرآن ، انسان را مورد خطاب قرار م.) ستين

و بـه   ياستعمار يها بسا بنابر ضرورت ياست كه ا ينينو ةدي، پد يالملل نيب ينهادها يريگ شكل ي ول
ـ يـ  ير عمـوم از افكا يبردار ا بهرهيروها ين ةمنظور حفظ موازن ـ از انقـالب   يريشـگ يپ يبـرا  يا حت ا شـورش  ي

 .د صورت گرفته استيآ يبرم "حقوق بشر يجهان يةماعال"ةه كننديآنچنانكه از عبارات توج -محرومان
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سـوء   يالملل نيخود بر ملتها، از محافل ب ةل اراديتحم يبزرگ برا يم كه كشورهايما همچنان شاهد آن
ش يپرطمطـراق خـود را در آن بـه نمـا     يرنـد و شـعارها  يگ يرا از آن مـ ت خـود  يكنند و مشـروع  ياستفاده م

 .گذارند يم
 ةمال شدين محافل از موضوع زن وحقوق پايت دارد ، سوء استفاده ايما اهم ين موضوع برايآنچه در ا

ملل ژه يو بو يملل جهان ةبر هم منحطّ ير اخالقيو غ يم وادادگيل مفاهيواقع بر او به سود تحم يها او و ستم
و نفـوذ   ياست كه بـا اسـتفاده از قـدرت اقتصـاد     يالملل نيا مقررات بيمصوبات  يجهان سوم به عنوان اجرا

ف خـانواده و  يدر تعر يدگرگون: از جمله  يضد انسان يها از هدف ياريش و در جهت تحقق بسيخو يجهان
ـ انـان و ن جو يم  باصطالح حقوق جنسـ يو تعم يجنس يها يباز كردن عرصه بر باصطالح آزاد ز فـتح بـاب   ي

 .رديگ يصورت م،انه و امثال آن يگرا بندوبار و هرزه يب يجنس يها آموزش
 يمحل ير دولتيغ يها در شكل سازمان يا سازماني يشخص يها گرفتن از تالش ياريو با زن مسلمان 

سـازنده و   ةآنها به گوناز  يكند و حت يستادگيرانگر ايو يها ن حركتيد در برابر ايبا يالملل نيا بي يا ا منطقهي
 يخـود در بنـا   يها تيفعال يمناسب برا يتحقق فضا يشأن زن و در راستا يدر دفاع از حقوق زنان و اعتال

 .دينما يبردار ، بهره ير تمدن بشريمس
و  يبـر سوءاسـتفاده از و   يمبتنـ  يها در مقابله با كوشش يانسان يتيمسؤول ين زن مسلمان دارايبنابر ا

 .است يتمدن-يانسان ياجتماع يبه سود بنا يالملل نيب يها ل تالشيتبد
 

 : ياجتماع ةتوسع ةدر عرص يالملل نيب يها كوشش
ـ از فعال يا ر بخش عمـده ياخ يژه در سالهايست كه روند توسعه بوين يديترد سـازمان ملـل   "يهـا  تي

ملـه كنفـرانس    در سـطوح مختلـف از ج   يمتعـدد  يالمللـ  نيب يها را بخود اختصاص داده و كنفرانس "متحد
و كنفـرانس   )1994سـال  (قـاهره ، كنفـرانس  ) 1984سـال ( يتيكوسـ ي، كنفـرانس مكز ) 1974سال ( بخارست 
حقـوق زن   يبررسـ  يمنعقده بـرا  يها ژه كنفرانسيو بو يالملل نيب يها گر نشستيو د) 1995سال (كوپنهاگ 

ـ تأك يجهـان  يهـا  ييدهمـا گر يدر تمام. و كنفرانس پكن برگزار شده است يروبيمخصوصاً كنفرانس نا د بـر  ي
 .كرد يشتر جلب توجه مينقش خانواده در روند توسعه ، از همه ب

م يتنظـ  يا به گونه ين اسناد جملگينكه ايآنها قابل توجه است ا يشنهاديآنچه در اسناد گوناگون پ يول
ر عناصر يبرند و تأث يمادش يرا از  ين در زندگيسازند و نقش د يمتوازن خود دور م اند كه زن را از روند شده
ـ از زن بـه عنـوان    يبردار بهره يرند و از آن مهمتر، راه را برايگ يده مين عرصه را ناديدر ا يمعنو ك كـاال و  ي

ـ     يچه و منحرف كردن جامعه با آن و گسست روابط خـانوادگ يباز ن ، يو گشـودن راه عمـل مرگبارسـقط جن
ود كه اوضـاع را  ب يبمب وحشتناك ةت وتوسعه بمثابيجمعقاهره به كنفرانس  يشنهاديسند پ. سازند يهموار م

 ها ارزشةهم هيعل يآشكار استعمار يها رخواهان جامعه ، در آن توطئهيمنفجر ساخت و مخلصان و خ
م يو طـرح مفـاه   يخـانوادگ  يونـدها يرا در جهـت گسسـت پ  يرا مالحظه كردند ز يو مقدسات انسان

من . ديكوش يخارج از چارچوب خانواده ، م ييوندهايروابط و پ يو هموار كردن راه برا خانواده يبرا يمتنوع
ن كنفـرانس  يـ ن سند، دراير سازنده بر ايد تأثيو به ام "رانيا ياسالم يجمهور" يندگيئت نمايخود در رأس ه

از  يكه شمار اندك- ياسالم يان مواضع كشورهايم يرا به رغم عدم هماهنگيز شد زين نيافتم كه چنيحضور 
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م يغـرب، موفـق شـد    يضد اسـالم  يفشارها يرويوبه رغم ن -م كرده بودندير در كنفرانس را تحرآنها حضو
داشـت و توانسـت    يخـوب  يهمكار يحيمس ينيد ةم كه با مجموعيل دهيرا تشك يرومندين ياسالم ةمجموع

 "يحـق جنسـ  "م يمفـاه  ر دهـد از جملـه مـثالً   ييا تغين سند حذف كند يرا در ا يريدهها اصطالح و موضعگ
ن يكه اجازه سـقط جنـ   يا و عنصر الزام در سند را حذف كند و ماده "وند ازدواجيخارج از پ يگريروابط د"و
ر يـ ق زيخـود، بـر حقـا    يسـخنران  ين كنفـرانس طـ  يا يالملل نيمن در نشست ب. ر دهدييز تغيرا ن... دهد و يم

 :انگشت گذاردم
 :كمي

ـ ، ميكنـ  يمطلوب ، سـامانده  ةرا در چارچوب توسع يتيم حركت جمعيدار يحال كه سع ش از هـر  يپ
مـا همسـو و    يهـا  يزيـ ر م تـا برنامـه  يرياش در نظر گ يو معنو يابعاد ماد ةم انسان را در هميفه داريز وظيچ

تنها  ين مشكل اجتماعيم كه اين راستا برآنيدر ا باشد؛ يگاهش در جهان هستيو جا  يهماهنگ با فطرت انسان
 يبـردار  ست بلكه برخاسـته از عـدم بهـره   يت نيبه نرخ رشد جمع] يماد[ يعيامكانات طب ييدر عدم پاسخگو

فـراوان   يهـا  نعمـت  يادآوريـ م پس از يع آنهاست؛ قرآن كريها در توز يعدالت ين امكانات و انواع بينه از ايبه
و آتـاكم مـن كـل مـا سـألتموه و ان تعـدوا نعمـت اهللا ال تحصـحوها ان االنسـان لظلـوم           «: ديـ گو ي، مـ  ياله
ـ توان يد نمـ يداوند را برشمارد به شما داده است و اگر نعمت خيو از هرچه خواست)(34-ميابراهةسور(»ركفّا د ي

 .)ار ناسپاس استيبس يا گمان انسان ستمكاره يشمار كرد، ب
 :دوم
خـود   ياجتمـاع  يدگاههايـ در د يالهـ  يها عتيخ و آنچه كه شريتار يدر ط يبشرت يبه واقع ينگاه

دهـد و   يل مـ يرا تشـك  يساختار اجتماع ين امر است كه كانون خانواده سنگ بنايا ةكنندد يدارند تأك يمقرر م
ل ير حركـت اصـ  يبـه مسـ   يا آن مطرح سازد ضربه يبرا ينيگزيا جايكه استحكام آنرا متزلزل  يهرگونه حركت

م چه ييايبرن مشروع يها وهيم آن به شيتنظ يست كه در پين هرگز بدان معنا نيالبته ا يگردد ول يم يتلق يبشر
 .گردد يم يآن تلق يم و رهنمونياز روند تحك ين امر ، بخشيا

 : سوم
د يدارد و حتماً با ي، نقش اساس ياسيو س ياجتماع يبه بنا يده از جامعه ، در شكل يميزن به عنوان ن

،  يو ينسانتوان ا يريگ كم ا دستي يبه ارجمند يا ن خدشهيكمتر ينان كامل و بينقش خود را با اعتماد و اطم
 .ديفا نمايا

 :چهارم
و  ياخالقـ  يهـا  توانـد از نقـش ارزش   يدار، هرگـز نمـ  يپا ةجاد توسعيا يبرا يا انهيواقعگرا ةهر برنام

از باشد ين يمحور توسعه ، ب ةانسان بمثاب يازهايتوسعه و برآوردن متعادل ن يها هيپا يدر استوار ينيد يباورها
هر آنچه كه در تضـاد   ياز آنها و نف يبانيپشت يها انگشت گذارد و در راستا شن ارزيد بر اين حتماً بايبنابر ا. 

 .ديرد ، كوشيگ يبا آنها قرار م
 

 :پنجم
مـا را   يه خداوند متعـال بـه ماسـت، همگـ    يكه هد يعير طبياز ذخا يبردار در امكان بهره ياصل برابر
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ن امـر بـار   يـ م ؛ ايكوشـا باشـ   يجهان در بعد مردمان و يشتيسطح مع يكيخواند كه در جهت تحقق نزد يفرام
كـه اگـر خواهـان تحقـق      يا گذارد بگونـه  ين هدف بزگ ميتحقق ا يثروتمند برا يبردوش كشورها ينيسنگ

 .ندنك يد از آن شانه خالنتوان يد ، نمنباش يمطلوب انسان ييهمگرا
 :ششم

حقـوق   ياسـالم  يةعالما"گر اسناد از جمله يو د "حقوق بشر يجهان يةاعالم"حقوق انسان آنگونه كه 
چ يد شـود هـ  يـ اسـت كـه تأك   ي عيان طبين ميدر ا يت گردد وليرعا يقيد به شكل دقيدارند، با يمقرر م "بشر

ا يـ ل كننـد  يـ گر تحميد  يهاز آنرا بر كشورحق ندارند مفهوم و برداشت خود ا ييا مجموعه كشورهايكشور 
 يتـوجه  يفهم و برداشت خود ، مورد ب ةرا به بهان گرانيمورد اعتقاد و باور د ينيو د يبكوشند عناصر فرهنگ

ق يـ و از طر] همگان يبرا[ يمشترك و قابل قبول يها فيد به تعرينه ، حتماً باين زميا اهانت قرار دهند ؛ دراي
گرفته شده  رت بكاريافت و اسناد مورد استفاده ، با دقت و بصي، دست  يليچ تحميه ي قت وبيص حقيتشخ

ز به رغم در نظـر گـرفتن هـدف    ين كنفرانس زن در پكن نيچهارم. نها سوء استفاده كرداز آ يو نتوان به سادگ
، در واقـع رسـالت   » توسـعه و صـلح   ،يبرابـر «:و مشاركت زنان در روند توسعه و با سردادن شعار يده امكان

م ، نقـش  يبودرا كه در آنجا مطرح كرده  يشنهاديل كرد و هر آن اصالحات پيرانگر كنفرانس قاهره را تكميو
 يونـدها يپ يفروپاشـ  يجز كوشش برا يزيكه در واقع چ يبر آب ساخت و مجدداً بر باصطالح حقوق جنس

 .ست ، انگشت گذارديو حذف عنصر زن از روند توسعه ن يخانوادگ
 :مثبت  يها جنبه

 ير خـوب اينفسه امر مثبت و بس ي، ف]آنان[ يد بر ضرورت توجه به زنان و لزوم سالمت بارداريتأك يول
 ]:در سطح جهان[را همه ساله يد به آن توجه كرد زيبود و حتماً با

 .رنديم ي، ميزن بر اثر عوارض باردار 585,000-
 .سپارند ي، جان ميل ضدبارداريل عدم استفاده درست از وسايزن به دل 200,000-
 .ستندين يل ضد بارداريبه وسا يابياگر بخواهند قادر به دست يون زن حتيليم 150تا  120-
 .شوند يون زن ناخواسته باردار ميليم75-
 .كنند ين ميون نفر سقط جنيليم 45ون زن باردار ، يليم 175از هر -
 .برند ين رنج مينامعلوم از عوارض سقط جن ين نامطمئن و شماريز از سقط جنيزن ن 70,000-
 .دهند ي، جان م يتناسل يون زن بر اثر التهاب مجاريليك مي-
ز وجـود دارد ؛  يـ ن يجنسـ  يهـا  ردار از راه تماسيواگ يها يماريازب يناش يون حالت مرضيليم 333-

 يهـا  يمـار يابتال بـه ب  ةآماد يردار جنسيواگ يها يماريباز زنان حامل % 60از كشورها  ياريهمچنانكه در بس
 .مختلف هستند

ن يـ ان بـه ا يـ شـمار مبتال دز مبتال شدند و مجموع يروس ايون نفر به ويليم 3م ، تعداد 1996در سال -
 .ديون نفر گرديليم 40بالغ بر  يماريب

 .ها ، از قلم افتاده است يريون دختر در آمارگيليم 60به سود پسران، تعداد  يتيض جنسيبر اثر تبع-
 .شوند يم يگريون دختر وارد بازار فحشا و روسپيليهمچنانكه همه ساله حدود دو م-
 .ون نفر استيليم 320سواد  يبرند حال آنكه شمار مردان ب يرنج م يسواديون زن از بيليم 600-



 ۱۰ 

ن يـ ن اينست كـه تـام  يت ايواقع. ن موضوع استيبه ا يا ژهيكه مستلزم توجه و )0F1( يگريد يو آمارها-
از سـند   4نروست كه بند يهم از ا؛بر آن دارد  يد فراوانياست كه اسالم تأك يت حق زندگيرعا يجنبه به معنا
 :ن بند آمده استيم در ايكن يم يابيدرست و سازنده ارزار يقاهره را بس

آنـان ازحـق    ير حق انسان وبرخوردارو اقتدار زنان و حذف انواع خشونت د يت عدالت جنسيتقو« 
 ».رود  يت و توسعه بشمار ميجمع در كنترل ياساس ىها هيازجمله پا يم بارداريتنظ

ن سند نمود و عالوه بر يمثبت ا يبخش ها يبه اجرا ، اقدام"ران يا ياسالم    يجمهور"نجانب كه ياز ا
و  ياجتمـاع  يال آنان در رونـد سـازندگ  زنان و مشاركت فع يعيز در جهت باز گرداندن حقوق طبيآن ، قبال ن

 .به عمل آورده بود  يهاي يزي، برنامه ر يو اقتصاد ياسيس
تـوان بـه    يداشت زنان و كودكان، مط خانواده و بهيبه اجرا در آمده در جهت بهبود شراى ها از برنامه

 :ر اشاره كرد يموارد ز
1-زان ينه كه باعث شد مين زميدر ا يمتنوع بهداشتى ها برنامه يمان و اجرايبه بهداشت زا يتوجه جد
 .ابد يدر هزار كاهش  28به  1978در سال  در هزار 90مان ازياز زا ير ناشيمرگ و م
جـه كـاهش نـرخ    يم خـانواده و در نت يتنظ يبرا) ير اجباريغ(ه داوطلبان ياجتماعى ها برنامه ياجرا-2

 .ست سال يب يط% 4/1به % 2/3ت از يرشد جمع
 .كشور يم خانواده در نظام بهداشتيخدمات تنظادغام -3
خواندن  ييتوانا( يدن به نرخ باسواديو آموزش و رس يسواديق مردم به استقبال از مبارزه با بيتشو-4
 .زنان پانزده سال به باال  انياز م% 70)و نوشتن 

م بـه   1998در سـال  "سـازمان ملـل متحـد   " "تيـ كنترل جمع"زه يجا ياعطاث ن برنامه باعيا ياجرا
 )1F2(.گرديد "ايران ياسالم يجمهور"

، ي، سياسـ يا مختلـف رسـانه   يهـا  تسـهيل حضـور زنـان در بخـش     يبـرا  يهاي ه بر اينها ، برنامهعالو
 .نيز به مورد اجرا گذارده شده استو غيره  ي، مدني، پارلمانياجتماع

 
  يالملل درتحقق اهداف بين يمردم ينقش سازمانها
حـل   يو درراسـتا  يالمللـ  فراگيـر بـين   يدر راه ايجـاد تشـكيالت و نهادهـا    يبلنـد  يبشريت ، گامها
 يهاآثار و پيامـد  يدارا يجهان يها رسيدن به برنامه يو تالش برا خود ياهم ميان اعضامشكالت و تحقّق تف

 .سازنده در سطح جهان برداشته است
 يهـا  خود درعرصـه  يفرع يبا سازمانها يالملل ترين سازمان بين به عنوان گسترده "سازمان ملل متحد"

 .در همين راستا تأسيس يافت... و يو تجار يبهداشت ، ي، اقتصاد يمختلف فرهنگ
در چارچوب جهـان   "يس اسالمسازمان كنفران" ،محدودتر يا در گستره "جنبش عدم تعهد"همچناكه

 .اسالم نيز تأسيس يافت

                                                 
 .، سال چهارم 14، شماره  "بهداشت خانواده"در مجله  "يملك افضل"مقالة دكتر: د بهينگاه كن -1

 13، شماره ) مجله بهداشت خانواده(همان منبع، -1



 ۱۱ 

 .در اين روند دارند يا اثرات برجستهنيز هستند كه  يبزرگ ديگر يالملل سازمانها و موسسات بين
دارند كه آنها را از تحقـق اهـداف    يضعف بزرگنقاط ، همچنان  يالملل بين يها بيشتر اين سازمان يول

 :از اين نقاط ضعف بدين قرارند يدارد ، برخ يخود باز م يانسان
 يهـا  ها و گرايش اين سازمانها در بهترين حالت ، تحقق بخش منافع دولت يها تصميمات و مصوبه-1

 ينيست زيرا در واقع تحقق بخش منافع قـدرتها ) ملتها(ها  توده يتحقق هدفها يبرا يتضمين چآنهاست و هي
 .ها ابر قدرت موجود و متحكم بر آنهاستحاكم بر اين سازمانها و به بيان دقيقتر منافع تن

از  يضـد انسـان   يهـا  واقعيت قابل لمس در اين سازمانها ، غالباً بيانگر آنست كه تحت تأثير گرايش-2
زيانهـا را بـر رونـد     ينو جز آن قرار دارند و بدين علت بيشتر يالحاد يماد يها صهيونيسم ، گرايش: جمله 

 .آورند يحركت بشريت وارد م
 ياشـباع دروغـين اميـدها    يدر تصميمات و مقرّرات و مصوبات آنها نيز گاه گويا يانكه تأملهمچن-3

همـان   ييعنـ پر زرق و برق مطـرح در آنهاسـت،    يشعارها يدر فراسو يواقع ياز آثار يمردم و ته يها توده
رونـد   يسـامانده ، دفاع از حقوق زنـان،   يمربوط به حقوق بشر ، مبارزه با نژادپرست يها كه در مصوبه يچيز

منـافع تنـگ نظرانـه ،     يتوان ديد ؛ حال آنكه در همين موارد نيز به دليل چيرگـ  يو جز آن م ياجتماع ةتوسع
ـ  ةيا در مرحل[ها  در اين مصوبه يشاهد يك بام و دو هواي  يهـا  هسـتيم و آن دسـته از مصـوبه   ] آنهـا  ياجراي

 .رود يكاغذ فراتر نم يرو ةاز مرحله نوشتندارد ،  يبزرگ همخوان ينيز كه با منافع قدرتها يحقيق
 .ف ديگراز نقاط ضع يو شمار

 يهـا  و مشاركت آنهـا در نشسـت   يغير دولت يسازمانها يبرا يوسيع ةگستر نظر مااز اينجاست كه به 
تر بـا   هر چه هماهنگ ياتخاذ تصميمات و مصوبات يبرا يو كوشش در ايراد فشار بر مقامات رسم يالملل بين

 .د نظر ، وجود دارداهداف مور
 :از چندين نظر، داشته باشد  يا سازنده يتواند آثار و پيامدها يمشاركت اين دسته از سازمانها م

دارند  ياز مشكالت اجتماع يتر هستند شناخت واقعبينانه يا و توده ياز آنجا كه اين سازمانها، مردم-1
توانند تصميمات اتخـاذ شـده را بـه اهـداف      يتيجه مدارند و در ن يبيشتر يمردم پسند ، آشناي يحلها و با راه

و طبقـات مختلـف مـردم ، ارتبـاط      يجامعه مدن يها بخش يمورد نظر نزديكتر سازند و در عين حال با تمام
 .برقرار كنند

خود آزاد و رها از هرگونه قيـد و بنـد    يها ندارند ، در تحليل يدولت ةاز آنجا كه اين سازمانها جنب -2
 يحلهـا  از راه يالمللـ  محافـل بـين   در برسند و با قـدرت تمـام   يواقع يحلها توانند به راه  يو مهستند  يرسم

 .خود دفاع كنند يپيشنهاد
 يالمللـ  بـين  يتواند افكار عموم ياست كه م يبسيار خوب يارتباط مردم ةحضور اين سازمانها به مثاب-3

برابر خود نخواهند ديد  يديگر ةچار افكار ،جز همسو شدن به اين  يرسم را تشكيل دهد كه مقامات يمناسب
و توزيـع عادالنـه ثـروت و محافظـت از      يتحقق عدالت اجتماع ةياد شده در عرص يو همين امر به سازمانها

 .بخشد يتر م هرچه واقعگرايانه يو با گامها يا توده يا محيط زيست جنبه
همسـو را   ياهند داشت زيرا نيروهاتوسعه و دولت مشاركت خو ةرابط ياين سازمانها ،در سامانده-4

بخشـند و در   يو غيره را وحدت مـ  ي، رفاهيا حرفه ،ينيكوكارانه ، بهداشت يها و فعاليت آورند ييكجا گرد م
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 )2F1(.كنند يعمل م "يميانج ياجتماع ينهادها"واقع به عنوان 
 .آورند يم را فراهم ياندك ة، داوطلبانه و با هزين يغيرانتفاه يانسان يها فعاليت يفضا-5
دهنـد تـا    يرا تشـكيل مـ   يقدرتمنـد  يمختلف، جريان جهان يهمگنان خود در كشورها با و همراه-6

 . باتفاق به طرح مسايل مختلف بپردازند
 

 :يگير نتيجه
 :گذاريم  يدر پرتو آنچه بيان شد ، برحقايق زير انگشت م

نـدارد و   ييا ماد ي، جغرافياييجنس ياست كه هرگز مرزها يانسان ي، روند ياجتماع ةروند توسع-1
روند و بدون حضور او، اين روند ناقص و غير  يبشمار م ياساس يزن در اين روند عنصر ،يدر ديدگاه اسالم
 .مؤثر خواهد ماند

در  را كـه زن  يبرد حال آنكه اسالم ده قرن پـيش از آن و زمـان   يدير به اين حقيقت پ يجهان خيل-2
و  يسياس يها يگير در تصميم يمرد قرار داد و هر آنچه را كه به مشاركت و يهمپا "يواليت اجتماع"روند 
 .كرد يچنين كار انجامد در اختيارش قرارداد، يم يو اجتماع ياقتصاد

ـ  يدر تحقق اين نوع مشاركت ايفا م ينقش بسزاي يها و محافل رسم دولت-3 كـه   يتـا زمـان   يكنند ول
  .مطلوب بدست نخواهد آمد ةاند، نتيج ها به جلو نيافته ن حركتجايگاه خود را در سوق اي يمردم يسازمانها
بـرآورده   م نسبت به زن ، هرگـز انتظـارات را  در انسجام با ديدگاه اسال "يسازمان كنفرانس اسالم"-4

به زن نداده است و متأسفانه نسبت به طبيعت پيشاهنگ اسالم ، عقـب مانـده    يو مطلوب ينكرده و نقش اساس
 .خود را جبران كند يها يماندگ تأمين اين انسجام ، عقب ييفه دارد براو اينك وظاست 

در اين عرصه  يبسيار مثبت ةدر تهران ، سابق يهشتمين كنفرانس سران اسالم ةحقيقت آنست كه مصوب
در ايـن گسـتره ، عقـب     يمطرح جهان يها با پيشرفت يهمراهاست واز يبه نظر من همچنان ناكاف ياست ول

 .انده استم
يكـم در بعـد    و قـرن بيسـت   ةرا كـه در آسـتان   يهاي سازم كه هرگز نبايد چالش ير اينجا خاطر نشان مد

 ةشـدن ، چـالش سـلط    يچالش جهان : چون  يهاي چالش ،با آن روبرو هستيم ييا اجتماع ييا اقتصاد يسياس
در  يلم انسـان كه دشمنان روابط سـا  يپرطمطراق ي، چالش شعارها يا كوچك رسانه ة، چالش دهكد يفرهنگ
ايـن   ةهمـ آينـد ،       يما و طبق اهداف خويش برمـ  يقوانين فرع يشوند و درصدد دگرگون يآن پنهان م يآنسو

 .بسپاريم يبه فرآموشها را چالش
ورزش يـاد   ةها دست به ابتكار و خالقيت بزنيم؛ به عنوان مثال از عرص عرصه ةلذاست كه بايد در هم

بيمار، تنبل و چاق وكسل بحال خود رها شود بلكه بايد با ابتكار  ،م بپذيريم كه زنتواني يكنيم ؛ ما هرگز نم يم
 ةشـناخته شـد   يالگوهـا  يبرا يمناسب يها ،جايگزينياسالم يسالم و همراه با عفاف و اخالق واال يها شيوه
يان ضرورت تغيير ب يما در تعارض قراردارند ، بيابيم؛ اين تنها يك مثال برا يها ها و سنت كه با ارزش يجهان

بـه   يدهـ  نيز هرگز نبايد نقش فعال زن در شكل يسياس يها درعرصه .مختلف است يها و پيشرفت در عرصه

                                                 
 .196، صفحة "اكرم احمد"و"غسان منير ": ، نوشتة ) شدن ودولت يجهان( "العولمة و الدولة"-1
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مطـرح اسـت و از    ياز مناطق اسـالم  ياست كه در برخ يبسپاريم و اين چيز يرا بفراموش يتصميمات سياس
مشاركت  -از آموزش و درس يو يدور زن و يمتحجر ، خانه نشين يگروهها يآن مهمتر اينكه شاهديم برخ

و بيگانه با روح اسالم و بـدور از   يقشر يرا بر اساس اجتهادها -خود دارد يكه جا ياقتصاد يها در فعاليت
اسـالم ، حركـت امـت در     ةساختن چهـر مشوه كنند ؛ اين كار عالوه بر يتحميل م ي، بر و يمتون ثابت اسالم

كنيم كه آنچـه مـورد    يبا تمام وجود احساس م. سازد يره كرديم را فلج مكه بدان اشا يهاي با چالش يروياروي
حقـوق بشـر از    يرسـم  ةمختلف ، يا موافقـت بـا اعالميـ    يها در عرصه ينياز ماست نه تدوين راهبرد فرهنگ

آنهـا سـرانجام    يكه همگ-جهان اسالم  يبرا ييا اجتماع يا رسانه يتدوين استراتژ يو نه حت يديدگاه اسالم
 يآشـناي  ياسـالم  يكـه بـا ديـدگاهها    يتدوين گذشت و از نظر كسان ةفراوان از مرحل يها ز جر وبحثپس ا

در سطح جهان اسالم و براساس  يا كه نياز به كار سازمان يافته و همه جانبه -دارند ، كامالً روشن گشته است
در داكار  "مين كنفرانس سرانشش"اعم از  يالملل بين يمختلف اسالم يها مورد اتفاق در كنفرانس يراهبردها

 .و غيره داريم) مصر(در قاهره "ياسالم يخارجه كشورها يهجدهمين كنفرانس وزرا"يا) سنگال(
 ي، هنـوز بـه فرمـول    "يسازمان كنفرانس اسالم"و متأسفانه اينك اعالم شده كه جهان اسالم در سطح 

 .فراوان ، دست نيافته است ياجراي ياو به رغم وجود الگوه] ياد شده يها ياستراتژ[ ياجرا يبرا يعمل
 يهـا  دهد و نشانه ياست كه هويت آنرا شكل م يمعين يها يويژگ يدارا يكنم كه امت اسالم يتأكيد م

، انتساب به خداونـد متعـال در باورهـا و شـريعت خـود ، و      ياله يويژگ: كند ازجمله ياش را ترسيم م يقرآن
ز همـه  گـردد و ا  يواال برخوردار مـ  ياخالق اسالم يآن از تمام يطكه  يانسان ياخالق  يويژگاز  يبرخوردار

آنـرا آلـوده    ةكننـد و چهـر   يايفـا مـ   يدر آن نقشـ  يو آنچه كه غرايز جنس ياخالقغير يها انواع فساد و گونه
 يواال ةتواند به انتساب خود به اسالم افتخـار كنـد كـه چهـر     يم ياين امت تنها زمان. يابد يم يسازند رهاي يم

خـود را بـا    يهـا  كرده باشد و توده ي، ساماندهياسالم يبط خود را براساس معيارهاالم بخود گرفته و روااس
بـا   يرويـاروي  يبـرا  يبزرگـ  يها الزم واكسينه كرده و در آنان و بويژه عنصر زنان ، انگيزه يها يآگاه ياعطا

 .مزبور، ايجاد كرده باشد يها چالش
در خواهنـد آورد و   يهـا مـا را از پـا    و گرنـه ايـن چـالش   سرنوشت نـاگزير ماسـت    يخيزش اسالم

 .را كه داريم ، از ميان برخواهند داشت يهاي يويژگ
شود تا نقش خود را به عنوان وارثـان پيـامبران    يمطرح م -اعم از زن ومرد-دراينجاست كه نقش علما

  .  ايفا نمايند
و  ييم كه امروزه زن مسلمان و دربعـد واقعـ  اعتراف كن بايد كنيم كه ، پيش از هر چيز يمجدداً تأكيد م

از ايـن   يو يمـا پـس از برخـوردار    دور مانده است ؛ ياجتماع ةند توسع، از نقش مطلوب خود در رويعمل
 :با شالوده قرار دادن موارد زير نياز داريم يا همه جانبه يا توسعه ةنقش به برنام
 .حقوق زن و نقش آن در روند توسعه ناگزير ميان زنان و مردان مسلمان نسبت به يتعميم آگاه: يكم
: يها توسعه از جمله فرصت يها ميان مرد وزن در فرصت يمنصفانه و منطق يفراهم آوردن برابر: دوم

 .و از اين قبيل  يو فرهنگ يو ادار يسياس يها مديريت ، هدايت ثروت، تحقق مشاركت ، يريز ، برنامهيشغل
 .زنان يشغل يقاو ارت يتأكيد بر روند آموزش :سوم

 .از آنها يجد يزنان و پشتيبان يغير دولت يايجاد سازمانها: چهارم
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آن  يبا ازميان بردن عوامل و داليل و كنترل پيامـدها  يو خارج يداخل يها حل مسئله مهاجرت: پنجم
 .زنان هستندكنند از ميان  يكه به داليل مختلف اقدام به مهاجرت م ي، زيرا بيشتر كسان

برند و كوشـش در   يكه زنان از آن رنج م يمشكالت اجتماع يمؤثر برا يحلها هم آوردن راهفرا: ششم
 .نسبت به كاركنان زن يجهت تغيير ديدگاه اجتماع

مختلـف و   يهـا  يآنها از ضعف و بيمـار  يزنان و رهاساز يبهداشت ةكوش در جهت تقويت بني: هفتم
 .هرگونه سوءاستفاده و فساد بدور از آنها يمناسب برا يتشويق ورزش و تربيت بدن

 
 در برابر ياسالم ةوحدت روي

 "پروتكل رفع هرگونه تبعيض عليه زنان"
 

 :پيشگفتار
گذشـت از جملـه    "سـازمان ملـل متحـد    "از تصـويب  يميالد 1979اين پروتكل كه در سوم سپتامبر 

كه در اواخـر   ينبش فمينيستبسا گل سرسبد ج يو ا. رود يبشمار م يالملل بين يها نامه انگيزترين موافقت بحث
 .رود يقرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم به منظور بازگرداندن حقوق زنان در غرب آغاز شد ، بشمار م

قرن هفـدهم   ةازنيم(نسانس شهرت يافته ر ةكه به دور ياز آغاز دوران و يحقيقت آنست كه انسان غرب
در ديدگاهها، همواره در جهت دور شـدن از   يقو منط يو از زمان رواج گرايش عمل) يتا قرن هجدهم ميالد

و  "ژان الك"و "تومـاس هـابز  "،"فرانسـيس بـيكن  "چـون   يفيلسوفان يحس يها گرايش. دين كوشيده است
نقش خود  "نيچه"و "اسپينوزا"، "رنه دكارت":چون يكسان يو گرايش عقل "يجورج باركل"و  "ديويد هيوم"

بـر  ) راسيوناليسـم (يو گـرايش عقلـ  ) ريسـم آمپ(يگـرايش حسـ   ييعناين دو گرايش . را در اين ميان ايفا كرد
ز خود راه در ستايش ا ي، انگشت گذاردند ، نتيجه اينكه انسان غربياله ةايد يو نف) اومانيسم(محوريت انسان

يافـت   يرا نيز بدست گرفت ، بتدريج خود را سرور جهان هست ينجا كه زمام قدرت صنعتافراط پيمود و از آ
خود بر آن به عنوان منبع سعادت  ةو به منظور بسط سلط يخاك ةصدور فرهنگ خود به سرتاسر كر و اقدام به

مطـرح   "يجهـان  ةدهكـد "و  "ينظـم نـوين جهـان   " ةبشريت كرد؛ اين شعارها تكامل پيدا كرد و سرانجام ايد
بعـاد مختلـف ،   در ا يو سراسـر  يشـمول  انينو تدوين قو يالملل بين يسازمانهاتأسيس  يگرديد و كار بر رو

ـ   مأموريت يصورت گرفت و مأموريت تحقق برخ  يدر ايـن سـازمانها   يها ضمن حفظ سوپاپ اطمينـان غرب
 .، به آنها واگذار گرديد يالملل بين

 دخالت داشته باشند به آنها مشـروعيت   ياز جمله امور اجتماع ه بتوانند در امور مختلف واينك يو برا
 .نيز اعطا شد يالملل بين

غـرب بـر    يفرهنگـ  ةاز رونـد تحميـل سـلط    ييبسيار گويا ين اين توافقنامه يا پروتكل را الگوتوا يم
 .مثبت آن نيستيم يها ديگر برشمرد هرچند ما منكر جنبه يفرهنگها
 

 :از اين پروتكل يا فشرده
ل به است كه در آن از ايمان منشور سازمان مل يدرآمد نسبتاً مفصل پيش ياين پروتكل يا توافقنامه دارا
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ـ "در منزلت و ارزش زن ومرد و اينكه  يانسان و از جمله برابر يحقوق اساس  "حقـوق بشـر   يجهـان  ةاعالمي
تـداوم تبعـيض ميـان زن و مـرد كـه مـانع از        كند، سخن بميان آمده و از يم يهرگونه تبعيض ميان آنها را نف

خانواده شده اسـت و نيـز از    مختلف روند توسعه و نيز تحقق سعادت جامعه و يها مشاركت زنان در عرصه
 يهـا  از حداقل سطح تغذيه و بهداشت و درمان و آموزش و فرصت ياينكه زنان در شرايط فقر از برخوردار

 ينوين مبتن ينظام اقتصاد يشده و تأكيد گرديده كه برقرار يماند ، ابراز نگران يو ديگر نيازها محروم م يشغل
 يتبعـيض نـژاد   يكند و اين امر مستلزم نف يزن ومرد ايفا م يبرابردر تحقق  يبر عدل و انصاف ، نقش بسزاي

ديگران است ؛ همچنانكه بر اين  يو دخالت در امور داخل يو انواع استعمار و خشونت و اشغالگر) آپارتايد(
ا متقابل ميان كشورها و صرفنظر از نظام آنهـ  يو همكار     يزداي و تنش ينكته تأكيد دارد كه تحكيم صلح جهان

همچنين در اين پيش . در تحقق اين اهداف دارد ي، سهم بسزاي يو نيز خلع سالح كامل بويژه خلع سالح اتم
و بـه   -كه ابعاد آن هنـوز روشـن نشـده اسـت     -ياجتماع ةزن در تحقق رفاه و توسع يدرآمد به نقش محور

. مسؤليتها ، اشاره شده است نقش پدر و مادر در خانواده و تربيت فرزندان و تقسيم زن و يراهميت نقش ماد
 :گشت گذارده اندح شده كه اجماالً بر موارد زير انپس از اين پيش درآمد ، سي ماده در شش فصل مطر

 .تبعيض به عنوان حذف هرگونه تفاوت براساس جنس] ينف[تعريف-1
 يساسانواع تبعيض و مطرح كردن اين محكوميت در قوانين ا ةاقدام همه كشورها به محكوميت هم-2

تبعيض اعمال كنندگان تبعيض و حمايت از حقوق زنان در برابر  يخود و در نظر گرفتن مجازات برا يو عاد
 .آميز و امثال آن و امتناع از هر اقدام تبعيض

 .حقوق بشر يتعهد كشورها به برخوردار ساختن زنان از تمام-3
 يهـا  و اتكا بـه آمـوزش   يبر ديگر يبر ترجيح يك يرفتار زن و مرد مبتن ياجتماع يها اصالح گونه-4

زن [و شـناخت مسـؤليت مشـترك     ياجتماع ةبه عنوان يك وظيف يبر پايه درك نقش مادر يدرست خانوادگ
 .در تربيت فرزندان و تحقق منافع آنها ياجتماع] مادر و پدر -ومرد

هـا و   و انتصـاب هـا   از جمله انتخابات ، رفراندوم يو دولت يسياس يها شركت دادن زنان در فعاليت-5
 .يالملل بين يها و فعاليت يها و مشاركت در مؤسسات اجتماع تدوين سياست

 .وتغيير تابعيت و امكان گزينش همسر به زنان و همچنين به فرزندان  يحق شهروند ياعطا-6
بـه زنـان و تشـويق آمـوزش مخـتلط و       يسـطوح آموزشـ   ةحقوق برابـر بـا مـردان در همـ     ياعطا-7

 .و غيره يالعاده و تربيت بدن فوق يها و برنامه يتحصيل يها ورساز ب يبردار بهره
 .برابر به زنان يشغل يها انواع فرصت ةهم ياعطا-8
و زايمان و  يبه زنان بويژه در دوران باردار يپزشك يها از حمايت يبرخوردار يها فرصت ياعطا -9

 .و پس از آن يشيرده
،  يمنـد  بـه زنـان از جملـه اسـتفاده از حقـوق عائلـه       يحقوق برابر در ديگر امور اجتماع ياعطا -10

 . يو فرهنگ ي، ورزشيتفريح يها و فعاليت ياجتماع يها وام
 .وحل آنها يو مشكالت و يانگشت گذاردن بر زن روستاي-11
ــوق خــانوادگ ياعطــا -12 ــدان و   يحق ــداد فرزن ــد ازدواج و انتخــاب همســر و طــالق و تع در عق

و تخصص و كار و مالكيت و پيشـه   يو انتخاب نام خانوادگ يزندخواندگوحضانت و فر) قيمومت(يسرپرست
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 .و مديريت به زنان و منع ازدواج كودكان
 .مفاد اين توافقنامه ياجرا يبرا يا تشكيل كميته-13
 .بدور از اهداف و موضوع اين توافقنامه ، غير قابل قبول است تحفظ هرگونه-14

 
 پيوستن به آن ييعت اسالم و چگونگموارد تعارض اين پروتكل با احكام شر

توافقنامه يا پروتكل در اين عرصه ، بسته به اطـالق الفـاظ مطـرح در آن و بـا      مطالعات مربوط به اين
ع ] يها برداشت[حالت  الزمات هر كدام ،توجه به تفسير و تعبير و م از آن ) تنـگ يـا گسـترده   (مضيق يا موسـ

،  يغيـر اسـالم   يو حتـ  ياسالم يآن در ميان مجموعه كشورها بخود گرفت و در نتيجه نسبت به پيوستن به
 :داد  يزير مهمترين مواضع در اين ميان را تشكيل م ةنظري ن سهدر اين ميا. اتخاذ شد يمواضع متفاوت
 .آن يالملل بين يها پروتكل و عدم مشاركت در هيئت عدم پيوستن به اين: اول ةنظري
 .ينه تحفّظپيوستن به آن بدون هرگو: دوم  ةنظري
نسبت به آنچه كه با اسالم مخالف باشد و كوشش در تغيير موارد  پيوستن به آن با تحفظ :سوم  ةنظري

 . ياسالم يمزبور متناسب با ديدگاهها
مثبـت ايـن توافقنامـه و     يها از جنبه يبردار و عدم بهره نخست را متهم به انزواگرايانه ةنظري] مؤيدان[

كردند؛ با پيوستن اكثريت قاطع كشورها به اين پروتكـل ، تنهـا چنـد كشـور      يهانقرارگرفتن در برابر عرف ج
 .شمار ، همچنان نسبت به پيوستن به آن مردد هستند انگشت

منحرفانه كردنـد   يرسوا به منظور تحقق هدفها يرو دوم را نيز به حق متهم به دنباله ةنظري] طرفداران[
دهنـد و اينكـه آنهـا در ميـان ايـن حمايـت        يكه خود را فريـب مـ   سوم متهم به اين شدند ةو طرفداران نظري

بـا روح خـود    يمناف يها خود را ندارد و اين پروتكل ، خود تحفظ يها ، هرگز توان تحقق خواسته يالملل بين
 .كرده است يرا نف

در اين بپردازيم و  يو منطق ياصول يا گونه بينيم به تبيين موضع خود به يخود م ةاز اينروست كه وظيف
از ايـن قـرار   ]يو احكـام اسـالم   يبا ديـدگاهها [سازيم كه موارد تعارض مفاد اين پروتكل  يباره خاطرنشان م

 :است
 .در تعارض قراردارند "يحجاب اسالم"پانزدهم با احكام ةماده يكم و ماد-1
 .ت داردني، مبا "حرمت نظر به غير محارم"م دهم با احكا ةماد-2
اجــازه پــدر در "و  "ديــه"و احكــام ) يگــواه("شــهادت"هم بــا احكــام يكــم و پــانزد ةدو مــاد -3

،  "واليـت "و ) زن( "همسراقامت "و  "احكام ارث"و  "ياسالم يها مجازات"و ] فرزند دختر خود["ازدواج
 .مخالفت دارند

ازدواج زن "، "اخـتالف پسـران و دختـران از نظـر سـن بلـوغ      "يكم و پانزدهم با احكـام   ةدو ماد -4
 .، منافات دارند] در ازدواج فرزند دختر خود[ "اجازه پدر"و  "ا مرد غير مسلمانمسلمان ب
، ) زن("حرمـت ازدواج بـا خـواهر همسـر     "و  "حرمت ازدواج با محارم"شانزدهم با احكام  ةماد -5
تعـدد  "، ) زن("وظـايف همسـر  "، "طـالق "از احكـام زنـا ، احكـام     يو برخ "عقد در حالت احرام"حرمت 
 .و امثال آن ، در تعارض قرار دارد "سقط جنين"،  "حضانت"،  "عدة"، ] عقد["عيوب فسخ"، "ازدواج
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از عموم الفـاظ و اطـالق    يها ، ناش ها و مخالفت از اين تعارض يشويم كه برخ ياينك مجدداً يادآور م
ت غير قابل ياد شده ، اختالف نظر داشته باشيم ولي حقيق يها از تعارض يآنهاست كه ممكن است ما با برخ

آن بـا  ] مواد[متون  يمواد اين پروتكل نيز ميان برخ يبرخ يها ميان اصل ايده با اطالق يترديد آنست كه گاه
 .منافات وجود دارد ياحكام شريعت اسالم

بـر   يا سازنده يپيامدها يكه بدون ترديد دارا يمثبت يها توانيم منكر وجود ايده يدر عين حال نم يول
 .ماست، گرديم ياسالموضع زن در جهان 

 
 :كه برگزيديم يموضع  

نزديكتر است هر چند ما در  سوم به صواب) ةنظري( يشد ، موضعگيردر پرتو آنچه گفته  كه ما برآنيم
علمـا و   ياز سـو  يا گسـترده  يهـا  ايـم و مخالفـت   نگرفته يايران هنوز در اين باره تصميم ياسالم يجمهور
 .نسبت به اين پروتكل وجود داردديگر  يها زنان و جمعيت يها جمعيت

در خصوص مواد زير داشته  ييها بخش مثبت اين پروتكل بپيونديم و تحفظ به دهيم كه يلذا ترجيح م
 :باشيم

 :كنيم ينسبت به نكات زير تحفظ خود را اعالم م: اول ةدر ماد –يكم 
 يهـا  فـاوت در مسـؤليت  به ت يميان مرد و زن كه به طور طبيع يبا توجه به وجود اختالف طبيع-الف

 يتوان تبعيض غير قابل قبول تلق ينمها را  متناسب با اين اختالف يها گردد ، وجود تفاوت يمنجر م ياجتماع
 .كرد

 يجام و هماهنگسآييم وظيفه داريم به ان يبرم يحقوق در هر منظومه يا نظام يدرصدد بررس يوقت-ب
 .آن منظومه ، توجه كنيم يجتماعميان اين حقوق و وظايف در چارچوب نظريه ا يعموم

 .مواد پروتكل بايد تعميم داد ةاين دو نكته را در خصوص هم-ج
زن ،  ياز سـو  يبه موضوع صدور حكم قضاي يبند يپا يبرا يضرورت): بند ب(هفتم  ةدر ماد -دوم

 .برخوردار است يقضاي يها بينيم هرچند او از حق كار در ديگر بخش ينم
 .، نسبت به آن تحفظ داريم يقوانين داخل با به دليل مخالفت آن:  نهم  ةدر ماد -سوم

 .نسبت به تمام اين دو ماده، تحفظ وجود دارد: شانزدهم ةپانزدهم و ماد ةدر ماد -چهارم
 .است ، تحفظ داريم ينسبت به بند الف آن كه مربوط به داور: بيست و نهم  ةدر ماد –پنجم 

 :و در پايان ، برآنيم كه 
از احكام خود را برهمين اساس   يدر نظر گرفته و بسيار ياسالم ةجامع ةسالم خانواده را شالودا: اوالً

 .در نظر گرفته است
ـ   يما، جداً متـأثر از برخـ   ياسالم يها ان در جامعهزن يوضع كنون: دوم  از يـك سـو و    يعـادات غرب

 .ديگر است يها و عادات بيگانه با اسالم از سو سنت
 يميان مرد و زن و بدور از افراط و تفريط ، سامانده را ييم روابط هرچه هماهنگترما وظيفه دار: سوم

 .كنيم
حقوق مشروع زنـان   يو با اعطا يا همه جانبه رسانه يها يبر ماست كه با استفاده از روشنگر: چهارم



 ۱۸ 

 .ديدگاه غرب نسبت به زن مسلمان را اصالح كنيم ،به ايشان
يـد  ، تأي يرو يـا دنبالـه   ينه عزلـت گزينـ  كل ياد شده را فارغ از هرگوما برخورد سازنده با پروت: پنجم

 .كنيم يم
برتر بـه منظـور بهبـود وضـع      يحلها نيل به راه يبرا ياسالم يتجربيات با كشورها ةما به مبادل: ششم

 . است  ينيازمند فرصت ديگر ]زن ومرد[خوانيم ؛ سخن گفتن از جزييات حقوق و وظايف  يزنان فرا م
 

 م عليكم و رحمة اهللا و بركاتهوالسال


