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بافت و ســاختار اجتماعی ُکردها در رابطه با جایگاه 
زنان در مقایســه  با ســایر ملت های خاورمیانه، این 
بخش از جامعــه  را در جایگاهی متمایــز قرار داده  
که چنین ویژگی ها یی، مشــخصاً در جایگاه  و نقش 
آنــان در فرهنــگ و مبــارزات ملّی ُکردهــا نمایان 
اســت. اگر زنان و دختراِن برخــی اتنیک و ملّت ها 
بنا به  یک  ســری باورها و محدودیت های اجتماعی 
قادر نیســتند همراه با مردها در برخی مراســمات و 
جشــن ها شرکت داشته  باشــند، اما زنان و دختران 
ُکرد دوشــادوش مردان در مراسمات ملی و مبارزات 
مسلحانه شــرکت می کنند. بعنوان مثال طبق رسوم 
بجا مانده  از نیاکان، این دختران جوان ُکرد هســتند 
که ضمن پوشــیدن لباس های محلی با شــادترین 
رنگ ها، مشــعل های آتش را برافروخته  و آتش را در 
مراســم ملی ُکردها در نورز مناطق اورامانات روشن 
می کننــد. زنان و دختران ُکرد طبق رســوم دیرینۀ 
جامعۀ خود، در مراســم عروسی ها شرکت کرده  و در 
کنار مردان به  رقص و پایکوبی می پردازند. حاکمیِت 
ایدئولوژیک مذهبِی در دسِت دولت ملِت غالب فارس 
که  زبان و مذهب خود را تحمیل کرده ، باورهای خود 
را با وجود تمام امکانات و مکانیســم ها برای بلعیدن 
فرهنگ و تمدن جغرافیای ُکردســتان بکار گرفته  و 
تا حدی توانســته  بر فرهنگ غنی این جغرافیا تأثیر 

سلبی بگذارد.
زنــان ُکــرد از دیرباز دوشــادوش مــردان، در 
جنگ های مســلحانه  علیــه  رژیم های اشــغال گر و 
تمامیت خــواه  جنگیده انــد و نقش آفرینی در جنگ 
بــا پلیدترین گروه  تروریســتی جهان یعنی داعش و 
ســایر گروه های تروریستِی وابســته  به  رژیم ترکیه ، 
واپســین مبارزات مســلحانه  زنــان و دختران کورد 
اســت که هم اکنون نیز در جریان اســت. چه بســا 
ممکن بود در صورت نوعی دیگر از شرایط اجتماعی 
و سیاســی به نوعی که  ُکردها، چرخ سیاسی به همراه 
ســایر اتنیک ها مدیریت می کردند، آن وقت ناچار به 
جنگ با دولت ملت ها نبودند و زنان نیز بجای شرکت 
در جنگ، راه  کســب علم و دانش را می پیمودند اما 
اقتضای زمانی و ژئوپولتیک، چنین شــرایط متفاوتی 

را خلق کرده  است.

با این وجود زنان ُکرد در گذشــته  شاهد رنج و 
مشّقت های بســیاری بوده اند و سوای اموِر منزل، در 
بیــرون نیز همچون مردها به  کشــاورزی و دامداری 
پرداخته انــد امــا امروزه  بــا پیشــرفت تکنولوژی و 
اتوماســیون، زنان نیز، وقت و امکانــات کافی برای 
رســیدن به  اهداف و ارتقای خــود در اختیار دارند. 
طی ســال های اخیر زنــان و دختــران در مناطق 
ُکردســتان با شرکت در انجمن های مدنی و سازمانی 
مردم نهاد، شــورای شهر و روســتاها و فعالیت های 
سیاســی، توانایی های خود را در بسیاری از زمینه ها 
نشــان داده اند چه  بسا الزم اســت عرصۀ فعالیت ها 
را گســترش دهند چراکه  پیشــرفت جامعه  مّتکی و 
مســتلزم تالش زنان است. آگاهی سیاسی و پرورش 
فرهنگی و مبارزاتی زنان ُکرد در مقایسه با زنان سایر 
اتنیک ها نیز در نتیجه  تفاوت پیشینه  و خواست های 
سیاســی اســت که  در پرورش جامعه  ُکردی نقش 

داشته است.
ســوای موانعی کــه  جامعه  را از پیشــرفت باز 
می دارد، دو مقولۀ بارِز »باورهای ســّنتی« و »قوانین 
کشــوری« در جغرافیــای سیاســی کنونــی ایران، 
مباحثی هســتند که سد راه پیشرفت زنان نسبِت به 
مردان شده است یا به عبارتی دیگر، )عامل جنسّیت( 
زنان، متأثر از محدودیــت مضاعف دو گفتماِن مورد 
اشــاره  )با توجه  به  مردان( قرار گرفته  اســت. گاهاً 
مردانی ســنت گرا نیز به  سبب اعتقاداتی )تحت تأثیر 
دو مقولۀ مزبور( از شــرکت زنان و دختران خانوادۀ 
خود در اجتماعــات، مباحِث روز، انجمن ها و حضور 
در میان مــردم ممانعت می ورزند و اجازۀ خودنمایی 
را به  آنان نمی دهند که  نتیجۀ آن چیزی نخواهد بود 

جز عقب ماندگی جامعه .
افزایش سطح دانش زنان و شرکت در تصمیمات 
اجتماعی، به  رفع بسیاری از ناهنجاری ها، آسیب های 
اجتماعــی و اقتصادی می انجامد کــه  همزمان از بار 
مسئولیت مردان نیز خواهد کاست. آنچنان که  همراهی 
و همفکــرِی زنــان در امور خانــواده  می تواند به  رفع 
مشکالت و آرامش خانواده  کمک کند، بهره  جستن از 
توانایی های آنان در سطح جامعه  نیز نتیجه ای مشابه  
به  دنبال خواهد داشت. هستند بسیاری از سرپرستان 



خانواده هایی  که از افزایش ســطح آگاهی زنان واهمه 
دارنــد و به  بهانه هایی، از شــرکت آنان در اجتماعات 
ممانعــت می ورزند؛ لزوماً اعتقاد این دســت از مردان 
شــامل همــۀ زنان و دختــران در جامعه نمی شــود 
بدین منظور که  این دست افراد مانعی نمی بینند سایر 
زنان و دختــران در جامعه  ایفای نقــش کنند، اما با 
ایفــای نقش اعضای خانوادۀ خود مخالفت می ورزند و 
حتی از قوانین اعمال شــده  از جانب حاکمیت نیز در 
راستای محدود شدن زنان استقبال می کنند در حالی 
 که  با شــرکت  دادن زنان، این قشر که  نصف جامعه  را 
تشکیل می دهند، نیم دیگر نیروی انسانی آزاد خواهد 
شــد و نقِش مفید و مؤثری ایفا خواهند کرد. همزمان 
از مصرف کننده  به  تولید کننده  تبدیل خواهند گشت 
و بجز پیشــرفت فرهنگی و اجتماعی، جامعه  از لحاظ 
اقتصادی نیــز ترقی خواهد کرد. کشــورهای مترقی 
غربی، مدیون شــرکت زنان در تولید )بویژه از جنگ 

جهانی دوم به این سو( هستند.
هرگاه  پس از دگرگونی های سیاســی در جامعه ، 
نقش زنان کمرنگتر گشــته ، آن جامعه از بســیاری 
لحاظ همچون فرهنگی، هنری، شعور سیاسی و علم 
تنزل کرده اســت. نمونۀ بارز آنرا پــس از روی کار 
آمدن حاکمیت اسالمی در ایران در چهار دهه پیش 
مشــاهده  کردیم که  بواسطۀ تطبیق ایدئولوژی، زنان 
)لزوماً بطور نسبی( از ایفای نقش در جامعه  بازماندند 
و بجای اینکه  نقش آنان پررنگتر شود، تا حد زیادی 
ایفای نقش را از آنان ســلب کرده  و به حاشیه رانده 
شــدند. البته  این به  معنی تأیید سیاســت های رژیم 
پیشین در ایران نیست اما زنان تا حدی از زمینه هایی 
همچــون هنر از آزادی نســبی برخــوردار بودند اما 
همچنان در خفقان سیاسی بسر می بردند. اگرچه  این 
به  تنهایی نمی تواند تنها عامل فروپاشی دستاوردهای 
اجتماعی یا ملّی باشد اما نقش ویژه ای در این زمینه  
خواهد داشت. تغییرات در بافت سیاسی کشور عراق 
پس از روی کار آمدن دولت جدید در سال ٢٠٠٥ و 
در ترکیه  پس از قدرت گیری رجب طیب اردوغان نیز 

وضعیت های مشابهی به  خود گرفته اند.
از طرفــی، قوانیــن در ایران به گونــه ای وضع 
شــده اند که  به منظور تحقیر زن در راستای ممانعت 

از مســئولیت پذیری، بــه  زن همچون جنس ضعیف 
نگریسته  و در بسیاری از امور محدود شده اند؛ بعنوان 
مثال طبق اصل ١١٥ قانون اساســی ایران که تبیین 
می کند »رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و 
سیاسی باشد«، زنان در ایران نمی توانند برای پُست 
ریاست جمهوری کاندید شوند کما این که در برخی 
کشورهای پیشــرفته باالترین مقام ها در اختیار زنان 
است در این میان می توان به  آنگالمرکل صدر اعظم 
آلمان اشــاره  داشت که  ریاســت یکی از قدرت های 
برتــر اقتصادی، نظامی در اتحادیۀ اروپا و جهان را بر 
عهده دارد و به نوعی وی قدرتمندترین زن جهان نیز 
می باشد. هرچند قوانین ایران بطور ضمنی و ظاهری 
از حقــوق زنان در کنار مردان حمایت می کند اما در 
قوانین موضوعه، حمایت مراجع قضایی را مشروط بر 
رضایت شــوهر دانسته و استقالل را تا حدی از زنان 

سلب کرده است.
اصل ٢١ قانون اساسی ایران نکاتی را در حمایت 
از زنان در بر داشــته و دولت را بــه حمایت از آنان 
موظف کرده است اما همچنان اجرای این اصول را بر 
موازین اســالمی و شایسته بودن زن مشروط دانسته 
است. طبق مواد ١١١٧ قانون مدنی ایران و ١٨ قانون 
حمایــت از خانواده، مرد می توانــد زن را از حرفه  یا 
صنعتــی که  منافی مصالح خانــواده  یا حیثّیت خود 
باشــد منع کند و در اصالحیه ای، این اختیار به  زنان 
نیز داده  شــد اما اینچنین آنرا مشــروط بر این نکته 
دانســته: »چنانچه اخاللی در امر معیشــت خانواده 
ایجاد نشــود« که با توجه به عــرِف حاکم بر زندگی 
اکثریت جامعۀ ایــران، مردان تنها شــاغل خانواده 
هســتند و در صورتیکه زن از مرد به دلیل اشــتغال 
در حرفه ای که  با حیثّیت خانواده  منافی دارد، شاکی 
باشد، دادگاه  به  نفع مرد رأی صادر خواهد کرد چراکه 
دادگاه تشخیص خواهد داد با بیکار شدن مرد، در امر 
معیشت خانواده اخالل ایجاد خواهد شد، هرچند که 

شغل مرد منافی مصالح یا حیثّیت خانواده  باشد.
طبق بند ٣ مــادۀ ١٨ قانون گذرنامه، زنان تنها 
با اجازۀ کتبی شوهران و در مواردی استثناء با اجازۀ 
دادســتان می توانند به  خارج از کشور مسافرت کنند 
و طبــق مادۀ ١٩ همان قانون، مــرد می تواند زن را 
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ممنوع الخروج کند. در مبحــث طالق، قانون گذاران 
به نحوی مفاد قانــون را تدوین کرده انــد که  تقریباً 
اختیارات تام این موضوع نیز در دستان مرد گذاشته 
به  همین دلیل زنانی که  از طریق قانون نمی توانند از 
شوهر خود جدا شوند، گریبانگیر فشارهای اجتماعی، 
افسردگی شده  که  در بسیاری از موارد که  تمام درها 
را بروی خود بســته می بینند، اقدام به  خودکشی یا 
خودسوزی می کنند و یا اینکه چاره ای نمی بینند جز 
کنــار آمدن با زندگی ای کــه  تمایلی برای ماندن در 

آن ندارند.
حتی در مواردی  کــه  طبق یکی از اصول قانون 
اساسی، قانون مدنی یا قانون حمایت از خانواده  مرد 
محکوم شــناخته  شود و به نفع زن رأی صادر گردد، 
احتمال می رود زن به  ســبب عــدم حمایت خانوادۀ 
پدری یا حفــظ آبرو به  همان زندگی پر از آشــوب 
برگردد که  از آن به  دادگاه  پناه  برده  است. همچنین 
طبــق ذهنّیت مردســاالرانه ای که  بر دســتگاه های 
دولتی سایه  انداخته  و در کنار آن قوانینی که  با اسالم 
منطبق گشــته ، ترازوی عرف و رویّۀ قضایی به زیان 
زنان سبکی می کند؛ قضات در مراجع قضایی کشور 
بر این مبنا رأی صادر می کنند که  خود نوعی از نقض 
حقوق زنان اســت، آنهم توسط بزرگترین تشکیالت 

قضایی که می بایست مرجع دادخواهی باشد.
ســن قانونِی ازدواج در ایران برای دختران ١٣ 
و برای پســران ١٥ سال اســت که  بنا به  شرایط آب  
و هوایی، اجتماعی و محیطی، رســیدِن شخصی در 
این ســن به  حد بلوغ جسمی و رشد )توانایی و درک 
تصرف در اموال خود( تقریباً غیر ممکن اســت و در 
این سن شخص غالباً تابع خانواده  و طبق احساسات 
تصمیم گیری می کند لذا این ســن قادر به  تشخیص 
مصلحــت خود نخواهد بــود تــا بزرگترین تصمیم 
زندگی اش را گرفتــه  و ازدواج کند. از طرفی مطابق 
با ماده  واحدۀ مصوب ســال ١٣١٣ که تاکنون با آن 
کار می شــود، اشخاص زیر ١٨ ســال تمام شمسی 
نمی توانند در دفاتر ثبت اســناد رســمی نسبت به  
معامالت و عقود اقدام به  امضای اســناد رسمی کنند 

به  استثنای نکاح و طالق.
بنابراین طبق مــواد فوق، قانون گذاران در ایران 

مانعــی بــرای اقدام بــه  ازدواج دختری ١٣ ســاله  
نمی بینند که  زندگی و سرنوشــت وی را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد و دختری با این ســن کم اجازه  دارد 
عقــد نکاح خود را به  امضاء برســاند اما همان دختر 
اجازه  ندارد قبل از رســیدن به  ســن ١٨سالگی در 
رابطه  بــا انتقال یک مال کم ارزش )حتی دویســت 
هزارتومانــی(، در دفاتر ثبت اســناد یا ادارات دولتی 
اوراقی به  امضاء برساند و بایستی ولی یا قّیم بجایش 
امضــاء کنند. این دســت از قوانینی که  نقض حقوق 
زنان و دختران را در پی داشته  در مفاد قانونی ایران 
بارها تکرار شــده  نیاز به  دگرگونی ای بنیادی دارد تا 

زنان از این بیشتر مورد ظلم واقع نشوند.
اگر زنان احساس می کنند جامه ای که  برایشان 
دوخته  شده  مناسب نیســت و نقش آنان در جامعه  
نادیــده  گرفته  می شــود، محکومند بــه  تالش برای 
دریــدن و ســربرآوردن از آن و می توانند با حضور و 
ایفای نقش پُررنگ در مراکز تصمیم گیری نقش مؤثر 
داشته باشــند. آن دســته  از زنان که وابستۀ برخی 
تعلّقات )زیور آالت، پارچه ، ُمدگرایی و تجّمل گرایی( 
هستند، شایسته  است این وابستگی ها را که  تنها در 
جوامع توسعه  نیافته  مخاطب دارد کنار گذاشته و از 
آن جامعۀ زنانۀ جزیره مانند که  برای خود ساخته اند 
بیرون بیایند، منطقه ای و جهانی تر فکر کنند. بسیاری 
از زنان ُکرد )به تبع فرهنگ ســو گرفته اجتماعی و 
هنجارهای تحمیل شده (، اسیر چنین ناهنجاری هایی 
شــده اند که  آنان را از تفکر باز می دارد. مفهوم واقعی 
زن در جامعــه  و بویژه  میان زنــان، تغییر پیدا کرده  
و از آن موجــودی ضعیــف و مصرف گرا ســاخته اند 
اما بایســتی یک تعریف جدید را با توجه  به  شرایط 

فرهنگی و سیاسی جامعه  تراشید.
هیچ دگرگونــی ای فرهنگی یا سیاســی بدون 
نقــش زنان میّســر نیســت و در صورتیکــه زنان و 
مردان دوشادوش یکدیگر مســئولیت ها را به  دوش 
بکشند، جامعه را منقلب کرده  و به  الگویی برای سایر 
مردمان منطقه  و جهان تبدیل شــوند همانند آنچه  
که  مشاهده  کردیم زنان و مردان ُکرد روژاوا در کنار 
یکدیگر بزرگترین گروه  تروریســتی منطقه  را از پای 

در آورند.


