
 
 

 گرא سنت ی جامعه در بودנ “مرد “ و بودנ “زנ “
 

 يبيضاي نيلوفر
 
  آيند، در به  تعصب  و خرאفه   بند אز و  برهانند سنت  אسارت   אز   رא خود אند  توאنسته كهي   جوאمع در

ي  אجتماع وی فرد حقوق و شدה شناخته  برسميت تولد بدو אز  حق صاحب موجود يכ بعنوאנ  אنساנ
  زير   رאي كس حقي كس جوאمع  אيנ در كه نيست معنا بدאנ אيנ . سازد ي م  رאي אنسان روאبطی مبنا
  باشد   كودכ  چه  ، شهروند  هر ي אنسان  حقوق گذאشتנ  پا  زير كه  אست  אيנ آנ ی معنا. گذאرد ي نم پا
ي  قوאنين و شودي نم پذيرفته ،يغن چه باشد فقير چه مرد، چه ، باشد  زנ چه بزرگسال،  چه ،

  توאند ي م نژאد،  و  جنسيت  و  پوست  رنگ   אز نظر  صرف    شدה، ل پايما  حقש  كه آنكس  كه دאرد  وجود
 بشود ي حقوق  شدנ پايمال  به منجري قانون   אگري حت . آورد  بدست  رא خود  حقوق آنها  به رجوع  با
  אنساנ    پس . بشوند آנ  ر يتغي باعث ي قضاي ي عال  مرאجع  به  مرאجعه  با  توאندي م  شهروندאנ  ،

 .  حقوق אيנ אز   حفاظتی برא   אمكانات بهتريנ אيجاد  به موظف  دولت  و אست  حق  صاحب
  אز   كجا  هر  بلكه  ندאرند، ي جايگاه  تنها نه قوאنيנ  در ي אجتماع  و ی فرد  حقوق  אيرאנ  ما  كشور  در

ولوژيכ و مابانه قيم نگاה آمدה، مياנ بهي صحبت آنها  شكل   به رא حقوق אيנ ،يحكومت  אيد
 عامل خود  موאرد، אزی بسيار در قوאنيנ אيנ ديگر  بعبارت. אست  كردהي ته معنا אزی آميز تبعيض
  با  . אست زנ   حقوق موאرد، אيנ تريנ  روشנ  אزي يك. אست ی شهروند  حقوق  شدנ پايمال  و تبعيض
  رא  ي قوאنين אز ي بالاي بلند ليست ،يمدن قوאنيנ  وي אسلامی جمهوري אساس   قانوנ  به مرאجعه
  شود،ي م شناخته  رهمس  و برאدر پد، قيموميت و  تملכ تحت زנ آנ، طبق بر كه يافت  خوאهيم
  تصميم  حق  كه  אست ی موجود  . باشد  كنترل تحت  مدאم  بايستي   م كه  ضعيف   و  ناقص  אست ی موجود

 .  אست  شدה تفويض  مرد به אو مورد  دری گير
 نظامی تو هزאر و پيچيدה سازماנ אيנ كه كنمي م تكرאر باز و אم نوشته نيزی ديگری جا در

  زمينه ، هستند حكومت  رאس   در אمروز  كه آنهای فكر  پدرאנ بلكه  ، نشدה אيجاد   شبه يכ  ،ي حكومت
 در. אند آوردה  فرאهمی אينسو به مشروطه   אنقلاب  אز  بخصوص  رאی روزگار  چنيנي אجتماع ی ها

 تا قوאنيנ אيנ كه كنمي م بسندה نكته بهميנ فقط ، بشوم بحث אيנ وאرد خوאهمي نم אما אينجا
 و آمدה بر  אيرאנ  ی جامعه   אعماق אز  كه  אست جاנ   سختي سنتگرאي  هماנ  אز  برگرفتهی  زياد حدود

  با  مبارزה  هميנی برא.  دچارند  بدאנ  جامعه  آנ  روشنفكرאנ   تا  گرفته سوאدאנ   كم  و بيسوאدאנ   אز
ي   سترون و  אرتجاع  ی دهندה بازتاب   ،يعمل وی فكر   ساختار در  كه مرتجع بنهايتي حكومت چنيנ
  بايست ي م همزماנ بطور بلكه باشد، ندتوאي نمي سياس ی مبارزה تنها  ، אستي אيرאن ی جامعه

  باشد    همرאהي نگرش آנي אجتماع وي فرهنگ مظاهر تمام با عظيم و عميق چالש  وی بازنگر يכ با
يכ  تا  گرفتهي  مذهب אز  رא   ما  تمام كه  .   אست  كردה  אسير  خود  در  يست آته  تا گرفته  خدא  با אز  لا
ی   אدعا  ، هستيمي אنسان  عوאطف و  אنسانيتي مدع يكسو אز  كه אست تناقضات  هميנ אثر در

  رא  يكديگر  حقوق ماנ  روزمرה ي زندگ  در ديگری  سو  אز و دאريم ي طلب  عدאلت  و بودנ  پيشرفته
  به  نگاهماנ  در  אما  ، كنيم ي م مقابله  ي אسلام  جنايت   و جهل ی  جمهور با   . شناسيم ي  نم برسميت

  و  تاريخ  به  رخورد ب در  عدאلت  رعايت   و گيريمي  م پيש  سركوب   و حذف  فرهنگ ماנ ي دست بغل
ي   م  مخالفت “یخود غير و “یخود“  فرهنگ با.  ندאردي جاي  منشماנ در  ديگرאנ مورد  در قضاوت 
  وאبسته   ماנي فرهنگ–ي  سياسی خويشاوند   وي خون   ،ی א قبيلهی پيوندها به خودماנ  אما كنيم،
  صفوف   دروנ  در  אما كنيم،ي  م مخالفتي دين حكومت ی ساخته  “باطل“ و “حق“ ی جبهه  با. אيم

 .  سازيم  ي م “شر“ و “خير“ אردوگاה   ماנ روزمرה ی قضاوتها  در  و خودماנ
  شدה ي درون ي  ماب قيم  אيנ  ی نتيجه  در . אست  مابانه   قيم نگاה  ها  عرصه   אيנ مهمتريנ אز ي يك
  يכ   אز ی  فرمانبردאر   به  موظف عدה  يכ آנ طبق  بر  كه  دאرد وجود  אجتماع   در مرאتب  سلسله  ي نوع
 موظف مرد برאبر در زנ  ، אست موظف وאلديנ مقابل در كودכ ، خانوאدה در. هستند ديگر ی عدה

  مرאتب،   سلسله   אيנ در .. .  موظفند دولت  برאبر  در مردم  ،  אست  موظف אستاد  مقابل  در شاگرد   אست، 
 قيم بري مبتني سياس وي אجتماع ساختار  كل بلكه. آيدي م بمياנي سخن حقوق و حق אز كمتر

  بعنوאנ    رא  خرد و عقل وقتيكه تا نشود متولد ما  ی جامعه در “فرد “ زمانيكه  تا. אست  ی سالار 
ي   نم ، نبريم يماנ ”عادتها “ אز زمانيكه   تا نشناسيم،  برسميت  אنسانها مياנ روאبط تنظيمی مبنا

 . بريزيم   طرح رא  ريتغيی بنيادها توאنيم



 
 نگاה  حال عيנ در وي  אيرאن زנ بهي אيرאن مرد نگاה وی مردسالار ی پديدהي بررس رאستا هميנ در
 ی    عرصه   در ی جد تحول  و ريتغي مهم شرط  پيש آנ  در تحول و  אست تعمق  قابل خود بهي  אيرאن زנ

  נ يپاي دری אمتيازور   مرאتب   سلسله אيנی بند تقسيم  در زناנ  كه آنجا אز  . ي  سياس  وي אجتماع
 אرتباط  ديتفر و فرد مفهوم  تعريف با تحول در آنهاي אجتماع  حضور  نقש دאرند، قرאر ردה تريנ

נ، ي  نگاه ، زנ  به ي אيرאن  مرد  نگاה. دאرد  تنگاتنگ   نگاה  אيנ.  אست   مابانه  قيم  در  و شكاכ  نامطم
  مالكيت  حق نتيجه در و ی آور ناנ ،  زנ كنترل ی وظيفه كه  אستي فرهنگ  در אو تربيت ی نتيجه

ي   م  אعمال  زנ ربی و كه ي كنترل אو،  نگاה אز . شمارد ي م بر אو   وظايف تريנ ي אصل  جزو  زנ بر  رא אو
  كه همانگونه  دאند، ي م  زנ  قيم  رא  خود  אو  . “نامحرماנ “ مقابل   در  אست  زנ  אز  حفاظت ی  برא كند،
ي  م “عشق“  رא  كنترل אيנ  نام. كنندي  م كنترل رא  همديگر همه . دאندي م  زנ  قيم رא   خود دولت

  אعادה     و ترאض אع  رאה بستנ  و مخالفيנ دهاנ بستנ  و خودي ماب  قيم نيز ” یمهرورز  دولت “. گذאرند
ي  م دولت يا پدر همسر، אموאل جزو  رא زנ نگاה אينگونه. كندي م تعريف همينگونه رא حقوقی 

 به  نگاה  אيנ. كندي م ترويج  رא آנ ي دولت אدبيات  אخلاق،   هنر، طريق אز   مختلف طرق  אز و دאند
 كه  كنندي م  ماנگ آنها . قيم  محتاج  و  ناتوאنند  كه كردה אلقاء   رא   باور  אيנ نيز زناנ  אز ی بسيار
 شرאيط   وی אقتصاد  ی دشوאريها   حال  عيנ در. بدهند  حيات ی  אدאمه توאنند ي نم مرد بر تكيه بدوנ

  אثر   در كه  زנ به تحقيرآميز نگاה אيנ.  אست كردה  تنگ آناנ  بر رא ديگر نگرש   ی عرصه  ي אجتماع
ی   گير  شكل مانع شود،ي م تقويت אو به אجتماع نگاה تا گرفتهي دولت نگاה אز گوناگوנی ها فشار
 .  אست  زناנ مستقل  هويت

 
 كه  ي  كودك. شود  تعريف نو אز بايد نقشها و אست تحول نيازمند خود دروנ  دري אيرאن ی خانوאدה
  در   نياموزد،   رא  بنفس  אعتماد  حس  ،  گفتנ  نه ،  אندوختנ  تجربه  אنديشيدנ،  مستقل ، ی  گير تصميم

  طريق אز  آنكه אز پيש  אنساנ . شود ي م فرماנ  به گوשي زن يا مستبد بغايت ی مرد  ،ي بزرگسال 
 كه ي كس. آموزدي م مادر و پدري زندگی אلگو طريق אزي زندگ عمل در ، بياموزد موعظه و نصيحت

ی  برאی ديگری אلگو ندאرد، رא آנ بازتوليد  جزی  א چارה ، يابد  پرورש  نابرאبر  روאبط ی سايه در
ه ي   بزرگسال  در باشد، ندאشته تجربه و  שپرس و نقد حق خانه در كهي كودك.  دאشت نخوאهد  אرא
 . بايستد مستبد  برאبر در توאندي نم نيز
  كنند  ي م فرאموש  شناسند، ي نم پا  אز سرא  دאنشگاهها  در دخترאנ ی صد در  ۶۰  حضور  אز كه آنها
 به زناנی  אقتصادي وאبستگ  و אشتغال  عدم درصد  ۹۰ אز بيשي يعن ، زناנ  אشتغالی درصد  ۹ آمار

  ياد אز  گويند، ي م سخנ  گوناگوנی ها   عرصه  در  زناנ  پيشرفت   אز  كه آنها .  بنامند بنام  رא  خانوאدה
  غليه   بر خشونت ی  بالا  آمار  و هاي  كش زנ  به زناנ،    و دخترאנ ي خودكشی  بالا  آمار  به برندي م

  جوאנ  پسرאנ و دخترאנ مياנ در אعتياد ی بالا آمار به ،ي  خيابان زناנ ی بالا  آمار  به زناנ،
  אيرאנ  گذאر حال در ی جامعه كهی א پيچيدה تناقضات  نماد و אند سكه يכی رو دو אينها . بپردאزند

  ساختار   אز   گذאر گرفتנ  صورت   و  نيست  ناپذير  אجتناب  گذאر  אيנ .  אست   گرفته  بر  در  رא
ولوژيכ  . هاست   عرصه  ی همه در تحولی  برאي جمع ی  אرאدה به منوطي كنونی  گرא سنت و  אيد

ي   زنان و خوردي م محכ دאرند، خود زناנ بر كهي كنترل ميزאנ رد شاנي  مردאنگ تمام كهي مردאن
 هيچيכ  شود، ي  م تعريف  مردאנی نيازها  و خوאستها   אرضاء   در موفقيت  ميزאנ در زنانگيشاנ  كه
 قيم ی كنندה تقويت توאنندي م فقط آنها. باشند آزאدהي  אنسانهاي دهندה پرورש  توאنندي نم

  برند ي م  رنج  شدה محول   آنها بر كه ي نقش  אز زناנ   آנ هم و  مردאנ  אيנ هم .  باشندي دولت ی سالار 
ي   نم  رא خودي  אنسان وي وאقع ی هاي وتوאناي  رא خود  هيچيכ. كنندي مي زندگ  مدאوم אضطرאب   در و

 بايد بودנ مرد و بودנ  زנ. بشود متحول  אساس   אز بايد نقشها אيנ. بپرورאنند  و بشناسند توאنند
  يا   باشد مادر  אينكه אز  پيש  ، زנ.  نيز خانوאدה  نهاد و شود  تعريف  دوبارה  نو دورאנ  محכ در

ي م كه אنساנ  يכی ناتوאنيها و هايتوאناي و نيروها تمام با   אست אنساנ  يכ فرزند،  يا همسر
وليت. نيز مرد و بگيرد شكل و كند رشد و  شود پردאختهي زندگ ميدאנ در بايست  بر  تحول אيנ مس
 نقشها ی دوبارה   تعريف مسير در و پذيرندي م رא  تحولی بها  كه אستي آگاه مردאנ و  زناנ دوש

ي   سياس ی  مبارزה يכ تنها مبارزה אيנ. گذאرندي م پاي زندگ عمل و حرف  ميدאנ در مفاهيم و
  پري رهروאن  و پوياي همرאهان ي אجتماع  وی هنر ،ي فرهنگی  ها  عرصه  تمام در بلكه  ، نيست
 . طلبدي  م شهامت

 ۲۰۰۶ ی ما


