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پوشاندن  گفته اند:  برخي  دارد،  داللت  آن  انواع  و 
و  بود  رويه  خالف  جاهلي،  زنان  نزد  صورت  و  سر 
زنان بدون حجاب در جامعه ظاهر مي شدند. جاحظ 
مي گويد: بين زنان و مردان جاهليت، حجابي نبود و 
آنان به سهولت با هم معاشرت و گفت وگو مي كردند 
و نگاه به همديگر هيچ عار و ننگ نبود. جالب اين كه 
همين  را  جاهلي  عرب  آتشين  عشق هاي  ريشه  او 
آزادي در معاشرت مي داند. پوشش آنان به گونه اي 
بود كه مواضع مهيج و فتنه انگيز مانند گردن و سينه 

نمايان بود.
از ديگر شواهد بي مباالتى در روابط زن و مرد در 
دوران جاهلي، طواف برهنه زنان دور خانه خداست. 
دربارة ريشه اين عمل، اختالف است. برخي ريشه آن 
را به نزاع بين زن و شوهري مي دانند كه شوهر شرط 
جدايي از همسر را طواف برهنه زن در خانه خدا قرار 
از  را ناشي  نيز آن  داد كه بعدها مرسوم شد. برخي 
مبالغه در عبوديت و خارج شدن از لباس هايي كه در 
آن مرتكب گناه شده بودند دانسته اند. برخي گفته اند 
ترفند قريش در نيازمند كردن حجاج در اخذ لباس از 
اهل حرم، در شيوع اين رسم جاهلي بي تأثير نبوده 
در  حج  موسم  اين كه  است  مسلم  آنچه  ولي  است. 

بر  زنان  عرضه  براي  فصلي  به  جاهليت 
مردان تبديل شده بود.

خصوص  در  قرآن  از  آنچه 
فهميده  رفتارپوششى  نوع 

خودنمايي  خودآرايي،  مي شود 
جاهلي  زنان  در  زيبايي ها  جلوة  و 

آن  از  قرآن  كه  است  مردان  براي 
الجاهليه» ياد كرده است.  َج  به «تََبرُّ

(احزاب: 33)
(ص)  پيامبر  زمان  در  زنان  حجاب 

آنان  بدن  تمام  كه  است  بوده  گونه  اين 
پايين  قسمت  هاى  بوده،  پوشش  در 

روسرى را به پشت سر مى انداختند به طور 
جلوى  و  واره ها  گوش  و  گوش ها  طبيعى 

سينه و گردن آنان و جاهايى كه محل زينت و 
موجب تحريك شهوت مردان است، باز بود. از امام 
باقر  روايت شده: «روزى در هواى گرم مدينه زن 
جوان زيبايى در حالى كه طبق معمول روسرى خود 
را به پشت گردن انداخته و دور گردن و بناگوشش 
از اصحاب  از كوچه عبور مى كرد، مردى  پيدا بود، 
رسول خدا از طرف مقابل مى آمد، آن منظره ى زيبا، 

سخت نظر او را جلب كرد و چنان غرق تماشاى آن 
زن زيبا شد كه از خودش و اطرافش غافل گشت و 
جلوى خودش را نگاه نمى كرد، آن زن وارد كوچه اى 
شد و جوان با چشم خود او را دنبال مى كرد، همان 
طور كه مى رفت ناگهان استخوان يا شيشه اى كه از 

و ديوار بيرون آمده بود به صورتش اصابت  كرد 
به  وقتى  ساخت،  مجروح  را  صورتش 

خود آمد كه خون از سر و صورتش 
جارى شده بود. با همين حال به 

حضور پيامبر رفت و ماجرا را به 
عرض رساند. اين جا بود كه 

آيه ى حجاب نازل شد».
ايمان  با  زنان  به  «و 

بگو چشم هاى خود را 
هوس آلود)  نگاه  (از 

و  گيرند  فرو 
را  خويش  دامان 

خود  زينت  و  كنند  حفظ 
را ـ جز آن مقدار كه نمايان است ـ 

آشكار ننمايند و (اطراف) روسرى هاى خود را 
بر سينه خود افكنند (تا گردن و سينه 
با آن پوشانده شود) و زينت خود را 

آشكار نسازند، مگر...».
ارث

نزد  ميراث  در  كلي  قاعده 
كه  بود  اين  جاهلي  مردم 
فقط مردان كه جنگ جويان 
قبيله بودند، ارث مي بردند 
و زنان و كودكان از ارث 
اخبار  بودند.  محروم 
تاريخي در محروميت 
متفاوت  ارث،  از  زن 
رغم  به  است. 
از  فراوان  گزارش هاي 
دارد  نقل هايي هم وجود  اين محروميت، 
كه به ارث بري زنان داللت دارد. جواد علي در كتاب 
خود چنين نتيجه مي گيرد كه حرمان زن از ارث در 
بعضي  در  و  بوده  شايع  جزيرةالعرب  مناطق  بيشتر 
حقي  چنين  از  بهره مندي  زنان  از  برخي  مناطق، 
مشاهده مي شود. گفته اند اولين كسي كه در جاهليت 
براي زنان ارث قرار داد عامر بن جيثم بن غنم بود. 
مردم جاهلي به علت شركت نداشتن زنان در جنگ 

آنان  قبيله،  سوي  به  اقتصادي  منافع  جلب  عدم  و 
را از اين حق محروم مي كردند. قبل از نزول آيات 
ميراث، مردي طبق سنت جاهلي همسر و دختِر برادر 
ميِت خود را از ارث محروم كرده، خود اموال برادر 
شكايت   اكرم رسول  نزد  زن  كرد.  تصاحب  را 
خدا،  رسول  نزد  خود  كار  توجيه  در  برادر  و  كرد 
همين داليل را مطرح كرد. جالب اين كه در كنار 
چون  بيگانگاني  آشكار،  بي عدالتي  اين 
هم پيمان و فرزندخواندة ميت، 
از او ارث مي بردند. 
بود  حالي  در  اين 
كنار  در  پدر  زِن  كه 
محروميت از ارِث خود، 
در  و  مي رفت  ارث  به 
به حساب  اموال ميت  شمار 
اموال  به  ابتدا  در  او  مي آمد. 
در  و  مي شد  منتقل  بزرگ  پسر 
به  بزرگ  پسر  تمايل  عدم  صورت 
ملكيت او، نوبت به پسران ديگر ميت 

مي رسيد.
عدم  زن،  مالي  محروميت  ديگر  جلوة 
مالكيت نسبت به مهريه بود. پدر يا ولي امر او مهريه 
را تصاحب  كرده و چيزي به زن نمي رسيد. اگر هم 
مهريه را به زن مي دادند در مقابل مخارجي كه براي 
خريد جهيزيه انجام مي گرفت از او پس مي گرفتند. 
از ابتداي تولد دختر، به پدرش تبريك مي گفتند كه 
تو  بر  ثروت  كننده  زياد  عامل  النافجه؛  لك  «هنيئًا 
كردن  بزرگ  مخارج  عوِض  در  پدر  باد».  مبارك 
دختر، مهر او را بخشي از ثروت خود قرار مي داد. اين 
پول به مرور وسيله اي براي تفاخر شد و پول بيشتر 

نشانه بزرگي و مطلوبيت بيشتر زن بود.
اوضاع  و  شرايط  از  بخشى  ترسيم  نوشتار  اين 
زنان در زمان جاهليت است. در آن عالم ظلمانى و 
سرزمين تيره و تار، اسالم پاى به ميان نهاد و اولين 
احكامى كه صادر كرد، عليه همه اين بد رفتارى ها 
بود. اسالم زن را آن طور كه هست معرفى كرد و او 
را در شرايطى قرار داد كه عادالنه ترين موضع است. 
تا زمانى كه جايگاه حقيقى زن درك نشود جاهليت 

كهن در غالب جاهليت مدرن ادامه دارد...
 فاطمه خزائى

روزیادداشت 
تاريخچه حقوق شهروندى

مفهوم  پيدايش  در  عمده اى  سهم  ليبراليسم 
نوزدهم،  سده  در  است.  داشته  همگانى  شهروندى 
مفهوم شهروندى مجموعه اى از حقوق و وظايف بود 
كه رابطه ميان دولت هاى ملى و يكايك شهروندان 
سده  در  گفت  بايد  واقع  در  مى ساخت.  معين  را 
«حقوق  نوزدهم  سده  و  مدنى»  «حقوق  هجدهم 
بيستم  سده  در  و  يافت  توسعه  سياسى شهروندى» 
«حقوق اجتماعى و اقتصادى» شكل گرفت و مردم 

به مقدار زيادى به منابع عمومى دست يافتند.
داشته  مفهوم  اين  در  مهمى  تأثير  فرانسه  انقالب 
است. جنبش هاى مدنى، ضد تبعيض و به دست آوردن 
حقوق  و  مفهوم شهروندى  توسعه  در  نيز  رأى  حق 
مربوط بدان نقش داشته اند. انقالب فرانسه دولت ملت 
آن  بين الملل  حقوق  و  كرد  تركيب  شهروندى  با  را 
يعنى، عضويت در يك  برد؛  به كار  ملّيت  را معادل 
دولت. «اعالميه جهانى حقوق بشر» نيز در ماده 15 
خود حق افراد را نسبت به تابعيت به رسميت شناخته 
است. در سال 1789پس از انقالب فرانسه، اعالميه 
حقوق شهروندى يكسره ويژگى عمومى و انسانى به 
اين  اثر گذاشت. در  خود گرفت و بر ديگر كشورها 
اعالميه بر حق آزادى، مالكيت، امنيت، ايستادگى در 
برابر ستم و… تأكيد شده بود. بر پايه اين اعالميه، 
اراده  بيانگر  كه  است  پذيرفتنى  هنگامى  تا  قانون 

عمومى باشد و حاكمان نمى توانند بيرون از خواست 
و اراده عمومى قانون وضع كنند. در اعالميه حقوق 
فكرى  و  سياسى  آزادى هاى  بر  فرانسه،  شهروندى 
بسيار تأكيد شده بود. اين دگرگونى ها سبب شد كه 
تضمين  براى  كشورها  دوم،  جهانى  جنگ  از  پس 
در  بشر»  حقوق  «اعالميه  آزادى،  و  صلح  حقوقى 
اعالميه  اين  برسانند.  تصويب  به  را   1948 دسامبر 
مجموعه اى از حقوق شهروندى و جهانشمول را در 
بر مى گيرد و همه كشورهاى امضا كننده، موظف به 

اجرا و رعايت آن هستند.
شهروندي يكي از اصطالحات سياسي در سده هاي 
اخير است. دو رويكرد فردگرايانه (ليبرالي)  و جمع گرايانه 
اين  از  را  متفاوتي  هاي  برداشت  (سوسياليستي)، 
نيز  و  گوناگون  تعاريف  به  نگاهي  با  دارد.  اصطالح 
سوي  از  كه  مفهوم  اين  تحققي  عناصر  و  ها  مؤلفه 
شود،  مي  ارايه  نمونه  عنوان  به  رويكرد  دو  همين 
شهروندي را مي توان تناقض نما يافت؛ چرا كه مفهوم 
و  وظايف  دربردارنده  حقوق،  بر  عالوه  شهروندي، 
و  ملت  قبال  در  شخص  كه  باشد  مي  نيز  تعهدات 
دولت دارد. پس شهروندي هر دو عنصر فردگرايانه 
متقابل  رويكرد  دو  گويي  و  دارد  را  گرايانه  جمع  و 
ليبرال سوسياليستي در كنار هم جمع شده و ليبرال 

دمكراتيك را در عرصه سياسي پديد آورده است.
هر چند كه شهروندي را بيشتر ليبرال ها در حوزه 

معرفي  خود  منظر  از  ارزش  يك  عنوان  به  نظري 
توان  مي  عمل  حوزه  به  نگاهي  با  ولي  كنند،  مي 
تنها  نه  فردگرايانه  شهروندي  حقوق  كه  دريافت 
مقام  در  همواره  بلكه  يافت،  نخواهد  تحقق  امكان 
عمل در تزاحم با مسئوليت و وظايفي است كه اين 
تفكر  بر  جدي  آسيب  و  كرده  محدودتر  را  حقوق 
باال  چنان  گاه  مسئله  اين  سازد.  مي  وارد  ليبرالي 
و  سويي  از  شهروندي  حقوق  ميان  كه  گيرد  مي 
سوي  از  شخص  اجتماعي  وظايف  و  ها  مسئوليت 
شود،  مي  اعمال  و  وضع  دولت  سوي  از  كه  ديگر 
در  كه  دولت  حقوق  همواره  و  آيد  مي  پديد  تزاحم 
حقوق  بر  شده،  تعريف  شهروندي  وظايف  شكل 
شهروندي چيره مي شود. در يك مرحله باالتر، اگر 
دهد  افزايش  را  دولت  حقوق  بخواهد  مدني  جامعه 
برخي  و  اعمال  شهروندان  بر  را  هايي  محدوديت  و 
از جمله حق حريم  آنان  از حقوق طبيعي و اساسي 
خصوصي را نقض كند و جنبه ليبرالي شهروندي در 
برابر جنبه سوسياليستي و دمكراتيك آن قرار گيرد، 
كدام ارجح است؟ آيا حقوق جمعي بر حقوق فردي 

چيره شود يا حقوق فردي بر جمعي غلبه كند؟
با نگاهي به جوامع غربي كه مدعي ليبرال يا ليبرال 
دموكراسي هستند، اين تضادها و تزاحم ها را بارها در 
همه ابعادي كه به عنوان حقوق شهروندي شناخته 
بنياد تفكر  مي شود بلكه اساس حقوق شهروندي و 

یک �رشناسدغدغه هاي
با سالم؛

چنان كه در شماره گذشته گفته شد، رهيافت هاى
اساسى سبك زندگى سه تاست كه در دو دسته كلى 
جامعه شناختى و روانشناختى قرار مى گيرد؛ اما مهمتر 

از آن دو، رهيافت سوم كه رهيافت دينى است.
ـ نميدانم كجا و چگونه اين نشريه به دستت رسيده 

و در چه حالتى اون رو مطالعه مى كنى؟
ـ زائر كوى حسينى يا جامانده...؟

ـ اما در هر دو صورت كامًال متوجه اهميت رهيافت 
سوم(دينى) مى شوى. مى گويى چرا؟؟

ـ مگر جاده نور را نمى بينى؟ نگاه كن! دقيق تر نگاه 
كن! با چشم سر يا چشم دل؛ از نجف تا به شهر كرب 

و بال جاده اى تا ظهور خواهى ديد.
وقتى به جاده مى زنى، تازه مى فهمى معناى جمله 
متمايزكننده  و  كنش  براى  اُلگويى  زندگى،  سبك 

مردم از يكديگراست؛ يعنى چه؟

ديگران  با   حسينى اربعين  مسافران  تمايز  ـ 
سبك  ديگر  رهيافت  دو  كه  است  ملموس  آنقدر 
زندگى، جامعه شناختى و روانشناختى را تحت الشعاع 

خود قرار مى دهد.
اربعين  پياده روى  در  كه  است  چنين  اين  ـ 
مذهب  و  نژاد  هر  با  را  انسانى  هر   حسينى

مى توان ديد.
ـ اين جا ديگر خط كشى هاى علمى براى شناخت 

انسان جامانده است.
هاى  رگ  در  را  خون  كه  است   حسين فقط 
زمينيان به حركت درآورده است و چه زيبا گفت رهبر 
خوبى ها «شروع جاذبه ى مغناطيس حسينى، در روز 

اربعين است». 
و  و جنس  نژاد  و  رنگ   آرى! جذبه ى حسين

سن نمى شناسد.

شاهنشهى كه خلقت عالم براى اوست
عالم تمام سايه نشين لواى اوست

پيغمبران ُمرسل از آدم و خليل
باب اََالمانشان، دِر دولتسراى اوست

خانم دكتر روشنى دوست



َملى و راه هاى نرفته اش
نّيره  با  تازگى در كالس خياطى  به  «َمليحه» كه 
با  از آموزشگاه  بازگشت  صميمى شده است، در راه 
سيامك برادر او مالقات مى كند و باب آشنايى پنهان 
آن دو باز مى شود. اما با مطلع شدن برادر متعصبش، 
از  َملى  خانواده  وقتى  مى كشد.  خواستگارى  به  كار 
عالقه دخترشان مطلع مى شوند، همه مسئوليت اين 
انتخاب را به دوش خودش انداخته و با اين ازدواج 

موافقت مى كنند. 
سوظن هاى  با  نخست  روز  همان  از  َملى  زندگى 
سيامك به لرزه مى افتد و به مرور زمان اين لرزه ها 
َملى  حامى  وقت  هيچ  قانون  اما  مى شود؛  شديدتر 
ظلم ديده نيست و او براى حل اين مشكل راه هاى 

ديگرى را امتحان مى كند...
سال  سال هاى  ميالنى»  «تهمينه 

خود  ذهن  در  كه  است 
حمايت  دغدغه 
را  زنان  حقوق  از 

كارگردان  اين  دارد. 
سينماى  ميانسال 

ايران، مطالبات خود را از 
فمينيسم  دوم  موج  دريچه 

اين  اصول  راديكال ترين  و 
جنبش دنبال مى كند. ميالنى 

معموال بدش نمى آيد در آثارش 
مثل زنان سالخورده، از سر انفعال 

ظالمان  و  كوبيده  سينه  بر  مشت 
خداوند  غيب  تير  به  را  فيلم هايش 

نشين  ويلچير  پدران  مثل  كند.  حواله 
«آتش بس يك» و «َملى و راه هاى نرفته»!

سراغ  به  رويكرد  همين  با  نيز  بار  اين  ميالنى 
زنان»  عليه  «خشونت  برانگيز  حساسيت  موضوع 
درباره  او  كه  نيست  مشخص  دقيقًا  اما  است.  رفته 
كدام جامعه حرف مى زند و تعابير لطيف بزرگان دين 

درباره زنان، كجاى زندگى اين آدم ها قرار دارد. شايد 
مخاطب با خود بگويد، آدم هاى فيلم ميالنى، افراد 
دين دارى نيستند، اما قوانين قضايى نيز در اين فيلم 
تناسبى با اسالم ندارد. زنى كه جاى جاى وجودش از 
خشونت همسر كبود و سياه گشته، اميدى به عدالت 

سيستم قضايى ندارد.
هرچند كارگردان، با تمسخر سعى بر محكوم كردن 

تركيه اى  خيانت زده  را دارد اما خود نيز سريال هاى 
نيره در جدال كالمى َملى و نيره،  به 

حق مى دهد به بهانه عدم 
و  همسر  عاطفى  تامين 

خانه  در  كه  آرامشى 
پدرى تجربه نكرده 

به تن 

فحشا دهد.
كه  خانواده اى 
راه هاى  و  «َملى  فيلم  در 
نرفته» ترسيم شده است، نه تنها بويى 
تمام  بلكه  نبرده؛  اسالمى  ـ  ايرانى  تراز  خانواده  از 
با  اين دو خانواده ترسيم كرده  افرادى كه در بطن 
واقعيت جامعه فاصله بسيار دارد. دخترهاى فيلم قبل 
و بعد ازدواج، از كودكى تا پايان جوانى، تشنه محبت 
به هر كسى  و  و حمايت هستند  لبخند  و  و شادى 
راننده  چه  مى برند.  پناه  دهد  نشان  سبز  باغ  در  كه 
سرويس دبستان باشد، چه پسر بوالهوسى در كوچه 

نگاه  از  اگر  اقوام! حتى  ميان  در  متأهلى  و چه مرد 
سوء راننده سرويس و زبان نرم پسر خيابانى نجات 
پيدا كنند؛ از شدت نياز به عاطفه، تن به خيانت داده 
را  ديگر  زندگى خانواده اى  به خود حق مى دهند،  و 
نابود كنند. نگاه اغراق آميز و گاهى كاريكاتوريزه به 
مادر ها هم همان تصوير آينده دختر هاست. مادر َملى 
روياى زندگى نيره را در سريال  هاى تركيه اى دنبال 
مى كند و مادر نيره هم انتقام جوانى از دست رفته اش 
را با كتك زدن هاى پسرش از ملى مى گيرد. پدرها 
يا مجسمه خشونت هستند و يا تنها نگرانى و حس 
مسئوليتشان اين است كه دختر در خانه پدرى 
ماندگار شده و لكه اى به آبروى خانواده 
كه  پسرى  سيامك،  شوند. 
تحت تربيت پدرى خشن و 
مادرى آسيب ديده بزرگ شده 
است، با روابط خارج از شرع قبل 
دختران  همه  به  نسبت  ازدواج  از 
اين  سياهى  و  كرده  پيدا  سوظن 
برادر  مى نشاند.  َملى  تن  به  را  بدگمانى 
و  اعتقاد  از  دور  تعصب  با  َملى كه  بزرگتر 
با سيامك  ازدواج  با  او را مجبور كرد  منطق 
با  را  كوچكتر  برادر  كند،  فرار  پدرى  خانه  از 
عنوان احساساتى شدن زنانه تحقير مى كند زيرا تا 

حدودى از خواهراش حمايت كرده است.
در دنياى فيلم هاى ميالنى هيچ مردى خوب نيست، 
از زنان هيچ وقت حمايت نمى شوند و در جامعه ايرانى 
نيز راهى براى خروج از بحران وجود ندارد. زنان اگر 
آزادى مى خواهند بايد مرزهاى فرهنگى و جغرافيايى 
را رد كنند و با شكستن چارچوب هاى پوسيده سنت، 
باقى  سوال  اين  اما  كنند.  رها  قفس  اين  از  را  خود 
مى ماند كه چرا ميالنى هيچ وقت نمى خواهد بپذيرد؛ 
كه اسالم مى تواند با كنار زدن تحجر سنتى و تجدد 

غربى تنها حالل دغدغه هاى ذهنى باشد؟!
 زهره حسنى

ليبرالي است مي توان ديد و ردگيري كرد.
طور  به  روزانه  انگليسي  فرد  هر  انگلستان،  در 
متوسط 300 بار در محوطه تحت پوشش دوربين هاي 
مدار بسته قرار مي گيرد و حريم خصوصي او نقض 
مي شود. در كشورهاي غربي، ايميل هاي افراد و ديگر 
حوزه هايي كه به عنوان حريم خصوصي افراد ناشناخته 
مي شود و جزو ابتدايي ترين حقوق شهروندي است از 

سوي جامعه مدني و دولت كنترل مي شود.
دولت  طريق  از  شهروندي  حقوق  جوامع،  اين  در 
و حتي ملت (اكثريت قومي، ديني، جنسي و غيره) 
و  حجاب  كه  حالي  در  فرانسه  در  شود.  مي  نقض 
نمادهاي اسالمي براي شهرونداني منع قانوني يافته 
و به يك معنا حقوق ابتدايي انتخاب مذهب و دين 
و آزادي هاي فردي نقض شده است؛ در همان حال 
اكثريت مي تواند از نمادهاي مسيحي استفاده كند و 
صليب بر گردن آويزد. در اتريش و سوئيس نمادهاي 
تواند  مي  گذشته  شكل  همان  به  كليسا  و  مسيحي 

چون  اسالمي  نمادهاي  اما  باشد  داشته  وجود 
خشونت  و  آزار  يابد.  مي  قانوني  منع  ماذنه 

كشورهاي  همه  در  ديني  و  نژادي 
خشونت  از  اروپايي  اتحاديه  عضو 
كار  و  اشتغال  در  تبعيض  تا  پليسي 

و  بهداشتي  و  عمومي  خدمات  ارايه  و 
دارد.  وجود  اقليت  شهروندان  به  نسبت  رفاهي 

رسمي  شهروندي  عنوان  داراي  كه  چند  هر  اينان 
برخوردار  شهروندي  حقوق  كمترين  از  ولي  هستند 
اين شواهد نشان مي دهد كه شهروندي  باشند.  مي 
فريبنده  شعار  يك  تنها  غربي  دمكراسي  ليبرال  در 
و  برابري  و  آزادي  دموكراسي،  بشر،  حقوق  همانند 

مساوات است.
و  در حق شهروندي  موجود  هاي  تناقض  و  تضاد 
مفهوم آن، موجب شده است كه جوامع غربي از يك 
كننده  مشاركت  و  سياسي  و  اجتماعي  فعال  جامعه 
خشونت  درگير،  جامعه  يك  به  مدني  جامعه  در 
در  غيرفعال  شهروندي،  حقوق  نظر  از  ناامن  زا، 
تبديل شود  اجتماعي  و  فعاليت هاي سياسي  عرصه 
خود  سياسي  حقوق  اعمال  درصدد  شهروندان  و 
شوند.  سست  و  تضعيف  مدني  نهادهاي  و  برنيايند 
درصد  فرانسه،  جمهوري  رياست  اخير  انتخابات  در 
نكرده  تجاوز  درصد  سي  رقم  از  كنندگان  مشاركت 
از  اين بدان معناست كه هفتاد درصد جامعه  است؛ 
اقليتي  و  اند  نكرده  استفاده  خود  شهروندي  حقوق 
و  قدرت  مشخصي،  هاي  انگيزه  و  اهداف  با  خاص 
سياست را در اختيار مي گيرند و بر اكثريت حكومت 

مي كنند.
به  را  اجباري  رأي  پيشنهاد  برخي  كه  چند  هر 

عنوان راهكاري براي خروج از اين بن بست مطرح 
مي كنند، ولي بايد توجه داشت كه اعمال اين قانون 
خود به معناي ناديده گرفتن حق ابتدايي شهروندي 
در آزادي هاي سياسي است. اگر اين پيشنهاد عملي 
اجتماعي  هاي  مسئوليت  سطح  و  ميزان  بر  شود، 
امتيازات  از  ميزان  همان  به  و  افزوده  شهروندي 
پيشنهاد در حقيقت  اين  شهروندي كاسته مي شود. 
نوعي ارجحيت بخشي براي جمع در برابر فرد است. 
تزاحم ميان  اين طرح در هنگام تضاد و  به  قائالن 
و  دارند  مي  مقدم  را  جمع  حق  جمع،  و  فرد  حقوق 
رويكردي سوسياليستي به حق شهروندي را درپيش 

مي گيرند.
يا شايد ما نمى توانيم از حق برخوردارى افراد از 
تماميت جسمى و معنوى بحث كنيم، 
در حالى كه حداقل استاندارد  
رفاه اقتصادى را براى 
آن ها فراهم 
نكرده ايم. 

ما  متأسفانه 
و  ازدواج  حق  از 

صحبت  خانواده  تشكيل 
كنيم، در حالى كه شرايط و 

زمينه هاى آن را كه برخوردارى از حداقل 
بايد  بنابراين  ننموده ايم.  فراهم  كار  و  معيشت  رفاه، 
درك نمود كه تحقق بخش هايى از حقوق شهروندى 
بدون توجه به بخش هايى ديگر از آنكه بعضًا نقش 
زيربنايى دارند، ممكن نيست، غالب حقوق شهروندى 
از  حمايت  و  رعايت  شناختن،  رسميت  به  از  تابعى 
حقوق اجتماعى مثل تأمين حداقل اقتصاد و معيشت 

در زندگى شهروندان است.
مدرن  شهروندى  حقوق  خاستگاه  كه  غرب  در 
است، قبل از همه جا در انگليس بود كه اين حقوق 
به تدريج پايه گذارى شد و نضج گرفت. همان طورى 
كه توماس همفرى مارشال جامعه شناس سر شناس 
مرحله  است،  كرده  مالحظه  بيستم  قرن  انگليسى 
نخستين حقوق شهروندى در انگلستان با به دست آوردن 

حقوق سياسى و مدنى رقم مى خورد.
در قرن هجدهم ميالدى در انگلستان گروهى از 

از  حداقلى  كه  شد  قادر  سرمايه دار  و  متوسط  طبقه 
حقوق سياسى ـ مدنى را براى خود كسب كند. اين 
حقوق از حق آزادى بيان، حق برخوردارى از محاكمه 
عادالنه در صورت ارتكاب جرم، و مساوات در مقابل 
دستگاه قضايى تشكيل مى شد. ذاتا اين نوع حقوق 
بر اساس فرديت انسان بنا شده بود كه بدون اذعان 

به اصل اصالت فرد امكان وجود نداشت.
آنچه كه از اهميت بسيار زيادى برخوردار بود آن بود 
كه اين حقوق پايه اى از طريق دادگاه هاى بى طرف 
تثبيت شده و غيرفرمايشى تضمين مى شد  قوانين  و 
حق  حقوق،  اين  به  به تدريج  مى آمد.  در  اجرا  به  و 
نيز  پارلمان  انتخاب شدن به  انتخابات و  شركت در 
براى افراد اين طبقه اضافه شد. ولى در عمل هنوز 
اكثريت جامعه از حقوق انتخاباتى محروم بودند، اما 
اين  از  به تدريج طبقات و اصناف بيشترى برخوردار 

حقوق شدند.
حقوق  تشكيل  فرآيند  كمونيستى  كشور هاى  در 
شهروندى عمدتًا منحنى معكوسى را نسبت به غرب 
و  سياسى  حقوق  كشور ها  اين  در  است.  كرده  طى 
عمدتا  شهروندى اند  حقوق  اساس  و  پايه  كه  مدنى 
حقوق  به  رويكرد  نوع  اين  و  نگرفتند  شكل 
استهزا  مورد  بورژوا  تحت عنوان حقوق 
قرار مى گرفت. در كشورهاى بلوك 
كه  بود  اين  بر  سعى  ابتدا  از  شرق، 
اهميت  و  شود  برقرار  اجتماعى  حقوق 
در  نمى شد.  داده  فرديت  و  فرد  به  چندانى 
همين راستا نيز حقوق اجتماعى موهبتى بود كه 
آنها در  بود خود  اعطا شده  به مردم  از طرف حزب 
در  به جز  نداشتند  چندانى  سهم  آن  آوردن  به دست 
جنگ هاى  و  كمونيستى  انقالب  در  شركت  مورد 

داخلى و خارجى.
شدن  جهانى  روند  حمايت ها،  اين  دوم  نسل 
اقليت ها  از  حمايت  با  دوره،  اين  است.  بشر  حقوق 
و گروه هاى خاص و نيز حمايت هاى كاپيتوالسيونى 
در كشورهاى ناقض حقوق بشر شروع شد و كم كم 
به تدوين برخى اسناد بين المللى درباره برخى اقشار 
(همچون كارگران) و برخى اقليت هاى دينى و ملى 

انجاميد.
اما در نسل سوم اين حمايت ها تأكيد بر جامعيت 
اسناد بين المللى در حمايت از حقوق بشر و شهروندى 
است كه در  آن  اعالميه ها، اسناد و معاهداتى امضا 

شد و ملل و دول آن را تصويب كردند.
ادامه دارد ...

زهرا كشورى نيا

تركيه اى  خيانت زده  را دارد اما خود نيز سريال هاى 
نيره در جدال كالمى َملى و نيره،  به 

حق مى دهد به بهانه عدم 
و  همسر  عاطفى  تامين 

خانه  در  كه  آرامشى 
پدرى تجربه نكرده 

به 

فحشا دهد.فحشا دهد.

مى كند و مادر نيره هم انتقام جوانى از دست رفته اش 
را با كتك زدن هاى پسرش از ملى مى گيرد. پدرها 
يا مجسمه خشونت هستند و يا تنها نگرانى و حس 
مسئوليتشان اين است كه دختر در خانه پدرى 
ماندگار شده و لكه اى به آبروى خانواده 
كه  پسرى  سيامك،  شوند. 
تحت تربيت پدرى خشن و 
مادرى آسيب ديده بزرگ شده 
است، با روابط خارج از شرع قبل 
دختران  همه  به  نسبت  ازدواج  از 
اين  سياهى  و  كرده  پيدا  سوظن 
برادر  مى نشاند.  َملى  تن  به  را  بدگمانى 
و  اعتقاد  از  دور  تعصب  با  َملى كه  بزرگتر 
با سيامك  ازدواج  با  او را مجبور كرد  منطق 
با  را  كوچكتر  برادر  كند،  فرار  پدرى  خانه  از 
عنوان احساساتى شدن زنانه تحقير مى كند زيرا تا 

حدودى از خواهراش حمايت كرده است.
در دنياى فيلم هاى ميالنى هيچ مردى خوب نيست، 

تركيه اى  خيانت زده  را دارد اما خود نيز سريال هاى 
نيره در جدال كالمى َملى و نيره،  به 

حق مى دهد به بهانه عدم 
و  همسر  عاطفى  تامين 

خانه  در  كه  آرامشى 
پدرى تجربه نكرده 

مسئوليتشان اين است كه دختر در خانه پدرى 
ماندگار شده و لكه اى به آبروى خانواده 
كه  پسرى  سيامك،  شوند. 

در  رسانهزن

در تار�زن
زنان در جاهليت اعراب حجاز و عربستان

نوع پوشش
در شماره هاى پيشين به وضعيت زنان در تمدن هاى 
مالزى  هندوستان،  باستان،  يونان  همچون  كهن 
به  شماره  اين  در  آن  ادامه ى  در  كه  شد  پرداخته 
كنونى)  (عربستان  حجاز  زنان  وضعيت  بررسى 

مى پردازيم.
تعامالت اجتماعي و آداب و رسوم، شهر، به شهر، 
واحد،  قبيله  يك  در  حتي  و  قبيله  به  قبيله  بلكه 

مختلف و متنوع بود.

محيط هاي  در  زن  حضور  چگونگي  نمونه،  براي 
اجتماعي از نظر نوع پوشش، متفاوت بود. در قبيله اي 
از  و  مردان حاضر مي شد  نزد  لباس  با كمترين  زن 
هنگام  زن  ديگر  قبيلة  در  و  مي كرد  پذيرايي  آنان 
خروج از منزل از پوشش كامل استفاده مي كرد و تا 

بازگشت به خانه از آن جدا نمي شد. 
شواهد متعدد حاكي از اين نكته است كه زنان در 
اجتماع،  در  براي حضور  اسالم  از  قبل  جامعه عرب 
تنوع  نبودند.  برخوردار  مطلوب  و  مناسب  پوشش  از 
لباس و زينت زنان ارتباط مستقيم با محيط اجتماعي 

بين  اختالِط  كه  شهرها  در  داشت.  آنان  طبيعي  و 
متنوع تر  لباس ها  بود،  دامنه تر  پر  و  بيشتر  دو جنس 
اما  داشت،  وجود  بيشتري  زينت  و  بود  جذاب تر  و 
زنان  پوشش  نبود،  چنين  كه  صحرايي  زندگي  در 
براي  آنان  اينكه  ويژه  به  بود،  يك دست  و  ساده تر 
فرار از آسيب هاي طبيعي از پوشش بيشتري استفاده 
را  باديه نشين  زنان  شرايط سخت  صحرا  مي كردند. 
مجبور به پوشاندن سر و صورت مي كرد، همان گونه 
كه مردان نيز چنين مي كردند. به رغم وجود واژه ها 
پوشش  اصل  وجود  به  كه  متعدد  اصطالحات  و 


