
يک دهه پويش علمی برای زنان

درست ده سال از آن هنگامه مبارک می گذرد که در پاييز ۷۷ با شما خوبان در راهی بس گران 

اما پر فراز و نشيب همراه شديم و عهدی معهود بستيم تا به ياری حق و عنايت همه همراهان، 

بپوئيم و بپيمائيم و با تمسک بر آيات نورانی قرآن و توسل بر تفسير مفسران حقيقی اش ـ بزرگ 

امانتداران آن کالم وحيانی، امامان معصوممان : آن عهد ازلی را بازشناسيم و در هياهوی فريب 

خناسان سره از ناسره بيابيم. از ميان هزار راهه های  پيش روی زنان، سفيد راهی را جستجو کرديم 

که از نور حقيقت روشن است و به دور از افراط و تفريط و سـليقه محوری و جنسـيت گرايی، به 

کمال فطری زنان می انديشد و با تعصبات تاريخی و جاهليت های مدرن می ستيزد. 

حوزه تالشــمان ســه محور فقه و حقوق، مبانی و معارف اسالمی و مسائل اجتماعی 

زنان بوده است که گاه به موضوعی واحد می پرداختيم و گاه جمعی از موضوعات را محور 

کالم و پژوهش قرار می داديم. 

حاصل آن تالش ها عالوه بر ده ها مقاله علمی ـ پژوهشــی، چند فصلنامه تخصصی در 

موضوعات «زنان و آسيب های اجتماعی، عفاف و فمينيسم، حجاب، زن و حکومت، …» 

بوده است که خوشبختانه به لحاظ غنای علمی و دقت پژوهشی، مورد استقبال پژوهشگران 

داخلی و خارجی قرار گرفته است. 

به ُيمن چهلمين شــماره که عدد کمال ناميده می شود، کمالی نسبی را تجربه کرديم و 

به دريافت درجه علمی ـ پژوهشی نايل آمديم و همزمان نام «مطالعات راهبردی زنان» را 

برگزيديم. اين رتبه که حاصل ده سال تالش  شبانه روزی و توجه دلسوزانه همه همکاران 

ارجمند سابق و الحق بود و هميـن جا از تک تک آن حاميان خستگی ناپذير سپاسگزاری 

می کنيم؛ بر مسئوليت خطير ما افزود تا بيش از پيش بر همت و دقتمان بيفزاييم و همچنان 
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 
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بر احقاق حقوق مادی و معنوی و سالمت جسمی و روانی زنان اصرار ورزيم. سا

امروزه خوشبختيم که اعالم کنيم ما همچنان بر آن عهد اوليه پايداريم و با همان شوق 

و نشاط در پی حقيقت پويی در حوزه حقوق و مسئوليت های زنان اصرار داريم. طی يک 

دهه پژوهش، با عالمان و انديشه ورزان متعهد و کوشای کشور همراه بوديم و کالم برتر را 

از رأی و قلم آنان مکتوب نموده و عرضه حضور داشــتيم، البته لطف و مهر شــما همواره 

اميدآفرين تالش هايمان بود. 

علت توفيق خود را در نگاه اعتدالی به جايگاه زنان، يعنی همان روش و منش مستحکم 
اســالم و قرائت انقالب اســالمی به راهنمايی بنيانگذار الهی اش حضرت امام خمينی 1 

و رهنمودهای داهيانه رهبــر فرزانه و خبيرمان حضرت آيت اهللا خامنه ای دام ظله العالی از 

جايگاه، وظايف و حقوق زنان در ســاحت های فــردی، خانوادگی و اجتماعی می دانيم و 

ســعادت زنان بلکه نجات بشريت از منجالب اومانيسم و پديده های انحرافی منشعب از 

آن، نظير فمينيسم را در پيمودن همين راه می دانيم و بس. 

در شــماره حاضر، موضوع «مسائل دختران» پايگاه پژوهش ما بود تا با نگاهی نه از 

جنس تنگ نظری های متصلبانه و نه فرانگری های متحجرانه، بلکه مســتقيم و اعتدال گونه، 

مســائل دختران را رصد کنيم و حقوق اين قشــر ارزشــمند را در کنار وظايف شــرعی و 

عرفی شــان از پيکان انديشه عالمان متعهد اجتماعی بر پهنة تحقيق و بالمآل تعيين حقوق 

وظايف دختران بنشانيم. 

در ادامه راه اعالم می داريم که فصلنامه «مطالعات راهبردی زنان» بستری است آماده 

برای انعکاس پژوهش ها و مقاالت علمی ـ پژوهشی محققان داخلی و خارجی که ضمن 

حفظ مستوای علمی پژوهش ها، دغدغه حل منطقی مشکالت زنان را در عرصه های فردی، 

خانوادگی و اجتماعی دارند. 
                                                                                             سردبير


