زن مسلمان در جامعه صربستان
گفتگو با خانم دکتر میس اال پرامنکوویچ نماینده مس اماناد دم مسام ماص ب ربس تاد – مساه
بدای اسالم شمامه 308

خانم دکتر می ساال پرامنکوویچ اولین زن مسلمان محجّبه در مجلس ملی جمهوری صربستان طی م صاحبه با
مجله "صددیای امد " چاپ «جامعه امد می "دم" صددربسددتان» به جایگاه زن مسددلمان در جامعه اردداره و
توضیحاتی در باره وضعیت زنان مسلمان در منطقه ارائه و اظهار کرد که زنان و مردان مسلمان نبایی نسبت به
امور میامی بی تفاوتی و بی ع قگی نشان دهنی.
پرامنکوویچ در پامخ به اینکه ومود شما به مسام شومای ماص توجه بسیامی از مسانه ها و شبکه های
منطقه ای داخاص و خامجص ما به سوی خود جاب کرده است ،احساس شما دم اولین موز حضومتاد
و موز های ب عد دم مسام ماص بعنواد یک بانوی محسّ به که دم واقع لح ظه خاب ص برای کا یه
مساماناد است ،چه بود ،گفت:
بایی بگویم همین که زن مسلمان در زیر مایه حجاب وارد مجلس ملی کشور رود از اهمیت واالیی برخوردار
ا مت .هم برای من ،هم برای خانواده ا و هم برای حزبی که از موی آن به نماینیگی من صوب ریها و هم
برای مرد و جامعه .این واقعه که پس از مددالها انترار ،زن مسددلمانی را در مجلس رددورای ملی داریم حائز
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اهمیت امت .هر قو و اقلیتی بایی نماینیه خود را در کشور دارته باری و حضور من از جانب مردمم در آنجا
با رعایت موازین دینی طبیعی و رورن امت ،چرا که رمار قابل توجهی از بورنیاکهای مسلمان در این کشور
به مر می برنی .بسیاری از زنان مسلمان با حجاب ام می در منطقه منجاک و دیگر نقاط صربستان زنیگی و
در جایگاه های مهمی م شغول به کار ه ستنی و حجاب در حوزه های آموز ری ،پز رکی و جایگاه های ب سیار
مهم حضور دارد .قیر مسلم این امر بایی ابتیا در محل کوچکی که در آن زنیگی می کردیم رعایت و یا تمرین

می ری تا اینکه بعیاً به نقاط دیگر منتقل رود .قابل توجه اینکه من نماینیه حزب م سلمانان (حزب صلح و
عیالت صددربسددتان " )"SPPهسددتم ،این حزب معرف همه چیزهایی امددت که فرهنگ ،مددنت و دین ملّتم را
معرفی می کنی.
از موی دیگر این اتفاق برای کشور صربستان هم حائز اهمیت امت ،زیرا صربستان یک کشور دمکراتیک توأ
با ظرفیت تحمل باال و پذیرش واقعیت وجود تفاوت ها در جامعه ا مت .مطحی از دمکرا می که پذیرای اقوا
مختلف امدت .ضدمن اینکه برای اقلیت ها هم مهم امدت ،بینبال نماینیگان معتبر و قابل اطمینان باردنی نه
افرادی که خود را با منافع گروه های خاص تطبیق می دهنی .متأمددفانه رونی ام د
رایج ا مت که جهان امروز با آن روبرو ا مت و در زبان شناختی از آن به ترس از ا م

هرامددی مقوله ای کام
تعبیر ریه ا مت که

تفسددیر کام بی امددام دی امددت .بشددر امروز با انوان گوناگون افراط گرایی ،در مددطوم مختلف روبرو امددت و
گروهای خا صی بطور عمیی و از روی ق صی و اهیاف از پیش تعیین ریه برای تو صیف م سلمانان به عنوان
افراد مستعی افراطگرایی ،بر تروریسم ام می تمرکز می کننی ،در صورتی که ام

دین صلح ،درک و تحمل

فی مابین ا مت ،همان چیزی که ح ضرت محمی(ص) در عمل رعایت می کرد و نمایانگر تاریخ درخ شانی ا مت
که میراث آن صلح و آرامش امت .در اصل بایی در جای دیگری به دنبال ردپای تنیروی ها و افراط گرایی ها
در جامعه بود .واقعیت این امت که ما اغلب صحنه های افراط گرایانه را در گروهای غیر ام می هم مشاهیه
می کنیم اما هیچ کس از آن بعنوان تروریسددم مسددیحی یاد نمیکنی .البته همیشدده و در هر جامعه ای پیییه
های روانی-اجتماعی ظهور می کنی اما قیر مسلم این نا گذاری (تروریسم ام می) یک حرکت میستماتیک
و حساب ریه امت .در اینجا رورن می رود که یکی از وظایف مردان و زنان مسلمان مرامر جهان این امت
که بطور منامدددب و مطمئن و میاو احکا و ضدددوابی دینی خود را رعایت نماینی ،پیرو آن خواهیم دیی که
فرصت برای تمایل به چنین نگرشهایی نسبت به مسلمانان کاهش خواهی یافت.

 هنگامص که دم مسام شروع به کام کردید ،همکاماد جدید شما چگونه به شما نگاه مصکردند .با استقبالص که مواجه شدید ،احساس شما چگونه بود؟
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به ریوهای ب سیار دلپذیر و منا مب از موی دیگر نماینیگان ،بخش اداری ،ریا مت مجلس و دیگر بخش ها،
پذیرفته ری  .برای همه خصوصا رمانه ها بسیار جالب بود و برخورد مثبت و رایسته ای با من ری و تا کنون
هیچ مورد نا خوراینیی در رابطه با حضور و یا نحوه پورش من وجود نیارته امت .از طرف دیگر تصور من
این امدددت که نماینیگان حزب " "sppآقایان ذوکورلیچ و فخراتوویچ زمینه را برای امدددتقبال از من به خوبی
آماده کرده بودنی .زیرا این دومین دوره امدددت که این حزب در مجلس حضدددور دارد و این خود در برخورد
نماینیگان با من تأثیر گذا رته ا مت ،رایی اگر در دوره پی شین وارد مجلس می ری برخوردها به گونه ای
متفاوت بود .در دوره دو  ،همه با اهیاف ،برخوردها ،جبهه گیری ها و اصددولی که حزب ما به مددوی آنها ثقل
دارد ،برای مایر نماینیگان و دیگر احزاب آرنا و برای ما هم بسیار راحت تر بود.

 دم هماد موزهای اول ب سیام فعال دم ن ش ست ها ح ضوم دا شتید .نمایندگانص ما دامیم کهتمام ح ضوم آنها ما مص تواد با انگ شتاد یک د ست شمرد .اما شما ح ضوم م ستمر و قوی
داشتید .مص خواستیم نظر شما ما با توجه به اینکه همکاماد شما دم دوم اول بیش از یکصد
گفتماد داشتند که غیر معمول هم است ،بدانیم.
ما حزبی ه ستیم که برای جنبش خود نق شه ،برنامه و هیف داریم و از همان لحره آغازین فعالیت های خود
را ررون کردیم .رخصی که رهبری ما را عهیه دار امت هورمنیانه عمل می کنی و اکنون نیز معاونت رئیس
مجلس ملی را عهیه دار ا مت .او هر یک از وظایف خود را جیی گرفته و با آنها به صورت یک امانت برخورد
می کنی .و ما نیز به همین گونه عمل می کنیم.

 حساب دم باگراد چیز معمولص نیس ت ،هرچند که مص دانیم س فامتنانه ها و نمایندگادک شومهای عربص زیاد ه ستند .آیا این بناطر جایگاه باالی باگراد ا ست همچود مسا سص
ماص به لحاظ شیوه متفاوت پذیرفتن مسائل گوناگود؟
تجربه من تا کنون در بلگراد مثبت بوده امددت و با توجه به اینکه این رددهر یک ک ن رددهر امددت و افراد
گوناگون و گردرددگران زیادی در آن در رفت و آمی هسددتنی ،تنون فراوانی در جامعه مشدداهیه می رددود لیکن
وضعیت نا منامبی در آن رؤیت نمی رود.
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 دم کنام حساب که یک پیام قوی و اساسص برای شما ،حزبتاد ،مساماناد و بربستاد است،شما فقط یک بانوی محسّبه نی ستید باکه فامغ التح صیل مدم سه عاوم دینص ،دان شگاه
ا سالمص ،دکترای عاوم ا سالمص و شن صیتص ه ستید که خوب ا سالم و قوانین آد ما مص
شناسد .عالوه بر این فوق العاده زد فعالص دم بحنه سیاسص جامعه هستید .چطوم موفق به
همه اینها مص شوید .یک زد با توجه به اینکه باید مراقب کامهای منزل و خانواده باشد ،آیا
هیچگونه تعام ضص با مقام و من صب او بعنواد یک م ساماد دامد یا خیر .اگر ممکن ا ست
بفرمایید نقش زد دم جامعه و جایگاه های عمومص چیست؟
بایی بگویم که در کنار درس و میرمدده و دانشددگاه هی گاه به فکر مددیامددت نبود  .جامعه و جوی که در آن
بزرگ رددیه بود به گونه ای بود که زنی را نمیدیییی با مددیامددت مددر و کار دارددته بارددی .من پس از اتما
تحصی تم به محیی جامعه ام می باز گشتم و ررون به کار کرد  ،از موی مقامات جامعه ام می به ما گفته
ردددی ما امانت داران جامعه هسدددتیم و بایی جایگاه امانت داری خود را حفظ کنیم و وظیفه خود را به نحو
اح سنت به انجا بر مانیم .از یک طرف برای من م شخص نبود این حرف یعنی چه و از موی دیگر کارهای
منزل و خانواده آغاز رددی که رددایی الز بود در همینجا متوقف می رددی ؟! البته بعیا متوجه اهمیت آن برای
حزب ،اعضا و فعاالن آن ری  ،چرا که این مبارزه ای برای خود رخص ،خانواده و آینیة جامعه امت .بنابراین
من از دنیای میامت و میامتمیاران نبود اما امانتی را به دوش دارتم و بایی آن را به مقصی می رمانی و
مفیی واقع می رددی  .هرچنی وقتی صددحبت از فعالیت های مددیامددی و اجتماعی زنان می رددود ،در تعام ت
اجتماعی کلی شه های خا صی وجود دارد که این خاص زنان م سلمان نی ست و در مورد همه صیق می کنی.
البته به نرر می رمی که در جهان زنان کمتر از مردان در جایگاه های مییریتی قرار می گیرنی.
از موی دیگر زنان با م شک ت عیییه ای در محل کار درگیر ه ستنی و حتی برای کارهای یک سان ن سبت به
مردان درآمی رددان به مراتب کمتر امددت .آنها از حمایت کافی برخوردار نیسددتنی .اما جالب توجه این که آمار
ن شان می دهی ،در صرب ستان حیود  ٪40زنان در مقامات و جایگاه های مهم قرار دارنی که به نیرت در غرب
با این درخ شنیگی مورد توجه قرار می گیرنی .در ب سیاری موارد دییه می رود ،فر صت اینکه ظرفیت ها و
توانائیهای خود را در جامعه نشان دهنی از آنها گرفته می رود.
الز امددت بیانیم ،در بسددیاری مواقع می بینیم که زن به صددورت منفی در جامعه معرفی می رددود و مددو
ا متفاده از او در جامعه فراوان ا مت .بین او هم ون کاالیی تجاری به بهایی ناچیز فروخته می رود .به ظاهر
حضددور زن در جامعه پر رنگ امددت ،البته همین طور هم امددت ،هیچ آگهی بیون حضددور فیزیکی زن چاپ و
منتشر نمیرود لیکن وقتی صحبت از اهمیت مسائل پیش می آیی در برابر حضور او مقاومت می رود .ناگفته
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نمانی که اینگونه موارد در محیی ما مسددلمانان هم در گذرددته دییهمیرددی ،اما در یک دهه گذرددته نیاز به
حضور زنان مسلمان در جامعه و زنیگی اجتماعی احساس می ری.
زن مسلمان در جامعه غرب ررکت فعال دارد و محصول آن به احتمال قوی موفقیت های اقتصادی و رفاه
امت .اما رما بعنوان یک زن وقتی نیازهای انسانی خود را برطرف کردیی ،در مقطعی احساس امتق ل و
اعتماد به نفس بیشتری می کنیی و نسبت به کسانی که از رما مو امتفاده می کننی نگرری دفاعی از خود
نشان مییهیی .هنگامی که صحبت از مبانی و قوانین ام می می رود ،هیچ گونه مانعی برای حضور و ارتغال
زن در امور اجتماعی و میامی وجود نیارد .این واقعیت را داریم که بیش از  ٪50درصی جمعیت ما را زنان
تشکیل می دهنی ،آنها در عمل حق رأی دارنی .ام

برای زن مطلقاً همه گونه حقی قائل می رود .اما این

مئوال پیش می آیی که ما زنان مسلمان تا چه انیازه با این حقوق آرنایی داریم ،تا چه انیازه برای دمتیابی
به آن آماده به مبارزه هستیم و آیا این حقوق همیشه آنگونه که بایی تفسیر و توجیه میرونی یا خیر.
گاهی اوقات م سائل پی ییه ای ه ستنی که نیاز به ررم و تف صیل دارنی .بع ضی آداب و ر مو خاص و کلیشه
ای فقی با دین رنگ آمیزی رددیهانی و مذهبی به نرر می رمددنی در حالی که در واقع اینگونه نیسددت .من در
طول مطالعات خود در باره قوانین ررن ا م  ،به هیچ وجه با موردی که ح ضور زن را در جریانات اجتماعی
محیود کرده با ری ،برخورد نکرده ا  .من فکر می کنم در بع ضی جاها زنان نیاز به ح ضور نیارنی ،مخ صو صا
ردددما این را در میان دختران نوجوان و دانش آموز و دانشدددجو می بینیی ،آنها بیش از انیازه به خود و مدددر
و ضع شان می ر منی و خود را به نمایش عمو می گذارنی اما نمیبینیی که هیچ یک از آنها با خود کتاب و یا
چیزی از منابع تح صیلی همراه دا رته با رنی .اگر تمایل به انجا کار مفییی داریی این فر صت را داریی و حق
انتخاب داریی .اما اینکه بر ا ماس جن سیت تبعیض و دفاعیه ای انجا رود و حق و حقوقی به چالش ک شییه
رود ،کار ارتباهی امت.
از نرر "مولودی" دانشمنی ام
ام

رناس ،هیچ مذهبی به انیازه ام

در ارتباط تنگاتنگ با میامت نیست،

به لحاظ امر و نهی قوانین ماده ای دارد اما در عوض ا صل امر به معروف و بازدارنیگی از رر ب سیار

مورد توجه واقع ریه ا مت .می توان گفت قوانین ررن ا م

هی گونه مانعی ایجاد نمیکنی بلکه افراد می

تواننی دییگاه های مختلف نسبت به آنها دارته بارنی و بطور متفاوت عکسالعمل نشان دهنی.
در هر صورت ممانعت از اینکه ک سی به دلیل نون جن سیت به م سائل اجتماعی بپردازد ،منجر به تبعیض می
رود.
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 عقیدهای وجود دامد با این مضمود که اسالم حقوق زد ما محدود مص کند و نه اینکه حقصبه او مص دهد .لطفاً دم این مومد توض ید دهید .به کرّات گفته مص ش ود که حساب فاکتوم
محدود کننده برای زد است .این موضوع ما چگونه توضید مص دهید؟
اگر به تاریخ ام

و رمالت حضرت محمی (ص) نگاهی بی انیازیم ،متوجه می رویم ،در آن زمان انق بی در

حقوق ان سانها مخ صو صا حقوق زن ایجاد گردیی و پس از نزول قرآن کریم ا مت که زن در صحنه اجتماعی و
میا می فعال می رود .در آن دوران ب سیاری از زنان به تح صیل پرداختنی ،تا حتی ب سیاری از زنان از عوامل
انتقال احادیث نبوی به دیگران بودنی.
آنان حق اعتراض به قوانینی را دا رتنی که ا رتباه ت شریح و تو صیف می ری .آنها حق ارث بی مت آوردنی و
موظف به درس خوانین رینی و حق ررکت در زنیگی عمومی را یافتنی .وظیفه ما این امت که قوانین ررعی
را مجیدا با توجه به زمان و مکانی که در آن زنیگی می کنیم تف سیر کنیم و مورد ا متفاده قراردهیم .قوانین
رددرن امدد

میگویی :به نا پروردگارت ،بخوان ،فراگیر ،تحقیق و تفحص کن و در هیچ جایی نیامیه که این

امر پروردگار مختص جمعیت مردان امددت .چه مرد و چه زن نبایسددتی نسددبت به اتفاقات اطرافمان بی توجه
باریم ،مبارزه با ریوهای منامب با هر آن ه که بی امت وظیفه همه ما امت.

 شما دم پاملماد ک شوم فعال ه ستید و دم مدم سه و دان شگاه ا سالمص بعنواد ا ستاد تدمیممص کنید ،دم مسالم شومای شهر و منطقه شرکت مص کنید .آنچه که مومد توجه ویژه بود،
حضوم شما دم جاساتص بود که شب هنگام تا دیروقت به طول مصانسامید یعنص تا جایص که
حقوق ش ما بعنواد یک همس ر و یک مادم که باید وقت خود ما به خانواده اختص ام مص
دادید پایمال مص شد ،از سوی دیگر دم جایص نیز نشست هایص ما که جای بحث و گفتگو دم
مسائل خام و بسیام حائز اهمیت بودند ،مها مص کردید .چگونه موفق مص شوید دم اینگونه
م سائل تعادل و توازد برقرام مص کنید .آیا ممکن ا ست نحوه فعالیت های خود دم پاملماد
کشومی و شومای شهری برای ما تسزیه و تحایل کنید؟
در دوره قبل چهار مددال با مجلس رددهر نووی پازار همکاری می کرد  ،روابی خوبی میان اعضددای تیم بود و
کارمان ح ساب ریه انجا می ری .ما جزو حزب مخالف و اقلیت بودیم اما مازنیه عمل می کردیم و فعالیت
های مثبت بسیاری را به انجا می رمانییم ،همیشه با امتراتژی مشخص روی مسائل بسیاری کار می کردیم
که معموال حزب حاکم اهمیتی به آن نمیداد .ما برای کلیه جلسددات بایی خود را از پیش آماده می مدداختیم.
6

من فکر می کنم مددیسددتمی که در مددطح یک مجلس محلی و مییریت آن و هم نین ارددخاصددی که برای
برنامه ریزی و تنریم کارهای روزانه تعریف رددیهانی که در مورد ما اکثرا وابسددته به حزب حاکم نیز هسددتنی،
ارتباه عمل می کننی.
جل سات ماعتهای طوالنی و ربها تا دیروقت به طول می انجامیی ،لیکن ما خانم هایی که ع ضو جل سه بودیم
همیشددده زودتر مرخص می ردددییم و همکارانی که می مانینی کار ما را پیگیر می ردددینی .البته در پارلمان
ک شوری زمان کاری تا ماعت  18تعریف و منرم تر ا مت ضمن اینکه روزهای کاری و جل سات هم م شخص
امددت .البته مهم این امددت که وظیفه ما امانتی امددت که به گردن ما نهاده رددیه و بایی آن را با احسدداس
مسئولیت و ریوه منامب در رامتای رفع مشک ت مرد به مرانجا رمانیم.

 موز سنساک با توجه به شرایط موجود برگزام شد .پیام شما امروز بعنواد نماینده مسامبرب ستاد ،شومای شهر و زد م سامانص که با کامهای دولتص سر و کام دامد دم مابطه با این
موز چیست؟
روز منجاک روز مهمی برای ما بو رنیاکها ا مت  ،منطقه منجاک برای خود ا متق ل دا رت و حقِ دا رتنِ
مددازمانیهیِ داخلی ،مددنجاک خانه ما و محل آرامش ما امددت بیون توجه به ملیت ،مذهب و دیگر تعلقات
افرادی که در آن زنیگی می کننی .توصیه می کنم حواممان خیلی بیشتر به آن باری .هم ما و هم بورنیاک
هایی که در گوردده و کنار دنیا بهمددر می برنی بایی مددعی کنیم نحوه زنیگی را در آن ترفیع دهیم و نبایی به
خود اجازه دهیم که برخی مسددائل از کنار ما بگذرد و اتفاقاتی پیش آیی که ما در طی آن نبارددیم .رهبران ما
نقش بسددیار مهمی دارنی ،خوب یا بی تاریخ بعیها در مورد ما قضدداوت خواهی کرد و ما همه بایی به نقش خود
در جامعه ای که بیان متعلقیم توجه دارته باریم .منجاک ،تاریخ و منت های ما افتخارات مرد ما هستنی.
چیزی که امانت ما هست اگر به دمت نااهل بی افتی عواقب فاجعه باری خواهیم دارت.
https://mesihat.org/2021/03/15/status-zene-muslimanke-u-drustvu
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