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هر احمقی می تواند انتقاد، محکوم یا غرغر کند 
و بیشرت احمق ها هم همین کار را می کنند.

بنجامین فرانکلین
از بنیان گذاران ایاالت متحده آمریکا 

سخن آغازین
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چهره ی اصالحات
درباره نگرش جامعه ی ایران نسبت به اصالحات

کمتر کسی است که در جامعه ی ایران خود را مصلح نداند. 
عموما خود را فردی آگاه، عملگرا و قانون مدار می دانیم و اگر 
خالف آن عمل کنیم، به گردن دیگری می اندازیم. شرایط 
بد اجتماعی و اقتصادی را بهانه کرده و کباده علم و منطق    
می کشیم و در نهایت با عبارت کلیشه ای »اینجا ایرانه« خود 
را از مسئولیت مبرا و صورت مسئله را پاک می کنیم. در 
حقیقت ما ایرانیان برغم بیش از یک قرن تالش برای نیل به 
اصالحات، همچنان این مهم را در دیگری جستجو می کنیم 

تا در خود. 

چرا اصالحات عقیم مانده است؟
پرسش مهم این است که چرا با وجود این همه تالش و 
پرداخت هزینه بسیار و با آنکه در چند برهه زمانی چهره 
های متعهد و متخصصی چون قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، 
محمد مصدق و ... زمام امور را بدست گرفتند، روند اصالحات 
در کشور رنگ خون به خود گرفت؟ چرا قائم مقام و امیرکبیر، 
جان بر سر اصالحات گذاشتند؟ چگونه می شود که دولت 
مصدق با کودتایی کم هزینه سقوط می کند؟ آیا دست های 
پشت پرده در تالشند تا ایران و ایرانی را نابود کنند؟ آیا توسل 
به تئوری توطئه می تواند پاسخی معقول به مشکالت مزمن 
جامعه ی ایران باشد؟ طبعا نمی توان نقش دول قدرتمند 
در تحوالت کشورمان را نادیده بگیریم، با این حال آیا قدرت 
های جهانی بدون داشتن عوامل داخلی می توانستند و می 

توانند منویات خود را به انجام برسانند؟ 
بگذارید کمی صریح تر بگویم. آیا برای مردم این سرزمین 
چند هزارساله تامین و تضمین منافع جمعی حایز اهمیت 
است؟ آیا مسائل بسیار روزمره ای چون فرهنگ رانندگی 
مسلط بر جامعه،  نشانگر توجه ما به منافع و حقوق جمعی 
است؟ هجوم ما به فروشگاه ها با شنیدن خبر گران شدن 
اقالم خوراکی، نشان از توطئه ی غرب یا دست های پشت 
پرده دارد؟ آیا شناخت چنین رفتارها و باورهایی در جامعه، 
ضرورت توجه به علوم انسانی را گوشزد نمی کند؟ با این 
حال چرا معتقدیم دانش آموزان درس نخوان1، علوم انسانی 
را انتخاب می کنند؟ این چه کشفی است که به آن نایل 
آمدیم اما کشورهای توسعه یافته از آن غافل اند؟! چگونه 
اولویت در هدایت نخبگان به  انگلیس و آمریکا  و چرا در 

1- راقم این سطور معتقد به زرنگ یا تنبلی افراد نیست و باور به تنوع مهارت ها و توانمندی ها 
دارد. لفظ تنبل به جهت نگاه عمومی موجود و به عنوان نقد بکار رفته است.

سمت حوزه علوم انسانی است؟ آیا جز این است که ایشان به 
اهمیت توجه به منافع ملی و ملزومات آن نظیر تحصیل در 
رشته های علوم انسانی اعم از ادبیات، تاریخ، جامعه شناسی، 
اقتصاد  و ... پی برده و در گسترش آن از هیچ کوششی 
دریغ نکرده اند؟ تا حال از خود پرسیده ایم چرا بخش قابل 
توجهی از تاریخ ایران2 را غربی ها نوشته اند؟ چرا آن لمبتون3          
می تواند عصای دست دولت بریتانیا باشد؟ آیا جز این است 
که خود ما را از ما بهتر می شناسند؟ در این شرایط عجیب 
است که نقشه کودتا بچینند و با کمک مردمانی که قدرت 
طلبی و همکاری با چشم آبی ها را به مشارکت با هموطنان 

ترجیح می دهند، منویات خود را به کرسی بنشانند؟ 
در زمانی که ما مشغول شیره کشیدن و رمالی بودیم، در 
قهوه خانه ها وقت می گذراندیم و اشعار خراباتی از بر می کردیم، 
غربی ها به مدد همین توجه به علوم انسانی و در پی آن 
صنعتی شدن، آن چنان قدرت یافتند که از کیلومترها آن 
سوتر به ایران4 بیایند و فقط در یک مورد، نفت را کشف 
و استخراج کنند و با خود ببرند. ما در تمام این سال ها 
ذم  در  فرسایی  قلم  و  شاهان  تمسخر  به  بودیم  دلخوش 
سردمداران زن باره اما بسیار اندک دیده شد که نوک پیکان 
انتقاد، ما ملت باشیم. همواره از رنج مردمات ستمدیده گفته 
شد و از ظلم حاکمان جور پیشه. در این حال نقش مردمی 
که خود در همه سطوح و در همه روابط خود اعم از فردی، 
زناشویی و ...، استبداد پیشه اند، همواره مغفول ماند یا اگر 
مورد پرداخت قرار گرفت چندان توجهی به آن نشد.5 ترجیع 
بند صحبت ما این بوده که کشور برای ما چه کرد اما کمتر 
کسی به زبان آورد که او برای کشور چه کرده است. مادامی 
که بنای بازنگری در اندیشه و رفتار خود و اقتباس از تجربه 
توسعه یافتگی دیگر ملل را سرلوحه خویش قرار ندهیم، در 

بر همین پاشنه خواهد چرخید. 

2- و البته بسیاری دیگر از کشورهای جهان توسعه نیافته
Ann Lambton -3 استاد ایران شناسی در دانشگاه لندن و از همکاران نهادهای امنیتی 

بریتانیا، او صاحب تالیفات متعددی در زمینه ی تاریخ و فرهنگ ایران است و در کودتای 28 
مرداد به دستگاه امنیتی بریتانیا کمک های شایانی نمود

4- و صد البته نه فقط ایران
5- مقوله ی نقد خویشتن در چند سال اخیر بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه صاحب نظران 

مسائل ایران قرارگرفته است:
جامعه شناسی خودمانی به کوشش احسان نراقی، ما چگونه ما شدیم اثر صادق زیبا کالم، جامعه 

شناسی نخبه کشی اثر علی رضاقلی، چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟ به قلم کاظم 
علمداری، چند نمونه برجسته در این زمینه هستند.

سپهر ساغری

ازین
 آغ

سخن
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والدین از خود می پرسند که چرا رودها زهرآگین هستند، در 
حالیکه خود آن ها چشمه را به سم آلوده کرده اند.

جان الک

جامعه
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جامعه

نسیم داودی پناه

الزمه ی تربیت، درک مفاهیم تربیتی و نهادینه کردن آن در 
اندیشه ی تربیت کننده است. بویژه از آن جهت که مجموعه 
رفتارها و گفتارهای او به طور مستقیم و غیر مستقیم اثرگذار 
انسان در مسیر زندگی خویش  خواهد بود. شخصیت هر 
تاثیر  تحت  حوادث  و  افراد  بوسیله ی  و  مختلف  طرق  از 
قرارگرفته و شکل می پذیرد اما بی شک برجسته ترین، 
مهم ترین و موثر ترین نهاد در تربیت انسان ها خانواده است. 
رکن اصلی هر خانواده نیز والدین هستند که به طور پیوسته 
با فرزندانشان در ارتباطند. با این حال پر واضح است در این 

میان، مادر دارای جایگاه و نقشی اساسی است. 

مادر رکن اصلی تربیت فرزند
کمتر مادری است که خواهان سعادت فردی و اجتماعی 
فرزندش نباشد، اما آیا تنها خواست این مهم کافی است؟ 
پرسش اساسی این است که مادر چگونه و از چه طریقی می 
تواند به تربیت فرزندش بپردازد. آیا به طور غریضی با آن آشنا 
است یا چگونگی و چیستی اش را از والدین خود اکتساب 
نموده و یا به طور تخصصی درباره ی آن آگاهی کسب کرده 
است؟ بهتر است پیش از پاسخ این پرسش ها، ابتدا تعریفی 
جامع از تربیت ارائه شود. هر چند تعاریف مختلفی از دیدگاه 
رو،  پیش  بحث  به  توجه  با  اما  دارد  وجود  گوناگون  های 
نظریه ی امیل دورکیم،1 جامعه شناس قرن بیستم مناسب 
و درخور می نماید. از نظر او »آدمی در اصل یک موجود 
زیستی به دنیا می آید و ضرورتا یک موجود اجتماعی است 
Emile Durkheim 

و در جامعه زندگی خواهد کرد، بنابراین ملزم به آموزش و 
یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است.«2 
وی در تبیین و تکمیل نظریه ی تربیت خویش معتقد است: 
تربیت فعالیتی است که نسل بالغ درباره ی نسلی که هنوز 
برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می آورد و این 
فعالیت عبارت است از "برانگیختن و پروردن افکار و معانی 
و شرایط معنوی و مادی که جز ضروریات حیات در جامعه 
سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای زندگی در آن 
آماده می شود."3 با توجه به مفاهیم فوق، نسل بالغ مسئول 
پرورش و تربیت کودک است و نخستین فرد بالغی که طفل 
با او مواجه می شود، مادر است. به یقین مادر نیز خود از راه 
های گوناگون رشد و تربیت یافته و به شکل ارادی و غیر 
از راه رفتار و گفتار به  ارادی تمام داشته های خویش را 
باید توجه داشت این آموزه  انتقال خواهد داد و  فرزندش 
ها، در واقع مجموعه ای از فرهنگ، مذهب و باور است که 
در اذهان نسل گذشتگان رسوب کرده و همچون میراثی به 
نسلی دیگر منتقل خواهد شد. با در نظر داشتن پیشینه ی 
فرهنگی و مذهبی کشورمان، یکی از اموری که عموما به 
طور غیر مستقیم از نسلی به نسلی دیگر منتقل می شود، 
مسائل جنسی است. امور جنسی همواره در باور مردمان این 
سرزمین در حکم »تابو« بوده و سخن راندن از آن دور از ادب 
تلقی می شده است. به ویژه در ارتباط با بانوان و دختران، 
این امر پای در دامان حجب و حیا گذاشته و بیش از بیش 
در پیله ی "سخنان مگو" تنیده شده است. از این رو آنچه 
در ذهن مادران ما تثبیت یافته و منتقل می گردد، سکوت، 
لب گزیدن و چشم غره رفتن در برابر پرسش های جنسی 
فرزندان و به طور کلی نگاه داشتن آنان در هاله ی ابهام و 
یا ناآگاهی است. گویی اصلی نانوشته مادران را بر آن می 
دارد که همان گونه که ما نمی دانستیم و بعدها دانستیم، 
فرزندان ما نیز به وقتش خواهند دانست! اما واقعیت آشکار 
آن است که جوامع امروز با جوامع نسل های گذشته تفاوت 
های بنیادینی یافته است. گسترش شهرها و ازدیاد جمعیت، 
اختالط فرهنگ های گوناگون با فرهنگ ایرانی به واسطه 
ی حضور رسانه های متعدد، ظهور بیماری های پیچیده ی 
روانی و تغییر شیوه ی زندگی مدرن نسبت به روش های 
پیشامدرن، همگی بر این حقیقت پای می فشرد که بازگو 

2- عالقه بند علی، جامعه شناسی آموزش و پرورش، نشر روان، تهران 1380، ص 165
3- مهدوی یحیی، جامعه شناسی یا علم االجتماع، تهران 1341، ص 145
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نکردن مسائل جنسی به فرزندان و ناآگاه نگاه داشتن ایشان 
در این باب، آسیب های جبران ناپذیری را به بار می آورد. هر 
چند در گذشته نیز صدماتی از این دست کودکان را تهدید 
می کرد و می آزرد اما در دنیای معاصر به سبب افزایش 
اطالعات و آگاهی، سکوت در باب آموزش مسائل جنسی به 
کودکان، نادرست بوده و دامنه ی صدمات و افراد قربانی را 

بیشتر و گسترده تر خواهد کرد. 

 
چرخه معیوب آموزش

ابتدای بحث گفته شد، به طور عمده  همان گونه که در 
نخستین آموزگار کودک، مادران هستند و اگر این مادران 
خود در جامعه ای رشد یافته باشند که محدود، ناآگاه و 
شرم زده تربیت شده باشند، چه طور می توان انتظار داشت 
به شیوه ای سالم و کامل فرزندانشان را آموزش دهند؟ اگر 
مادری به گذشته رجوع کند و به خاطر آورد تنها حسی که 
همراه مسائل جنسی در آن زمان به او القا می شد حس 
قباحت، شرم و احساس گناه بوده است، آیا حسی جز این 
برای انتقال دادن در دست دارد؟ واقعیت این است که این 
مادر نمی تواند جسارت و شهامت نداشته ی خود را در برابر 
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کودک  آموزگار  نخستین  عمده  طور  به 
این مادران خود در  اگر  مادران هستند و 
محدود،  که  باشند  یافته  رشد  ای  جامعه 
باشند، چه  تربیت شده  ناآگاه و رشم زده 
طور می توان انتظار داشت به شیوه ای سامل 
اگر  آموزش دهند؟  را  فرزندانشان  کامل  و 
مادری به گذشته رجوع کند و به خاطر آورد 
تنها حسی که همراه مسائل جنسی در آن 
زمان به او القا می شد حس قباحت، رشم و 
احساس گناه بوده است، آیا حسی جز این 

برای انتقال دادن در دست دارد؟
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تجاوزهای احتمالی سکوت نکرده و از خود دفاع کند و حتی 
نمی داند در این رابطه چه طور می تواند با فرزندش صحبت 
کند و به او آگاهی دهد. او به یاد دارد آگاهی اش را در این 
رابطه از دوستان و هم کالسی ها کسب کرده که البته غلو 
آمیز، غلط و آمیخته با خیال پردازی های کودکانه بوده و 
حاال نگران تربیت فرزند خویش است. زیرا از سویی شرم و 
حیای درونی و اطالعات نه چندان صحیح خود، مانع بازگو 
کردن این مسائل به فرزندش می شود و از سویی دیگر نمی 
تواند این مسئولیت را بر عهده ی مهد کودک ها و مدارس 
بگذارد، چون برنامه ی مدون و کارشناسی شده ای در دستور 
کارشان نیست و متاسفانه هر از چند گاهی خبرها حاکی 
از آن است که مدارس نیز چندان امن و مطمئن نیستند! 
خالءهای فرهنگی و قانونی موجود هم قدرت حمایت گری 
از کودکان و برخورد سخت با متجاوزان را سلب کرده است.
از این رو باز مسئولیت اصلی بر عهده ی والدین و به ویژه 
مادران است. مادرانی که خود به عنوان یک زن در جامعه 
از قوانین حمایتی برخوردار نبوده و طبق آیین و فرهنگ در 
محدودیت رشد کرده اند و نیازمند دانش و آگاهی هستند. 
بویژه از آن جهت که تاریخ و تجربه نشان داده است برخی از 
زنان و دختران دیروز و حتی امروز با وجود اتفاقات ناگوار و 
تلخی که بر سرشان آمده، از ترس آبرو و برداشت های غلط، 



آزارها و جامعه، تن به سکوت داده و تلخی حادثه 
را بلعیده اند. از این رو چگونه می توان انتظار 
داشت آن زنان و دختران که اکنون وظیفه ی 
مادری بر عهده شان است، توان انتقال صحیح 
مسائل جنسی را به فرزندان خود داشته باشند؟ 
پر واضح است پرورش انسان سالم در گرو وجود 
دامان پرورش دهنده ای سالم است. پس مهیا 
اساس  و  پایه  تربیت،  کردن پیش زمینه های 
مسیر رشد و بالندگی است اما آیا حقوق و قوانین 
هستند؟  دفاع  قابل  و  مناسب  حامی  موجود، 
مادامی که هنوز زنان و دختران جامعه ی ما 
نسبت به زنان جامعه ی معاصر جهان از  حقوق 
و قوانین حمایتی کمتری بهره مند باشند، نباید 
انتظار داشت زنان و مردان آینده با افکاری سالم 
و جهان بینی هم سو با دنیای مدرن رشد یافته و 
جامعه ای سالم بسازند. بررسی قوانین، وضعیت 
حقوق زنان و همچنین حقوق کودکان در کشور 
از سویی و مشاهده ی حوادث ناگوار و گاه جبران 
ناپذیر از سویی دیگر، بیانگر نارسایی هایی در این 
میان است که خروجی اش دامان گیر خانواده 
ها و کلیت جامعه شده است. بی شک باز بینی 
دقیق در اندیشه و رفتار جامعه ایران از سوی 
آحاد مردم و بویژه جامعه شناسان، حقوق دانان 
و روان شناسان اجتماعی افزون بر کشف ابعاد 
ناشناخته نارسایی های موجود، زمینه تصویب و 
اجرای قوانینی مدرن و همه جانبه جهت پرورش 
نسلی سلیم را فراهم ساخت. نسلی که می توان 
برای داشتن کشوری پویا، قانونمند و سالم به آن ها، 

اتکا کرد.   

8
ماهنامه سرند      شماره سی و پنجم، شهریور 1397

ژاد
درن

حی
سا 

مه
س: 

عک

جامعه



9

اگر خشونت علیه زنان را محصول فرودستی آن ها در عرصه 
خصوصی و حوزه عمومی بدانیم، ایجاد برابری و رفع تبعیض و 
خشونت نیز مستلزم به چالش کشیدن این فرودستی تاریخی 
است. یکی از عرصه های این ستیزه و کشاکش که از دیرباز 
مورد توجه جنبش زنان بوده، عرصه قانون گذاری و تالش برای 

رفع تبعیض از ماهیت قانون بوده و هست. 
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طراح: ارغوان موسوی



جامعه

مرضیه حسینی

ارتقای سطح  و  زنان  حوزه  در  مهم  های  دگرگونی  وقوع 
حقوقی آن ها و همچنین دستیابی به آزادی های فردی 
و اجتماعی، مستلزم وجود شرایطی ویژه از حیث سیاسی، 
اجتماعی و ... است. محقق شدن مطالبات زنان به ویژه در 
سطح حقوقی و اصالح قوانینی که به تبعیض سیستماتیک 
علیه زنان پایان دهد و برای زنان زیست اجتماعی و شخصی 
مطلوب تری رقم زند، تنها با طرح و تصویب یک الیحه ممکن 
نیست. نه تنها ممکن نیست بلکه تصویب چنین طرح هایی 
حتی بر روی کاغذ با موانع و مشکالت زیادی همراه است. 
مصداق این سخن ِگرهی است که در کار تصویب الیحه 
منع خشونت علیه زنان اتفاق افتاده و این الیحه هنوز در 
قوه قضاییه متوقف است و پس از حذف بیش از 40 ماده، 
تکلیفی نامعلوم دارد. در این بین حامیان حقوق زنان در 
ایران متهم به مردستیزی می شوند در حالی که رویه اکثریت 
آن ها ضدیت با مردان نیست. نگاهی به قوانین موجود در 
خصوص زنان روشن می کند که تنش و تقابل میان زنان و 
مردان محصول فرهنگ سنتی و به تبع آن عملکرِد اجرایِی 
موادی از قانون است که خود عامل بحران بوده است، بنابراین 

تنش زدایی را به ضرورتی انکار نشدنی تبدیل می کند.  

فرودستی زنان؛ مسئله ای تاریخی
نکته ای که اغلب حتی فعالین حقوق زنان از یاد می برند این 
است که مساله فرودستی زنان در ایران مساله ای تاریخی 
است و از سنت فکری دیرپایی تغذیه می کند. به ویژه اینکه 
جنبش زنان در ایران دچار گسست های تاریخی بوده و در 
هر عصری، متاثر از فضای سیاسی زمانه یا منافع کارگزاران 
دینی و سیاسی، به انحراف رفته و دولتی شده است. مانند 
پهلوی  عصر  مانند  یا  افتاد  اتفاق  رضاشاه  دوران  در  آنچه 
دوم، خواسته های زنان به فرصتی برای سیاست گذاری های 
دولتی تبدیل شدند و مطالباتشان قربانی تربیون سازی دولت 
شد. در ادوار بعد نیز مناسبات قدرت بر جنبش زنان تحمیل 
شد و مساله زن در خصوص موضوعاتی چون حجاب، حقوق 
خانواده و جزا به محل نزاع میان جریان های مختلف فکری 
و مذهبی تبدیل شد و در تمام این ادوار آنچه حقیقتا محل 
توجه نبود، بهبودی وضعیت زنان و برابری آن ها در حقوق و 
فرصت های مشارکت سیاسی، اجتماعی و ... بوده و هست. در 
دوره رضاشاه قانون مدنی علی رغم هنجارشکنی رادیکالش تا 
آنجا که به زنان مربوط می شد، در مورد نقش های جنسیتی 
و مناسبات میان دو جنس، مفروضات سنتی و کلیشه های 
جنسیتی را بازتولید و منعکس می کرد و برای از میان بردن 
تابعیت قضایی دیرپای زنان از مردان و احقاق حقوقی که از 
مشروطه تا به اکنون هدف جنبش زنان بود، به ویژه در عرصه 
خصوصی و مشارکت سیاسی کار زیادی انجام نمی داد. در 
دوره پهلوی دوم، حاکمیت که خود را مدعی حمایت از زنان 
می دانست، در تبلیغاتش برای انقالب سفید، بر عزم دولت در 
راه تحقق برابری زن و مرد تاکیدکرد. جنبش زنان در این 
دوره و تا قبل از کودتای 28 مرداد هنوز استقالل نیم بندی 
داشت و تالش می کرد که حاکمیت را برای ورود زنان به 
عرصه های سیاسی مجاب کند. زیرا فعالین زن می پنداشتند 
گرفتن حق رای و حق انتخاب شدن، فرصتی است که زنان 
بتوانند در راه حقوق مدنی و اجتماعی خود گام بردارند و 
بتوانند نسبت زنان با دولت را به عنوان شهروند تعریف کنند 
نه هویتی وابسته به مردان در نقش همسر، مادر و ... . جنبش 
زنان، به ویژه گروه هایی که متاثر از اندیشه های چپ بودند، 
در  گام هایی  مارکسیستی  اندیشه های  قالب  در  کوشیدند 
راه آزادی و برابری زنان بردارند. اما این فعالیت ها دستاورد 
چندانی به همراه نداشت. با نگاهی به وضعیت زنان در شرایط 
فعلی درمی یابیم جایگاه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی حال 
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درباره ی وضعیت حقوق زنان در ایران

 با نگاهی به الیحه منع خشونت علیه زنان
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نکته ای که اغلب حتی فعالین حقوق زنان از یاد می برند 
این است که مساله فرودستی زنان در ایران مساله ای 
تاریخی است و از سنت فکری دیرپایی تغذیه می کند 
به ویژه اینکه جنبش زنان در ایران دچار گسست های 
تاریخی بوده و در هر عرصی متاثر از فضای سیاسی زمانه 
و نفع کارگزاران دینی و سیاسی، این جنبش مستقل یا به 

انحراف رفته و دولتی شده است.



حاضر برای زنان تغییر چندانی نسبت به گذشته نکرده است. 
شاید ورود زنان به عرصه های سیاسی به عنوان مثال نماینده 
پارلمان یا مشاور وزیر، دستآورد مهمی از حیث مشارکت 
سیاسی زنان در نظر گرفته شود اما واقعیت این است که 
پس از سال ها مبارزه از دوران مشروطه به بعد تعداد 17 
نماینده زن در برابر 273 نماینده مرد در مجلس دهم که 
اتفاقا منسوب به اصالحات هم هست، دستاورد چشمگیری 
نیست. به ویژه اینکه زنان در تعیین خط مشی های کلی 

حوزه قانونگذاری نیز نقش چندانی ندارند. 

حقوق زنان در تنگنای سیاست
مهجوریت زنان در عرصه های سیاسی را می توان در رویکرد 
حاکمیت و مجلس نسبت به طرح ها و لوایح مربوط به آن 
ها مانند الیحه منع خشونت علیه زنان نیز مشاهده کرد. این 
الیحه پس از سال ها انتظار، درصحن مجلس مطرح شد و 
پس از کش و قوس های فراوان و مخالفت های زیاد به قوه 
قضاییه رفت. تکلیف این الیحه در شرایط کنونی که دولت 
و جامعه با بحران های متعدد مواجه است، به حاشیه رفته  
و یکی از دالیل توجیه صاحب منصبین برای عدم توجه 
به مساله زنان نیز شرایط فعلی کشور است. اما با نگاهی به 
سوابق مساله زن در ساختار سیاسی کشور متوجه می شویم، 
مطالبات زنان در هیچ دوره ای برای مردان پارلمان و کلیت 

ساختار سیاسی اهمیت چندانی نداشته است.
حتی  مرد  نمایندگان  از  بسیاری  دهم  مجلس  همین  در 
اطالعی از الیحه منع خشونت علیه زنان ندارند، عده ای 
دیگر این الیحه را حائز اهمیت نمی دادند و عده ای دیگر حتی 
تصویب این الیحه را مغایر با شئونات خانوادگی می دانند. با 
این تفاسیر مشکل کجا است؟ چرا جنبش زنان از مشروطه 
تا کنون، دستاوردی متناسب با تالشش کسب نکرده است؟ 
چرا ساختار سیاسی و اجتماعی تا این اندازه در برابر حل 
مساله زنان مقاوم است؟ چرا همین تعداد اندک نماینده های 
زن مجلس قدرت سیاسی چندانی ندارند؟ اگر بخواهیم در 
یک عبارت پاسخ پرسش های فوق را بدهیم باید بگوییم 
فقدان جامعه مدنی و ملزومات آن از یک طرف و پدرساالری 
که در کنه ساختار تک صدایی جامعه وجود دارد، از طرف 
دیگر سبب شده است که مساله زنان جدی گرفته نشود. 
وجود چنین بستری از اندیشه و فرهنگ در گستره اجتماعی 
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و در سطح نخبگان سیاسی سبب می شود که حضور زنان 
در پارلمان با وجود فضای مردساالر، عدم تجربه سیاسی 
زنان و نداشتن تجربه دموکراسی و فقدان ارتباطات، کم رنگ 
تاثیر و بیشتر به شکل سمبولیک باشد. در جامعه  و کم 
مردساالر، از دیرباز و با ورود اندیشه های مدرن در دوران 
پهلوی، نمایندگان پارلمان، کارگزاران سیاسی و طیفی از 
فقها که اتفاقا رویکرد فقهیـ  دینی شان به مساله زن غالب 
شد و همچنین بدنه ی جامعه، باور چندانی به توانایی  موثر 
زنان و حضور آن ها نداشته و ندارند. در نتیجه زنان چندان 
از حق رای و دیگر حقوق سیاسی خود طرفی نبستند. در 
نبود جامعه مدنی، در ادوار گذشته و تا حد زیادی امروز، زنان 
نماینده، همچنان در نقش مادر و همسر دیده شدند که اگر 
به نقش های سنتی خویش بپردازند برای خود و جامعه شان 

مفید تر است.1
در فضایی که اقتدار حاکمیت بر تمام عرصه های مشارکتی 
سیطره داشته و این امکان برای زنان وجود ندارد که از دل 
به  اجتماعی مستقل،  ـ  فعالیت های سیاسی  و  انجمن ها 
عنوان نمایندگان حقوق زنان وارد پارلمان شوند، فرصتی 
برای مشارکت واقعی به وجود نمی آید. پس صرف حضور 
زنان در پارلمان را نمی توان مشارکت دانست. در نتیجه 
برای اینکه تصویب لوایح و قوانین بتواند در عمل به بهبودی 
وضعیت زنان منجر شود، وجود فضای دموکراتیک در بدنه 
از  دارد،  زنان  از  که جامعه  نگرشی  در  تحول  و  حاکمیت 
ضروریات است. تجربه جامعه ایرانی از مشروطه به بعد نشان 
می دهد که آزادی های سیاسی و آگاهی اجتماعی پشتوانه 
ی قوانین ناظر بر حقوق شهروندی و بخصوص شهروندان 
زن محسوب می شود و نظام های سیاسی در صورتی که به 
مفهوم آزادی های سیاسی از جمیع جهات پایبندی نشان 
به  زنان  از  تبعیض  رفع  هدف  با  قانون گذار  عمل  ندهند، 
تنهایی کارساز نیست و به بهبود وضعیت حقوقی زنان منجر 
نمی شود. نتیجه اینکه وقتی مشکل ریشه فرهنگی دارد، راه 
حل نیز در اصالح فرهنگ است. افزایش سطح آگاهی جامعه 
نسبت به آنچه ناروا است و در برخی موارد صورت قانونی هم 
به خود گرفته، نیازمند تغییر فرهنگی ـ آموزشی است که 

نسبت به مساله زن حساس باشد. 

1- برای مطالعه بیشتر بنگرید به: 
نامه سردار نقدی به معصومه ابتکار: از 23 عضوتیم ملی فرانسه 15 نفر آفریقایی و 8 نفر 

www.khabaronline.ir  ...آسیایی اند، پس
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به عنوان یک کارآفرین، شام باید بزرگ 
رویاپردازی کنید و بعد بزرگرت رویاپردازی کنید.

هاوارد شولتز
کارآفرین آمریکایی
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چالش ها اغلب چنان قدرتمندانه وجوه محدودیت و نواقص 
موجود را عیان می کنند که جامعه حتی در استبدادی و 
ایدیولوژیک ترین نوع آن، ناچار به عقب نشینی از تعصبات 
و اعتقادات صلبی خود خواهد شد. اصالح کاستی ها به مدد 
نیروی جنبش های مدنی، اجتماعی و سیاسی قدمتی به 
درازای تاریخ دارد که خوشبختانه هرچند نه در کوتاه مدت 
نتایج  به  اغلب  تدریجی،  اصالحات  یک  چارچوب  در  که 
مطلوب نیز منجر شده است. بهبود شرایط زیست، حضور 
و پذیرش زنان در جامعه به مثابه جنس برابر و نه دوم نیز 

یکی از همین موارد است که هرچند 
لیک  نرسیده  مطلوب  کمال  به  هنوز 
توانسته حقیقت پنهاِن حقوق برابر زنان 
را به واقعیت آشکار نزدیکتر کند. بهبود 
شرایط و تغییر وضع نامطلوب موجود در 
سایه اهتمام و جسارت مردان و زنان در 
سراسر جهان منجر به حضور جدی تر 
و باور به توانمندی ایشان در عرصه های 
مختلف اجتماع شده است. امروزه تمام 
اجتماعی  مطالعات  حوزه  اندیشمندان 
آینده  اذعان دارند که در  القول  متفق 

جامعه ای توسعه یافته و پیشرو خواهد بود که از پتانسیل 
مغفول مانده در نیمی از جمعیت جامعه به درستی استفاده 
و در جهت تکامل و شکوفایی آن اهتمام جدی بورزد. در 
حقیقت مسیر توسعه هر جامعه از توانمندسازی تک تک 
ایجاد فرصت های  از زن و مرد، می گذرد.  افراد آن، اعم 
شغلی با اتکا بر نیروی مردمی، و نه متکی بر نهادهای دولتی، 
به افزایش تولید و بهبود توسعه ملی می انجامد و چنان چه 
برای خلق بیشتر این فرصت ها از نیروی خالق، متعهد و 
منعطف اعم از زن و مرد بهره گرفته شود، نتایج غیرقابل 

انکاری به همراه خواهد داشت.

زنان در عرصه ی کارآفرینی
بی شک یکی از حوزه هایی که حضور زنان در آن می تواند 
به عنوان برگ برنده برای کشورها عمل نماید، کارآفرینی و 
اعتباربخشی به حضور زنان در این حوزه است. کارآفرینی به 
عنوان موتور توسعه اقتصادی جوامع بویژه در روزگار اقتصاد 
رقابتی، می تواند شاه کلید نیل به افزایش بهره وری، ایجاد 
از آنجا که بدون مشارکت  اشتغال و رفاه اجتماعی باشد. 
مردم، توسعه امکانپذیر و پایدار نخواهد بود1، اتکا به نیروی 
زنان و استفاده از قابلیت های آنان موتور تسهیل و تسریع در 
دستیابی به جامعه ای کارآفرین و توسعه یافته خواهد بود. 
ایفای نقش زنان در حوزه کارآفرینی دو سویه مثبت و توامان 
دارد. از طرفی حضور زنان در این عرصه موجب القای حس 
توانمندی و اعتماد به نفس به ایشان می شود و از سوی 
دیگر استفاده جامعه از توانمندی و ویژگی های این قشر از 
جامعه در پیشبرد اهداف خود خواهد بود. اما بیشتر مطالعات 
انجام گرفته در زمینه ی کارآفرینی زنان 
متمرکز بر ویژگی های شخصیتی زنان 
موانع  محدودیت ها،  نیز  و  کارآفرین 
این  با  مرتبط  پیشرو  های  چالش  و 
زمینه بوده است. ساختار احاطه شده ی 
اجتماعی در این میان، به عنوان عاملی 
مهم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.2 
ایران  در جوامعی همچون  مثال  برای 
که بعضا محدودیت های پیش رو زنان، 
به دلیل ساختارهای غلط و در مواردی 
اصالح نشده به عنوان سدی جهت ورود 
به این حوزه عمل می کند، می تواند تا اندازه قابل توجهی 
عالوه بر کاهش انگیزه حضور زنان، به عدم موفقیت آنان نیز 
منجر شود. هر چند در شرایط نه چندان مطلوب کنونی 
نیز زنان موفقی در این حوزه حضور دارند که به تنهایی بار 
سنگین عبور از موانع را به دوش کشیده و به هموار کردن این 
راه دشوار برای سایر فعالین حوزه کارآفرینی همت گماشته 
اند. با این حال چنانچه جامعه به لزوم نگاه ویژه به کارآفرینی 
و نقش آن در توسعه جامعه ایمان و باور داشته باشد، یکی از 
اولین و اساسی ترین اقدامات در این زمینه، اصالح ساختارها 
و سازوکارهای حمایتی، کمک به فرهنگسازی و فراهم آوری 

1- رنجبریان رسول، زنان و مشارکت اجتماعی و کارآفرینی، نشریه کار و جامعه، شماره 132-133، 
خرداد و تیر 1390، ص 58 

2- ربیعی علی، سرابی سولماز، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن بر کارآفرینی زنان، 
فصلنامه ی مطالعات توسعه اجتماعی-فرهنگی، بهار 29 شماره 4، صص 33 و 43 

قدرتمندانه  چنان  اغلب  ها  چالش 
وجوه محدودیت و نواقص موجود را 
عیان می کنند که جامعه حتی در 
استبدادی و ایدیولوژیک ترین نوع آن 
ناچار به عقب نشینی از تعصبات و  

اعتقادات صلبی خود خواهد شد. 

مینا افضلی

عبور از غبار سنت
درباره ی رضورت ترویج کارآفرینی در میان زنان 
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بستر الزم و همچنین حمایت حقوقی و دیدگاه برابر نسبت 
به آنان برای حضور در این عرصه است.    

مشارکت زنان عامل توسعه ی پایدار 
بهبود و بهره وری، افزایش اثربخشی و تقویت جایگاه رقابتی 
و نقش آن در توسعه پایدار جز با حضور زنان میسر نخواهد 
بود. در ساده ترین و طبیعی ترین حالت چنانچه جامعه 
ای نتواند و یا عامدانه نخواهد از نیروی زنان در عرصه های 
مختلف به درستی استفاده و بهره برداری نماید، در فاصله 
ای معنادار از دیگر ملت ها قرار خواهد گرفت.3 مشارکت در 
فرآیند توسعه، جدا از وظیفه حق زنان نیز محسوب می شود. 
بویژه از آن جهت که روند توسعه باید با نقش ها و نیازهای 
یک جامعه و نه فقط مردان، هماهنگ و همگام باشد. بر 
اساس آمار سازمان ملل متحد زنان نیمی از جمعیت جهان 
را تشکیل می دهند با این حال نزدیک به دو سوم از کار 

3- هرچند مضرات عدم حضور زنان در عرصه های مختلف، تنها محدود به کاهش نیروی فعال 
جامعه نخواهد بود و لطمات جبران ناپذیری در دیگر حوزه ها به جامعه تحمیل خواهد شد.

15

جهان را برعهده دارند و تنها ده درصد از درآمد جهان را 
دریافت می کنند و دارایی آنان کمتر از یک درصد است.4 
توجه به آمارهای فوق و مداقه در راهکارهایی برای برون 
مقوله  رسان  یاری  قدرت  از  آشکار،  تبعیض  این  از  رفت 
کارآفرینی و زنان کارآفرین جهت مقابله و حتی شکست 
این نابرابری حکایت دارد. زنان کارآفرین به عنوان نیروی 
خالق عمل خواهند کرد و نه نیروی کار ارزان. به این ترتیب 
به خلق ثروت و ایجاد اشتغال بیشتر، کمک خواهند کرد 
تا انباشت ثروت نزد عده ای قلیل. این زنان، الگوی نسل 
های جوان تر و حامیان توسعه در جامعه ی خود خواهند 
بود نه باری بر دوش آن. توجه به آموزش و پرورش و توجه 
به اهمیت خالقیت و توانمندی می تواند زنان را از محدوده 
ی نقش های کلیشه ای همسر یا مادر بودن، خارج کند. با 
این حال روی دیگر ماجرا قدرت اراده و ثبات رای خود زنان 
است که برغم همه ی مشکالت و محدودیت ها پا به میدان 
عمل گذارند و از خطرات و مخاطرات تغییرات فرهنگی و 

اجتماعی نهراسند.

4- رنجبریان رسول، زنان و مشارکت اجتماعی و  کارآفرینی، نشریه کار و جامعه، شماره 132-133، 
خرداد و تیر 1390، ص 68
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و  اثربخشی  افزایش  بهره وری،  و  بهبود 
تقویت جایگاه رقابتی و نقش آن در توسعه 
پایدار جز با حضور زنان میرس نخواهد بود. 
در ساده ترین و طبیعی ترین حالت چنانچه 
جامعه ای نتواند و یا عامدانه نخواهد از 
نیروی زنان در عرصه های مختلف به درستی 
استفاده و بهره برداری مناید، در فاصله ای 
معنادار از دیگر ملت ها قرار خواهد گرفت
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زنانی که امروزه تا حدی بلندپروازاند و می خواهند 
مادر شوند، باید مراقب انتخاب رشیک یا دوستانشان 
باشند که از آن ها و رویاهایشان حامیت کنند. باید 
نسبت به جایی که می خواهند زندگی کنند و کار 
کنند و چرایی آن )حامیت، مرخصی زایامن، قوانین 
کار و ...( و اینکه آیا اصال می توانند و از اینکه برای 

چه کسی کار می کنند، بسیار آگاه باشند.
نوریا چین چیال

IESE استاد مدیریت در دانشگاه

Nuria Chinchilla جهت کسب اطالعات بیشرت بنگرید به

www.blog.iese.edu
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فاطمه حدادی

رهبری زنان صرفا دستآورد نیات خوب یا کار سخت نیست، 
بلکه برآمده از تغییرات اجتماعی و نظام مندی است که به 
واقعیت ها در باب ماهیت زن بودن )صرف نظر از اینکه تمایلی 
به مادر شدن داشته باشند یا نه( و رهبر بودن ) به هر صورتی 
در  استادی  اخیرا  دارد.  توجه  کنند(  رهبری  بخواهند  که 
دانشکده کسب و کار IESE،1 که مدرسه ای نوآور در سطح 
جهانی است، به دنبال این بود تا واقعیت های نظام مند 
رهبری زنان در سطح جهانی را ارزیابی کند و بداند چگونه از 

سال 2006 تا به امروز تغییر کرده اند. 

زنان شاغل و تعادل بین کار و زندگی
پروفسور "نوریا چین چیال"2 وقت خود را وقف این کرد که 
را که موضوعی داغ در  تعادل کار و زندگی  نکات ظریف 
حلقه های رهبری هر شرکت تجاری است، بیابد. دلبستگی 
او به این موضوع از زمانی کلید خورد که با این تصور در افتاد 
که کار و زندگی با هم ناسازگارند و زنان برای موفق بودن 
باید یکی از آن ها را انتخاب کنند. شاید به نظر برسد که ما 
امروزه این مفهوم را پشت سر گذاشته ایم اما آنچه غافلگیر 
کننده است این است که در حقیقت اینگونه نیست و انتخاب 
بین زندگی و کار، هم چنان مایه دردسر سایر نسل های زنان 
در سراسر جهان است. پروفسور چین چیال و تیمش در 
نظرسنجی جهانی در خصوص رهبری IESE، هزاران داده از 
بین 34 کشور عضو 3OECD برای درک تفاوت های ظریفی 
که موجب شده است در کشورهای خاصی تعداد بیشتری 

مقاله حاضر ترجمه و تلخیصی است از
 Why Women Globally Are Plagued With The Choice Between Being A 
  Mother And A Leader
www.forbes.com 

www.iese.edu  1- برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به
2-Nuria Chinchilla

3- سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
 Organisation for Economic Co-operation and Development

www.oecd.org  برای کسب اطالعات بیشتر مراجعه کنید به 

از زنان در رهبری سیاسی )چهره های سیاسی(، رهبری 
اجتماعی ) حمایت اجتماعی از مادران(، رهبری کسب و 
سطح  در  )کارآفرینی(  شخصی  رهبری  و  )مدیریت(  کار 
باالتری قرار بگیرند، بررسی کرده اند. به عنوان مثال، داستان 
آمریکا کامال پیچیده است. این کشور در رتبه نهم در میان 
کشورهایی است که زنانش به تصمیم خود مادر می شوند 
اما به دلیل مرخصی زایمان اجباری با پرداخت حقوق، برنامه 
کاری منعطف و ساعات منطقی حضور در مدرسه، از منظر 

رهبری در رتبه سی و چهارم این رتبه بندی قرار دارد. 
همچنین آمریکا در رتبه پنجم در حوزه ی رهبری کسب 
و کار قرار دارد اما بر حسب رهبری خانواده در مجموع در 
رتبه 24 قرار گرفته است. این بدان معنا است که آمریکایی 
ها ترجیح می دهند در مقایسه با اکثر کشورها، فرزندآوری 
بیشتر باشد و در عین حال رهبران کسب و کار باشند. این 
مساله بیشتر زنانی را که می خواهند فرزند داشته باشند را با 
انبوهی از پرسش ها مواجه ساخته است: فریزکردن تخمک 
هایشان )یک فرایند پرهزینه، طوالنی و تهاجمی(، این مهم 
که شریکشان در خانه بماند یا کار قابل انعطاف تری داشته 
باشند یا زمان زیادی صرف مراقبت از فرزندان کنند و یا از 

همه چیز دست بکشند. 
جهان کسب و کار رفته رفته به این آمار به شکل دقیق 
تری توجه می کند. به عنوان نمونه شرکت 4WERK این 
بررسی کند چگونه  به عهده گرفته است که  را  ماموریت 
به استخدام درمی  را  با تحصیالت عالیه   زنان  شرکت ها، 
آورند که ترجیح می دهند در خانه بمانند اما مایلند در یک 
برنامه منعطف تر از تخصصشان بهره ببرند. پروفسور چین 
چیال، هم چنین به یک نتیجه منفی از کشوری که اهداف 

www.werk.co   4- جهت کسب اطالعات بیشتر بنگرید به

 مادر بودن یا رهرب بودن  مسئله این است
مصاحبه با پروفسور نوریا چین چیال درباره ی حضور زنان در بازار کار
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کار  یا  خوب  نیات  دستآورد  رصفا  زنان  رهربی 
سخت نیست، بلکه برآمده از تغییرات اجتامعی و 
نظام مندی است که به واقعیت ها در باب ماهیت 
زن بودن )رصف نظر از اینکه متایلی به مادر شدن 
داشته باشند یا نه( و رهرب بودن ) به هر صورتی که 

بخواهند رهربی کنند( توجه دارد.



مثبت داشته است اشاره می کند. در اسپانیا تالش می شود 
تا از انعطاف کاری برای “زنان رهبر” حمایت شود. این مهم 
یک امر قانونی است که به موجب آن شرکت های تجاری از 
اخراج مادرانی که پاره وقت کار می کنند، جلوگیری می کند 
تا فرزندان آن ها به 12 سالگی برسند. شاید به نظر برسد 
که این قانون مانع بدرفتاری خواهد شد و یک برنامه کاری 
انعطاف پذیرتر فراهم می کند، با این حال آنچه عمال در حال 
وقوع است کامال متفاوت است. بیشتر شرکت ها در اسپانیا 
از استخدام زنان در سن فرزندآوری به خاطر این وضعیت 
انعطاف پذیر هراس دارند زیرا این احتمال وجود دارد که آن 
ها فرزند دار شوند و در این صورت عملکردشان پایین خواهد 

آمد و شرکت ها توان خالص شدن از آن ها را ندارند. 

کار زنان و رضورت پذیرش اجتامعی
 سخن مهم در اینجا "امکان" است. اساسا هر زنی که در 
سن 40-20 سالگی قرار دارد، بارور تصور می شود. پیامد 
این موضوع برای زنانی که نمی خواهند فرزند داشته باشند 
این است که در مشاغل انعطاف پذیر استخدام نمی شوند. 
اما  است  اجتماعی  تغییری  از  عالی  نمونه  قانون یک  این 
موجب انعطاف کمتر و وقوع شکاف دستمزدی برای زنان 
شده است. از طرف دیگر فرانسه خانواده را در مرکز سیاست 
های خود قرار داده است. پوشش بهداشت  جهانی 5 زنانی را 
در کانون توجه قرار می دهد که هزینه های خدمات بهداشتی 
5-Couverture maladie universelle
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درمانی مربوط به فرزندآوری دارند. همچنین بر اساس تعداد 
مادران حقوق  به  به طور متناوب  زایمان  از  بعد  فرزندان، 
پرداخت می کنند و به پدران مرخصی می دهند و هر هفته 
برای حمایت از خانواده شان به آن ها یک چک پرداخت 
می کنند. بنابراین این کشور یک برنامه منعطف ایجاد کرده 
است که کار را برای خانواده ها آسان تر می کند. از پروفسور 
چین چیال سوال کردم چگونه می توانیم به طور جهانی از 
رهبری زنان بهره ببریم. به طور خالصه آنچه را سه “F” و 
C“ 5” می نامید، بیان کرد. اولین مورد زنانگی است. ما باید 
چشمان مردان و زنان را برای بهره از آنچه معنای "زن بودن" 

است باز کنیم؛ از طریق مراقبت و اقتصاد حمایتی.
 این بدین معنا است که حتی اگر زنان مادر بودن را انتخاب 
نکردند، هر دو جنس باید کنار یکدیگر کار کنند به شیوه ای 
که مکمل و همدالنه است. دومین مورد انعطاف پذیربودن 
است در ضمن تعهد و خویشتن داری. این بدان معنا است 
که ما باید کسب و کار و اجتماعاتی ایجاد کنیم که به ما 
انعطاف  نگرشمان  طرز  و  هایمان  برنامه  با  می دهد  اجازه 
داشته باشیم. در نتیجه آن می توانیم نسبت به آینده شان 
متعهد باشیم و به آن ها اعتماد کنیم. سومین مورد خانواده 
است )در معنای سنتی یا غیرسنتی( و مسئولیت دوطرفه و 
صالحیت داشتن. خواه انتخاب کنیم خانواده داشته باشیم یا 
نداشته باشیم، باید از طریق شراکت سیستم حمایتی برای 
زنان ایجاد کنیم. چه در قالب شریک های انتخاب شده شان 
و چه خانواده انتخاب شده شان و یا دوستان شان. همچنین 

شایستگی های زنان را با آغوش باز بپذیریم. 

حتی اگر زنان مادر بودن را انتخاب نکردند، هر دو 
جنس باید کنار یکدیگر کار کنند به شیوه ای که 

مکمل و همدالنه است.
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کارآفرینی مقوله ای است که با بهره گیری از نوآوری و منابع، می تواند 

شناخت  مسیر،  این  در  گردد.  پایدار  ی  توسعه  و  پیرشفت  عامل 

ترین  مهم  از  الزم،  فرهنگی  بسرتهای  سازی  فراهم  و  استعدادها 

عواملی هستند که باید از طرف جامعه و دستگاه قدرت مورد توجه 

قرار گیرد. در این میان به ظرفیت های زنان توجه الزم نشده  است. 

ایشان برغم آن که سهم قابل تاملی از تحصیل کردگان دانشگاهی را به 

خود اختصاص داده اند، تا کنون نتوانسته اند جایگاه درخور توجهی 

در صحنه اقتصادی و اجتامعی در کشورمان به دست آورند. از طرفی 

توسعه، در گرو مشارکت همگانی است. به این ترتیب حضور زنان در 

عرصه فعالیت های اقتصادی، صنعتی و اجتامعی بویژه در چارچوب 

کارآفرینی، رضورتی انکار نشدنی است. با این حال در این عرصه ها 

نیز همواره موانع و مشکالت عدیده ای گریبان گیر زنان بوده است. 

کتاب راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران در حقیقت عنوان پایان 

نامه کارشناسی ارشد خانم فیروزه صابر است که به بررسی موانع 

کارآفرینی زنان اشاره دارد. این کتاب در ابتدا به ارائه تعاریف و کلیاتی 

در باب کارآفرینی می پردازد و با مقایسه کارآفرینی در بین زنان و 

مردان از منظر اجتامعی و شخصیتی، سختی های این مسیر را برای 

زنان ترشیح می کند. در ادامه نویسنده با رجوع به کارآفرینی زنان 

در جهان بیان می دارد که اغلب مشکالت در متامی کشورها وجود 

داشته و دارد. از این رو تالش زنان در تغییر باورهای اجتامعی و اثبات 

توامنندی ایشان، چاره جویی صاحب نظران و سازمان های غیر دولتی 

برای ایجاد راه هایی جهت حذف یا کاهش موانع و همچنین سیاست 

های کالن دستگاه قدرت به منظور اشتغال زنان، مهم ترین عوامل 

تغییر اجتامعی محسوب می شوند. هامنطور که در قسمتی از این 

کتاب می خوانیم: 

»در مطالعه انجام شده روی 129 زن کارآفرین در آمریکا، تعدادی 

از ایشان ابراز داشتند که به علت زن بودن قادر به ورود به برخی از 

محافل اجتامعی نبوده اند. به نظر می رسد که در زمینه ایجاد شبکه 

های ارتباطی و متاس، مردان از امتیاز و امکانات بیشرتی برخوردارند. 

این مسئله خاص در مورد زنان سیاه پوست تشدید می شود.”1 

دو بخش انتهایی کتاب به وضعیت کارآفرینی زنان در ایران اختصاص 

دارد. در این پژوهش 20 زن کارآفرین مورد بررسی قرار گرفته اند. 

زنان  این  ابتکارات  و  محدودیت ها  بررسی  مطالعه  این  از  هدف 

کارآفرین بوده است تا عالوه بر ارائه الگویی از تجارب، تدابیر و 

فایق آمدن آنان بر مشکالت، بتوان با بررسی تجارب سایر کشورها و 

شناخت موانع کارآفرینی مورد مطالعه در ایران، الگویی برای توسعه 

ی کارآفرینی زنان بر اساس ارزش های فرهنگی و مذهبی در کشورمان 

ارائه داد. بر این اساس در بخش پایانی کتاب نویسنده با گوشزد کردن 

وظایف جامعه، سازمان های غیر دولتی و دولت ها در قبال اهمیت 

کارآفرینی زنان، اقدام به ارائه راهکارهایی برای بسرت سازی، حامیت 

گری و شکوفایی کسب و کار های نوین از جانب زنان می کند.

کتاب راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران، در 176 صفحه بوسیله 

نرش روشنگران و مطالعات زنان به انتشار رسیده است. 

1- صابر فیروزه، راه های توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتامعی 
و سیاسی در ایران، روشنگران و مطالعات زنان، چاپ پنجم، تهران، ص 31
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در شب عملیات بستان کار پیرشوی بچه ها به میدان وسیعی از مین خورد که 
بازکردن معربی از داخل آن میدان گسرتده به زمان زیادی نیاز داشت و اگر بچه 
های تخریب می خواستند معرب مورد نظر را باز کنند حتام سپیده رس می زد و 
معلوم بود عراقی های سنگر گرفته و پشت تیربارهای آماده در روز چه به حال و 
روز بچه ها می آورند. فکری به ذهن فرمانده رسید. از رزمندگان گردانش خواست 
برای اینکه کار به صبح نکشد و با دمیدن آفتاب جان بسیاری از فرزندان امام بخطر 
نیفتد گروه های پنج نفره ای برای پریدن بر روی میدان مین داوطلب بشوند. 
فوری و بدون کمرتین تردیدی گروه های متعدد پنج نفره ای آماده شدند و با ذکر 
یا حسین  و یا زهرا، خود را بر روی میدان مین می انداختند. بعضی از آن ها در 
هامن خیز اول در اثر انفجار مین یا مین هایی به شهادت می رسیدند و بعضی 
در خیزهای بعدی توفیق وصل نصیبشان می شد. تو گویی کربال تکرار شده بود. 
هفده گروه پنج نفره با پیکرهایی تکه تکه شده در مقابل چشم گریان دوستانشان 
در میدان مین افتاده بودند که نوبت به آخرین گروه رسید. این گروه هرچه خود 
را به میدان مین پرت کردند و دوباره و سه باره برخاستند و ذکر گویان خود را به 
میدان مین زدند هیچ خربی از شهادت نبود. هرچند مالئک الهی در جنت را موقتا 
به روی آن ها بسته بودند اما بعضی از همین گروه در هامن عملیات به دوستان 

شهیدشان ملحق شدند و به جنت لقای حق بار یافتند. 

منبع: دو خاطره تکان دهنده از جنگ
www.khabaronline.ir 

تاریخ و اندیشه
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در دو قسمت پیشین به دالیل و زمینه های وقوع جنگ 
ایران و عراق پرداختیم. در این قسمت روند جنگ هشت 
ساله ی  ایران و عراق را مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهیم 

داد. 

پیرشفت ایران در خاک عراق

در ماه ژوئیه سال 1982، رهبران ایران تصمیم به پیشروی 
در سرزمین  عراق گرفتند. پیش از این تصمیم، بحث های 
با  مقابله  و  عراق  به  حمله  عملی بودن  سر  بر  پرحرارتی 
نیروهای فراوان عراقی،1 در میان رهبران ایران در گرفت. 
برابر  دو  از  بیش  زمان  آن  تا  سال 1980  از  عراق  ارتش 
مانند  ایران  مذهبی  و  نظامی  رهبران  بود.2  یافته  افزایش  
نخست وزیر میر حسین موسوی و رئیس جمهور سید علی 
خامنه ای، مخالف تهاجم به عراق بودند. استداللشان از یک 
انجام  برای  توانایی الزم  فاقد  ایران  ارتش  بود که  این  سو 
چنین حمله ای است و نگرانی شان از سوی دیگر بدین جهت 
بود که پیشروی به سرزمین عراق مستلزم فدیه های انسانی، 
مادی و سیاسی شایان توجه خواهد بود. موافقین حمله – از 
قبیل برخی از ارکان ارتش منظم و بسیاری از فرماندهان 
سپاه پاسداران – بر این باور بودند که برای سرنگونی رژیم 
صدام حسین می بایست به حمله ای عظیم دست زد. آن ها 
باور داشتند که ایران می تواند با تکیه بر تاکتیک های انقالبی 
و جنگجویان مشتاقش به موفقیت دست یابد. عالوه بر این، 

www.irani-   IRAQ vii. IRAN-IRAQ WAR 1- مقاله حاضر ترجمه و تلخیصی است از
caonline.org

1- بعثی ها وقوع حمله از طرف ایران را پیش بینی می کردند
2- از حدود 200،000 نفر به 475،000 نفر در سال 1983،

ایران در این حمله، منطقه ای عمدتا شیعه نشین را هدف قرار 
می داد و انتظار می رفت این جمعیت شیعه علیه رژیم عراق 
و به حمایت از نیروهای ایرانی برخیزند. با این حال هر دو 
طرف، در یک مورد توافق داشتند: ایران می بایست عراق را 
به جرم تهاجم بی دلیلش گوشمالی می داد. رهبری در ایران 
برای ارسال پیامی بدون ابهام به همسایگان و جامعه جهانی، 
مبنی بر این که رژیم اسالمی مصمم به دفاع از کشور و 
مجازات متجاوزان بود، اتفاق نظر داشت. در روز 13ام ژوئیه، 
اولین روز ماه رمضان، تصمیم حمله گرفته شد. ارتش ایران 
نفر، که  با حدود 100،000  را،  با عنوان رمضان  حمله ای 
50،000 نفرشان به ارتش منظم تعلق داشتند، به سمت 
بصره آغاز نمود. پس از دو هفته مبارزه تنگاتنگ، نیروهای 
عراقی شکست  استحکامات  به  نفوذ  در  وضوح  به  نظامی 
خوردند. این شکست ناشی از شکست های تاکتیکی در ایران 
و عدم وجود توپخانه، پشتیبانی هوایی و نیروهای منظم 
آموزش دیده بود. عوامل دیگر شامل تجهیزات برتر عراقی ها و 
استفاده شان از سالح های شیمیایی می شد. علی رغم انتقادات 
فراوان از سوی رهبران نظامی، که پس از شکست در آخرین 
حمله، دائماً از دخالت سیاستمداران و رهبران مذهبی در 
امور نظامی ابراز نارضایتی می کردند، مقامات ایرانی اصرار بر 
آغاز دو حمله دیگر داشتند.3 این حمالت نیز، درست مثل 
حمله ماه ژوئیه، حمالتی بودند گسترده در خط مقدم جبهه 
بوسیله ی سربازان پیاده نظام و به روش حمالت موج انسانی، 
بدون پشتیبانی هوایی و توپخانه. واحدهای پاسداران و بسیج 
بدنه اصلی این نیروها را تشکیل می دادند و غالب داوطلبان 
آموزش کمی دیده بودند و در عین حال به طور نادرست 
تجهیز شده بودند و اغلب بسیار جوان یا بسیار پیر بودند. به 
نظر می رسید حمالت ایران تکرار حمالت عراق به ایران در 
سپتامبر 1980 باشد. اکنون، استراتژی هر دو کشور برعکس 
شده بود. ایران مشغول انجام عملیات های فعال بود، در حالی 
برای خسته کردن  دفاعی کندآهنگی  به جنگ  که عراق 
دشمن اکتفا می کرد. هر دو طرف متوجه شدند دفاِع از قلمرو 
خودشان بهتر از تسخیر قلمروی دیگری است، چراکه وقتی 
سربازان مجبور به دفاع از میهن خود نبودند، انگیزه ای هم 
برای جنگ وجود نمی داشت. گفته می شود صدام حسین 
نیروهای عراقی  از  انتظار داشت  اقلیت عرب خوزستان  از 

3- عملیات مسلم بن عقیل، از 1 تا 10 اکتبر در نزدیکی مندل و عملیات محرم، از 1 تا 11 
نوامبر در نزدیکی موزیان 
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زخمی بر چهره ی کارون
درباره ی جنگ ایران و عراق به مناسبت پذیرش قطعنامه 598
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حمایت کنند اما اعراب ایرانی نه تنها شورش نکردند بلکه 
پس از حمله عراق از استان کوچ کردند.4 در جبهه مخالف 
نیز، آیت اهلل خمینی امیدوار بود که عراقی ها علیه صدام 
شورش کنند، اما این انتظار نیز غیرواقعی از آب در آمد. آیت 
اهلل خمینی در سخنانش بر این واقعیت تأکید کرد که ایران 
به منظور ایجاد یک جمهوری اسالمی در عراق به تالشش 
ادامه می  بر علیه رژیم بعث و صدام حسین  برای جنگ 
دهد. ایران از مخالفان رژیم عراق، مانند شورای عالی انقالب 
اسالمی عراق با تسلط شیعیان، حمایت می کرد؛ این شورا 
در تهران مستقر شده و بوسیله ی محمدباقر الحکیم رهبری 
می شد. تفاسیر متعددی برای عدم شورش شیعیان عراق 
در سال 1982 مطرح شد. بر اساس یکی از این تفسیرها 
برای شیعیان، هویت ملِی عراقی و عربی شان دارای اهمیت 
بیشتری نسبت به فرقه گرایی مذهبی و هویت شیعی بود. 
این واقعیت که نیروهای زمینی عراق، که عمدتا متشکل 
بودند از شیعیان، با شهامت در برابر ایرانیاِن مهاجم جنگیدند، 
خود گواهی بر این تفسیر است. تفسیر دیگر این است که 
شیعیان در نتیجه سیاست تفرقه انگیز رژیم بعثی، از اتحاد و 
رهبری بی بهره بوده و آماده شورش علیه دولت عراق نبوند. 

4- جدا از مقاومت بخشی از هموطنان عرب، بخشی نیز به استان های مجاور کوچ کردند 

با وجود آمار باالی تلفات در طول آخرین عملیات، ایران 
همچنان به حمالتش ادامه داد. در سال 1983، عملیاتهای 
والفجر 1-4 ناموفق بود. در سال 1984، عراق تهدید کرد که 
اگر ایران دست به حمالت جدید بزند، به شهرهایش حمله 
خواهد نمود. ایران، بدون توجه به این تهدیدها ، حمالت 
جدیدی ترتیب داد. عراق نیز در مقابل، با موشک های زمین  
 به  زمین به دزفول حمله کرده و بمباران هوائی  سایر شهرها 
را نیز آغاز کرد. ایران نیز با حمله هوایی به بصره، َمنَدلی5 
و دیگر شهرهای مرزی عراق به تالفی برخاست. این مرحله 
آغازین »جنگ شهرها« بود که طی آن غیرنظامیان بسیاری 
کشته شدند. با این حال ایران در ماه فوریه طی والفجر 5  
و والفجر 6 و خیبر به حمالت خود ادامه داد. در 30 مارس 
1984، پس از اتهامات وارده از جانب ایران به عراق مبنی بر 
استفاده از سالح های شیمیایی، رئیس شورای امنیت سازمان 
ملل متحد اعالم کرد که کارشناسان منصوب سازمان ملل 
متحد بر سر این موضوع که در جنگ از سالح های شیمیایی 
استفاده شده است، هم عقیده اند. یک سال بعد، در تاریخ 
25 آوریل 1985، شورای امنیت با صدور بیانیه ای از این 
که  در سال 1985 از سالح های شیمیایی علیه نیروهای 

5- شهرک مرزی مندلی در استان دیاله در شرق عراق واقع شده است
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آخرین  طول  در  تلفات  باالی  آمار  وجود  با   
عملیات، ایران همچنان به حمالتش ادامه داد. در 
سال 1983، عملیاتهای والفجر 1-4 ناموفق بود. 
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ایرانی استفاده شده است، اظهار انزجار کرد. در این بیانیه به 
نام عراق اشاره ای نشده بود. می توان گفت، جامعه جهانی در 
برابر استفاده عراق از سالح های کشتار جمعی علیه ایرانی ها و 
همچنین کردهای عراقی، سکوت اختیار کرد. ظاهرا، ایاالت 
متحده نقش مهمی در جلوگیری از محکومیت عراق بوسیله ی 

سازمان ملل متحد در این زمینه ایفا کرد.

کشیده شدن جنگ به خلیج فارس
تا سال 1983 جنگ بر روی زمین در جریان بود، اما در سال 
1983، عراق جنگ را به خلیج فارس کشاند. عراق سعی 
داشت با نابود کردن تأسیسات نفتی ایران، اقتصاد ایران را 
تضعیف کرده و با مختل نمودن جریان صادرات نفت، زنگ 
خطری برای غرب ایجاد کند تا رهبری ایران را برای مذاکره 
تحت فشار قرار دهند. در ماه های فوریه و مارس سال 1983، 
جنگنده های عراقی به تأسیسات دریایی ایران آسیب زدند 
و موجب نشت حدود 7،500 بشکه نفت در روز شدند که 
تهدیدی برای سواحل و منابع آبی بحرین، قطر و امارات 
متحده عربی نیز به وجود آورد. در پایان همان سال عراق به 
کشتی های تجاری هشدار داد از قسمت شمالی خلیج فارس 
دوری نمایند و این منطقه را منطقه ای جنگی اعالم کرد. در 

ماه فوریه سال 1984، با اعالم خبر محاصره دریایی جزیره 
خارک بوسیله ی عراق، جنگ بیش از گذشته باال گرفت. با 
هدف قرار دادن تجارت بین المللی، عراق امیدوار بود جامعه 
جهانی را بر آن دارد تا به ایران برای پایان دادن به جنگ فشار 
بیاورند. در سپتامبر 1983، میانه فرانسه و ایاالت متحده بر 
سر این مناقشات برهم خورد و منجر به تصمیم فرانسه مبنی 
بر دادن 5 هواپیمای سوپر اتاندارد مجهز به موشک هوا   به  
زمین اگزوسه AM-39  به عراق شد. طبق اظهارات فرانسه، 
تصمیم گرفته شد که هواپیماهای جنگنده ای به عراق تحویل 
داده شود که بتوانند به راحتی به تأسیسات نفتی ایران در 
خلیج فارس و خارک حمله کنند، به نحوی که ارتش عراق 
بتواند ایران را وادار به پذیرش مذاکره و توافق نماید. با این 
حال، به نظر می رسد تمایل فرانسه بیشتر بر تقویت موقعیت 
نظامی عراق بود. بدهی عراق به فرانسه از زمان آغاز جنگ 
– در ازای خرید اسلحه – مقدار قابل توجهی بود و فرانسه بیم 
این را داشت که اگر عراق در جنگ شکست می خورد، قادر 
به بازپرداخت بدهی اش نمی بود. ایران تهدید کرد که اگر 
عراق از این سوپر اتانداردها در برابر ایران استفاده نماید، 
تنگه هرمز را خواهد بست. ایاالت متحده ایران را از چنین 
حرکتی بر حذر داشته و اعالم کرد که تنگه را برای ترابری 
بین المللی باز نگاه خواهد داشت و برای اثبات ادعایش، در 
تاریخ 13م اکتبر سه کشتی جنگی به اقیانوس هند ارسال 
کرد. در ماه مارس سال 1984، عراق برای اولین بار از سوپر 

ماهنامه سرند      شماره سی و پنجم، شهریور 1397ماهنامه سرند      شماره سی و پنجم، شهریور 1397

تاریخ و اندیشه

ر:
وی

ص
ع ت

منب
م. 

دو
ش 

بخ
 / 

ت
وم

قا
رن م

 ه
ت

سای
ب 

تخ
من

 / 
س

قد
ع م

دفا
ن 

سا
کا

زع
ترا

بر
س 

عک
ه 

 د
w

w
w.

re
sis

ta
rt

.co
m



تاریخ و اندیشه

24

اتاندارد در حمله به یک تانکر یونانی در خلیج فارس استفاده 
نمود. ایران تهدیدش مبنی بر بستن تنگه هرمز را پس از 
این حمله و سایرحمالت عراقی ها به تانکرهای لنگرگرفته در 
خارک عملی نکرد. در عوض در ماه مه سال 1984، ایران نیز 
رویه عراق را در حمله به تانکرها پیش گرفت. هر دو کشور 
تا پایان آن سال به حمالت خود ادامه دادند. عراق 54 حمله 
انجام داد و ایران 18 مورد. در تاریخ 1 ژوئن، شورای امنیت 
قطعنامه 552 را پذیرفت که در آن حمله به کشتی هایی 
که مبدا یا مقصدشان بنادری در عربستان سعودی و کویت 
بود، ممنوع اعالم شد. در همان زمان، خاویر پرز دکوئیار، 
دبیرکل سازمان ملل متحد، تالش کرد برای تغییر رویکرد 
ایران و عراق در مورد بمباران اهداف غیرنظامی، با این دو 
کشور وارد مذاکره شود. در 11ام ژوئن، او موفق به تنظیم 
برای پرتاب خمپاره و بمب گذاری در مراکز  ضرب العجلی 
شهری شد، که از جانب هر دو طرف پذیرفته شد. اقدامات 
عراق برای اعمال فشار به ایران برای پذیرفتن سند مذاکره، 
اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داد، اما عراق به 
هدف اصلی اش دست نیافت. ایران آتش بس را قبول نکرد؛ 
بلکه اقداماتی برای کاهش درآمدهای نفتی اش از طریق عبور 
دادن محموله ها از نقاط خارج از تیررس هواپیماهای عراقی 

صورت داد. در سال 1985، هر دو کشور چند حمله زمینی 
انجام دادند اما جنگ عمدتا در خلیج فارس در جریان بود. 
با افزایش حمالت عراق به محموله های دریایی، ایران نیز با 
حمالت مشابه پاسخ داد و شروع به بررسی کشتی هایی کرد 
که از تنگه هرمز می گذشتند تا از رسیدن اسلحه به عراق 
جلوگیری کرده باشد. علی رغم استفاده عراق از سیستم های 
مدرن و پیشرفته، تخریب تأسیسات نفتی ایران غیرممکن 
می نمود و پس از دو سال حمله به تانکرها و تأسیسات نفتی، 
این مرحله از جنگ نیز آشکارا به بن بست رسید. در فوریه 
1986، ایران عملیات والفجر 8 را راه اندازی کرد که پس 
از اشغال شبه جزیره فاو، تبدیل به بزرگ ترین پیروزی اش 
از زمان آزادسازی خرمشهر شد. اما والفجر 9 به موفقیت 
محدودی دست یافت. عراق هم برای باال بردن روحیه مردم 
و نیروهایش، حمله متقابلی صورت داد. علی رغم وضعیت 
اقتصادی در حال افول و تورم در حال افزایش، ایران به جنگ 
زمینی پرهزینه اش ادامه داد. در پاییز، حمالت دیگری، با 
عنوان کربال، بوسیله ی ایران انجام گرفت اما این بار هم 
موفقیت محدودی حاصل شد وکربالی 4، که در ماه دسامبر 

راه اندازی شد، شکستی با تلفات باال برای طرفین رقم زد.

علی رغم وضعیت اقتصادی در حال افول و تورم در 
حال افزایش، ایران به جنگ زمینی پرهزینه اش ادامه 
داد. در پاییز، حمالت دیگری، با عنوان کربال، بوسیله 
ی ایران انجام گرفت اما این بار هم موفقیت محدودی 
حاصل شد وکربالی 4، که در ماه دسامرب راه اندازی شد، 

شکستی با تلفات باال برای طرفین رقم زد.
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شام بهرتین کار خود را انجام می دهید اگر شغلی داشته باشید که خوشحالتان کند.
باب راس

نقاش و معلم آمریکایی
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آناهیتا جمشیدی

هر روز بسیاری به این که در انجام چه کاری مستعد هستند، 
برای چه کار منحصر به فردی آفریده شده اند و اصال به چه 
کاری عالقه دارند، فکر می کنند. با این حال افراد بسیاری، 
هر روز بخش مهمی از زمان خود را برای انجام شغلی صرف 
می کنند که از آن لذت نبرده و بسیاری از اوقات باعث ایجاد 
هم  راضی کننده ای  درآمد  بسا  و چه  آن ها شده  خستگی 
ندارد و صرفا مسیر زندگی، آن ها را به این سمت سوق داده 
است. ولی به راستی چرا این گونه است؟ مسلما انسان ها 
با توانایی های ذاتی متفاوت پا به دنیا گذاشته و هر کدام 
دنیایی  در  می کنند.  احساس  خود  درون  متفاوتی  عالیق 
که طیف گسترده ای از انواع رشته های مهندسی، پزشکی، 
هنری، ورزشی، علوم اجتماعی و ... وجود دارد و هر کدام از 
زاویه خود بر وضع حال و آینده جهان اثرگذارند، قطعا وجود 
افراد مستعدی که با عشق فراوان به همان کاری که در آن 
استعداد و عالقه دارند مشغول هستند، یک نیاز اساسی است. 
با این حال به مقوله ی استعدادشناسی یا کشف استعداد در 
کشور ما، نسبت به کشورهای پیشرفته دنیا، اهمیت چندانی 
اساس  بر  کودکی  سنین  از  افراد  اکثر  و  نمی شود  داده 
معیارهای دیگری چون عالیق پدر و مادر، استقالل اجتماعی 
و اقتصادی و ... به سمت رشته ها و مشاغل هدایت می شوند. 

خانواده و مدرسه؛ دو قاتل خالقیت 
دو عامل تاثیرگذار »خانواده« و »مدرسه« عموما بر مبنای 
معیارهای کلیشه ای، کودکان را به مسیر مدنظر هدایت 
کرده و استعداد ذاتی و عالیق آن ها را تا حد زیادی نادیده 
می گیرند. در خانواده ها و اساسا در جامعه ی ایرانی، همواره 
به رشته های مهندسی و پزشکی بهای بیشتری داده شده 
انسانی،  انتخاب رشته های هنری، علوم  از  و تا حد امکان 
ورزشی و مانند این، جلوگیری می شود. برخی خانواده ها و 
مشاوران تحصیلی از انتخاب یک رشته ی هنری و رشته هایی 
مثل فلسفه، تاریخ، زبان های خارجه... بوسیله ی دانش آموزان 
»هراس« داشته و به شکل های مختلفی سعی بر قانع کردن 
دانش آموز برای انتخاب رشته های دیگر دارند. شاید یکی از 
عمده ترین دالیل خانواده ها برای انتخاب مشاغل مهندسی و 
پزشکی، تضمین آینده شغلی و درآمد فرزندشان باشد.1 بویژه 
در شرایطی که طیف گسترده ای از شاغالن، از امنیت شغلی 
یا درآمد کافی برخوردار نیستند. با این حال اکثر خانواده ها 
خاص  رشته ای  انتخاب  برای  خود  پافشاری  به  همچنان 
بوسیله ی فرزندشان حتی در سنین باالتر ادامه می دهند. 
در حقیقت بیراه نیست بگوییم فرزندشان را وسیله ای برای 
تحقق آرزوی از دست رفته ی خود می بینند و رویای مقام 
و منزلتی که پیشوند دکتر یا مهندس برای فرزندشان به 
نگاه  این  از طرفی،  را در سر می پرورانند.  ارمغان می آورد 
سلیقه ای در مدارس هم جریان دارد و دانش آموزان به سمت 
رشته ی ریاضی و تجربی سوق داده می شوند و اکثر مشاوران 
ِصرف کسب نمرات خوب در دروس ریاضی و زیست بوسیله 
ی دانش آموران، در تالشند تا آن ها را از انتخاب رشته های 
علوم انسانی، و رفتن به هنرستان و مدارس فنی و حرفه ای 
منصرف کنند. بسیاری از افراد هنگام تحصیل در دانشگاه 
به هیچ  التحصیلی، متوجه می شوند  فارغ  از  بعضا پس  و 
وجه به رشته تحصیلی شان عالقه نداشته و در سن بیست 
و چند سالگی با سردرگمی بر سر این که به راستی مستعد 
و عالقمند چه حرفه ای هستند، رها می شوند. بسیاری از 
افراد مشغول به هنر، فارغ التحصیل رشته ی دیگری هستند و 
بسیاری افراد انتخاب هنر و ورزش را به عنوان یک رشته ی 
حاشیه ای توصیه می کنند. بسیاری از دانش آموزان به شناخت 
صحیحی از خود نرسیده و در موعد انتخاب رشته دانشگاهی، 

1- البته باید اشاره کرد امروزه بسیاری از فارغ التحصیالن از یافتن شغل مناسب بازمانده و بیکار 
می مانند، یا به ناچار به مشاغلی که هیچ گونه ارتباطی با رشته تحصیلی شان نداشته روی می آورند 

تالش برای کشف استعدادها
درباره ی اهمیت توجه به عالیق و توامنندی های افراد
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برای  خود  پافشاری  به  همچنان  خانواده ها  اکرث 
انتخاب رشته ای خاص بوسیله ی فرزندشان حتی در 
سنین باالتر ادامه می دهند. در حقیقت بیراه نیست 
بگوییم فرزندشان را وسیله ای برای تحقق آرزوی از 
دست رفته ی خود می بینند و رویای مقام و منزلتی 
که پیشوند دکرت یا مهندس برای فرزندشان به ارمغان 

می آورد را در رس می پرورانند.



بالتکلیف بوده و هنوز نمی دانند باید چه کد رشته هایی را 
در دفترچه انتخاب رشته خود بنویسند. با این تفاسیر باید 
پرسید چرا انتخاب برخی حرفه ها در جامعه ایران حکم تابو را 
دارد؟ اساسا چرا به استعداد و عالیق افراد از سمت خانواده ها، 
آموزش و پرورش و ... کمتر بها داده می شود؟ می دانیم که 
انتخاب نادرست رشته و شغل نه تنها به ضرر خود فرد است، 
بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط کار و در نهایت 
کشف  و  خالقیت  گذاشت.  خواهد  منفی  تاثیر  جامعه  بر 
افق های تازه همواره در حرفه ای صورت می گیرد که شخص 
در آن استعداد داشته و با جان و دل به آن کار می پردازد. 
باید توجه داشته باشیم در مشاغلی که تنها به دالیلی چون 
»درآمد« به آن پرداخته می شود، آن شغل همواره حکم یک 
بار اضافی داشته که فرد شاغل همیشه از آن خسته و منتظر 
ساعت پایان کار برای خالصی از آن همه اجبار و خستگی 
است. در این شرایط رفته رفته احساساتی چون »ناامیدی« 
و »بیهوده بودن« فرد را در برمی گیرد. بویژه از آن جهت 
که احساس می کند تمام زمانش را مشغول کاری است که 
راضی کننده نبوده و از خود نیرو، اراده و خالقیتی ندارد، و 
مانند ماشین در حال انجام دستوراتی از پیش تعیین شده 

است.

طرح کاشف و مدرسه تابستانی کسب و کار رشیف
برغم کاستی های موجود، تحوالتی نیز در سطح کشور قابل 
و  تهران،  دانشگاه  نظر  زیر  است. طرح »کاشف«  مشاهده 
تابستانی کسب و کار دانشگاه شریف سعی در  مدرسه ی 
برداشتن قدمی در جهت هدایت نوجوانان به سمت عالیق 
خود و پرورش کارآفرینانی برای آینده دارند. طرح ملی کاشف 
)کشف، ارزیابي و آماده سازي شایستگي هاي فردي در حوزه 
ی کسب و کار و کارآفریني( آزمونی برای ارزیابی پتانسیل 
کارآفرینی دانش آموزان طراحی کرده که هر ساله بوسیله 
ی سازمان سنجش کشور برگزار می شود که دانش آموزان 
و همچنین والدین آن ها می توانند در آن شرکت کنند. در 
مدرسه ی کسب و کار شریف هم هر ساله دوره ای چند روزه 
البته  که  می شود،  برگزار  آینده  کارآفرینان  پرورش  برای 
سیستم  در  است  شایسته  است.  هزینه   پرداخت  مستلزم 
آموزش و پرورش کشور ما نیز مانند بسیاری از کشورهای 
دنیا، پروژه استعدادشناسی یک امر مهم تلقی شود. پروژه ای 
همه ی  ویژه ی  و  تحصیلی  برنامه های  و  دروس  با  همسو 
دانش آموزان که با پرداخت حداقل هزینه ها افراد را از دوران 
نموده و همچنین دست  آشنا  با مشاغل مختلف  ابتدایی 
آن ها را برای انتخاب رشته و شغلی که مناسب آن هاست، 

باز گذاشت. 
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