دکتر مهدیه شادمانی
از نگاههای همچنان مردساالرانه در جامعهی امروز گله دارد

فقط چون زنم؟!

جای تأسف است که در یک جامعهی اسالمی
باور مضحکی زن را ضعیفهای تنها برای تبعیت از مرد قلمداد میکند
لطفا به بهانهی این یادداشت مرا متهم به گرایشات فمینیستی نکنید
یکم -اوایل دههی هش�تاد ،هفده س�اله بودم .بع�د از گذران�دن دورهی خبرنگاری ،در
روزنامهای مشغول کار شدم .به دلیل توانی که سردبیر در کار #خبر از من دید ،پیشنهاد
مدیریت یک صفحهی روزنامه را داد .اما پیش از اینکه بن�ده تصمیمی در #قبول یا #رد
بگیرم ،به لطف آقایان مدعی و مذهبی ،زیرآب بنده نزد س�ردبیر زده شد و ایشان بدون
توجه به شایستهساالری و استعداد و تنها به بهانهی جنسیت و البته جوان بودن ،مقهور
اعتراض آقایان شد و از این پیشنهاد عقبنشینی کرد.
دوم -بعد از قبولی در مرحلهی اول دکترا ،رزومه را جهت مصاحبه به چند دانش�گاه ارس�ال کردم .برای
مصاحبه با مدیر گروه به یکی از دانشگاههای خوب رفتم .قبل از قرار ،تمام سوابق آموزشی ،علمی ،اجتماعی
و ...را آماده کردم تا چیزی از #قلم نیفتد .اما در جلسه با مدیر گروه به ظاهر مؤمن ،به همهی ابعاد توجه شد،
غیر از رزومه و سوابق .در آخر هم مدیر گروه بیآنکه نگاهی به کارها و کارنامههای من داشته باشد ،با این
کالم که «اگر متأهلی ،االن زمان خوبی برای فرزندآوری است» به من فهماند که پیش از برگزاری مصاحبه
باید عطای قبولی را به لقایش ببخشم .متأسفانه بعدها مشخص شد آقایانی بدون سابقه و رزومه و تنها به
دلیل همان نگاه مردساالرانه در صف اول قبولی قرار گرفتهاند.
سوم -دبیر علمی یک همایش هستم .با برخی از مدعوین دورادور کار علمی انجام دادهام .در پایان برنامه،
یکی از آقایان را -که به واسطهی کار علمی همکاری غیر حضوری با ایش�ان داشتیم -جلوی درب سالن
همایش #مستأصل میبینم که به دنبال بنده است .اما شگفتا که نش�انی مرا از اساتید خانم مسن و مملو
از چین و چروک میگیرد و به هر خانم پابهسنگذاشتهای که میرس�د ،سؤال میکند« :شما خانم مهدیه
شادمانی نیستید؟!» برای در انتظار نگذاشتن بیشتر این آقا ،خودم قدم پیش میگذارم ،ولی با پاسخ سردی
مواجه میشوم .بعد از این دیدار هم #انتقاد و #اعتراض جایگزین همکاریهای علمی میشود .چند صباح
بعد علت را متوجه میشوم؛ گویا ایشان انتظار نداش�ته که یک خانم جوان بتواند جلوتر از خودش در کار
ظاهر شود.
چهارم -پس از قبولی در مصاحبه -جهت گزینش در هیئت علمی دانشگاه -برگهی تأیید صالحیت علمی
و عمومی را برای اساتید دورهی دکترا ارسال میکنم .بعد از قریب چند ماه وقتی علت عدم امضای برخی
اساتید مذهبی را -که بر حمایتشان حساب باز کرده بودم -جویا میشوم ،به بنبست همان نگاه جنسیتی
میرسم که تا آقایان در صف هستند ،نوبت به استاد خانم نمیرسد؛ حتی در پایینترین سطوح.
اینها چند سکانس از حضور اجتماعی یک زن در جامعه است .مش�ارکتی که بهواسطهی استعداد ذاتی
یک نفر و حمایتهای خانواده شروع میشود اما در اجتماع با موانع فرهنگ یا به عبارت بهتر ضدفرهنگ
مردساالرانه ،عدم شایستهساالری و حسادتهای همجنسان مواجه و در برابر اعتراض هم متهم به انگ
فمینیست میشود .به واقع در جامعهای که برحسب قانون اسالم و نظریهی رهبران دینیاش -که مبتنی
بر حضور اجتماعی زن اس�ت -چرا باید بانوان متعهد و متخصص با نگاه مردساالر جنسیتی از سوی قشر
به ظاهر حزباللهی محدود و درگیر موانع بسیار شوند؟ زن ایرانی خرسند است در نظامی رشد کرده که
عوض جلوهگریهای جنس�یتی حکومت طاغوت ،ظرفیتهای فکری و علمی او مبنای توجه قرار گرفته.
کس�ی نمیتواند منکر ارتقای ابعاد مختلف زنان در عصر جمهوری اسالمی شود .کار مهم انقالب حضرت
روحاهلل ،تغییر هویت ناقص و بزککردهی زن به عزت واقعی بوده اس�ت .وقتی که ش�خصیت کاذب زنان
عصر پهلوی همچون یک کاال به انحطاط کشیده میشد ،این نعمت انقالب بود که به زن «کرامت انسانی»
بخشید .امام امت از ابتدا موافق حضور اجتماعی زن بوده و در برابر دیدگاههای متحجرانه دربارهی مشارکت
فرهنگی ،علمی و سیاسی زنان اینچنین میفرمایند« :زنان در جامعهی اسالمی آزادند و از رفتن آنان به
دانشگاه ،ادارات و مجلسین به هیچوجه جلوگیری نمیشود .از چیزی که جلوگیری میشود ،فساد اخالقی
است که #زن و #مرد نسبت به آن #مساوی هستند و [فساد اخالقی] برای هر دو #حرام است» .همچنین
رهبر انقالب نیز با اش�اره به عمومیت حدیث «من اصبح ال یهتم بأمور المس�لمین فلیس بمسلم» و عدم
اختصاص آن به جنس مذکر ،اهتمام به امور مسلمانان ،جامعهی اسالمی و حتی مسائل جهانی را وظیفهی
انسانی همهی افراد اعم از زن و مرد میدانند .از این رو حضور زن را در تمام عرصههای اجتماعی و حتی در
میدانهای جهاد خالی از اشکال میدانند« :زنانی که بتوانند و مایل باشند ،میتوانند در میدانهای جهاد
نیز حضور پیدا کنند» .مؤمنین و مؤمنات در حفظ مجموعهی نظام اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر
سهیماند و #قرآن زن را از این وظیفه استثنا نکرده است .پس هر یک از زن و مرد بر حسب تواناییهایشان،
مسئولیتی اجتماعی بر دوش دارند ،اما متأسفانه در جهت مخالف این نظریه ،دو دیدگاه وجود دارد .یکی
زن را همچون دوران جاهلیت محصور در چهاردیواری تنگ تبعیت مردان قرار میدهد و دیگری در ورای
ماسک مدرنیته ،شخصیت زن را اسیر نگاه هوسبازان میداند .در یک کالم ،یکی معتقد به چارچوب خانه
است و دیگری به انفکاک از خانه اعتقاد دارد .اما بهراس�تی! چه میشود که در یک جامعهی اسالمی ،باور
مضحکی زن را ضعیفهای تنها برای تبعیت از مرد قلمداد میکند؟ معاالس�ف ان�واع چوبها را الی چرخ
پیش�رفت زن میگذارند و تمام تالشهای او را در س�ایهی زن بودن ندیده میگیرند .گاهی با تمس�خر،
تخفیف و یا سوءاستفاده از نقش مادری ،تولید نسل را بهانهای برای از میدان بیرونکردن یک رقیب زنانه
میدانند که قطعا با این اندیشهی سنتی و البته غلط ،یک زن ولو زن مستعد دارای تواناییهای باال به #انفعال
کشیده میشود .واقعا چه میشود که یک مرد بدون شاخصهی سن ،توانایی و دلیل قانعکننده میتواند به
هر منصبی برسد اما نماد پیشرفت یک زن چین و چروک صورت اوست؟ این در حالی است که آن زن برای
اثبات مهارتش در یک مسئولیت ،چندین برابر یک مرد باید توانایی خود را به اثبات برساند .در صحنهی
سیاسی نیز -صرفنظر از نگاه کامال افراطی و تفریطی اصالحطلبان -آنچه که بیشتر در طیف اصولگرا دیده
میشود ،بهره از نقش زن تنها در تأمین منافع مردساالرانه است و حق حضور در یک حزب ،گروه ائتالفی و یا
لیست انتخاباتی فقط بر اساس میزان تبعیت زنان از مردان و فیالواقع آرایش بهتر ویترین معین میشود.
باید دید دلیل این بیاعتمادی اجتماعی در قش�ر مذهبی نسبت به زنان چیس�ت؟ البته همانطور که در
سطور باالتر نوشتم ،مجددا تکرار میکنم که گاهی در مسیر پیشرفت یک زن ،عالوه بر دیوار مردانه ،باید
از دستانداز حس�ادتهای خود زنان نیز عبور کرد؛ وقتی رقیب همجنس ،حضور اجتماعی یک زن را در
عرصهی علمی و سیاسی تنها پز روشنفکری میداند ،بدون اینکه بفهمد وی برای این مشارکت ،هم خانه
را حفظ کرده و هم حریم حضور در اجتماع را و از سویی برای این مشارکت و اثبات شایستگی ،کم سختی
و مرارات نکشیده .زنی که از استعداد ذاتی خود غافل نیس�ت ،نباید در بستر محدودیتهای حاکمیتی،
بیاعتمادی اندیشهی س�نتی و حس�ادت همجنسهای خود قرار گیرد .بس�یاری #قانون را در توجه به
«حقوق زنان» دارای خالء و نقص میبینند؛ اما مشکلسازتر از قانون شاید همین ضدفرهنگ تبعیضآمیز
مردساالری از سوی جریان به ظاهر انقالبی و مذهبی باشد .برای حل این مشکل ،نیازمند اصالح ساختار
ذهنی و فرهنگ عمومی هستیم تا نگاه ناقص و بیاعتماد به زن تغییر پیدا کند .یک زن در عین جوان بودن،
تأهل و مادر بودن ،از نظر اسالم و مبانی انقالب میتواند همسان مردان در جامعه ایفای نقش کند .نه! نباید
دارندهی این دیدگاه را با برچسب فمینیستی از میدان خارج کرد...
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