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مهار قدرت دفاعی ما از توان هر کشوری خارج است

 *

گــزارش
دادستان تهران:

 ۲۴ ماه حبس برای
زنی که کشف حجاب کرد

 حبس های سنگین برای متهمان پرونده پیله حجاب
هفتمین جلســه دادســتانی تهران پیرامون آســیب های 
اجتماعی، با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی 
دادسرای تهران، سردار رحیمی فرمانده نیروی انتظامی تهران 
و تعدادی دیگر از فرماندهان نیروی انتظامی و نمایندگانی از 
وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سپاه پاسداران 
و دیگر دســتگاه های مرتبط با موضــوع عفاف و حجاب، به 
ریاست دادستان تهران برگزار گردید. به گزارش پایگاه اطالع 
رســانی دادســرای عمومی و انقالب تهران، عباس جعفری 
دولت آبادی رویکرد فعلی نسبت به بدحجابی را در دو عنوان 
مسامحه و ساختارشکنی تقســیم بندی کرد و اظهار داشت: 
عدم رعایت حجاب از ســوی بانوان غالبا از باب مسامحه و 
بدون عمد اســت، اما اخیرا رویکرد ساختارشکنانه از سوی 
تعدادی انگشت شمار از زنان اتخاذ شده که ناشی از تبلیغات 
شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی معاند نظام است 
و این زنان با برداشتن نمادین حجاب در معابر، به طور عمد 
در صدد القای این مطلب اند که حجاب در جامعه ایران مورد 
پذیرش زنان نیست. جعفری دولت آبادی این القا را خالف 
واقع دانســت و در ذکر علت به پیشینه وضعیت حجاب پس 
از پیروزی انقالب اسالمی تا کنون پرداخت و اظهار داشت: از 
بدو پیروزی انقالب اسالمی همواره زنانی بوده اند که حجاب 
اسالمی را به طور کامل رعایت نمی کردند، اما این نحوه پوشش 
همراه با ساختارشکنی نبوده است. برداشتن حجاب حتی به 
طور ناقص به این شکل، عالوه بر اینکه با موازین اسالمی از 
نظر ضرورت حجاب مغایر است، مخالف قانون نیز می باشد 
و همانند آن است که امروزه کسی بگوید می خواهد در خیابان 
و علنا مشروب خواری کند. جعفری دولت آبادی این ایراد که 
برخورد با بدحجابی جواب نداده است را نیز مردود شمرد و 
در توضیح گفت: حقوق کیفری در مقام بیان ارزش های جامعه 
است که باید در هنجار ها جلوه گر شود و تبصره ماده ۶۳۸ قانون 
مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ ابتدائا در مقام بیان 
حجاب به عنوان یکی از ارزش های جامعه اسالمی است. وی 
نحوه پوشش و حجاب را مرتبط با عقاید و سلیقه های افراد 
دانست و این واقعیت که همه زنان نسبت به حجاب به طور 

یکسان معتقد نیستند و تمایل ندارند را امری طبیعی خواند.
  ایجاد محیط مناسب

دادستان تهران در انتقاد از عده ای که برخورد با بدحجابی 
را مردود می شــمارند، به بند یک از اصل سوم قانون اساسی 
استناد نمود که از وظایف دولت را ایجاد محیط مساعد برای 
رشد فضائل اخالقی بر اســاس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه 
مظاهر فساد و تباهی قرار داده است و لذا این نظر که جامعه 
را باید به حال خود رها کرد، قابل پذیرش ندانست. دادستان 
تهران در اشاره به برنامه ریزی و سرمایه گذاری دشمن در حذف 
حجاب از جامعه ایران به شرح یکی از پرونده های دادسرای 
تهران پرداخت که موضــوع اقدامات یک مرد دارای تابعیت 
ایرانی آمریکایی و همسرش در جهت استحاله فرهنگی جامعه 
است. وی از جمله نکات اصلی در این پرونده را برنامه ریزی 
در مورد تبلیغ علیه حجاب اعالم نمود و با اشاره به اینکه از 
منزل این زن و شــوهر بیش از ۲۸۰۰ لیتر مشــروبات الکلی 
خارجی و دست ســاز کشف شده است، در توضیح اقدامات 
مجرمانه متهمان اظهار داشت: آنها در منزل خود میهمانی های 
مختلط برگزار نموده و میهمانان مدعو آنان غالبا دیپلمات های 
کشور های خارجی بوده اند. متهمان اقرار نموده اند که برخی 
هنرمندان را به افتتاحیه های مراسم دعوت می کردند تا آنان را به 
دیپلمات ها معرفی کنند و انگیزه خود از برگزاری این جلسات 
را تبادل فرهنگی میان ایران و کشور های خارجی اعالم نموده 
بودند در حالی که آنان در هیچ مرکز فرهنگی حاکمیتی سمتی 
نداشته اند. آنان با تهیه ویزا، هزینه سفر هنرمندان مساله دار را به 
خارج از کشور جهت فعالیت تامین کرده و وام های متعدد به 
برخی از هنرمندان داده اند. متهمان علت دعوت دیپلمات های 
خارجی به منزل خود را تسهیل جهت اخذ ویزا برای هنرمندان 
اعالم کرده اند و اذعان داشته اند راه اندازی گالری هنری از سوی 
آنان که با حمایت مالی بیگانگان صورت گرفته، پوششی برای 

جذب و فراخوان هنرمندان ایرانی بوده است.
  پروژه استحاله فرهنگی

جعفــری دولت آبــادی از جمله اقدامــات دیگر متهمان 
را راه انــدازی کارگاه تولیــد مشــروبات الکلــی و برگزاری 
میهمانی هایی مختلط با پیش بینی اتاق هایی برای انجام اعمال 
منافی عفت و استعمال مواد مخدر، اعالم نمود و افزود: متهمین 
غیر از منزل و گالری هنری در تهران، محل های دیگری را برای 
همین منظور در شهر های تهران، یزد و شیراز در اختیار گرفته 
بودند و با برگزاری تئاتر با موضوع فمینیست، در اجرای بخشی 
از پروژه استحاله فرهنگی به نام »پیله حجاب« از هنرمندان 
جهت اجرای نمایش هایی دائر بر نفی حجاب و ارزش های 
اســالمی با هدف تغییر ذائقه فرهنگی دینی جامعه مخاطبان 
بهره برداری می کردند. هدف اصلی متهمان استحاله ی فرهنگی 
و ترویج فســاد، جذب افراد به گرایشات هنری توام با ابتذال 
و اســتفاده ابزاری از آنــان در جهت اهداف از پیش تعریف 
شده دشمن جهت نشر ابتذال و قبح زدایی از مقدسات دینی 
و ســیاه نمایی نظام مقدس جمهوری اسالمی با بهره گیری از 
قالب های هنری و تهاجم همه جانبه فرهنگی بوده اســت که 

به موجب حکم دادگاه به حبس های سنگین محکوم شده اند.
  سیاسی کردن حجاب

وی با انتقاد از پروژه سیاسی کردن حجاب، این پروژه را 
برنامه دشمن دانست که تالش دارد مسأله عفاف و حجاب را 
به منزله مقابله زنان با جمهوری اسالمی جلوه دهد و در اثبات 
این انتساب، به عنوان مثال به یکی از رادیو های معاند اشاره کرد 
که در گزارشی تحت عنوان »حجاب زنان و مساله مشروعیت 
حکومت ها« در ۱۵ اسفندماه گفته است: »در چنین شرایطی 
حجاب نه تنها به عنوان مســاله زنان در پیوند با تبعیض های 
ساختاری، که باید به عنوان مساله ای سیاسی در پیوند مستقیم 
با مشروعیت حاکمیت مورد توجه قرار گیرد؛ پرداختن به این 
مساله به معنای زیر سوال بردن مشروعیتی است که حول آن 
شکل گرفته و سنتی که بر پایه های آن بنا شده است؛ سنتی که در 
هیچ یک از دو شکل مطلوب پهلوی اول و جمهوری اسالمی، 

نسبتی چندان حقیقی با واقعیت ندارد.«
  محکومیت  ساختارشکنان

جعفــری دولت آبادی در خصــوص پرونده زنــی که در 
خیابان انقالب با برداشــتن روسری کشف حجاب نموده بود 
اطالع رسانی کرد و با اظهار اینکه این زن به اتهام تشویق مردم 
به فساد از طریق کشف حجاب در مرئی و منظر عام و تظاهر به 
عمل حرام و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی 
به ۲۴ ماه حبس تعزیری محکوم شــده است، ضمن انتقاد از 
تعلیق ۲۱ ماه از این مجازات برای مدت پنج سال، در خصوص 
اعتراض دادستانی به این بخش از رأی گفت: تعلیق حکم دادگاه 
در امــور منافی عفت برخالف بند پ ماده ۴۷ قانون مجازات 
اسالمی است و دادستانی تهران پیگیر نقض این حکم می باشد. 
وی همچنین در خصوص پرونده وضعیت اولین متهمی که از 
بابت تجاهر به کشف حجاب تحت تعقیب قرار گرفت، اظهار 
داشــت: حسب اعالم پزشکی قانونی، نامبرده »نیازمند درمان 

دارویی طوالنی مدت تحت نظر روانپزشک می باشد.«

یادداشت
 غفلت از 
خانواده 

این رســمی دیرین اســت که وقتــی از علل عدم موفقیــت درباره 
موضوعی صحبت می شــود، اغلب صاحبنظران نسبت به عدم وجود 
قوانین در حوزه مرتبط با موضوع مدنظر اعتراض می کنند و انگشت اتهام 
را به قوه مقننه باز می گردانند، ولی آنچه مشهود است آنکه در بسیاری از 
موارد چنین گالیه هایی درست نبوده و ما را به مسیر اشتباهی می کشاند 
که حاصل آن موازی کاری ها و اتالف انرژی به جای حل مساله است. 
این مســاله ای که در حوزه خانواده نیز بدان مبتال شده ایم و اکنون علل 
مشکالت موجود را ناشی از خأل قانونی می دانند در حالی که باید برای 
روشنگری اذهان گفت که حداقل در این موضوع برخی مسئوالن اجرایی 
با نادیده انگاشتن قوانین و مصوبات خأل ها را ایجاد کرده اند. در سال های 
اخیر تغییرات حوزه خانواده به چالشی جدی تبدیل شده است و جامعه 
شناسان از بحران فروپاشی خانواده سخن می گویند، و این زنگ هشداری 
است که باید بدان توجه کرد. چرا که بی تردید تمامی آسیب های اجتماعی 
که اکنون با آن روبه رو هســتیم ریشه در وضعیت خانواده دارد. اما آنچه 
جالب توجه اســت آنکه با بررسی سطحی در موضوع قانون گذاری در 
حوزه خانواده به این نتیجه می رسیم که نه تنها در این حوزه با خأل قانونی 
مواجه نیستیم بلکه با انباشتگی قانون که موجب موازی کاری های بیهوده 
شده است، مواجهیم. در ۸ اصل از قانون اساسی به صورت صریح حفظ 
کیان خانواده مورد تاکید قرار گرفته است به ویژه اصل دهم قانون اساسی 
به صورت کامل به این موضوع پرداخته، در سند چشم انداز توسعه ایجاد 
نهاد مستحکم خانواده مورد توجه قرار دارد و البته در برنامه های توسعه ای 
کشور موضوع خانواده و مسائل آن نیز مورد تاکید بوده است، از جمله 
آنکه در برنامه چهارم توسعه در ۶ ماده و در برنامه پنجم توسعه در ۱۲ ماده 
به صورت مشخص و در برنامه ششم توسعه در ۱۰ ماده با موضوعات 
مختلف مســاله خانواده در کانون توجه قــرار دارد. اما به رغم تمام این 
موارد، اکنون بحران هایی که بر ســر راه تغییر مفهوم خانواده قرار گرفته 
است هر روز به صورت بولتن هایی جداگانه و البته آن هم برای نهادهایی 
خاص ارسال می گردد و تنها پرسش اینجاست که چطور می شود قوانین 
مورد غفلت قرار می گیرند؟ امروز وقتی البه الی قوانین مربوط به حوزه 
خانواده به جست وجو می پرداختم با عناوین مصوباتی مواجه شدم که 
به نظر می رســد فراموش شده اند و یا اینکه در طول زمان تغییر ماهیت 
داده اند. شورای عالی خانواده که مصوب سال ۱۳۸۳ هیات وزیران است 
ظاهرا جای خود را به ستاد ملی زن و خانواده داده است و این یکی از 
نمونه های تفسیر و تغییر در طول زمان است و یا کارگروه ملی خانواده 
مصوب سال ۱۳۸۷ هیات وزیران که هرگز تشکیل نشده است، به طوری 
که تمام دغدغه های مفهومی و نهادی که این روزها درباره نهاد خانواده 
مطرح می شــود در این کارگروه دیده شده است ولی پرسش اینجاست 
که چطور می شــود هیچ یک از دولت ها نســبت به تشــکل آن قدمی 
برنمی دارند، و شــاید منطقی ترین پاسخ این باشد که همچنان موضوع 
خانواده و اتفاقاتی که برای آن می افتد در اولویت آن دست از مسئوالن 
قرار نگرفته است، چرا که اگر چنین بود بعد از گذشت سال ها آن هم با 
پیگیری های فراوان از سوی نمایندگان مجلس ستاد ملی زن و خانواده 
تشکیل نمی شد بلکه در اهم برنامه های دولت قرار می گرفت. شاید بهتر 
باشد که دستگاه های اجرایی به جای نگرش تک بعدی به موضوع زنان و 
برجسته سازی مساله اشتغال و مدیریت به عنوان تنها مشکالت زنان، با 
نگاهی همه جانبه موضوع زن و خانواده را در برنامه های خود گنجانده و 
حداقل ۳درصد از بودجه خود را به این حوزه اختصاص دهند، و قطعا 
تمام برنامه های هر دستگاهی دارای پیوست زنان و خانواده باشد تا در 
درازمــدت این موضوع در متن برنامه ریزی ها قرار گیرد. نباید فراموش 
کنیم که تغییرات اجتماعی امروزه بیش از هر چیز دیگر خانواده را درگیر 
کرده و موجب شکاف عمیقی در جامعه شده است. بنابر سرشماری سال 
۱۳9۵ تعــداد مردان متاهل بیش از زنان بوده و بنابر همین گزارش ۷۰۰ 
هزار نفــر زن مجرد به دلیل طالق وجود دارند و این آمار گویای تغییر 
سبک زندگی ایرانی است که در آینده می تواند موجب رسمیت بخشیدن 
و شکستن قبح بحران هایی چون ازدواج سفید شود که کودکانی بی هویت 
را به آینده کشور تحویل خواهد داد. از سویی نمی توانیم نادیده بگیریم 
که آمار زنان سرپرست خانوار اکنون نزدیک به ۳میلیون نفر است که عدم 
توجه به وضعیت آنها موجب فقر و بروز آسیب های اجتماعی خواهد 
شد که البته جای تاســف است که به رغم امکان مدیریت بودجه برای 
تخصیص به حوزه های مورد نیاز، بودجه حمایتی زنان سرپرست خانوار 
کاهــش می یابد و در اینجا انتظار می رود که دولت به فکر تامین درآمد 
پایدار در این حوزه باشد چرا که قطعا هر روز بر تعداد این قشر افزوده 
خواهد شد و باید چتر حمایتی برای حفظ زندگی آنها داشته باشیم. با تمام 
ایــن موارد انتظار می رود که به جای اعتراض به علت یابی عدم اجرای 

قوانین بپردازیم که این آسیب شناسی ما را یک گام به پیش خواهد برد.
* دبیر فراکسیون خانواده مجلس شورای اسالمی

ویــژه
قاضی عسکر:

 سعودی ها نتیجه بررسی حادثه منا 
را اعالم نکردند

همایش مشترک معاونان و مدیران ستادی بعثه مقام معظم رهبری و 
مسئوالن دفاتر نمایندگی بعثه در مناطق و استان ها به منظور تبیین برنامه های 
حج 9۷ امروز با حضور حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر نماینده ولی 
فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی در تهران برگزار شد. 
نماینده ولی فقیه درامور حج و زیارت دراین همایش با تشریح توافقات 
صورت گرفته در مذاکرات هیات حج کشــورمان با وزیرحج عربستان 
تصریح کرد: با توجه به حضور زودهنگام تیم های کارشناسی کشورمان 
درعربستان، درمقایسه با سال گذشته از وضعیت بهتری برخورداریم و 
در حوزه های مســکن و تغذیه امکانات خوبی با هدف جلب رضایت 
بیشتر زائران فراهم شده است. وی با اشاره به اینکه نتیجه بررسی های 
۲۵ کمیته کارشناسی حج 9۶ دربرنامه ریزی های حج آینده و رفع نواقص 
به صورت جدی مورد توجه قرارگرفته اســت، افزود: دربخش فرهنگی 
روحانیون، معین ومعینه ها مشخص شده اند و امیدواریم با استفاده از افراد 
با نشاط و فعال، به آموزش زائران به عنوان محور فعالیت ها در این حوزه 
هرچه بیشتر توجه شود و برنامه ها دنبال و با موفقیت اجرا گردد. سرپرست 
حجاج ایرانی خطاب به حاضران گفت: شما مسئولیت سنگینی برعهده 
دارید و باید ضمن اطالع رسانی دقیق و جامع به زائران، امکان استفاده 
حداکثری ازجلسات آموزشــی را فراهم آورید و شرایط حج امسال و 
خدماتی را که در مدینه منوره و مکه مکرمه به حجاج ارائه خواهد شد، 
بیان نمایید. وی در ادامه لزوم پیگیری امور مربوط به خانواده شــهدای 
مسجدالحرام و منا را یادآور شد و با تشریح پیگیری های صورت گرفته 
برای پرداخت دیه شهدای حادثه جرثقیل، تاکید کرد: پرونده شهدای منا 
نیز درحال پیگیری اســت و سعودی ها در مورد بررسی های انجام شده 
تاکنون رسما نتیجه ای اعالم نکرده اند. وی همچنین خواستار تعامل هرچه 
بیشتر مســئوالن دفاتر نمایندگی بعثه درمناطق و استان ها با مرکز برای 
به روزکردن اطالعات دســت اندرکاران این حوزه شد و بر لزوم توجیه 
عوامل اجرایی و فرهنگی کاروان ها برای رعایت برنامه ریزی های انجام 
شده درمدینه، مکه و به ویژه مشعر تاکید کرد. نماینده ولی فقیه درپایان توجه 
به مسائل حوزه عتبات عالیات را ضروری خواند و تصریح کرد: برای حل 
مشــکالت و فراهم کردن زمینه ارائه خدمات مناسب تر به زائران اماکن 
متبرکه در عراق با تمام توان بکوشید و از ظرفیت های استانی استفاده کنید.

زهره آشتیانی *

 نقــش و جایــگاه زن در ادبیــات و آثار دکتر 
شریعتی را چگونه ارزیابی می کنید و اصوال زن و 
مســاله زنان چه جایگاهی در افکار و آرای دکتر 

شریعتی دارد؟
برای ارزیابی نگاه شریعتی به موقعیت و جایگاه زنان 
بی تردیــد نه تنها باید به اندیشــه های او مراجعه کرد که به 
زندگی او هم باید نظر انداخت. به خصوص این روزها که 
همگی به دنبال پیدا کــردن ربط یا تضاد میان عمل و نظر 
بزرگان هستند و مدام و هر روز از پرده برون می افتد رازهای 
مگوی این و آن. اتفاقا شریعتی هم یکی از آن نام هایی است 
که از موضوعات مورد عالقه افشاگری های پی در پی بوده و 
است از جمله در مورد نظر و عملش در نسبت با زنان. گاه 
نظرش مورد نقد بوده و گاه عملش. گاه اسالمیتش به پرسش 

گرفته شده و گاه مدرنیتش.
 از زندگی شریعتی شروع کنیم؟

بلــه! از زندگی او شــروع کنیم. شــریعتی درباره اقبال 
می گویــد: » زندگــی اش مرکب 
رســالتش بود«. این جملــه را به 
نسبت زندگی شریعتی و تفکرش 
می توان تعمیم داد. زندگی وتفکر 
شریعتی شباهت بی تردیدی به هم 
دارند: پرتنش، در جســت وجوی 
ابداع، منتقد، ناراضی و... شریعتی 
از آن دسته افرادی نبوده است که 
چون بــه خلوت مــی رود آن کار 
دیگر می کند و نیازی به افشاگری 
نبوده. به خصوص امروزه که چهل 
سال از مرگش می گذرد و در طول 
ایــن چهل ســال دربــاره زندگی 
خصوصی، اجتماعی  و فکری اش، 
صحبت شــده، نوشته شــده و به 
عبارتی شفاف ســازی شــده و از 
همین رو امروز با قاطعیت بیشتری 
می توانیم درباره شریعتی و افکار و 
زندگی او صحبت کنیم و بگوییم 

چگونه می اندیشید و چگونه زیست. تمامی آثارش به چاپ 
رسیده، خاطرات مستقیم دوستان و نزدیکان و منتقدانش 
طرح شده، کارهای پژوهشی در خصوص بیوگرافی او به 
بازار رفته است. همسر شریعتی، پوران شریعت رضوی، البته 
در این ضرورت شفاف سازی زندگی شریعتی نقش زیادی 
داشته است. از پخش عکس های بدون سانسور او )آخرین 
تصویر( تا چاپ نوشته هایی که دست نوشته های شخصی 
او بوده مانند »گفت وگوهای تنهایی« و نوشــتن کتاب در 
خصوص زندگی شــخصی او »طرحی از یک زندگی« و 
نیز همکاری با کارهای مستقلی مانند کتاب علی رهنما که 
به عنوان »مســلمانی در جست وجوی ناکجا آباد« به زبان 
انگلیسی درآمد و سال هاست به فارسی ترجمه شده است. 
مقصود اینکه خانواده شریعتی نه تنها هیچ گاه تالشی برای 
پنهان ســازی ابعاد خصوصی زندگی شریعتی نکرده اند که 
قاطعانه می تــوان گفت که هر موضوعی که امروزه بهانه و 
یا فرصتی برای اصطالحا افشاگری شده به یمن اطالعاتی 
اســت که خانــواده در اختیار عموم قرار داده اســت. مثال 
عکس هایی که از همســر شریعتی در جهان مجازی چرخ 
می خورد برای اثبات تضاد میان عمل و نظر شــریعتی، از 
جمله عکس های همان آلبوم عکس »آخرین تصویر است«. 
علی شریعتی فرزند استاد محمدتقی شریعتی است، یکی 
از چهره های برجسته نوگرایی دینی و در عین حال بسیار 
متشرع در مشهد دهه بیست و سی. شریعتی جوان با وجود 
وفاداری به راه و منش پدر در دهه ۳۰ استقالل نظر و عمل 
خود را دارد. در روزنامه خراسان شعر می گوید، در محافل 
شعر و ادب فعال است. در سال ۱۳۳۴ وارد دانشگاه مشهد 
می شود و در سال ۱۳۳۷ با همکالسی خود ازدواج می کند و 
آن هم همکالسی ای که از لحاظ طبقه اجتماعی و فرهنگی 
با خانواده شریعتی تفاوت دارد. زوج جوان در همان سال 
به فرانسه می روند و در آنجا ادامه تحصیل می دهند، به رغم 
فرزند. تا اینجا حداقل چند نکته روشن است: ازدواج غیر 
ســنتی با زنی تحصیلکرده و فارغ از نفرین و آفرین افکار 
عمومی برای مخاطبان این خانواده در شــهر سنتی مشهد 
دهه ســی. به تازگی نامه های شــریعتی به همسرش را که 
مربوط به همین دوره اســت، به چاپ رســانده ایم. همین 
نامه ها ذهنیت شریعتی را درباره زنان روشن می کند. دقت 
کنید که در این نامه ها سخن از شریعتی مصلح دینی نیست 

سخن از شــریعتی ۲۳ ساله اســت. هر دو درسشان را به 
اتمام می رســانند، به ایران بر می گردند. شــریعتی می شود 
استاد دانشگاه مشهد و همسرش دبیر دبیرستان های مشهد... 
زنی مستقل به لحاظ اقتصادی، شخصیتی، اجتماعی و فعال 
بی هیچ گونه محدودیت هایی که معموال محصول نگاه سنتی 
است. در مورد فرزندان شریعتی هم همین ماجراست. البته 
تجربه پدری شریعتی تجربه ای است کوتاه. پانزده-شانزده 
ســالگی عمر ما. اما در همین مدت کوتــاه هم رد پایی از 
آموزش و پرورش با اتوریته سنتی نیست. ما هم همچون 
دیگر هم نسلی های خود با همان دغدغه ها و فانتزی  های 
خاص دهه ۵۰ بزرگ شدیم. خاطرات خواهران شریعتی هم 

در این باب خواندنی است.
 نظرات شریعتی به عنوان یک متفکر دینی 
و یا یک نواندیش دینی در خصوص مبحث 

زن چیست؟
بله و اما نقطه نظرات شریعتی. شریعتی خود نوشته هایش 
را بــه ۳ قســمت تقســیم می کند. 
اسالمیات، اجتماعیات و کویریات. 
در هر سه حوزه رد پای زنان هست. 
کویریات شریعتی نوشته های تنهایی 
شریعتی اند. نوشــته هایی که در آن 
شریعتی مصلح خاموش است. در 
این نوشته ها نوعی نسبت »مذکر-

مونث« مدام ســوژه قرار می گیرد. 
در این نوشــته است که صحبت از 
جایگاه عشق است و دوست داشتن. 
عشــق همچون تملــک، همچون 
تجربــه آزادی یا حــدود. صحبت 
از مادام دوالشــاپل است و مهراوه 
و... درهبــوط وقتی به قصه خلقت 
می پردازد و از نقش و جایگاه مهراوه 
در »تجربــه آدم شــدن« صحبــت 
می کند دیگر زنان نه همدست لشکر 
شــیطان )به قول غزالی یا ســنت 
 اگوســتین( بلکه همدست خدایان 
می شــوند. دیگر هبوط مجازات نیست و گناهی صورت 
نگرفته و زنان الزم نیســت موجودات سیاس و خطرناک 

معرفی شوند.
 در دیــدگاه دکتر جایگاه زن در مبارزات مدنی 

و هویت اجتماعی زن چگونه تشریح شده است؟
برای پاســخ دادن به این پرســش باید به ســراغ متون 
اجتماعی شریعتی رفت. در این دسته از آثار شریعتی مبارزه 
اجتماعی، همســویی با امر اجتماعی و نتیجتا نقد قدرت 
را پیش شــرط بدل شدن رعیت به شهروند می داند. مرد و 
زن هــم ندارد. دعوت زنان به خروج از ســقف و ورود به 
عرصه اجتماعی با همین قصد صورت می گیرد و بی تردید 
نه تقلیل دادن همه ســاحت های انسان بودن را به ساحت 
اجتماعــی او. باز هم تاکید می کنم که ایــن نگاه زن و مرد 
ندارد. خروج از خانه به قصد بدل شــدن به ســوژه و تاثیر 
گذار در صحنه اجتماع. در این خصوص شریعتی مورد نقد 
قرار گرفته. گفته شده است که شریعتی زنان را به مثابه پیاده 
نظام لشکر مردان خواسته است و یا مثال زنان را گونی پوش! 
مثال انقالب فرانســه را می زنم. زنان بیشترین نقش را در 
انقالب فرانسه در ۱۷۸9 و سپس انقالبات کوچک تر قرن 
نوزدهم فرانسه تا کمون پاریس داشته اند اما در سال ۱9۴۴ 
حق رأی می یابند. عمال به مدت دو قرن نقش سیاهی لشکر 
در تغییرات بازی کرده اند اما امروزه روشن و بدیهی است که 
برای بدل شدن به رأی و مرئی شدن این پروسه الزامی بوده 
است. می خواهم بگویم تنها شریعتی نیست که می گوید برای 
اینکه زنان از موجودات نامرئی به سوژه های اجتماعی مرئی 
تبدیل شوند، باید از خانه خارج شده و به فعالیت های مدنی 
و حضور پررنگ اجتماعی، کار و تحصیل بپردازند. این نقد 
را هم به شریعتی شنیده ایم که شریعتی »زنانه زدایی« می کند 
از زنان! شریعتی زنان را به مبارزات اجتماعی و فعالیت های 
مدنی دعوت می کند و سعی دارد این حس را در زنان بیدار 
کند که برای هویت خود ارزش قائل شده و با آن نگاهی که 
بر زن قیمت می گذارد مبارزه کنند و با تحصیل علم و فرهنگ 
جایگاه مطمئنی برای خود فراهم آورند. چرا که اعتقاد دارد 
زنانی که می اندیشند، تحصیل می کنند، کار می کنند دیگر کاال 

نیستند و فراقیمت اند، غیر قابل قیمت گذاری.
 دکتر شــریعتی همواره به عنــوان الگوی زن 
مسلمان حضرت فاطمه و حضرت زینب را مثال 

می زند و در فلسفه شریعتی نگاهی که به زن مسلمان 
می شود، با نگاه سنتی و مدرن به زن در تضاد است. 

نظرتان  در این خصوص چیست؟
برای رسیدن به دیدگاه شریعتی در خصوص حضرت 
فاطمه باید ابتدا نگاه فلســفی شــریعتی را بشناسیم. نگاه 
فلسفی دینی شریعتی با تفسیر متفاوت هبوط و ماجرای میوه 
ممنوعه شروع می شود با این جمله زیبای او: خواست خدا 
این است که انسان محقق شود )هبوط(. تفسیر دیگر شریعتی 
که باید فراخوانده شــود به موقعیت زن در ادیان ابراهیمی 
برمی گردد، مشخصا با موقعیت هاجر. تفسیری که شریعتی از 
جایگاه هاجر در کنار کعبه می کند. حجر اسماعیل. می گوید 
عجبا. بی جهتی کعبه در دام یک زن جهت می گیرد. پیغمبران 
هم نمی توانند در کنار کعبه دفن شــوند امــا یک زن دفن 
می شــود در کنار کعبه. خدا که در بی جهتی است، کعبه که 
در بی جهتی است، در دامن یک زن، یک کنیز، یک زن سیاه، 
جهت می گیرد! طواف کامل نیست مگر بر گرد دامن هاجر 

بچرخی. این جایگاه زن در ادیان ابراهیمی است.
 دکتر معتقد بودند که سنت از مذهب جداست 
و عــده ای از ســنت گراها به همیــن دلیل با او 
مخالفت می کردند. ارزیابی شما از این موضوع 

چگونه است؟
پاسخ این پرسش را هم باید در آثار اسالمی شریعتی 
پیدا کرد. شریعتی با دو شبه درمی افتد؛ »شبه مدرن« و »شبه 
مذهبی« اولی را برای دفاع از امر مدرن پیش می کشــد و 
دومی را برای دفاع از مذهب. انسان سنتی مذهبی نیست 
شبه مذهبی است. شریعتی سنت را از مذهب جدا می داند. 
این یکی آن را قدسی می کند و این را پیش پا افتاده. نقدی 
که دکتر به زن سنتی دارد، این است که او زندانی تنگناهای 
فرهنگی و قومی و قبیله  ای است که با نام های زیبا جلو 
آمده اســت و ربطی به مذهب ندارد. با سنت می شود در 
افتاد، نقدش کرد، تصفیه اش کرد اما قدســی نیســت. او 
با رویکرد انتقادی به ســنت از یک ســو و به آنچه که به 
عنوان شــبه مدرن مطرح می شــود از سوی دیگر، درگیر 
می شود. می گوید شبه مدرن تا با آنچه به عنوان امر مدرن 
در جوامعی مانند جوامع ما جا افتاده است مرزبندی کند. 
در تشبه به امر مدرن با سر زدن سوژه مدرن، بی تردید فرق 
وجود دارد و البته با تک الگویی بودن مدرنیته هم مشکل 
دارد و به دنبال چند الگویی کردن مدرنیته است، یعنی اعاده 
حیثیت کردن از انســان. سر زدن زن مدرن محصول یک 
مبارزه طوالنی اجتماعی و فرهنگی است و شکل گیری آن 
یک شبه و با دو صدور فرمان میسر نمی شود. مدرن شدن 

بها دارد و بدون پرداخت این بها 
ممکن نمی شــود. طرح الگوی 
سوم توسط شــریعتی در چنین 
موقعیتی معنی می شود: در برابر دو 

شبه؛ شبه مدرن و شبه سنتی.
 چــرا شــریعتی برای 
چهره هــای  بازتفســیر 
تاریخــی و دینی در قالب 
انسان کامل تالش زیادی 

از خود نشان می دهد؟
یکی از روش های شــریعتی 
در پــروژه نوگرایــی دینــی خود، 
تاریخیت بخشیدن به اسطوره های 
شــخصیت های  اســت.  دینــی 
تاریخی ای که به مرور اسطوره ای 
شــده اند. آنهــا را بــه تاریــخ بر 
می گردانــد. می گویــد امامــان ما 
انسان هایی اند واال و باید رد پایشان 
را در موقعیت های زیست شده پیدا 
کرد. شریعتی اعتقاد دارد از طریق 
نشاندن شخصیت های اسالم در 

جایگاه تاریخی شــان می توانیم دینامیک از دست رفته را 
برگردانیم و آنها را در اندیشه و زندگی خود دخیل کنیم.

 دیدگاه شریعتی نسبت به زن مسلمان، در قالب 
الگویی از حضرت فاطمه)س( چیست؟

در پایان کتاب فاطمه فاطمه است می گوید: »خواستم 
بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ است، دیدم فاطمه نیست. 
خواستم بگویم که فاطمه دختر محمد است، دیدم که فاطمه 
نیست. خواستم بگویم که فاطمه همسر علی است، دیدم 
که فاطمه نیســت. خواستم بگویم که فاطمه مادر حسنین 
است، دیدم که فاطمه نیست. خواستم بگویم که فاطمه مادر 

زینب است، باز دیدم که فاطمه نیست. نه، اینها همه هست 
و این همه فاطمه نیست. فاطمه فاطمه است.« امروز بحث 
مگر همین نیســت؟ زن به صفت مادر، به صفت دختر، به 
صفت همسر، به صفت خواهري، بزرگی و... یا زن به صفت 
خودش. قائم به خود. این نشان می دهد که شریعتی فاطمه را 
تنها به صفت اینکه مادر خوبی است و یا همسر خوبی است 
و یا فرزند خوبی است ستایش نمی کند، همه اینها هست، 
بلکه به عنوان یک انسان کامل او را ستایش می کند. شریعتی 
در تالش برای تغییر در ذهنیت زن سنتی است با این تفسیر. 
زنی است که در چارچوب سنت گرفتار است، نه مذهب. از 
زینب مثال می زند که برای هدفی که انتخاب کرده به عنوان 
یک هویت مســتقل انسانی، از همســرش جدا می شود و 
راه مبارزه اجتماعی و سیاسی را در پیش می گیرد. در قصه 
حسن و محبوبه به زنی اشاره می کند که به همه مظاهر سنتی 
می گوید نه. با گوشه چشمی به زنان مبارز سال های ۵۰. با 
یک دست لباس ساده بر سر سفره عقد می نشیند و با رفتاری 
رادیکال و عاصی علیه همه مظاهر سنتی نه می گوید. این 
همه محصول آن نگاهی است که می خواهد با آن نگاهی 
که نگاه کاالیی به زن دارد اعتراض کند. محبوبه نماد دختری 
می شود که خود همسرش را انتخاب می کند. من نمی خواهم 
بگویم آن تیپ دهه ۵۰ یک تیپ ایده آل است، سعی دارم به 
ریشه های سر زدن یک سوژه اجتماعی جدید اشاره کنم که 
در همین فرهنگ شکل می گیرد. خودش انتخاب می کند، 
خودش ازدواج می کند، از شیءشدن گریزان است، کاالی 
جنسی نیست و اگر در ادامه آن فرهنگ انقالبی به مصرف 
نه می گوید، برای نفی زنانگی اش نیست بلکه برای تقلیل 
پیدا نکردن به شــیء مصرفی اســت و این همه اساسا در 
تضاد با زنانگی نیست. اینجاست که بار دیگر برمی گردیم 
به شــریعتی کویریات. من با قاطعیت می گویم در آن دوره 
و درمیان روشــنفکران آن زمان هیچ نویســنده ای به اندازه 
شریعتی از عشق، زیبایی، زنانگی سخن نمی گوید و زن را 
به معنای انسانی ستایش نمی کند. آن هم در چه زمانی؟ دهه 
۴۰. درســت در زمانی که اولین قیام های مسلحانه در حال 
شکل گیری است. اینکه بگویند شریعتی در زندگی شخصی 
با زندگی اجتماعی اش در تضاد بوده، یک مضحکه است و 
یا یک بدفهمــی رادیکال. او تا آخر عمر همچون خودش 

زندگی کرد و اندیشید.
 آیا در شخصیت فکری و شیوه رفتاری شریعتی 

در زندگی هیچ تضادی وجود ندارد؟
او کســی نبوده کــه دوره ای را چریک مبارز باشــد و 
دوره ای را خلوت نشین. شریعتی در یک بازه زمانی هشت 
ساله می نویسد و سخنرانی می کند یعنی از سال ۴۸ تا ۵۲، 
بعد هم دســتگیر می شود و دو ســال بعد هم می میرد. این 
تقسیم ســه گانه که گفتم مربوط به همین ۸ سال است. در 
سال ۴۸ کویر و هبوط را می نویسد، در سال ۵۱ سخنرانی 
فاطمه فاطمه اســت را ارائه می دهد. این تاریخ ها را کنار 
هم بگذارید. یعنــی از مهراوه و فاطمه و محبوبه و... مادام 
دوالشاپل و... دنیای زنانه شریعتی چند الگویی است و این 

الگوها نیز با هم در تضاد نیستند.
 وقتــی آثار شــریعتی را می خوانیم به کرات 
رد پای زن را می بینیم که هویت خود را دارد. اصال 
دکتر شریعتی از پرداختن به مساله زن چه هدفی 

را دنبال می کرد؟
هدف اصلی او رهاسازی زن گرفتار در دو تقلید است 
که همان شــبه مدرن و شبه سنتی باشــد و در جهت اعاده 
حیثیت از نوع دیگری از انسان. امروزه جمهوری اسالمی 
افتخار می کند که زنان در عرصه های مختلف حضور دارند 
و این نتیجه انقالب است که زنان نقش پررنگی در جامعه 
بازی کنند. البته در اغلب نظام های برآمده از انقالب می توان 
وضعیت های پارادوکســیکال را مشــاهده کرد. جایی زن 
می تواند مشاور رئیس جمهور شود و در جای دیگر همین 
زن از همسرش جدا می شود و حضانت کودک را از دست 
می دهــد. از زاویه ای می توان به چنین مــواردی پرداخت 
که پارادوکس می نماید و شریعتی به آنها بسیار تاکید دارد. 
شریعتی به ما می گوید که باید جهان بینی خود را تغییر دهیم، 
نگاه فلسفی خود را به زنان تغییر دهیم و اگر تنها به نقش 
اقتصادی زن توجه شود و کارایی محض او در جامعه، آنگاه 
مجبور به تقسیم بندی و ســهمیه بندی او می شویم. برای 
دانشگاه او سهمیه در نظر گرفته می شود و وقتی بپرسند چرا؟ 
می گویند به این دلیل که اگر در این رشته ها درس بخوانند 
فردا باید در این رشته شاغل شوند و جای مردان را خواهند 

گرفت. خب؛ چه اشکال دارد؟ 
 تفسیر شریعتی از نقد سنت و جایگزینی روش 

به جای سنت چگونه است؟
از نگاه شــریعتی علــم به دلیل 
اینکه از آزمون و خطا سرچشــمه 
می گیرد و زمان هم فاکتوری است 
متغیر که دائم در حال تغییر اســت، 
در ذیل این دو فاکتور متغیر باید دو 
فاکتور اصلی یعنی کتاب و سنت را 
تفسیر کنیم. در تفسیر سنت شریعتی 
تذکر جالبی می دهد. می گوید من از 
روش پیامبر صحبت می کنم؛ روش 
پیامبر بــرای اصالح انقالبی. یعنی 
تغییر در سنت های جوامع به کمک 
اصالح انقالبی. پیامبر به عنوان یک 
مصلح انقالبی در یک نظام جاهلی 
به ناگهــان نمی تواند انقالب کند و 
در طــی چند روز همه ســنت های 
غلط گذشــته را از ذهن مردم پاک 
کند. بنابراین آرام آرام افکار عمومی 
را از گذشــته خود جدا می کند و به 
سمت آینده اصالح شــده می برد. 
بنابراین یک روند آرام و در طی چند 
سال احکام صحیح را جایگزین رفتار جاهلی می کند، مثال 
برده داری، تعدد زوجات و... نوع نگاه ما به قوانین شرعی به 
تعبیر شریعتی باید در ذیل دو فاکتور زمان و علم تغییر کند. 
توجه به این نکته که سنت قدسی نیست و انسان موجودی 
است متغیر و ارزش ها هر چند ثابت نمی توانند یکبار برای 
همیشه و متحدالشکل اعمال شوند. به نظر من شریعتی نقش 
بسزایی در این پروســه طوالنی و پر محنت سر زدن تیپ 
جدید زن در جامعه و فرهنگ ما داشته است: نقد »شبه« ها 
و تالش برای ابداع اشکال متفاوت انسان بودن از مقدمات 

آن بوده است.

آرمـان- محمـد حسـین جعفـری: روز زن را گرامـی می دارنـد، روزی کـه تکریـم نیمی از جامعه اسـت، نیمی از جامعه کـه در عین توانمندی هـای واال هیـچ گاه در انتظار 
تشـکر نیسـت و لبخند همسـر و فرزند برایش از هر تحسـینی واالتر اسـت. متحجران که خود توانایی فعالیت های اجتماعی و تاثیرگذاری در جامعه ندارند، او را جنس 
دوم می نامنـد امـا انسـان های منصـف و بـا دانـش گواهی می دهند زنان نه تنها ارزشـی کمتـر از مردان ندارند بلکه در عرصه های بااهمیتی از آنان پیشـه می گیرند. شـاید زن 
دیـروز در چالـش سـنت و مدرنیتـه گرفتـار بـود امـا زن امـروز به خوبی این دوگانگی را حـذف و در جایگاه اصلی خـودش قـرار دارد هر چند مردانـی از دیروز هنوز همان 
افـکار تاریـخ مصـرف گذشـته را دارنـد کـه البتـه با توجه به پیشـرفت و آگاهی جامعه، آن مردان هسـتند کـه امروز جایگاهی در جامعه ندارند و شـهروند درجه دو هسـتند. 
دکتـر شـریعتی چنیـن فاطمـه اسـوه زنـان عالم را معنا می  کند: »خواسـتم بگویم فاطمه دختر خدیجه بزرگ اسـت دیدم که فاطمه نیسـت. خواسـتم بگویـم که فاطمه دختر 
محمد اسـت دیدم که فاطمه نیسـت. خواسـتم بگویم که فاطمه همسـر علی اسـت دیدم که فاطمه نیسـت. خواسـتم بگویم که فاطمه مادر حسـنین اسـت. دیدم که فاطمه 
 نیسـت. خواسـتم بگویم که فاطمه مادر زینب اسـت. باز دیدم که فاطمه نیسـت. نه، اینها همه هسـت و این همه فاطمه نیسـت. فاطمه، فاطمه اسـت...« اکنون »آرمان« با

 دکتر سوسن شریعتی دختر دکتر شریعتی درباره زن و جایگاه او گفت وگو کرده است. 

از نگاه شریعتی علم به 
دلیل اینکه از آزمون و خطا 
سرچشمه می گیرد و زمان 

هم فاکتوری است متغیر که 
دائم در حال تغییر است، در 
ذیل این دو فاکتور متغیر 
باید دو فاکتور اصلی یعنی 

کتاب و سنت را تفسیر کنیم. 
در تفسیر سنت شریعتی 

تذکر جالبی می دهد: 
می گوید من از روش پیامبر 
صحبت می کنم؛ روش پیامبر 

برای اصالح انقالبی! 

باید به سراغ متون اجتماعی 
شریعتی رفت. در این دسته 

از آثار شریعتی مبارزه 
اجتماعی، همسویی با امر 

اجتماعی و نتیجتا نقد قدرت 
را پیش شرط بدل شدن 

رعیت به شهروند می داند. 
مرد و زن هم ندارد. دعوت 
زنان به خروج از سقف و 
ورود به عرصه اجتماعی با 

همین قصد صورت می گیرد 
و بی تردید نه تقلیل دادن 

همه ساحت های انسان بودن 
را به ساحت اجتماعی او!

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: مهار قدرت دفاعی ما از کنترل هر کشوری خارج است چرا که 
تمام اقشار جامعه ما خود را بسیج کرده اند در واکنش به مداخالت ظالمانه کشورهایی مثل آمریکا و متحدان 
اروپایی اش که فکر می کنند می توانند با تهدیدات از رشد و پیشرفت دفاعی ما جلوگیری کنند، بایستند. سردار 
حسین سالمی با بیان اینکه امروز در انواع فناوری های پیشرفته و پیچیده دفاعی در لبه فناوری های نوین 
جهانی حرکت می کنیم، تاکید کرد: آنچه من دیدم دانش ها و فناوری های مربوط به بهبود وضعیت موشک ها، 

از جهت سیستم های فرماندهی، کنترل بهبود کیفیت، موتورهای پیشران، سوخت موتورها، سیستم های 
ناوبری و بال و بدنه انواع مختلف پهپادها با فناوری بسیار مدرن و متنوع بود که عموما حاصل ابتکار عمل 

و خالقیت های جوانان کشــور است و در عرصه های مختلف فناوری های مربوط به سیستم های 
هوایی، دریایی، زمینی، پدافند موشکی و همه عرصه های نوین پیشرفته نظامی چشمه های جوشانی 

به وجود آمده است.

سوسن شریعتی در گفت وگو با »آرمان«:

شريعتي»زنان« را به نقد قدرت فرا مي خواند
تحصیل زنان برای شریعتی اهمیت باالیی داشت                 شریعتی مبارزه اجتماعی را وظیفه زن و مرد می دانست

عکس:آرمان/حجت سپهوند


