سازمانهای غیررسمی زنان مالزی و ترویج ارزشهای فرهنگی ایران
مربی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات (نویسنده مسئول)
حاکم قاسمی

2

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)

چكيده

تاريخ دريافت1397/01/17 :

تاريخ پذيرش1397/03/26 :

واژههـای کلیدی :سـازمانهای غیررسـمی و مردمنهـاد ،مالزي ،جامعه زنـان ،همکاری فرهنگـی ،ارزشهای
فرهنگـی و جمهوري اسلامي ايران.
1. salehi@ ricac.ac.ir
2.ghasemi20@yahoo.com

فصلنامه علمی -پژوهشی

89
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مجاری غیردولتی مردمنهاد و شیوههای فرهنگی یکی از راههای ارتباط با ملتها و دستیابی به اهداف فرهنگی
و منافع ملی است .سازمانهای فرهنگی غیردولتی زنان مالزی یکی از این مجاری غیررسمی است .در مالزي
سازمانهاي غيردولتی بسياري براي حمايت از پيشرفت زنان ،بنيان خانواده و به وجود آوردن فرصتهاي شغلي
و فرهنگي فعاليت ميکنند .تأسيس اين مراکز ،رشد مثبت فرهنگي و غناي توسعه ملي در حوزه فرهنگ مالزی را
بهویژه در حوزه زنان به دنبال داشته است .بنابراین شناسايي سازمانهای فرهنگی مالزی بهلحاظ بافت فرهنگي قوي
و محل حضور اديان و آيينهاي مختلف ،زمینه و فرصتی براي همکاری و ترویج ارزشهای فرهنگی است .هدف
این نوشتار ،بررسی سازمانهای غیررسمی زنان مالزی و شناسایی فرصتهایی است که برای ترویج ارزشهای
فرهنگی ایران در مالزی وجود دارد .از اینرو ،تالش میکند به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان با استفاده
از این فرصتها به ترویج ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی پرداخت؟
براساس نظریه سازهانگاری ،ترویج ارزشهای فرهنگی مشترک ،سبب شکلدهی و تقویت هویت مشترک و به
تبع آن کنشهای همسو میشود .بنابراین ،دستهبندی نهادهای غیررسمی زنان مالزی و ترویج ارزشهای متناسب
با محور فعالیتهای آنها ،تمرکز بر ارزشها و باورهای مشترک ،و برنامهریزی بر مبنای فعالیتهای عمده و
اصلی این نهادها(مانند دفاع از حقوق زنان ،استبدادستیزی ،تامین آزادیهای قانونی ،عدالت اجتماعی) ،استفاده از
ویژگیهای بنیادین این نهادهای غیررسمی(مانند ساختار مردمی ،دسترسی آسان و نداشتن قید و بندهای معمول
سازمانهای دولتی) نقش موثری در ایجاد و تقویت نگرشهای مشترک نسبت به مسایل و ارزشهای فرهنگی و
اجتماعی دارد .نگرشهای مشابه نیز عملکردهای هماهنگ و در نتیجه ترویج ارزشهای فرهنگی را به همراه دارد.
اين نوشتار به روش تحلیلی -توصیفی ،با معرفی برخی از سازمانهای غیردولتی زنان در مالزي و بیان فعالیتهای
آنها ،میکوشد زمینهها و فرصتهای موجود در عرصه فعالیت این سازمانها را برای ترویج ازرشهای فرهنگی
جمهوری اسالمی ايران بررسی و معرفی نماید.
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مقدمه

نيروي عظيم زنان عالوه براينکه بهعنوان نقش همسري و مادري بر جامعه تاثير بسزايي
دارند با انجام فعاليتها و تعامالت اجتماعي و فرهنگي نيز نقش موثري در جامعه ميتوانند

داشته باشند .بهگونهاي که استفاده از ظرفيتهاي آنان در سطوح مختلف فرهنگي ،اجتماعي،
به عنوان حامالن فرهنگ و دانش و هم در جايگاه افراد متخصص و فرهيختگان جامعه

ميتوانند نقشآفرين باشند.

مسائل زنان نیز بهعنوان نیمی از جمعیت جوامع و بهعنوان بخش تاثیرگذار بر جوامع که

برای حضور موثر در جامعه تالش میکنند ،مورد توجه ویژه قرار دارد؛ زیرا همه تالش دارند
بهگونهای بر حوزه زنان تاثیر بگذارند تا از این راه به تاثیرات مورد نظر در جوامع دست یابند.
مهمترین تالش در این مسیر ،ترویج ارزشهای مورد نظر در جامعه زنان است .براین اساس،
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سازمانهای مردمنهاد متعددی در حوزه زنان فعال شده است؛ این سازمانها نیز بر مبنای
ارزشهایی که بدان پایبند هستند عمل میکنند .اما بسیاری از تالشهایی که در سراسر جهان

برای تاثیرگذاری بر جامعه زنان و تاثیرگذاری بر جوامع صورت میگیرد ،سعی برای حضور

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

در عرصه فعالیت این سازمانها و تاثیرگذاری بر آنهاست و بهویژه تالش میکنند ارزشهای
خود را از مجرای این سازمانها در جامعه زنان و جامعه ترویج کنند .جمهوری اسالمی نیز

باید در این مسیر تالش کند و از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد زنان کشورهای دیگر
برای ترویج ارزشهای خود بهرهبرداری نماید .کشور مالزی تالشهای گستردهای براي حل

مسايل و مشکالت فرهنگي و اجتماعي زنان در قالب سازمانهاي خودجوش و مردمنهاد
انجام داده است و در این راه سازمانهای متعددی تاسیس و فعال شدهاند .این سازمانها

تاثير بسزايي در ظرفيتسازي فرهنگي و اجتماعي براي زنان اين کشور داشته است .عالوه
براین ،مالزی با توجه ریشههای تاریخی و فرهنگ و تمدن اسالمی و تأثيرگذار ،با جمهوری
اسالمی مشترکات و همسویی فراوانی دارد .بنابراین ،عوامل و زمینههای الزم برای همکاری

و بهرهبرداری جمهوری اسالمی از سازمانهای فرهنگی مردمنهاد زنان مالزی برای ترویج
ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی در مالزی فراهم است .البته دستیابی به این امر نیازمند
شناسايی ظرفيتها و توانمنديهای این سازمانهاست.
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اقتصادي و پيشرفت جامعه رابطه مثبت و تنگاتنگي وجود دارد؛ زيرا زنان هم در بستر خانواده

اين مقاله تالش میکند به اين پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان با استفاده از

فرصتها و ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد زنان مالزی به ترویج ارزشهای فرهنگی
جمهوری اسالمی پرداخت؟

در پاسخ به این پرسش میتوان گفت با توجه به مشترکات فرهنگی و با توجه به

این جهت اقدام کرد .از اینرو ،این مقاله میکوشد ضمن معرفی سازمانهای مردمنهاد زنان

در مالزی و شناسایی ظرفیتهای این سازمانها ،راهکارهای استفاده از اين ظرفيتها برای
ترویج ارزشهای فرهنگی و دستیابی به اهداف فرهنگی جمهوری اسالمی را ارائه نماید .در
اين چارچوب ،ابتدا سازمانهای فرهنگی غیررسمی زنان مالزی معرفی میشود و در ادامه،
ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی با استناد به قانون اساسی مطرح و سپس متناسب با

حوزه فعالیت سازمانها و نسبت آنها با ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران راهکارهای
پیشنهادی ارائه میگردد.
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 .1تعریف مفاهیم

فرهنگی جمهوری اسالمی و جامعه زنان مالزی.

سازمانهای مردمنهاد :واژه سازمان مردمنهاد( 1سمن یا ان .جی .اوها) در سطح بینالمللی

برای نخستین بار در قطعنامه شورای اجتماعی -اقتصادی سازمان ملل متحد در فوریه 1950

بهعنوان هر نوع سازمان بینالمللی که با موافقت دولتی ایجاد نشده باشد بهکار گرفته شد.
این تعریف بیانگر آن است که سازمانهای یادشده جنبه بینالمللی نیز دارند .از نظر بانک

جهانی«سازمانهای مردمنهاد» بخشی از سازمانهای غیردولتی هستند که بهصورت داوطلبانه
و مردمی از توسعه بینالمللی پشتیبانی میکنند؛ آنها گروههای مردمی هستند که در سطح
منطقهای یا ملی ساماندهی شدهاند .همچنین انجمنهای خیریه که بودجه خصوصی را

برای توسعه ،توزیع غذا و خدمات مشاورهای خانوادگی هزینه میکنند ،تعاونیهای مستقل،
انجمنهای اجتماعی ،مذهبی ،خدماتی و گروههای زنان نیز شامل سازمانهای مردمنهاد
1. Non-Governmental Organization(NGO).
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سه مفهوم از مفاهیم اساسی در این مطالعه عبارتنداز :سازمانهای مردمنهاد ،ارزشهای
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ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد زنان در مالزی ،میتوان با همکاری با این سازمانها در

میشوند .بانك جهاني ،سازمانهای مردمنهاد را اینگونه تعریف کرده است« :سازمان مردمنهاد،

تشکل یا سازمانی از گروههای داوطلب مردمی است که غیردولتی ،غیرانتفاعی بوده و هدف
آن رفع نیاز کل جامعه یا گروههایی از جامعه میباشد .البته سازمانمرمنهاد ویژگیهای دیگری

همچون شفافیت در نوع فعالیت ،دسترسی آسان به حسابها و منابع مالی و عضوپذیری باز
بهطور کلی سازمانهای مردمنهاد در راستای توانمند کردن گروههای محروم از نظر

اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی فعالیت میکنند .این سازمانها با ایجاد شور و شوق در مردم و

دعوت آنها به مشارکت در انجام امور مختلف ،میتوانند جریانهای مثبت و تاثیرگذاری را در

بین شهروندان ایجاد کنند؛ جریانهایی که سبب اصالح نگاه آنها به جمهوری اسالمی ایران
و برطرف کردن بدبینیها و بهبود روابط شود و برای اهداف و ارزشهای فرهنگی کشور

موثر خواهد بود.
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ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران :واژه ارزش در زبان فارسی دارای معنای

مختلفی مانند قدر ،مرتبه ،استحقاق ،لیاقت ،شایستگی ،زیبندگی ،برازندگی ،قابلیت و..
است(فرهنگ معین).

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

ارزشها ،اعتقادات یک فرد ،گروه یا جامعه درباره رفتار ،اعمال و تفکرات است؛

بهگونهای که اعمال پسندیده را از اعمال ناپسند مجزا میسازد .ارزشها ،جنبههایی از زندگی

انسانهاست که داوری درباره خوب و بد را فراهم میکند(شایانمهر .)52 :1377 ،ارزشهای
اجتماعی مقیاسهایی هستند که از طرف یک جامعه بهعنوان مالک ارزیابی افکار ،هدفها

و کنشهای افراد و گروهها پذیرفته شدهاند و اساس پذیرش و رد پاداشها و کیفرها هستند.

بنابراین ،آنچه در عرصه فرهنگ از نظر عامه مردم جامعه ارزش و مطلوبیت دارد و مردم آن را

در زندگی خود بهکار میبندند و یا میکوشند تحقق بخشند ،ارزش فرهنگی شناخته میشود.
با این تعریف ارزشهای جمهوری اسالمی شامل مجموعه ارزشهایی است که در چارچوب
نظام جمهوری اسالمی و در سطح ایران مطلوبیت دارد و نظام سیاسی نه تنها در راستای حفظ

و گسترش آنها در سطح ملی تالش میکند ،بلکه میکوشد تا آنها را در سطح بینالمللی و
در بین سایر ملتها نیز ترویج کند .این مجموعه ارزشها بهصورت مدون در قانون اساسی

جمهوری اسالمی بازتاب داده شده است(قاسمی .)23 :1393 ،بنابراین در این پژوهش ،با مبنا
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را دارا میباشد»(آجرلو و منصوریان.)12-13 :1394 ،

قرار دادن قانون اساسی تالش میشود ،این ارزشها معرفی شوند.
جامعه زنان مالزی

بهطور تقریبی نیمی از جمعیت مالزی را زنان تشکیل میدهند که بیشتر آنها از نژاد ماالیی
میشوند و بقیه آنها از سایر ادیان بودایی ،مسیحی ،ادیان سنتی چینی و ...پیروی میکنند

(.)Mhd Khalili, and Esa and Miskiman ,2012

منظور از جامعه زنان مالزی ،جمعیت زنان با نژادها ،اقوام و ادیان گوناگون است که در

جایگاههای مختلف اجتماعی ،خانوادگی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و ...فعالیت دارند.
 .2چارچوب نظري

نظریه سازهانگاری در دهة  1970ابتدا در جامعهشناسی توسط پيتر برگر و توماس الكمن

مطرح شد و از اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990به یکی از مهمترین تئوریهای روابط
بینالملل تبدیل شد .بنابراین ،این نظريه در روابط بينالملل ريشه در مسأله جامعهشناختي

نظریه سازهانگاری ،نظریهای است که به هویت و عوامل هنجاری و فرهنگی توجه ویژهای
دارد و تالش میکند رفتار کشورها را در عرصه سیاست خارجی تبیین کند(مشیرزاده و
مسعودی .)253 :1388،ب ه بیان دیگر ،سازهانگاری با تاکید بر نقش و اهمیت ابعاد غیرمادی
زندگی اجتماعی ،نقش زبان ،قواعد ،هنجارها ،رژیمها ،عرفیات و فرهنگ را در تکوین روابط

بینالملل مورد توجه قرار میدهد(شفیعی و رضایی .)63 :1391،سازهانگاری به تحوالت و
پویایی داخلی و بینالمللی نیز توجه میکند.

سازهانگاران با طرح مسئله ایدهها و به دنبال آن هنجارها و هویت به این نتیجه میرسند که

رفتار دولت تابع آنچه که فکر میکند و مناسب تشخیص میدهد ،میباشد و نه آنچه قدرت
انجام آن را دارند(عبدالهخانی )189 :1383،همچنین این نظریه ،برآن است تفسیری از سیاست

هویت به دست دهد و راهی برای شناخت این مسئله ارائه کند که چگونه فرهنگ ،تاریخ،
هنجار ،رویهها و ارزشهای مشترک و سایر همبستگیهای بیناذهنی یک به یک در تفسیر

93
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دارد و تالشي عميق در حوزه فرانظري(هستيشناسي و معرفتشناسي) بهشمار میرود.
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و بقیه از نژادهای هندی و چینی هستند .زنان مالزی نیمی از مسلمانان این کشور را شامل

سیاست جهان نقش دارند(هوپف.)475 :1385،

سازهانگاران و لیبرالها در تاکید بر هنجارها اشتراک نظر دارند؛ اما تفاوت برجسته آنها

در این است که لیبرالها بر جنبه تنظیمی هنجارها تاکید دارند ولی سازهانگاران عالوه بر

جنبه تنظیمی ،به جنبه تکوینی آنها نیز توجه میکنند و بر این باورند که هنجارها در پی
سازهانگاری اجتماعی بر نقش ساختارهای معرفتی و معنوی تاکید شده و آنها را تا سطح

یک متغیر مستقل برای تبیین رفتار خارجی دولتها باال میبرد(کرمی )160 :1383،در حالیکه

لیبرالها به هویت و انگارهها بهعنوان متغیر حداقل وابسته و حداکثر واسطهای مینگرند که
بیشتر در خدمت ارزشهای مادی است(پوراحمدی و موسوینیا.)41 :1385 ،

اندیشمندان نظریه سازهانگاری برساخت اجتماعی واقعیت ،شکلگیری و معنا یافتن همه

کنشهای انسانی در فضایی اجتماعی تاکید دارند .مهمترین ویژگی متمایز سازهانگاری در قلمرو
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هستیشناختی است .سازهانگاری سیاست بینالملل را براساس یک هستیشناختی رابطهای
میبیند و به عوامل فکری مانند فرهنگ ،هنجارها و انگارهها بها میدهد (مشیرزاده.)324:1384،
بهطور کلی ،برای سازهانگاران تمام پدیدههای اجتماعی از جمله گرایشهای سیاست

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

خارجی ،بهصورت اجتماعی برساخته میشوند و این شامل تصمیمهای دو کشور درباره

طرف مقابل و وضعیت روابط دو کشور نیز میشود؛ بدینمعنا که تصمیمها و جهتگیریهای
موجود در هرکشور با اندیشهها و برداشتهای جاری در آن جوامع مرتبط است و ناهمخوانی

میان سیاستهای دو کشور به نوعی با ارزشهای برساخته شده در درون آن جامعه نیز
ارتباط پیدا میکند(سلیمی .)94 :1388 ،برای سازهانگاران سازههای تمدنی ،عوامل فرهنگی

و هویتهای دولتی با اینکه چگونه به منافع دولتها شکل میدهند مهماند .این عوامل
نوعی جهانبینی ایجاد کرده و بر الگوهای تعامل بینالمللی اثر میگذارند .برای مثال هر چه
احساس بیگانگی دولتها نسبت به هم کمتر باشد ،بیشتر به سمت رویههای امنیت جمعی
اشتیاق نشان میدهند و در نتیجه همکاری میان آنها تقویت میشود و برعکس ،هر چه از

هم احساس دوری بیشتری داشته باشند ،روابطشان مبتنی بر خودمحوری بیشتری خواهد

بود(مشیرزاده 333 :1384،و )332از اینرو ،عوامل فرهنگی و ارزشی بهعنوان بخش مهمی
از تعامالت میان کنشگران از یک سو میتواند با ایجاد هویتها و نقشهای غیرخصمانه و
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فرایندهایی مانند تعامالت پدید میآیند(شفیعی و زمانیان )127 :1390،عالوه براین ،در نگرش

دوستانه منجر به صلح و گسترش همکاریها بین کنشگران در عرصه بینالملل شود.

در این پژوهش با اتکا به نظریه سازهانگاری ،سازمانهای غیررسمی زنان در مالزی برای

ترویج ارزشهای فرهنگی جمهوري اسالمي ايران معرفي و تبيين ميشود؛ بدینصورت که بر
مبنای نظریه سازهانگاری ،اگر از طریق ترویج ارزشها هویتی مشترکی شکل بگیرد یا تقویت
تاثیرگذار خواهد بود و در نتیجه سبب شکلدهی نگرشهای مشابه و مشترک میشود .به تبع
آن کنشها و رفتاری هماهنگ و همسو نیز جریان پیدا میکند .بنابراین با ترویج ارزشها از

طریق سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه زنان ،میتوان بر هویتهای اجتماعی آنها تاثیر

گذاشت و آنان را به سمت نگرشها ،تصمیمگیریها و کنشهای مشترک و همسو سوق داد.
 .3روش پژوهش

در این نوشتار ،با بهرهگیری از روش توصیفی -تحلیلی ،ضمن توصیف سازمانهای فرهنگی
غیردولتی زنان مالزی و معرفی فعالیتهای آنها ،به تحلیل ارتباط بین عملکرد این سازمانها

و ترویج ارزشهای فرهنگی پرداخته میشود؛ بدینصورت که با توجه به حوزه فعالیت
ارزشهای قابل ترویج از طریق این سازمانها مشخص شده است .در نهایت ،راهکارهایی

برای استفاده از ظرفیتهای این سازمانها ارائه میشود.
 .4مالزی و جامعه زنان مالزی

بافت فرهنگي کشور مالزي به لحاظ تنوع قومي ،نژادي و ديني ،نگرش اسالمي ،ارزشهاي

ملي و وطنخواهانه ،پيشينه تمدني قوي ،ويژگيهاي آسيايي بودن ،توجه به منطقهگرايي،
زيرساختهاي ملي ،بومي ،مذهبي و آداب و رسومهاي قومي و اجتماعي متنوع ،موجب تمايز

و جايگاه خاص آنها در بين كشورهاي جنوب شرق آسيا شده است .بهتبع جايگاه و ظرفيتهاي
فرهنگي و اجتماعي زنان اين کشورها نيز از اين بافت فرهنگي متنوع ،متاثر است .زنان اين کشور
از لحاظ فرهنگي سنتگرا و متمايل به حفظ ارزشهاي فرهنگي ،ديني و اجتماعي هستند .آنها در
ارتباط با افرادي با فرهنگ خودي و يا مشابه بسيار خونگرم و مهماننواز هستند .خوشخلقی،
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فصلنامه علمی -پژوهشی

Downloaded from priw.ir at 2:32 +0330 on Monday November 19th 2018

شود ،ذهنیت مشترکی نسبت به مسائل اجتماعی ایجاد میشود که بر نوع نگرش به مسائل

طرفدار صلح ،صبوری ،سادگی و بيآاليشی ،نظم بسيار ،ميهندوستی ،خانوادهگرايي و احترام
به سالمندان ،شادزيستي ،مثبتگرايي ،اميد به زندگي و روحيه آرام و مسالمتجويي از ديگر

مشخصات زنان جامعه مالزی؛ بهويژه نژاد مااليي است(فالحزاده.)21 :1383 ،

بر اساس قانون اساسي مالزي ،اسالم دين رسمي کشور است اما آزادي مذهب نيز وجود

مالزي است .بهطور تقريبی همه ماالييهاي مالزي که بيشترين جمعيت اين کشور را تشکيل

ميدهند ،مسلمان و پيرو مذهب شافعي و اقليتي شيعه هستند(فالحزاده.)33 :1383،

سياست کلي دولت مالزي در زمينه مسايل فرهنگي از جمله باورهاي ديني مسلمان مبتني

بر اين پيش فرض است که اسالم ديني اعتدالگرا و همساز با روح مردمساالري است .زنان
مسلمان مااليي نيز با برداشتهاي افراطي از اسالم مخالفند و شيوههاي مبتني بر تندروي

برخي از جريانهاي اسالمي را با اصول دموکراتيک حاکم بر اسالم مغاير ميدانند .آنان
فصلنامه علمی -پژوهشی
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معتقدند اسالم هیچگونه بیعدالتی و بدرفتاری را در قبال زنان جایز نمیشمارد .زنان مسلمان

مالزی نقش مهمی در حفظ ارزشها و سنتهای فرهنگی دارند و برای حفظ هویت جامعه
زنان مالزی تالش میکنند (.)Alamgir,2014:873

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

مسلمانان مااليي از جمله زنان هويت ملي خود را به نوعي هويت ديني خود نيز ميدانند.

شايد اين تطابق ،مهمترين عامل پايداري آنها بر اعتقادات ديني باشد(ناصريداوودي.)5 :1389 ،
حجاب و پوشش اسالمی با فرهنگ مسلمانان اين کشور عجين شده و بهعنوان سمبل زنان و

دختران مسلمان در تمام مظاهر فرهنگي و اجتماعي جوامع آنها تجلي يافته است .زنان مااليي
از لباسهاي گشاد و با پوشش کامل و همچنين روسري و شال بلند که تا پايين زانو ميرسد،
استفاده ميکنند .با وجود اينکه رعايت حجاب در مالزي آزاد است اما بيشتر زنان مسلمان مالزي

آگاهانه و با تمايل دروني حجاب را انتخاب ميکنند و گرايش قابل مالحظهاي در بين زنان براي
پوشش وجود دارد .بنابراين ،هيچ الزام و فشاري از سوي دولت و يا خانواده براي حجاب زنان

وجود ندارد .نوع حجاب دختران جوان مالزي نسبت به زنان سنتي تفاوت کرده است آنها از مد
روز براي پوشش استفاده ميکنند .گرايش به استفاده از پارچه هاي باتيک و ابريشم محلي ،الگوها

و رنگ هاي متنوع و شاد در بين زنان مالزي رايج است (.)Hochel,2013:41-44

خانواده در مالزي داراي اهميت بسياري است و زنان مسلمان مالزي با مديريت داخلي
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دارد و استقرار مکانهاي مختلفي مانند :کليسا ،معابد و مساجد بيانگر وجود اديان مختلف در

خانه و رسيدگي به همسر ،توجه به آموزش و پرورش فرزندان و ارزشها و رفتارهاي ديني
در خانه ،حمايت از والدين سالمند و همچنين كار در بيرون از خانه و ادارة امور مالي خانواده،

نقش محوري و برجستهاي در مديريت خانواده دارند .بنابراين بیشتر زنان مسلمان مالزي
عالوه بر مديريت خانه ،در اجتماع نيز حضور دارند و منزوي نیستند .در مالزي نابرابري در

حذف شده است(کواليي و حافظيان.)49-50 :1385 ،

در سالهاي اخير با شکلگيري زيرساختهاي مناسب آموزشي و پيشرفتهاي علمي

و صنعتي ،بيش از  65درصد دانشجويان مااليي دختر هستند و بيش از نيمي از ظرفيت

دانشگاهها به ويژه در رشتههاي علمي و پزشكي به زنان اختصاص يافته است .گزارش جهاني
برنامه توسعه سازمان ملل در سال  2013نيز ميزان زنان تحصيل کرده مالزي در مقطع متوسطه
و باالتر را  66درصد اعالم کرده است(.)Human Development Index:2013

باال رفتن جايگاه زنان مالزي و دسترسي به فرصتهاي برابر تحصيلي در سالهای اخير

ناشي از توجه ويژه اين کشور به مسائل زنان است؛ بهگونهاي که توجه به وضعيت آنها در
عرصههاي گوناگون از جمله ظرفيتهاي آموزشي ،توانمندسازی آنان و مشارکت بيشتر در

و دهم( )2011-2015توسعه اين کشور و دستيابي به اهداف ديدگاه  2020ماهاتير محمد
است .بنابراین ،مالزی در فرايند توسعهيافتگي از ظرفيتهاي زنان به خوبي بهرهبرداري كرده و

زنان توانستند زمينه موفقيتهاي بيشتري برای توسعه ،جذب بازار و سرمايهها و حرکتهاي
اساسي بهمنظور همگرايي منطقهاي براي کشورشان فراهم کنند .از سوي ديگر تالش زنان در
اقتصاد کشورشان ،به باالرفتن موقعيت مالي و تنوع درآمد خانوادهها منجر شده است.

با توجه به اينکه مغز اقتصادي مالزي دست چينيهاست ،حضور زنان چينيتبار در مالزي،

بيشتر در شغلهاي تجاري و اقتصادي ديده ميشود .مشاغل خانوادگي چيني نيز بسيار زياد
است؛ بهگونهايکه يک مغازه و يا کمپانيها را همه اعضاي خانواده مانند پدربزرگ ،پدر و

نوهها(چند نسل) اداره ميکنند .از اينرو ،ارتباط و همبستگی خانوادگيشان با بزرگترها بيشتر
است .شغلهاي سياسي و اجتماعي نيز بيشتر براي ماالييهاست .بنابراين براي زنان مااليي،

فرصت فعاليت در اين نوع مشاغل بيشتر فراهم ميشود .شغلهاي کارگري و خدماتي نيز
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فعاليتهاي اقتصادي از اولويتهای اصلي برنامه هشتم( ،)2006-2001نهم()2010-2006
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سوادآموزي نیز کمتر ديده ميشود و تفاوتهاي جنسيتي در تحصيل و امکانات آموزشي

بيشتر دست هنديهاست و اغلب زنان هنديتبار در مالزي به کارهاي خدماتي و دستفروشي

ميپردازند(حاجعليمحمدي.)1394:

بهرغـم مخالفتهايـي کـه در رابطـه با وجـود زنان قاضـي در دادگاههـای قضايي مالزی

وجـود دارد ،امـا زنـان توانسـتهاند در امـور سیاسـی ،حقوقـی و قضـاوت نيـز وارد شـوند.

نميشـود .قضـات زن ایـن کشـور بیشـتر در دادگاههـای خانـواده و پروندههـای ازدواج و

طالق مشـغول بـه کارنـد.)Wan Muhammad,2015:47-49( .

جامعه مالزى يكى از جوامع نمونه اسالمى از نظر تأكيد بر رعايت حقوق زنان است؛ زيرا

دولت مالزى آن را جزو دستورهای اسالم میداند و با تندرویهای مذهبى مخالف است.
براین اساس ،در مالزي سازمانهای غيررسمي بسياري در زمينه امور زنان فعاليت ميکنند؛
بهويژه در ده سال اخير بيش از صدها سازمان غيردولتي در اين کشور براي حمايت از پيشرفت

فصلنامه علمی -پژوهشی
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زنان ،بنيان خانواده و بهوجود آوردن فرصتهاي شغلي و فرهنگي در چارچوب اسالمي يا

غير اسالمي تأسيس شده است .در بخش بعدی ،برخي از اين سازمانها و ظرفیتهای آنها

معرفي ميشود.

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

 .5ظرفيتهاي زنان مالزي در نهادهای غيررسمي

در مالزي به شکلگيري نهادهاي غيررسمي براي توانمندسازي زنان ،حل مسايل و مشکالت
آنان ،حمايت از حقوق آنان ،اهمیت به نهاد خانواده و ..توجه ويژهاي شده است .هدف اصلي

اغلب اين نهادها ،رسيدن به تساوي حقوق زن و مرد و ساختن نسل آينده با آگاهي و کاربري
بيشتر براي آينده اين کشور است .تأسيس چنين مراکز غيردولتي در سطح کشور ،رشد مثبت
فرهنگي و تقویت توسعه ملي در حوزه فرهنگ کشور را به دنبال داشته است .در اين بخش،

به ظرفیتهای برخي از نهادهای غیررسمی زنان مالزی پرداخته ميشود.
 .1-5انجمن فعاليتهاي زنان ()AWAM

1

اين انجمن يک سازمان غيردولتي است که براي ارتقاء سطح زندگي زنان مالزي فعاليت
1. All Women’s Action Society
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البتـه ايـن امر شـامل قضـاوت دربـاره جرمهايي که مجـازات اعدام بـراي آنان وجـود دارد،

ميکند .اين سازمان بر اين باور است که هرگونه خشونت و تجاوز جنسي عليه زنان تهديد

محسوب ميشود و زنان بايد بتوانند به هر نحوي که خود صالح ميدانند ،زندگي خويش
را اداره کنند .از اينرو ،برای توانمندسازي و حمایتهای پزشکي ،حقوقي و اجتماعي زنان

امکانات مورد نیاز را فراهم میکند .از مهمترين اهداف اين انجمن ،ايجاد جامعهاي است
جلوگيري شود .اين انجمن براي رسيدن به اهداف خود ،افراد عالقهمند به حوزههاي تامين
حقوق زنان ،ايجاد تساوي جنسيتي و حمايت از زنان در بحرانها را به يکديگر پيوند داده و

بسيج ميکند.)Mohamad, Ng and beng Hui,2006:170( .

مهمترين ظرفيتهاي اين سازمان براي ارائه خدمات به زنان در قالبهاي مشاوره،

پژوهش و برگزاري نمايشگاهها است.

 .1خدمات مشاوره و اطالعرساني

اين سازمان تسهيالت الزم براي همه زنان صرفنظر از سن ،نژاد ،مذهب ،مکان جغرافيايي

و يا برتري جنسي را فراهم کرده و به دو صورت تلفني و حضوري خدمات مشاورهاي ارائه
ميدهد .در ذيل به نمونهاي از اين اقدامات اشاره ميشود:

 -ارائه مشاوره حقوقي رايگان در حوزههاي خانواده و روابط خويشاوندي ،کار و حقوق

مهاجرت ،خشونت خانگي ،تجاوزهای جنسي ،بهداشت و...

 -فراهم کردن شرايط دريافت کمترین دستمزد درباره زناني که به پرداخت هزينه

شکایتهای حقوقي توانا نيستند؛

 -معرفي مراجعين به شخص و يا نهادهای ديگر در صورتي که قادر به کمک نباشد؛

 -آموزش تخصصي در حوزههاي تحليل جنسيتي ،تجاوزهای جنسي ،خشونت خانوادگي

و خويشاوندي؛

 -همکاري با بيمارستانها ،پليس ،اداره رفاه و ساير موسسات دولتي و همچنين موسسات

آموزشي ،گروههاي اجتماعي و سازمانهاي غيردولتي؛
 .2فعاليتهاي تحقيقاتي

تحقيقات آوام درباره مسايل زنان از جمله خشونت عليه آنان ،آزارهاي جنسي و بازتاب
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 -ارائه خدمات و مشاوره حقوقي به زنان در شرايط بحراني؛

فصلنامه علمی -پژوهشی
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که عدالت اجتماعي در آن رعايت شود و زنان محترم شمرده شده و از خشونت عليه آنان

مشکالت زنان در رسانهها با هدفهایی مانند بهدست آوردن تصوير روشني از وقايع مربوط
به خشونت عليه زنان و تاثير آن در مالزي ،تقويت تحليل مسايل زنان برای ارائه راهکارهاي

بهتر و مرتبط با موضوع و جمعآوري و پردازش اطالعات بهمنظور اشاعه آن در يک قالب
ساده و مفيد انجام ميشود.

انجمن فعاليتهاي زنان ،نيازهاي زنان را به قانونگذاران ارائه کرده و از سياستها و

قوانين تصويب شده حمايت ميکند و در اين موارد به اعمال نفوذ سياسي نيز ميپردازد.
اصالح قوانين مربوط به تجاوزهای جنسي ،وضع قانون خشونت خانگي ،تاسيس مرکز بحران

يک منظوره در همه بيمارستانهاي اصلي دولت ،معرفي قوانين ريشهکنسازي و جلوگيري از
آزارهاي جنسي در محيط کار از جمله اقدامات و موفقيتهاي اين سازمان در اين زمينه است.
 .4برگزاري نمايشگاه و کارگاههاي آموزشي
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اين انجمن در راستاي آموزش همگاني و آگاهسازي مردم براي تغيير برداشتهاي آنها

نسبت به زنان و باالبردن سطح و عمق درک مردم از حقوق زنان ،نمايشگاهها ،سمينارها،

باجههاي اطالعاتي ،کارگاهها و کمپينهاي آموزشي برگزار ميکند.

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

 .5نظارت بر برنامههاي ُمد و لباس اسالمي

اين بنياد بهطور ويژه درباره حجاب فعاليت کرده و بر برنامههاي مد و طراحيهاي لباس

اسالمي براي نوجوانان نظارت ميکند ()Awam Annual Report:2012- 2016
 .2-5خواهران در اسالم ()SIS

1

اين نهاد براي اصالح قوانين و حمايتهاي حقوقي بهتر از زنان مسلمان و با تمرکز بر

آموزش عمومي مسایل خاص به زنان مسلمان مانند چندهمسري و پيامدهاي قوانين ،ايجاد
شده است .اعضاي اين پايگاه ،زنان کارشناس اسالمي هستند که براي ارتقاء حقوق زنان

مسلمان در چارچوب قوانين اسالم و بر اساس اصول مساوات ،عدالت و آزادي برگرفته از
آيات قرآن تالش میکنند .بيشتر فعاليت آنها در حوزه نظري است و ساالنه صدها مقاله توسط

اين کارشناسان در مالزي منتشر ميشود .در حوزه عملي نيز بهوسیله تحقيقهاي ميداني،
1. Sisters in Islam
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 .3اصالح و تصويب قوانين

ساخت فيلمهاي مستند و برگزاري کمپينهاي آموزشي به مبارزه با تحجرگرايي اسالمي

ميپردازند(.)Sisters In Islam Annual Review, 2006: 46-60

خواهران در اسالم بر روحيه انقالبي اسالم ،ديني که در  1400سال پيش به وضعيت

زنان بهبود بخشيد ،تاکيد ميکند .اين سازمان بر اين باور است که اسالم از ظلم به زنان و

فرصت مشارکت کامل در تمام حوزههاي زندگي را بيابند .مشارکت زنان مسلمان بهعنوان
شرکاي کامل و برابر در توسعه اقتصادي و اجتماعي اسالم ،نياز زمان است .اين گروه از

مشارکت فعال زنان در زندگي عمومي دوران حضرت محمد(ص) الهام گرفته است .مجموعه

نامههاي مربوط به صحابه پيامبر اسالم(ص) شامل زندگينامه بيش از  1200صحابه زن است
که در ميان آنها راويان حديث ،قدسيان و صوفيان ،شهيدان ،بردگان آزاد شده و جنگجويان

قهرمان نيز به چشم ميخورند(پيشگاهيفرد.)353 :1384 ،

باالبردن آگاهي افراد نسبت به اصول اسالم ،ترويج اصول برابري جنسيتي ،عدالت اجتماعي،

آزادي ،کرامت در اسالم ،توانمندسازي زنان و حمايت از آنها از جمله ماموريتهاي سازمان

خواهران در اسالم است .اهداف اساسي اين گروه نيز عبارت است از:
زنان را مورد توجه قرار دهد؛

 .2حذف بيعدالتي و تبعيض عليه زنان از طريق تغيير اقدامات و ارزشهايي که به تحقير

زنان در برابر مردان منجر ميشود؛

.3آگاهسازي عمومي و اصالح قوانين و اصول مرتبط با مساوات ،عدالت ،آزادي ،عزت و

دموکراسي در اسالم؛ )gurkan,2018: 278-279(.

برگزاري جلسات ،سمينارها و مشاوره با رهبران مذهبي ،قضات اسالمي و استادان

دانشگاههاي اسالمي براي بررسي و اصالح قوانين حقوقي تبعيضآميز و سنتي در امور زنان

و انجام پروژههاي تحقيقاتي از جمله ظرفيتهاي اين انجمن است.

انجام پروژهاي در سطح جهاني به نام «مساوات» توسط زينا انور نمونهاي از فعاليتهاي

پژوهشي است .هدف اين پروژه تبيين برخورد برابر با زنان مسلمان در خانوادهها و جوامع
مسلمان است .اين پروژه بيش از  250پژوهشگر دانشگاهي و فعال فمينيست مسلمان را از
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 .1بهبود و گسترش چارچوب حقوق زنان در اسالم بهگونهاي که تجربهها و واقعيتهاي
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بيحرمتي به انسان حمايت نميکند .براي رشد و شکوفايي امت اسالمي ،همه افراد بايد

 50کشور در کنارهم قرار داده و فعاالن جهاني را با يک مجموعه منابع درباره استداللها،
رویکردهای مدافعهجويانه براي کسانيکه در جهت افزايش حقوق زنان در خانواده مبارزه
ميکنند ،مسلح ميکند)Sisters In Islam Annual Review, 2007: 10( .
 .3-5سازمان کمکرساني به زنان()WAO

1

بيپناه و بهطور خاص مبارزه با خشونت عليه زنان تاسيس شده است .فلسفه تشکيل اين
سازمان عبارتاست از اينکه هيچکس سزاوار به ضرب و شتم نيست و همه انسانها حق

تعيين سرنوشت دارند و بايد بر شرايط زندگي خود کنترل داشته باشند.
موارد زير از جمله اهداف اين سازمان است:

.1کمک به زنان و کودکاني که مورد سوءاستفادههاي فکري ،جسمي و جنسي واقع

فصلنامه علمی -پژوهشی
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ميشوند برای فراهم آوردن پناهگاههاي موقت و توانمندسازي آنان در تعيين آينده خويش؛

 .2آگاهيبخشي در ميان عموم مردم و موسسات مربوطه درباره خشونت عليه زنان و

بيعدالتيهاي بنيادي؛

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

 .3حمايت عاطفي و اجتماعي از زنان آسيبديده مالزيايي و غيرمالزيايي؛

 .4تشويق به انجام پژوهش در راستاي عوامل ايجاد وابستگي در زنان و نابرابريها عليه آنها؛
 .5تالش براي ريشهکن سازي نابرابريهاي جنسيتي از طريق قانون ،سياست و اصالحات

نهادي و با حمايت سازمان دولتي و غيردولتي (Women’s Aid Organisation Annual :5
)Report, 2016

مهمترين ظرفيتهاي مورد استفاده زنان و اقداماتي که توسط اين سازما ن در طي سالهاي

مختلف انجام شده است به شرح زير است:

 .1ايجاد پناهگاه براي زنان بيخانمان و کودکان آنها

اين پناهگاه مرکزي براي فعاليتهاي سازمان در ارتباط با خانواده ،زنان بيپناه و کودکان

و مسايل مربوط به خشونتهاي خانوادگي است.
 .2ارائه خدمات مشاوره تلفني و حضوري

1. Women’s Aid Organisation
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اين سازمان غيردولتي در راستاي کمک به مشکالت و مسايل زنان و کودکان نيازمند و

خدمات مشاوره در اين مرکز براي حل مشکالت زنان ،برخورد با وضعيتهاي بحراني و

فراهم کردن اطالعات حقوقي پايه درباره مسايل حقوقي زنان انجام ميشود.
 .3اجراي برنامه حمايت مالي از کودکان

براساس اين برنامه هزينه تحصيلي کودکان نيازمند -که در اقامتگاههاي سازمان سکونت
 .4افتتاح مرکز مراقبت کودک

اين مرکز براي کودکاني تاسيس شده است که قبال در اقامتگاههاي سازمان سکونت داشته

و سپس تصميم گرفتهاند بهصورت مستقل زندگي کنند .اين کودکان از امکاناتي مانند خانه،
تحصيل در مدارس محلي برخوردار گشته و از سيستم حمايتي چون نيازهاي عاطفي ،فکري و

جسماني برخوردار ميشوند)Women’s Aid Organisation Annual Report, 2016 :8-12( .

 .4-5طرح کانديداتوري زنان ()WCI

1

اين طرح با وجود يک گروه مرکزي متشکل از افراد متعهد و تعداد زيادي حامي ،امکان

ايجاد تاثيرگذاريهاي سياسي را فراهم کرده است .خطمشي طرح کانديداتوري زنان تا
مرکز نسبت به آينده زنان مالزي و طرحهاي کلي و اصولي که موضوع کانديداتوري زنان
براساس آن استوار شده است ،سروکار دارد .هدف از اين طرح نيز افزايش آگاهي عموم

مردم درباره نگرانيها و نيازهاي زنان ،نگرش عادالنهتر سياستها و قوانين مربوطه ،ترويج

مشارکت عموم مردم بهويژه زنان در تصميمگيريها و فرآيندهاي انتخاباتي و حمايت از زنان
در مجلس و دولت است.

از جمله ظرفيتها و فعاليتهاي اين سازمان به موارد زير ميتوان اشاره کرد:
 .1تالش براي معرفي کانديداي زن در حوزه انتخاباتي مجلس؛
 .2تمرکز بر افزايش دانش زنان رأيدهنده؛

 .3انتشار بروشور و جزوههایی با محتوايي مبني بر اهميت زنان بهعنوان رأيدهندگان،

دليل و اهميت رأي دادن و مسايلي که زنان هنگام رأي دادن بايد به آن توجه کنند؛

1. The Women,s Candidacy Initiative
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اندازهاي وابسته به دستور کار زنان براي ايجاد تغييرات است که تا حد زيادي با ديدگاه اين
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داشتهاند -از طريق کمکهاي ماهيانه تامين ميشود.

 .4افزايش آگاهي رأيدهندگان زن و مرد برای به موفقيت رساندن کانديداتوري؛

 .5برگزاري جلسات با گروههاي مردمي براي افزايش آگاهي سياسي آنان؛ (Meredith

.)and Saliha, 2003:77-79

 .5-5فدراسيون انجمنهاي تنظيم خانواده مالزي()FFPAM

1

خانواده و بهداشت باروري است .دبيرخانه اين سازمان در سوبانگ جايا ،سالنگور قرار دارد.

اين فدراسيون توانسته است دايره امکانات بهداشتي و تنظيم خانواده و همچنين برنامههاي

امدادي خود را براي خدمات بيشتر در جامعههای غيرپيشرفته افزايش دهد.

بهبود سالمت جسمي و جنسي زنان و جوانان مالزي ،سازماندهي خدمات و مراقبتهاي

بهداشت باروري با کيفيت باال و هزينه مناسب از اهداف اين فدراسيون است.
فصلنامه علمی -پژوهشی
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مهمترين ظرفيتهاي خدماتي اين سازمان عبارت است از:

 .1ارائه مراقبتهاي بهداشت باروري با کيفيت ،ارزان و قابل دسترسي به زنان؛
 .2امکانات آموزشي براي توانمندسازي زنان؛

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

 .3تهيه و چاپ مطالب آموزشي برای توسعه و بهروز کردن منابع؛

 .4فروش مطالب آموزشي به احزاب عالقهمند برای کمک به بهبود هزينهها؛

 .5راهاندازي بخش بهداشت جوانان و بکارگيري آنان براي بهبود سالمتي جوانان و

زندگي مسووالنه؛ ()Abdullah,1993:69-70

 .6-5سازمان همکاري براي پيشرفت زنان()WDC

2

زمينه شکلگيري اين سازمان با گردهمايي گروهي از زنان جوان و مباحثه مسائلي همچون

فمينيسم شروع شد .نتيجه اين گردهماييها ،همکاري با ساير گروهها و اشخاص درباره

اصالحات حقوقي ،برنامههاي تربيتي ،آموزش مردمي و حمايت از زنان بود .در نهايت اين

گروه به سازمان غيردولتي با فعاليتهاي محوري مانند پژوهش ،آموزش و تربيت تبديل شده
است .ايجاد جامعهاي دموکراتيک براساس عدالت اجتماعي ،اقتصادي و سياسي ،اجراي برنامه
1. Federation of family Planning Associations Malaysia
2. Womwn,s Development Collective
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فدراسيون «اف .اف .پام» برجستهترين سازمان غيردولتي در حوزههاي جمعيت ،تنظيم

برای پيشبرد استعدادهاي شخصي و تواناييهاي موسسات ،پيمودن راههاي سازنده و جديد

ارتباطي بر پايه احترام متقابل از جمله اهداف اين سازمان است(Mohamad, Ng and beng

.)Hui,2006: 172-174

برخي از ظرفيتهاي اين سازمان برای رسيدن به اهداف خود عبارت استاز:
اين سازمان با همکاري ساير سازمانهاي زنان در راستاي مسايل و بحرانهاي زنان

پژوهش ميکند .تحقيق درباره تجاوزات جنسي با همکاري سازمان آوام ،نمونهاي از آن است.
 .2برگزاري کارگاههاي آموزشي

از جمله اين کارگاهها به کارگاه تحليلي درباره فمينيست و جنسيت ميتوان اشاره کرد که

با حضور رهبران زن احزاب سياسي برگزار شد .اين کارگاه براي بحث درباره مفاهيم اصلي

جنسيت و مردساالري همچنين بحث کوتاهي نيز درباره مفهوم رهبري سياسي در مالزي
انجام گرفت.
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 .3طرحهاي آموزشي به کودکان به شکل داستاننويسي

اين داستانها به دو صورت نوشتاري و نمايشنامهاي ارائه ميشوند .بازيگران ،اين

طرح به جاي توليد کتابهاي چاپي معمولي ،داستانها بهصورت بروشوري با سرفصلهاي
مربوط به پانتوميم عرضه ميشوند؛ اين بروشورها به زبان نوشتاري چيني و باهاساي مالزي
است(پيشگاهيفرد.)363-364 :1384 ،

 .7-5مرکز پژوهش و منابع آسيا -اقيانوسيه در امور زنان ()ARROW

1

آرو ،سازمان منطقهاي غيرانتفاعي و غيردولتي واقع در شهر کواالالمپور است .اين مرکز

بهعنوان يک سازمان پژوهشي ،فراهم آورنده اطالعات و منابع مفيدي است که از طريق آنها

به اجراي ط رحهايي براي جهتدهي مجدد سياستها و برنامههاي جمعيتي و بهداشتي در
راستاي ديدگاههاي زنان و تحليل جنسيتي ميپردازد .اين مرکز با شبکهها و سازمانهاي
محلي ،ملي و بينالمللي همکاري دارد .بهعالوه سازمان مذکور زمينه توليد و استفاده از
1. The Asian-pacific Resource and Research Center for Women-Malaysia.
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نمايشنامهها را که در موضوعات فرهنگ و زنان است بهصورت پانتوميم اجرا ميکنند .در اين
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 .1انجام طرحهاي پژوهشي

اطالعات و تحليلهاي جديد از سياستها ،برنامهها و سازمانهاي مربوطه به زنان را فراهم
ميکند .اهداف اساسي اين مرکز عبارت استاز:

 .1ارائه اطالعات و منابعي که در جهتدهي برنامهها ،نيازهاي زنان و سياستهاي کاري

آنان موثر باشد؛
و سازمانها؛

 .3تبادل و اشاعه اطالعات و يافتههاي حاصل از پژوهشها از طريق شبکه جهاني و

منطقهاي سازمانها؛

 .4دستيابي به همه سازمانها و اشخاصي که در منطقه آسيا -اقيانوسيه برای حل مسايل

زنان و بهويژه سالمتي و حقوق آنان تالش ميکنند(.)arrow annual report, 2003:2

از ظرفيتهاي موجود اين سازمان براي توانمندسازي زنان به موارد زير ميتوان اشاره
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کرد:

 .1مرکز سندآرايي کامپيوتري

اين مرکز به همراه يک مجموعه تخصصي زنان و بهداشت براي ارائه خدمات بهتر بهويژه

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

خدمات اطالعاتي بنا شده است .جمعآوري و تبادل مطالب سمعي و بصري و مطالب پايگاه
دادههاي کامپيوتري که براي تغيير سياستها و برنامههاي مربوط به زنان مفيد هستند ،از جمله

اقدامات تخصصي اين مرکز است .مطالب چاپ شده يا چاپ نشده شامل مطالعات تحقيقاتي
و اطالعات فني ،برنامههاي آموزشي ،راهنماها و سياستها ،ارزيابي و آمارگيري از برنامهها

است .همچنين اين مرکز بهطور ويژه اسناد و اطالعات مربوط به بهداشت زنان را که توسط
ساير سازمانها تهيه شده ،بهصورت يکجا جمعآوري ميکند.
 .2توليد نشريات

اين سازمان بولتنهاي خبري ،مجموعه بستههاي اطالعاتي ،گزارشهاي تحقيقي و

کتابنامههاي مشروح را برای دستيابي به اهداف خود در جهتدهي سياستهاي بهداشتي و
جمعيتي و توانمندسازي سازمانهاي غيردولتي زنان توليد میکند.
 .3اجراي طرحهاي پژوهشي

در اين مرکز ،پروهشهايي در حوزه مسايل زنان بهويژه سالمتي و حقوق آنها انجام

Downloaded from priw.ir at 2:32 +0330 on Monday November 19th 2018

 .2توليد و بکارگيري يافتههاي پژوهشها و تحليلهاي جديد درباره سياستها ،برنامهها

ميشود .طرح تحقيقاتي «گوش سپردن به صداي زنان» و پژوهش درباره «تغييرات ايجاد شده

در برنامهها و سياستهاي جمعيتي پس از کنفراس بينالمللي توسعه در قاهره» ،از جمله

طرحهاي انجام شده در اين مرکز است .همچنين اين مرکز در انجام پژوهش سه ساله با
همکاري هفت کشور از گروه بينالمللي پژوهش درباره حقوق باروري زنان ،مشارکت کرده

بررسي ميکند.

 .4خدمات اطالعرساني

در اين مرکز ،خدماتي مانند جستجوي اينترنتي ،اطالعات کتابشناسي ،دستيابي به مقاالت

بهصورت نسخههاي چاپي و الکترونيکي ارائه ميشود.
 .5ارزيابي برنامهها و سياستها

در اين نهاد ،سياستها و برنامههاي مربوط به بهداشت زنان و حقوق باروري آنها بازنگري

و ارزيابي ميشود و در نتيجه برنامههاي موفق در سطح آسيا و اقيانوسيه برجستهسازي و

معرفي ميشود.)arrow annual report, 2016(.
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اين مرکز يک سازمان داوطلبانه غيرانتفاعي است که به زنان و کودکاني که در شرايط

بحراني قرار دارند ،صرفنظر از نژاد ،مذهب و پيشينه آنها کمک ميکند .همچنين اين سازمان،

مسئوليت برنامههاي بهبود تساوي جنسيتي در جامعه مالزي را بر عهده دارد .مهمترين اهداف
اين مرکز عبارت استاز:

 .1آگاهيبخشي به زنان درباره حقوق آنان در محل سکونت ،کار و جامعه؛

 .2باالبردن آگاهي عموم مردم درباره موضوعاتي مانند خشونت عليه زنان ،کودکان و

حقوق آنان؛

 .3بهبود خدمات حقوقي و اجتماعي براي ارتقاء وضعيت زنان و کودکان؛

(.)Mohamad, Ng and beng Hui,2006: 171-172

برخي از ظرفيتهاي اين سازمان برای رسيدن به اهداف خود عبارت استاز:
1. Women,s Center for Change
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 .8-5مرکز تحوالت امور زنان()wcc

1
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است .اين پژوهش ،تفاوتها و اشتراکات مفهوم حقوق باروري در ميان زنان کم درآمد را

 .1حمايت عاطفي

حمايت از زنان و کودکاني که در موقعيت بحراني قرار دارند؛ از جمله ايجاد سرپناه موقت

براي آنان و کمک به زنان و کودکان آسيبديده در دسترسي به خدمات پزشکي ،رفاهي و پليس؛
 .2ارائه مشاوره تلفني و حضوري

 .3برگزاري کنفراس ،سمينار ،نمايشگاه و کارگاههاي آموزشي

اين مرکز ،موضوعات مربوط به زنان و کودکان مانند وضعيت حقوقي ،خشونت و

بحرانهاي آنها را در قالب کنفراسها ،سمينارها و نمايشگاهها بررسي و بازتاب میدهد.

برگزاري کارگاههاي آموزشي در اياالت مختلف مالزي براي حساس کردن پرسنل پزشکي
درباره مسايل جنسيتي و کسب مهارتهاي مشاوره با زناني که مورد سوءاستفاده واقع شدهاند؛
از جمله اين برنامههاست.
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 .4ساماندهي طرحهاي امدادي

اين طرحها برای کمک به زنان و کودکان و آگاهسازي جامعه انجام ميشود.
 .5ارائه خدمات آموزشي

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

آموزش ،توليد و انتشار اطالعات درباره مسايل مربوط به زنان و کودکان از ظرفيتهاي

مهم اين سازمان براي افزايش آگاهي و اطالعرساني است.
 .6همکاري و ارتباطات شبکهاي با سازمانها

اين سازمان براي دستيابي به نتيجه مطلوب و اهداف خود و همچنين تبادل اطالعات

و اقدامات انجام شده با ساير سازمانها و نهادهاي مرتبط با امور زنان از طريق شبکههاي
ارتباطي همکاري ميکند)Newslink & Annual Review: 2016( .
 .10-5انجمن وکالي زنان()AWL

1

اين انجمن با هدف افزايش سواد حقوقي زنان ،حقوق قانوني بازماندگان تجاوز ،قانون

امالک و کشت و زرع تاسيس شده است .اين سازمان از پشتيباني رسانهها براي باالبردن سطح
آگاهي عمومي و افزايش فشار بر سياستگذاران نيز استفاده ميکند.

1. Association of Women Lawyers
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مشاورههاي حقوقي درباره حقوق زنان و کودکان نمونهاي از آن است.

ارائه خدمات حقوقي به زنان ،شرکت در برنامههاي گروههاي ديگر زنان ،تالش براي

ارتقاي حقوق و کرامت زنان ،پيشبرد رهبري زنان ،ترویج و افزايش مشارکت آنها در توسعه

اجتماعي ،کمک به ايجاد يک سيستم حقوقي که پاسخگو به نيازها و محافظ حقوق زنان
باشد ،ارائه یک شبکه حرفهای و اجتماعی برای وکالی زن و فارغالتحصیالن حقوق در

از جمله ظرفيتهاي اين انجمن است .همچنين اين انجمن ،مسئول ترويج حقوق ،رفاه و

توسعه حرفهاي وکالي زنان و قانون فارغالتحصيالن در مالزي ،از بين بردن تبعيض و اطمينان

از مشارکت کامل و برابر وکالي زنان و فارغالتحصيالن قانون در زمينههاي حقوقي است.
(.)Peterson,2014: 35

 .11-5موسسه آموزش حرفهاي زنان مالزي ()YPVWM

1

اين موسسه با هدف ارائه آموزش و مهارتهاي حرفهاي به زنان و جوانان بهويژه جوامع

فقير و به حاشيه رانده شده تاسيس شده است .ماموريت اصلي اين موسسه ،رسيدن به برتري
در برطرف کردن نيازهاي آموزشي زنان و جوانان از طريق همکاري با صنايع ،موسسات

کارآفريني فني و حرفهاي به بهرهوري اقتصادي زنان و جوانان و توانمندسازي آنها کمک

ميکند و با بهکارگیری آنها و آموزش مهارتها ،آنان را براي ساختن يک زندگي مناسب قادر
ميسازد .ارج نهادن به ارزشهاي بالقوه انساني و ارائه فرصتها براي هريک از اعضاي اين
سازمان بهمنظور توسعه قابليتهاي شخصي و حرفهاي خود ،تعهد براي دستيابي به برتري
در تمام جنبههاي ارائه دانش و مهارتها ،قابل اعتماد و پاسخگو بودن در انجام وظايف و

مسئوليتها ،احترام به حقوق و اعتقادات هريک از اعضاي اين سازمان و ساير ذينفعان از
ظرفيتها و ويژگيهاي اين موسسه است)Mat Nor,2007: 74( .

 .12-5انجمن زنان کارآفرين شبکه بومي پوترا مالزي()Peniagawati

2

اين انجمن براي حمايت از کرامت و توانمندسازي زنان کارآفرين بومي پوترا در سراسر
1. Yayasan Pendidikan & Vokasional Wanita Malaysia
2. Persatuan wanita Bumiputera dalam perniagaan& profesyen Malaysia
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دانشگاهي و جوامع است .اين مرکز بهعنوان يک سازمان غيرانتفاعي و قطب مهارتهاي
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مالزی ،برقراری ارتباط با گروههای وکالی زنان در امور ملی ،منطقهای و سطوح بینالمللی

کشور بهلحاظ کمي و کيفي فعاليت ميکند .ماموريت اين انجمن تالش براي تحقق بخشيدن

به پتانسيلهاي بومي زنان کارآفرين از طريق سازماندهي برنامههای آموزشي و دورههاي
مربيگري براي افزايش تعداد زنان کارآفرين و سرعت بخشيدن به اقتصاد کشور است .اين

مرکز براي رسيدن به اهداف خود راهبردهاي زير را دنبال ميکند:

 .2همکاري با دولت فدرال ،دولتهاي ايالتي و نهادهاي عمومي براي موفقيت در سياست

اقتصادي نوين؛

 .3فراهمسازي زمينه آموزش دانش تخصصي به اعضاء برای راهاندازي کسب و کار

تخصصي؛

1

بنابر بررسیهای انجام شده ،سازمانهای غیررسمی زنان مالزی اهدافی مانند ثبات سیاسی،

آزادی بیان ،حفاظت و ضمانت از حقوق انسانی زنان ،حق بهرهبرداری از استعدادهایشان،
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برخورداری از دریافتهای عادالنه ،فراهمسازی فرصت حضور در حوزههای مختلف اجتماع
را در قالب فعالیتهایی مانند اجرای طرحهای پژوهشی ،برگزاری نمایشگاهها ،سمینارها

و کارگاههای آموزشی ،خدمات مشاورهای و حقوقی ،تولید نشریات و ...دنبال میکنند .در

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

چارچوب این اهداف و فعالیتها ،زنان میتوانند نقش خود را در جایگاههای مختلف اجتماعی

بروز دهند .به بیان دیگر ،فعالیتهای این سازمانها را با توجه به اهدافی که دارند میتوان
تسهیلکننده ورود زنان به توسعه همه جانبه کشور مالزی به شمار آورد؛ زیرا بنابر نظر محققان،
توسعه پایدار منوط به روندی است که ظرفیتهای مردم را برای ایجاد و مصرف ثروت به

صورت ماندگار تقویت کند .همچنین نیازمند محیط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی
مناسبی است که افراد را برای مشارکت در روند توسعه و حفظ آن توانا سازد .زنان نیز در

چارچوبهای خاصی مانند آزادی بیان ،عدالت اجتماعی ،تضمین حقوق اساسی و انسانی،

برخورداری از تأمین اجتماعی ،فرصت بهرهبرداری از استعدادهایشان و ..میتوانند نقش خود
را در ارتقاء توسعه پایدار به انجام رسانند( .)Meena,2004:2بنابراین ،بین اهداف سازمانهای

غیررسمی زنان مالزی با چارچوبهای توسعه پایدار همسویی و همخوانی وجود دارد .به

بیان دیگر ،فعالیتهای این سازمانها ،زمینهساز افزایش مشارکت زنان در عرصههای مختلف
1. . http://www.peniagawati.org.my5
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 .1معرفي زنان بومي پوترا در کسب و کار حرفهاي و کمک به کسب و کار اعضاي انجمن؛

و حضور فعال آنها در توسعه پایدار کشور است .از سوی دیگر ،توسعه مالزی در ایجاد این

سازمانها ،بیتاثیر نبوده است؛ بدینمعنا که این سازمانها معلول توسعهیافتگی مالزی هستند .با

توجه به این ظرفیتها و نقش مهم این سازمانها در توسعهیافتگی مالزی ،ج.ا .ایران میتواند از
آنها برای اهداف بینالمللی و ترویج ارزشهای خود در مالزی بهرهبرداری کند .قبل از چگونگی

 .6ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی ايران

 .1-6مفهومشناسی ارزش

ارزش اسم مصدر ارزیدن و به معنای قیمت ،بها ،ارز ،ارج ،قدر ،برازندگی ،شایستگی،

زیبندگی ،قابلیت ،اعتبار یک سند یا متاع ،و پولی که در سند نوشته شده ،آمده است(لغتنامه

دهخدا) .در جامعهشناسی نیز ارزش بهمعنای معیارهای مشترک در جامعه برای ارزیابی
مناسبات فرهنگی است .با توجه به این معناها ،ارزش بهمعنای مطلوب بودن ،مناسب بودن

و خوب بودن است که نقطه مقابل آن بیارزش به معنای نامطلوب بودن ،نامناسب بودن
و بد بودن است .بنابراین ،ارزش امری ذهنی است و در ذهنیت افراد شکل میگیرد؛ یعنی

آنها ،برخی امور ارزش و برخی دیگر بیارزش است(قاسمی .)47-48 :1393 ،از اینرو ،در
دانش جامعهشناسی ،ارزش به معنای باورهایی است که افراد یا گروههای انسانی درباره آنچه
مطلوب ،مناسب ،خوب یا بد است؛ دارند و اموری که برای اعضاء یک جامعه اهمیت دارند

و آرمان مشترک افراد جامعه تلقی میشوند ،ارزش نامیده میشود .ارزشها بهطور معمول از

باورها ،دانش ،آداب و رسوم ،عادتها و هنجارهای موجود در یک جامعه نشأت میگیرند و
با توجه به اینکه باورها ،دانش ،آداب و رسوم ،عادتها و هنجارهای موجود در جامعهها با
یکدیگر متفاوت است ما با ارزشهای متفاوت روبرو هستیم و ارزشهای مختلف نشانگر

جنبههای اساسی تنوعها در فرهنگ انسانی است(رفیعپور.)272 269-:1378 ،
 .2-6تعریف ارزشهای فرهنگی

ارزشهای فرهنگی ،ارزشهایی هستند که ماهیت و ذات فرهنگی دارند و معرفیکننده
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افراد با توجه به آنچه در ذهنشان است ،اموری را خوب و اموری را بد میشناسند .از نظر
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این بهرهبرداری ،مشخص شدن ارزشهای فرهنگی ایران ضروری است.

ارزشهای فرهنگی مطلوب در حوزههای فرهنگی هستند .در واقع ارزشهای فرهنگی،

مطلوب و نامطلوب فرهنگی را برای ما تعریف و مشخص میکنند و امور فرهنگی که برای
ما اهمیت دارند و بهعنوان آرمان مشترک ،آرزوی تحقق آنها را داریم ،نشان میدهند(رفیعپور،

.)294-295 :1377

با توجه به تاریخ ،فرهنگ و تمدن ریشهدار ایران ،ارزشهای فرهنگی آن نیز بسیار متنوع

و متعدند؛ برخی از این ارزشها بسیار با سابقه و قدیمیاند و از تاریخ باستان تاکنون جزئی
از فرهنگ ایرانی به شمار میآیند .برخی از ارزشها پس از ورود اسالم به ایران و پذیرفته

شدن آن از سوی مردم ایران ایجاد شدند .برخی نیز به دورههای جدید متعلقاند و تحت تاثیر
فرایند نوسازی کشور ایجاد شدهاند .براین اساس ،پژوهشگران با مرور پژوهشهای مربوط به

فصلنامه علمی -پژوهشی
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ارزشهای فرهنگی ،از دوگانگی ارزشی در ایران سخن به میان آورده و ارزشهای فرهنگی
را به دو دسته سنتی و مدرن تقسیم کردهاند .آنها اصلیترین ارزشهای سنتی را ارزشهایی

مانند ارزشهای دینی ،خانوادگی ،ارشدیت ،و جمعگرایی میدانند و مهمترین ارزشهای

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

مدرن را تنوعطلبی ،لذتطلبی ،استقالل ،جاهطلبی ،فردگرایی و کسب تجربهی جدید معرفی

کردهاند(آزادارمکی ،ونوس و کرمی.)30 : 1390،

با توجه به تنوع و تعدد ارزشهای فرهنگی در جامعه ایران ،بررسی و فهرست کردن

همه آنها در یک پژوهش امکانپذیر نیست .ضمن آنکه با توجه به دوگانگی مطرح شده و
با توجه به دیدگاههای متفاوت افراد ،ممکن است درباره اینکه یک ارزش ،ارزش فرهنگی
بهشمار آید یا نیاید ،اختالفنظر باشد .برای نمونه ،ممکن است از نظر برخی افراد و گروههای
اجتماعی ،همچنان ارزشهای سنتی ،ارزشمند باشد ،اما برخی افراد به ارزشهای مدرن توجه
ش عمده ارزشهای فرهنگی
داشته باشند .براین اساس ،اگرچه بین افراد جامعه درباره بخ 

توافق وجود دارد ،اما با توجه به دوگانگیهای موجود و اختالفنظرها ،درباره اینکه کدام
ارزش فرهنگی در جمهوری اسالمی ایران باید محور قرار گیرد و برای ترویج آن اقدام

شود ،ممکن است اختالفنظر وجود داشته باشد .در اینباره دستیابی به توافق و پیدا
کردن مبنایی مشترک و واحد برای پژوهش دشوار است .از اینرو ،برای پیدا کردن مبنایی
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 .3-6ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

واحد برای معرفی ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی در این پژوهش ،قانون اساسی

مبنا قرار داده شده و ارزشهای فرهنگی مطرح شده در قانون اساسی بهعنوان ارزشهای

فرهنگی جمهوری اسالمی معرفی میشود؛ زیرا قانون اساسی میثاق ملی بهشمار میآید و

مورد قبول همگان است و بهعنوان سندی باالدستی مبنای قانونگذاری و عمل در جمهوری
مبنای عمل و سیاستگذاری است ،در این بخش از پژوهش تالش میشود تا ارزشهای
فرهنگی مندرج در قانون اساسی بهعنوان ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی معرفی
شوند .همچنین از تحلیل ،بررسی و دستهبندی ارزشهای مندرج در قانون اساسی بهمنظور

پرهیز از ارزشگذاری بر هریک از ارزشها ،خودداری میشود و فقط مهمترین ارزشهای
فرهنگی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نام برده میشود .اعتقاد به خدای

یگانه(اصل ،)2ایمان به وحی و رسالت پیامبران(اصل ،)2باور به آخرت و دنیای پس از

مرگ(اصل ،)2اعتقاد به حق و عدل(اصل ،)1احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای

مشروع ،دعوت به خیر و رشد فضایل اخالقی و مبارزه با فساد(اصل 3و  ،)8باال بردن
سطح سواد ،آگاهی و دانش در جامعه(اصل 3و ،)30طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ

جامعه و تعیین سرنوشت خود(اصل 6 ،3 ،و  ،)56خودکفایی در علم و فناوری(اصل ،)3

برابری افراد ،رفع تبعیض و تامین حقوق همه افراد جامعه (اصل ،)3برادری و تعاون؛ در اصل
 3تحکیم برادری نه تنها بین مردم جامعه بلکه بین مردم ایران با سایر کشورها نیز مورد تاکید
قرار گرفته است .شورا و مشورت کردن(اصل ،)7خانواده و تحکیم آن(اصل  ،)10احترام به

عقاید مذهبی(اصل ،)12احترام به حقوق زن(اصل  20و  ،)21پاکی و برائت افراد و ضرورت
احترام به افراد(اصل  37 ،22و  ،)39آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید( 24 ،23و  .)25حفظ

محیط زیست(اصل  ،)50حمایت از محرومین و مستضعفین(اصل )154؛ از جمله مهمترین
ارزشهای فرهنگی مطرح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است؛ این ارزشها،

بیانگر گستردگی و توجه به ارزشهای فرهنگی متنوع است .همچنین تاکید بر آنها در قانون
اساسی ،ماهیت فرهنگی انقالب و نظام جمهوری اسالمی ایران را مطرح میکند .عالوه

براینها ،نشاندهنده ابعاد غیرمادی و معنوی نظام جمهوری اسالمی است؛ ابعادی که این نظام
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اجانب(اصل ،)3محو استبداد و تامین آزادیهای قانونی(اصل  ،)9مشارکت مردم در اداره
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اسالمی است .بنابراین ،بهرغم اختالفنظرها درباره ارزشهای فرهنگی از آنجا که این قانون

را از نظامهای سیاسی موجود در جهان متفاوت میکند .با توجه به ماهیت فرهنگی انقالب

و ابعاد غیرمادی و معنوی نظام جمهوری اسالمی ،ارزشهایی که در این قانون مطرح و
عمل کردن براساس آنها مورد تاکید قرار گرفته ،جنبههای عام و انسانی نیز دارند .بنابراین

مورد توافق تمامی ملتهاست و با فطرتهای پاک انسانها در سراسر جهان و با هر دین و
اسالمی آمده رنگ و بوی خاصگرایانه و ملیگرایانه نداشته باشند و ابعاد جهانی بیابند و

بهعنوان آرمان ملتهای مختلف شناخته شوند .این امر زمینه پذیرش ارزشهای فرهنگی
مورد تاکید جمهوری اسالمی ایران را از سوی ملتهای دیگر فراهم آورده ،ترویج آنها را
آسان میکند(قاسمی.)58-59 :1393 ،

 .7نهادهای غيررسمي زنان مالزي و ترویج ارزشهای فرهنگی ایران
فصلنامه علمی -پژوهشی

114

سازمانهای غيررسمی زنان مالزی با توجه به کارکردهاي آنها در حوزههاي گوناگون
زيستمحيطي ،علمي ،فرهنگي ،حقوقي ،بشردوستانه ،خانواده و ...تاثير بسزايي در ترویج

ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی میتوانند داشته باشند؛ بدینصورت که بسیاری از این

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مانند محو استبداد و تامین آزادیهای قانونی،
مشارکت مردم در اداره جامعه و تعیین سرنوشت خود ،خودکفایی در علم و فناوری ،برابری
افراد ،رفع تبعیض و تامین حقوق همه افراد جامعه ،خانواده و تحکیم آن ،احترام به عقاید
مذهبی ،احترام به حقوق زن ،پاکی و برائت افراد و ضرورت احترام به افراد ،آزادی عقیده و منع

تفتیش عقاید ،حفظ محیط زیست ،حمایت از محرومین و مستضعفین ،باالبردن سطح سواد،
آگاهی و دانش در جامعه با هدفها و برنامههایی که نهادهای مردمی و غیررسمی زنان مالزی

دنبال میکنند ،همسو است .بنابراین میتوان با توجه به حوزه فعالیت سازمانهای مردمنهاد،
ارزشهای جمهوری اسالمی را دستهبندی کرد و بر اساس این دستهبندی ،ارزشهای قابل

ترویج از طریق این سازمانها را مشخص کرد .با مبنا قرار دادن ارزشهای مشترک بین دو
کشور ،سایر ارزشهای فرهنگی ایران را نیز میتوان ترویج کرد .با توجه به فعالیتهای

سازمانهای مردمنهاد زنان مالزی ،ارزشهای همسو را میتوان به چهار بخش دستهبندی کرد:
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مذهبی سازگاری دارند؛ این ویژگی موجب شده تا ارزشهایی که در قانون اساسی جمهوری

 .1ارزشهای اعتقادی و دینی مشترک

اعتقاد به خدای یگانه ،ایمان به رسالت پیامبران ،باور به دنیای پس از مرگ ،اعتقاد به حق

و عدل ،دعوت به خیر و رشد فضایل اخالقی و مبارزه با فساد از جمله ارزشهای فرهنگی
تصریح شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی است .برخی از نهادهای مردمنهاد زنان مالزی

مسلمان در چارچوب قوانین اسالم تالش میکنند .عالوه براین ،مالزی ،کشوری مسلمان

است و در باورهای دینی با ایران همعقیدهاند .بنابران میتوان باورهای دینی مشترک را از

طریق سازمانهایی مانند سازمان «خواهران در اسالم» ترویج کرد و برای ایجاد وحدت و
ترویج سایر ارزشهای فرهنگی کشور نیز برنامهریزی کرد.
 .2ارزشهای فرهنگی و آموزشی

سازمانهای «موسسه آموزش حرفهاي زنان مالزي»« ،انجمن زنان کارآفرين شبکه بومي

پوترا مالزي»« ،مرکز پژوهش و منابع آسيا -اقيانوسيه در امور زنان»و «سازمان همکاری
برای پیشرفت زنان» در راستای برطرف کردن نیازهای آموزشی ،توانمندسازی و مهارتهای

حرفهای زنان و جوانان از طريق همکاري با صنايع و موسسات دانشگاهي فعالیت میکنند .از

عام و مشترک بهویژه ارزشهای فرهنگی و آموزشی همسو با فعالیتهای آنان مانند باالبردن
سطح سواد و دانش ،خودکفایی در علم و فناوری ،حفظ محیط زیست ،آزادی عقیده و منع
تفتیش عقاید ،برادری و تعاون ،شورا و مشورت کردن ،احترام به عقاید مذهبی ،پاکی و برائت
افراد و ضرورت احترام به افراد ،حمایت از محرومان و مستضعفان و ...بهرهبرداری کرد.
 .3ارزشهای مربوط به زنان و خانواده

با توجه به اینکه عمده سازمانهای مردمنهاد زنان مالزی در راستای مسایل زنان و خانواده

فعالیت میکنند میتوان ارزشهای مختص به زنان و خانواده مانند خانواده و تحکیم آن،
پاسداری از قداست خانواده ،احترام به حقوق زنان ،توجه به منزلت زنان و حفظ کرامت آنها،
ایجاد زمینه مساعد برای رشد شخصیت زنان و احیای حقوق مادی و معنوی آنان و ..را از طریق

همه این سازمانها بهویژه «سازمان کمکرسانی به زنان»« ،انجمن فعالیتهای زنان»« ،فدراسيون

انجمنهاي تنظيم خانواده مالزي» و «سازمان همکاري براي پيشرفت زنان» ترویج کرد.
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ظرفیتهای این سازمان میتوان برای دستیابی به اهداف فرهنگی کشور و ترویج ارزشهای
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نیز مانند «سازمان خواهران در اسالم» در راستای ترويج ارزشهای ديني و ارتقاء حقوق زنان

 .4ارزشهای حقوقی و سیاسی

بنابر حوزه فعالیت «طرح کاندیداتوری زنان»« ،مرکز تحوالت امور زنان» و همکاری

«مرکز پژوهش و منابع آسیا -اقیانوسه در امور زنان» با شبکهها و سازمانهاي محلي ،ملي
و بينالمللي ،میتوان ارزشهای حقوقی و سیاسی مانند طرد کامل استعمار و جلوگیری از
سرنوشت خود ،رفع تبعیض و تامین حقوق همه افراد جامعه ،شناساندن چهره درست خود،

روابط صلحمدارانه و مسالمتآمیز و ..را از طریق این سازمانها پیش برد.
 .8راهکارها

برخی از راهبردهایی که استفاده از ظرفیتهای نهادهای مردمنهاد زنان مالزی را برای ترویج

ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در مالزی ممکن میسازد ،عبارتاستاز:
فصلنامه علمی -پژوهشی
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 .1تمرکز و برنامهريزی بر فعاليت عمده و اصلی اين نهادها

چنانچه بررسی شد عمده فعاليت نهادهای غيررسمي زنان مالزی در راستاي دفاع از

حقوق زنان است .هرچند ممکن است برخي از اين سازمانها ،اهداف فمنيستي را دنبال يا

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

ارزشهاي غربي را تبليغ کنند اما ميتوان از ظرفيت اين مراکز که تعدادي از زنان اين کشور
را بهعنوان بخشي از افکار عمومي جامعه به سمت خود جذب کردهاند براي رسيدن به

اهداف خود بهکار گرفت؛ بدينصورتکه شايد در مرحله اول ،برقراري ارتباط با يک سازمان
با اهداف و برنامههاي مشخص راحتتر باشد تا اينکه بخواهيم با تک تک افراد يک جامعه
ارتباط برقرارکنيم و کار فرهنگي انجام دهيم .بنابراين ميتوان در قالب ارتباطات فرهنگی و

با برگزاري هفتههاي دوستي يا کارگاههاي آموزشي و سمينارهايي در راستاي حقوق زنان،

مديران و نمايندگاني از اين سازمانها را دعوت و با ارائه مطالب دقيق و درست اسالمي از
وضعيت حقوقي زنان ،به اصالح بينش آنان کمک کرد و آنها را براي انتقال مطالب بين اعضاي

نهادها و سایر افکار عمومی جامعه هدايت نمود .اقداماتي از اين قبيل ميتواند در دستیابی به
اهدافي مانند شناساندن فرهنگ ،ارزشها و آرمانهاي برآمده از هويت ملي و انقالب اسالمي

به مردم جهان بهويژه کشورهاي اسالمي تاثيرگذار باشد .عالوه بر اين ،تعداد سازمانهاي
غيررسمي در مالزی زياد است که با برنامهريزي هدفمند و اصولي و از طريق رايزنيهاي
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نفوذ اجانب ،محو استبداد و تامین آزادیهای قانونی ،مشارکت مردم در اداره جامعه و تعیین

فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در اين کشورها ميتوان آنها را شناسايي و براي جذب آنها

اقدام کرد .بهويژه اينکه ،دولتمردان مالزي به سبب اسالمي بودن کشور ،نگران ترويج فرهنگ

و ارزشهاي غربي در کشورشان هستند .بنابراين ميتوان نظر دولتها را براي حمايت و
ترويج بيشتر سازمانهاي زنان با رويکرد اسالمي جلب کرد.

اصلی اغلب سازمانهای غيررسمی زنان مالزی است؛ از این ظرفیتها نیز ميتوان براي تبيين
و ترويج انديشههاي رهاييبخش ،طرد کامل استعمار و محو استبداد و تامین آزادیهای

قانونی که جزو ارزشهای فرهنگی جمهوری اسالمی است ،استفاده کرد.
 .2تالش برای معرفی ابعاد مثبت و اصالح نگرشها

در مواجهه با سازمانهای غیردولتی سه دیدگاه وجود دارد .1 :دیدگاهی که این سازمانها

را یک سره تهدید میشناسد .2 .دیدگاهی که این سازمانها را یک سره فرصت معرفی میکند.
 .3وجود سازمانهای غیردولتی و یا حتی هریک از سازمانها را یک سره تهدید یا فرصت
تلقی نمیکند بلکه فعالیتهای آنان را بهصورت توأمان هم دارای آثار مثبت و منفی و هم

فرصت و تهدید میشناسد(قاسمی.)68 :1393 ،

اینکه برخي از اين سازمانهای غیررسمی ،اهداف فمنيستي را دنبال يا ارزشهاي غربي را
تبليغ میکنند .بنابراین ،با اهداف و ارزشهای جمهوری اسالمی بهطور کامل و همه جانبه

سازگار نیستند .اما برای بهرهبرداری از نکات مثبت و فرصتهای آنان ،باید دیدگاه سوم را

بپذیریم مبنی براینکه همه فعالیتهای آنان یکسره منفی و تهدید نیست بلکه از ظرفیتهایشان
میتوان برای ترویج ارزشهای فرهنگی کشور استفاده کرد .حتی با معرفی ابعاد مثبت این

سازمانها میتوان تبلیغات نادرست دشمن نسبت به جمهوری اسالمی و نگاههای منفی را
نیز اصالح کرد.

 .3استفاده از ویژگیهای بنیادین و ساختاری نهادهای غیررسمی

سازمانهای مردمنهاد از جمله سازمانهای غیررسمی زنان مالزی دارای ویژگیهایی

مانند ساختار مردمی ،دسترسی آسان ،نداشتن قید و بندهای معمول سازمانهای دولتی هستند؛

بنابراین بهطور مستقیم با مسایل و موضوعات جامعه ارتباط برقرار میکنند و در نتیجه
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نسبت به سازمانهای غیررسمی زنان مالزی نیز این سه دیدگاه قابل تصور است؛ بهویژه
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شکلدهي جنبشهاي حقوقي و توجه به اندیشههای استبدادستیزی ،از دیگر فعالیتهای

کاراییها و اعتمادشان بین گروههای مخاطب افزایش مییابد .بنابراین ،با چنین ویژگیهایی
آسانتر میتوان با این سازمانها ارتباط برقرار کرد و زمینه ترویج ارزشهای فرهنگی را فراهم

کرد.

 .4افزایش اعتمادسازی

میتوان از جریانهای اسالمي و انساني سازمانهای مردمنهاد زنان مالزي حمایت کرد.
همچنین با ارسال آثار درباره حقوق و تکاليف زنان برمبناي اصول اسالمي ،میتوان اطالعات
دقيق ،جامع و مستند در اختيار آنها گذاشت و ب ه سمت ارزشهای فرهنگی جمهوري اسالمي

جذب کرد .زمینهسازی برای تبیین نگاه تناسبگرايانه و عدالتگرايانه اسالم و همچنین رهبر
معظم انقالب به زن از طريق تشکلهای غیررسمی زنان مالزي میتواند به شناساندن چهره
واقعي کشورمان و افزایش اعتمادسازی و در نتیجه برقراري ارتباطات فرهنگي بيشتر کمک
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کند.

 .5همانديشي و راهبرد نويسي

از طریق اجرای برنامههای مشترک با تشکلهای غیررسمي زنان مالزي؛ مانند برگزاری

سال هشتم  ،شماره اول ،بهار1397

کارگاهها و کمپینهای آموزشی و زمینهسازی برای ارتباطات شبکهای و تبادل اطالعات

کتابخانهای بين مرکز تحقيقات زنان و خانواده در جمهوري اسالمي ايران و سازمانهای
تحقيقاتي زنان در مالزي ،میتوان براي بهدست آوردن تصوير درست و روشن از وضعيت
حقوقي و اجتماعي زنان در سطح جهان اسالم و جلوگيري از چالشها ،فقر ،بیسوادي ،قتل،

آزارهاي جنسي و خشونت عليه آنان ،هماندیشی و راهبرد نویسی صورت گیرد.
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قبل از هرگونه ارتباط و تعاملی ،اعتمادسازی ضروری است؛ برای دستیابی به این مهم

نتیجهگیری

برمبنای نظریه سازهانگاری ،عوامل فرهنگی و ارزشی بهعنوان بخش مهمی از تعامالت میان

کنشگران از یکسو میتواند با ایجاد هویتها و نقشهای غیرخصمانه و دوستانه منجر به
صلح و گسترش همکاریها بین کنشگران در عرصه بینالملل شود .با توجه به ظرفیتهای
ایران را که همسو با حوزه فعالیت این سازمانهاست ،در مالزی ترویج کرد؛ از جمله این

ارزشها میتوان به محو استبداد و تامین آزادیهای قانونی ،مشارکت مردم در اداره جامعه
و تعیین سرنوشت خود ،خودکفایی در علم و فناوری ،برابری افراد ،رفع تبعیض و تامین
حقوق همه افراد جامعه ،توجه به خانواده و تحکیم آن ،احترام به عقاید مذهبی ،احترام به
حقوق زنان ،ضرورت احترام به افراد ،آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید ،حفظ محیط زیست،

حمایت از محرومین و مستضعفین ،باالبردن سطح سواد ،آگاهی و دانش در جامعه اشاره کرد.

ترویج این ارزشها به شکلدهی هویت مشترک و تقویت آن کمک میکند .سپس ذهنیت
مشترکی نسبت به مسایل اجتماعی ایجاد میشود که بر نوع نگرش بر آنها تاثیرگذار خواهد

بود و در نتیجه سبب شکلدهی نگرشهای مشابه و مشترک میشود .بهتبع آن کنشها و
افزایش پیدا میکند و نقشهای خصمانه به دوستانه و گسترش همکاریها منجر میشود.

با مبنا قرار دادن ارزشهای مشترک بین دو کشور و گسترش همکاریها ،سایر ارزشهای
فرهنگی ایران را نیز میتوان ترویج کرد .بنابراین ،با تمرکز بر ارزشها و باورهاي همسو،
دستهبندی نهادها و ترویج ارزشهای متناسب با محور فعالیتهای آنها ،معرفی ابعاد مثبت و
اصالح نگرشها نسبت به این نهادهای مردمنهاد ،تمرکز و برنامهريزی بر فعاليتهای عمده

و اصلی اين نهادها؛ مانند (دفاع از حقوق زنان ،استبدادستیزی ،تامین آزادیهای قانونی،
عدالت اجتماعی) و استفاده از ویژگیهای بنیادین این نهادهای غیررسمی؛ مانند (مردمی

بودن ،ارتباطگیری آسان و نداشتن قید و بندهای معمول سازمانهای دولتی) ميتوان برای

همگرايي و ارتباط بيشتر با زنان مالزی استفاده و ارزشهای فرهنگی کشور را ترویج کرد
تا منافع ملی کشور در سطح منطقه نیز تامین شود .با اعتمادسازي در اين کشور ،ميتوان آن

را به ساير کشورهاي حوزه جنوب شرق آسيا ،نيز تسري داد؛ زيرا حوزه جنوب شرق آسيا،
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رفتاری هماهنگ و همسو نیز جریان پیدا میکند .با نگرشها و کنشهای همسو ،تعامالت
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فرهنگی و ارزشی سازمانهای مردمنهاد زنان مالزی ،میتوان ارزشهای جمهوری اسالمی

حوزهاي است كه صرفنظر از بحث تشابه فرهنگي و نظامهاي سياسي در حوزه اقتصادي نيز
مکمل يکديگر هستند و نيازهاي يکديگر را برآورده ميسازند .مالزي نیز از کشورهاي مهم و

با نفوذ اين منطقه از آسياست که توجه به آن ،راهبرد کلیدی برای ترویج ارزشهای فرهنگی

ایران در منطقه بهشمار ميآید.
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