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گفتاری از امام موسی صدر به انگیزه فرارسیدن روز زن

ض إَِذا أ ْخ َر َج َ
یدُه لَ ْم یک ْد
َب ْع ُض َها َفــ ْو َق َب ْع ٍ
َ
ی َر َاها ».شما را در گذشته به بندگی کشیدند
و در زمان حال نیز به بندگی میکشند.
زن مســلمان میخواهــد وارد زندگــی
شــود و جامعهای بهتر بســازد و گذشــته و
حال را به چالش بکشــد .بــرای این کار به
اصالــت داشــتن در حرکت نیــاز دارد ولی
آنهــا بــرای این اراده سســتیناپذیر شــما،
توطئه چیدهاند تا آن را منحرف کنند .آنها
در برابر شــما تنها دو راه قــرار دادهاند و راه
ســومی در کار نیســت .راه اول محافظــت
اســت .آن را محافظــت نامیدنــد تــا زنان
را در خانــه زندانی کنند و مشــارکت زن در
ســاختن جامعــه را فلــج کننــد .راه دوم را
مشارکت در زندگی اجتماعی نامیدند ولی
آن را بدون هیچ رعایت و مراقبتی ترسیم
کردنــد ،بهگونــهای که وقتــی زن به میدان
جنگ یا مدرســه یا بازار مــیرود ،او را وادار
کردند به شــکلی باشــد کــه گویا به ســالن
نمایش لباس میرود.
این پوشش و این حرکت و این حالت،
که عمر و وقت شــما را میگیرد و حقیقت

مســئولیت به چالش کشــیدن همــه دنیا
از شــرق و غــرب برای حرکت در مســیری
جدید :نه تســلیم شــدن در برابــر ُمد و نه
عقبنشینیدربرابرچالشهایتبلیغاتی
و تجــاری جهانــی .مطمئــن باشــید که در
پشــت پرده و در ورای آنچه بر زنان دیکته
میشود ،دو چیز قرار دارد :تجارت و تمایل
بــرای اســتثمار زن .خــود را برتــر از اینهــا
بدانید.
ëëایزنانقهرمان!
شــما دختــران محمــد(ص) و
دختــران علی(ع) هســتید .شــما دختران
فاطمــه(س) و دختــران زینــب(س)
هســتید؛ همــان زینبی کــه در برابــر حاکم
مغرور و پیروز میایســتد و با وجود اسارت
شدن نزدیکانش ،او را به
و آوارگی و کشــته ِ
چالش میکشــد و بــه او میگوید« :اگرچه
مصیبتهــای روزگار مــرا در شــرایطى
قــرار داد کــه با تو همســخن شــوم ،من تو
را کوچــک میشــمارم و بســیار نکوهــش
میکنــم ».تنها با این روحیه اســت که زن
میتوانــد عصر خــود را به چالش بکشــد.

برای جنگ با زمانه برخیزید
آزادی  ،گمشده زنان در شرق و غرب است

متــن پیــشرو ســخنرانی امــام موســی صــدر در جمــع بانــوان و دختــران
فارغالتحصیل اســت .او در این سخنرانی به نقش و جایگاه زن در جامعه و به
مسأله اســتثمار حضور زنان در جوامع و زمانهای مختلف پرداخته است .او
از زنان دعــوت میکند که با همه توانمندیها و ابعــاد وجودی خود در جامعه
حضــور یابند و بــا نــگاه مردانه حاکم بر جامعه ســخت بــه مبــارزه بپردازند.
ســخنرانی «زن و چالشهای جامعه» به ترجمه احمد ناظم ا ز سوی موسسه
فرهنگیامامموسیصدردراختیار«ایران»قرارگرفتهاست.
بسماهللالرحمنالرحیم
خواهران عضو این مؤسسه پیشرو،
دخترانفارغالتحصیل،
حاضرانگرامی،
سالم علیکم ورحمهاهلل
میخواســتم در ایــن دیــدار ،هدیــه
ناچیز خودم و دارایــی اندکم را ،که جز آن
چیزی ندارم ،تقدیــم کنم به اخالصی که
در این بنای باشــکوه و ایــن میوههای پاک
جلوهگر شده است .بر من بود که هرآنچه
دارم ،تقدیــم کنــم .ولــی طی ســاعتی که
اینجــا بــودم ،امیــد و اراده و توصیههایــی
مشــاهده کردم که مــرا مدیون ایــن دیدار
کــرد .آنچــه در ایــن مراســم شــنیدیم ،از
ســرودهای مذهبی و نیایشهای همراه با
ارادههای سستیناپذیر و همچنین فضای
حاکــم بر این مراســم ،یعنی اســتقامت و
مبارزه طلبی زنان مسلمان -متأسفانه در
کتابهای دشــمنان ،اسالم متهم است-
آنچه شنیدیم ،افقی فراروی ما گشود تا در
آینــده در آن زندگی کنیم .از این رو ،تالش
خواهــم کــرد آنچــه را شــنیدیم ،کامــل یا
مستدل کنم به این امید که توشهای برای
دخترانمان در آینده باشد.
پنــج ســال پیــش در یــک مراســم
فارغالتحصیلــی مثــل همیــن مراســم
شــرکت کــردم .در آن مراســم یکــی از
همکارانمان که به او و دانش او میبالیم،
یعنی عالمه بزرگ «العالیلی» نیز شرکت
داشت .در آن مراسم من درباره فرهنگ و
اسالم صحبت میکردم و ایشان درباره زن
در اسالم .من با فروتنی و افتخار به سخنان
ایشــان گــوش مــیدادم و هنــوز ســخنان
ایشان را به یاد دارم که میگفت« :نفر اول
در جامعه اســامی نه مرد اســت و نه زن،

بلکــه نفر اول در جامعه اســامی ،مرد به
اضافه زن اســت .او با این سخنان درصدد
پاســخ به کســانی بــود که مــرد را نفــر اول
میدانســتند و زن را دیگری .در کتابهای
بسیاری از نویســندگان مقیم اروپا اینگونه
مطرح میشــد .همچنین درصدد رّد این
برداشــت نادرســت در جامعه گذشــته ما
بود کــه وجــود زن در کنار مــرد را همچون
وجود صفر سمت چپ یک میدانستند.
به نظر من او میخواســت شعار معروف
«پشــت هــر مــرد موفق یــک زن ایســتاده
اســت» را نیز رد کنــد .من نیز با این نظر او
موافقم .در این عصر قبول ندارم که گفته
شود« :پشت هر مرد موفق یک زن ایستاده
اســت ».زیرا این فــرد موفق ،هم میتواند
مرد باشــد و هم میتواند زن باشد .زن اگر
بخواهد میتواند بزرگ باشــد ،همانگونه
که مــرد نیــز اگر بخواهــد میتوانــد بزرگ
باشد.
ولــی مــن میخواهــم ایــن ســخن را
تکمیل کنم تا مستقیماًوارد بحث «آزادی
زنان در
گمشــده زن» شــوم؛ آن آزادی کــه ِ
بن ِد شرقی و غربی ،بهدنبال آن هستند .در
تکمیل ســخن همکارم میگویم :وحدت
بر مرد و زن تحمیل نمیشــود ،تا خانواده
تشکیل دهند ،بلکه وحدت برای خانواده
است وقتی که شکل بگیرد.
منظــورم این اســت که زن ،کــه آفریده
شــده اســت تــا خانــواده را تشــکیل دهد و
ســزاوارترین و شایستهترین انسانها برای
تربیت کودک و اداره کردن مدرسه اصلی
برای پرورش و تربیت عضو جامعه است،
ایــن زن آزاد اســت کــه خانــواده تشــکیل
ندهد .همانطور که مرد میتواند نفر اول
و تــک باشــد ،زن نیــز میتوانــد اول و تک

باشــد .به دیگر سخن ،اســام ازدواج را بر
زن واجــب نکــرده و پــس از ازدواج نیز کار
کردن در خانه را بر او واجب نکرده اســت.
امــا ســنتهایی کــه وجــود دارد یــا از باب
همــکاری و توافق میان دو طرف اســت یا
باقیمانده رسوبات گذشته است .ما درباره
این آزادی کامــل بحث نمیکنیم ،چراکه
این مسأله روشن شده است و نظریه مرد
بودن خدا و اینکه خدا انسان را مرد آفریده
و زن را بــه خاطــر مــرد آفریــده اســت ،در
دنیای امروز مردود اســت .نه زن به خاطر
مــرد آفریده شــده و نه مرد بــه خاطر زن،
بلکه هــر دو بــرای جامعه ،برای انســان و
برای خدا آفریده شدهاند.
ëëخواهران!
مردانــی کــه از خودشــان بــرای شــما
بتهایــی برای عبــادت کردن ســاختند و
شــکلهایی از این عبادت بــه نام خدمت
در خانه یا آوردن فرزند برای شــما ترسیم
کردنــد ،همانهــا در عصــر جدیــد ،بتــی
دیگر برای شــما ساختند و شــیوهای دیگر
از عبادت کردن را بر شــما تحمیل کردند.
آنهــا هنــوز میخواهنــد شــما را وادار کنند
که آنهــا را قدس االقداس بدانید .اینطور
نیســت؟ روزگاری مــرد زن را بــه کار کردن
در خانــه و بچــهدار شــدن وادار میکــرد و
امــروز او را وادار میکند تا به تابلوی هنری
تبدیل شــود تا مرد با چشمانش و با قلب
بیمــارش از او لــذت ببرد :چــه در خیابان،
چــه در مدرســه و چه در بیمارســتان .مرد
میخواهــد در همــه جــا زن را بــه تابلــوی
زیبــا تبدیل کند تــا از دیــدن آن لذت ببرد
وگرنــه چــه دلیلــی دارد ســالنهای مد به
راه بیندازنــد و مدلهای جدید لباس ارائه
کننــد ،آن هم با چــه کیفیت و چــه میزان
تحریککنندگــی! آیــا در درازمدت هدفی
جز تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مرد دارند؟
بنابرایــن ،هنوز نیت مرد این اســت که
قــدس االقداس باشــد و هنــوز میخواهد
خواســت مــردان را به شــیوه فراهم کردن
محیطی شیک و محّرک در برابر چشمان
زن ،بــر او تحمیــل کنــد .بــه داســتانها و
نمایشــنامهها و فیلمهــا توجــه کنیــد .بــه
رمانهــا نگاه کنیــد .زن را از چــه بابی وارد

ماجــرا میکننــد؟ از بــاب امــور جنســی و
تحریککنندگی .آیا شایستگی زن محدود
به مســائل جنســی و جذابیت اســت؟ نه!
بنابرایــن ،مــرد هنــوز میخواهد ســیطره
مســتقیم خود را بر شما حفظ کند تا شما
را بــر آن دارد کــه او را بپرســتید و خــودش
را بــرای شــما بت و قــدس االقــداس قرار
دهــد .بــه وضــع جوامــع و مراســمهای
شــبانه و اخبــاری کــه از شــما در مجلههــا
نوشــته میشــود نگاه کنید .چطور با شــما
برخورد میکنند! شــما را از چــه بابی وارد
ماجــرا میکنند؟ شــما را در چه جایگاهی
قــرار میدهند؟ چرا پوشــش مردهــا را در
مراســم شــبانه بر زنان تحمیل نمیکنند
و چــرا پوشــش زنــان را بر مردهــا تحمیل
نمیکنند؟
برابــری را پذیرفتیــم .چــرا از نظــر
پوشــش و از نظر جایگاه شاهد این برابری
نیستیم؟ این توطئه که در اصل توطئهای
غربــی اســت ،ســدی آهنیــن در برابــر
تواناییهــای زن قــرار میدهــد و او را در
یکی از تواناییهایش محــدود میکند ،در
حالی که میدانیم زن تواناییهای فراوانی
دارد .تردیدی نیســت کــه زندگی معاصر
نمیخواهــد تواناییهــای زن را نادیــده
بگیــرد ولی فضایی ایجاد میکند و بر یک
بعد از وجود زن تأکید میکند و آن را بزرگ
میکند و در نتیجه ،این بعد به زیان دیگر
ابعاد رشد میکند .حقیقت انسان همین
است .انسان دارای تواناییهای متعددی
اســت .اگــر بخشــی از تواناییهای او رشــد
یابــد و او نیروهــای خــود را برای رشــد آن
بخــش متمرکــز کنــد ،آن بخش بــه زیان
دیگر بخشها رشــد میکند و این شیوه در
زندگی انسان غلط اســت ،زیرا رشد ابعاد
انســان بایــد هماهنــگ و مکمــل یکدیگر
باشــد .حقیقــت اســام نیز همین اســت.
«َواْبَتغ ف َ َ
الداَر ْال ِخ َره َوالَ َتْن َ
س
ِیما آتاکاهلل َّ
ِ
ْ
الدنیا ».رهبانیت نه در اسالم
َن ِصیَبک ِم َن ُّ
اســت نه در مســیحیت .قرآن کریم تأکید
وها َمــا َ
کتبَْن َ
میکنــدَ« :وَر ْهَبانِیــه اْبَت َد ُع َ
اها
َ
َ ْ
اناهلل َف َما َر َع ْو َها َح َّق
یه ْمإِالَّاْبتِغاَء ِرضَو ِ
َعل ِ
ِر َعایتِ َها ».چرا؟ زیرا رهبانیت بعد روحی را
گسترش میدهد و بعد جسمی را نادیده

نیم نگاه

ëëشــما دختران فاطمــه(س) و دختران زینب(س) هســتید؛
همــان زینبی کــه در برابــر حاکم مغــرور و پیروز میایســتد و با
شدن نزدیکانش ،او را به چالش
وجود اسارت و آوارگی و کشته ِ
میکشــد و بــه او میگویــد« :اگرچــه مصیبتهــای روزگار مرا
در شــرایطى قرار داد که با تو همســخن شــوم ،من تو را کوچک
میشمارم و بسیار نکوهش میکنم ».تنها با این روحیه است
کهزنمیتواندعصرخودرابه چالشبکشد.

ëëزن مســلمان میخواهد وارد زندگی شــود و جامعهای بهتر
بســازد و گذشــته و حــال را به چالش بکشــد .بــرای ایــن کار به
اصالت داشــتن در حرکت نیــاز دارد ولی آنها بــرای این اراده
سستیناپذیرشما،توطئهچیدهاندتاآنرامنحرفکنند.

میگیــرد .این نیز خطــری دیگر ،برعکس
خطر نخست است ،یعنی بعد جسمی را
رشد دهیم و بعد روحی را نادیده بگیریم.
ëëخواهران!دختران!
با شــما با زبــان منطق ،با زبــان دانش
که خودتــان نماینده آن هســتید ،بــا زبان
واقعیتی که آن را عبرت مینامید ،ســخن
میگویم .حقیقت زن ،جسم و روح است،
حقیقت زن احساس و عقل و قلب است؛
درســت ماننــد مــرد .فــرق بیــن زن و مرد
چیســت؟ اگر ایــن مؤنث اســت ،آن مذکر
اســت ،آیا تأکید بر جنبه مذکــر بودن مرد
بــه این معناســت کــه اگر ایــن جنبــه را از
دســت داد به فراموشی سپرده شود؟ پس
چــرا میپذیریــد که شــما را در یــک بعد و
جنبــه محــدود کننــد؟ زن دارای جســم و
عقــل و قلب اســت .هــر طرح و رســالت و
رفتاری برای زن باید برخاســته از جســم و
عقــل و قلب او باشــد .اگر دیدید مســیری
تنها از جســم یا تنها از عقل یا تنها از قلب
شــروع میشــود ،نمیتوانیــد از آن مســیر
برویــد ،زیــرا حقیقــت شــما را خدشــهدار
میکنــد ،همچنان که حقیقت مــرد را نیز
خدشــهدار میکند .در اینجا در مورد خطر
ایــن وضعیت درنــگ میکنیم .هیچ چیز
بــه مــا ّ
تســا نمیدهد جــز این ســخن که
در عقــل و قلب من طنین انداز میشــود:
ارادهای سستیناپذیر .شما امروز به چنین
عزم و ارادهای نیاز دارید ،زیرا در برابر شما
«أ ْو ُ
ــات فِــی َب ْحٍر ُلجی ْ
کظُل َم ٍ
یغ َشــاُه َم ْو ٌج
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ُ
اب ظل َم ٌ
ــن ف ْوِق ِه َم ْو ٌج ِم ْن ف ْوِق ِه َس َ
ِم ْ
ــح ٌ
ات

شما را خدشهدار میکند ،توطئهای بر ضد
زندگــی شماســت .غیــر از ایــن دو راه ،راه
سومیوجودنداردتاهمچونسدیآهنین
در برابر زن آگاه و هوشیار باشد .چنین زنی
کدام گزینــه را انتخاب میکنــد؟ آیا گزینه
از کارافتادگــی و مــرگ را برمیگزینــد یــا
خود را تسلیم توطئهها میکند و از حالت
استقامت و ایســتادگی خارج میشود و به
تابلویــی زیبا تبدیل میشــود؟ اینجاســت
کــه دشــوار بودن ایســتادگی شــما روشــن
میشود .شما نیاز دارید که این واقعیت را
به چالش بکشــید .شما در مسیر جدیدی
گام نهادهاید و این آرزوی ماست ،هرچند
رفتن در مســیر جدید خطرهــای فراوانی
دارد ،ولی شما بر گذشته و بر تاریخی تکیه
داریــد کــه توانســت کل دنیا را بــه چالش
بکشد .پیامبر شما فرمود« :به خدا سوگند
اگر خورشــید را در دســت راست من و ماه
را در دســت چپ مــن بگذارند تا از دعوت
خود دســت بــردارم ،آن را رهــا نمیکنم،
هرچند در این راه کشته شوم».
دین شــما دیــن «به چالش کشــیدن»
اســت؛ دیــن مبــارزه اســت؛ دیــن حرکــت
پیوسته و آرمانگرایی همیشگی است؛ دین
ورود بــه ژرفای زندگی و میدانهای مبارزه
در طول زندگی اســت .پس جای شــگفتی
نیســت کــه شــما از ایــن آموزههــا و از ایــن
گذشته ،توشهای فراوان و عمیق برگرفتید و
به راه افتادید .در این دوره برای شما کافی
نیســت که فقط مادرانی شایســته باشــید.
شــاید اگر در زمانی دیگر بودید ،برای شما
بــه همیــن بســنده میکردیم ،ولــی اکنون
امت شــما با مرگ و زندگی دســت و پنجه
نرم میکند .امت شــما با طمعورزیهایی
روبهرو اســت که نظیر آن را در تاریخ سراغ
نداریم .در چنین شرایطی باید بیش از زن
عادی در شــرایط عادی ،کارآمدی داشــته
باشید .باید تالش خود را چندین برابر کنید
تا این تهدید را از امت خود بزدایید و امت
خود را از نابودی نجات دهید.
بنابرایــن ،شــما در برابر دو مســئولیت
بــزرگ قــرار داریــد کــه تاریخ نمونــه آن را
سراغ ندارد :مسئولیت ورود به میدان نبرد
برای بقا در برابر دشــمن صهیونیســتی و

زن تنهــا در صورتی میتواند این روحیه را
به دســت آورد که قلب و عقل او با خدا که
سرچشــمه خیر و قدرت و ایمان است ،در
ارتباطباشد.
دختران مســلمان! شــاگردان مدرسه!
بایــد راه تــازهای در پیــش بگیریــد .بــه
زندگــی خــود بنگرید بــه شــیوه زندگیتان،
به رفتارتــان ،به محیطتان ،به جامعهتان
بنگرید،منازشمانمیخواهمتجربههای
موفق را رد کنید .انســان باید از تجربههای
موفق از هر کجا که باشــد ،بهره بگیرد ولی
از شما میخواهم که در این مسیر ،اصالت
خــود را حفظ کنید ،خودتــان را گم نکنید.
فرق زن شرقی که میراث بزرگ انسانی در
اختیار دارد و زن غربی معاصر چیســت؟
اگــر بیــن آن دو فرقــی نمیبینیــد ،این به
معنای عقب رفتن زن شرقی است؛ عقب
رفتــن و نه در عزلت بــودن او .زن غربی از
بارهایی که بر دوش اوســت ،خســته شده
اســت .او آرزو دارد برای رهایی از استعمار
ســیاهی که بر زندگی او تسلط یافته ،راهی
پیــدا کنــد .ایــن اســتعمار ،زن غربــی را وا
میدارد ســاعتها به خودش و لباسش و
گیسوانش مشغول باشــد .مگر زن تا چند
سال میتواند با ظاهری زیبا و جذاب جلوه
کند؟ نه قبل از آن زیباســت و نه بعد از آن
زیبا خواهد بود .اگــر قبول ندارید که وجود
زن تابلــوی هنــری اســت ،بــرای خودتــان
راهی نو در پیش بگیرید و اصالت خودتان
را حفظ کنید .وقــار و اصالت خود را حفظ
کنیــد .وارد میــدان نبــرد در برابر دشــمن
و نبــرد بــرای ســاختن امت شــوید .پیامبر
شــما فراخوانده شــد تا شــبها بــا خدا در
ُ
«قم اللَّ َ
یل إِالَّ َقلِیالً .ن ْ
ِص َف ُه أِو
ارتباط
باشــد ِ
َ
ْان ُق ْ
ص ِمْن ُه َقلِیالً».ای پیامبر!ای محمد بن
عبداهلل! باید شــبهنگام دست به دامان
خدا شوی و از او یاری بخواهی و از قدرت و
ایمان او توشه برگیری ،زیرا تو شبی طوالنی
در پیــشداری و بایــد وارد میــدان زندگــی
شوی« :إِ َّن لَک فِی النَّ َه ِار َسبْحاً َطِویالً».
ای دختران! کارهای بســیاری در پیش
داریــد .پــس ،از ایمــان توشــه بگیریــد و از
خدا یاری بجویید و بر او توکل کنید که او با
شماست.والسالمعلیکم.

