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وقتی تلفن مریم تمام شد به سمت من 
برگشت و از من خواست که شب به خانه 

آن ها بروم تا مفصل با هم حرف بزنیم.
شب در طول مسیر سوال هایی که ذهنم 
را مشغول کرده بود طبقه بندی می کردم 
نداشتم  دوست  البته  بپرسم؛  مریم  از  تا 

دربرابر مریم هم کم بیارم!
به خانه آن ها که رسیدم، مریم من را به 

اتاقش راهنمایی کرد.
فضای اتاقش نظر من را به خودش جلب 
ورزشی  مسابقات  از  که  مدال هایی  کرد؛ 
مختلف برنده شده بود و لوح تقدیرهایی 
کسب  مختلف  علمی  مسابقات  در  که 
کرده بود ناخودآگاه من را به تحسینش 
اینقدر  دختر  یک  اینکه  می کرد.  وادار 
فعال باشد برایم جالب بود و جالب تر از 
کامال  آدم  دو  مریم  و  من  اینکه  همه 
 . و...  تفکر  طرز  پوشش،  بودیم؛  متفاوت 
همه چیز ما فرق داشت، اما به نظرم یک 
نقطه مشترک ما را به هم وصل می کرد 

که این همه سال باهم دوست بودیم!
- خوش آمدی زهرا خانم.

- مرسی مریم گلی.
نتیجه  به  امروز  مذاکره  عزیزم  خب   -
نرسید؛ ازت خواستم که به اینجا بیای تا 

مفصل و صمیمانه با هم حرف بزنیم.
من که دوست داشتم هر چه زودتر بحث 
شروع  وقت  فوت  بدون  کنم  شروع  را 

کردم؛
- مریم جان چه بخواهی چه نخواهی تو 
جامعه ما به زن به عنوان جنس ضعیف 
نگاه می کنند و جنس برتر همیشه آقایون 
برتر  جنس  می کنند  فکر  همه  هستند! 

آقایون هستند...
دلم  عزیز  گفت:  خاصی  آرامش  با  مریم 
اینکه در جامعه چه نگاهی وجود دارد یا 
چنین  ناآگاهی  روی  از  بعضی ها  اینکه 
دلیل  دارند  زن  به  نسبت  را  دیدی 
با  هم  خدا  کنیم  فکر  ما  که  نمی شود 
کرده  خلق  را  زن  نظری  و  هدف  چنین 

است.

کمی روی مبل جابجا شدم و گفتم: من 
اینکه خدا همه  بعد هم  قانع نشدم؛  که 
عملی  مردان  بوسیله  را  مهم  کارهای 

کرده!
ضعیف  زن  بود  قرار  اگر  عزیزم،  ببین   -
باشد خدا برنامه نجات حضرت موسی را 
بوسیله ۳ زن که مادر و خواهر حضرت 
موسی باشند و آسیه به اجرا در نمیاورد! 
این درحالی بود که حضرت موسی، هم 
خداوند  و  داشت  پدری  جد  هم  و  پدر 
می توانست این کار را به آن ها واگذار کند 

اما این کار عظیم را به زنان واگذار کرد.
وقتی ما قرآن را حاکم قرار می دهیم در 
کارهای  انجام  از  را  زن  قرآن  هیچ جای 
نکرده  منع  اجتماع  در  حضور  و  بزرگ 

است.
- مریم جان این هایی که گفتی درست، 
ضعیفه،  را  زنان  اینکه  درباره  نظرت  اما 

ناقص العقل و ... می نامند چیست؟!
ما چنین چیزی در هیچ  ببین عزیزم   -
جای قران نمی بینیم و این اصال با تفکر 
انسان سازگار نیست که خداوند نیمی از 
آفریده های خود را کم عقل بیافریند و اگر 
باید  می بینیم  روایات  در  چیزی  چنین 
مطابقت  )قرآن(  خدا  کالم  با  را  آن  اول 
را  آن  نباید  ما  بود  آن  غیر  اگر  و  دهیم 
یک  در  روایت  یک  گاهی  یا  پذیریم؛ 
شرایط خاصی گفته شده و ما نباید آن را 
ما  دهیم.  ربط  اوضاع  و  شرایط  تمام  به 
برای  را  خردمند  زنان  که  داریم  روایت 
اگر  حتی  یا  کنید  انتخاب  ازدواج 
بگیرید  دایه  فرزندتان  برای  می خواهید 
لحاظ  از  انتخاب کنید که  را  باید فردی 

عقلی مطلوب باشد.
ضعیفه؟! او ضعیف نیست هر کس او را 
)زن را( ضعیفه خطاب کند، هنوز قدرت 

یک زن را درک نکرده است.
می کردم  فکر  حرف هایش  به  درحالیکه 
نوعی  به  زن ها  ما  اما  جان  مریم  گفتم: 
ازانجام برخی از کارها که به نوعی پسرانه 

هستند، محروم شده ایم ...

مانند همیشه آه  بلندی  کشیدم و گفتم: 
کاش من پسر بودم.

مریم لبخندی زد و گفت: از ماست که بر 
بودن  پسر  آرزوی  خودت  وقتی  ماست! 
می کنی در واقع به نوعی خودت را دست 

کم می گیری!
انجام  مردانه  کار  دخترها  ما  اینکه 
عین  بلکه  نیست؛  محرومیت  نمی دهیم 
شغلی  هر  داری  قبول  است.  بهره مندی 
مناسب فردی با ویژگی های خاص است؟ 
هست  نحوی  به  دخترها  ما  خصوصیات 
که برخی شغل ها به ما ضرر می زند.بعضی 
عاطفی  و  حساس  روحیه  با  شغل ها 
با  دیگر  بعضی  نیست.  متناسب  دخترها 
بنیه بدنی دختران هم خوانی ندارد. برای 
همین این نه تنها محدودیت نیست بلکه 

عین تناسب است.
همیشه قبل از اینکه با مریم حرف بزنم 
کلی حرف دارم اما چرا او قانعم می کند؛ 
قانع  که  باشد  حق  حرف هایش  شاید 

می شوم... نمی دانم!
اما من تسلیم نمی شدم...

زن ها  ما  حق  در  کن  باور  جان  مریم   -
را  باید حجاب  ما  است،  شده  بی انصافی 
گناه  به  محترم  آقایان  تا  کنیم  رعایت 

نیفتند...
- زهرای عزیزم اگر قرار بود زن همیشه 
حجاب  به  نیاز  دیگر  که  باشد  خانه  در 
برای زن قرار  . خداوند حجاب را  نبود... 

داد تا زن در جامعه حضور داشته باشد!
با خودم کلنجار می رفتم، حرف های مریم 

را در ذهنم سبک سنگین می کردم. 
شاید حق با او باشد...

شاید من هم حق دارم سوال داشته باشم؛
شاید...

غرق در افکارم بودم که مریم گفت: عزیزم 
من بروم یک چایی برای جفتمان بریزم 

که حسابی گلویمان خشک شد.
با نگاهم مریم را دنبال می کردم...

به نام بانوی آب و آیینه
زهرا)س( تازه ترین اتفاقی بود که در عالم افتاد 
تازه  هم  باز  اتفاق  این  که  نیست  وقت  هیچ  و 

نباشد.
زهرا حرف تازه خدا بود:
“انا اعطیناک الکوثر”

بانوی  محراب،  بانوی  شهادت،  و  شهود  مادر 
که  بودم  ندیده  را  زنی  هیچ  تو  از  پیش  حماسه... 

پدر خویش را مادر باشد.
از آن روز که فدک به نام تو شد، فلک قافیه ای 
شد  تو  مهریه  آب  که  دم  آن  از  و  یافت  درخور 

کشتی اهل بیت به جریان افتاد.
خدا،  جمال  جلوه ی  القدر،  لیله  خدا،  کوثر  ای 
تحفه  اندک  »طهورا«  خدا،  جالل  تفسیر 
که  باشد  می کنیم  قدست  آستان  تقدیم  که  است 

قبول افتد.
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زن هالیوودی که عاشق اسالم شد.
ملیسا کارتر

ـــوود و  ـــران هالی ـــو، از مدی ـــت اوهای ـــل ایال ـــر اه ـــا کارت ملیس
مدیـــر ارشـــد اجرایـــی کمپانـــی تهیـــه و پخـــش »ریـــل 
نایـــت« و فرزنـــد یـــک کشـــیش آمریکایـــی اســـت کـــه 
ـــال  ـــالم، در س ـــن اس ـــاره دی ـــیار درب ـــات بس ـــس از مطالع پ

۱۳۷۶ مسلمان و شیعه شد.
او لیســـانس تاریـــخ و ادبیـــات دارد و محقـــق در زمینـــه 
ــرام  ــوده و »بهـ ــوی بـ ــاً مولـ ــالمی، خصوصـ ــان اسـ عرفـ
ـــر  ـــوودی همس ـــل هالی ـــی االص ـــردان ایران ـــدری« کارگ حی
ــترش  ــرش، گسـ ــری او و همسـ ــدف هنـ ــت. هـ وی اسـ

 )holywood( ـــی وود ـــام هول ـــالمی، بن ـــدس اس ـــینمای مق س
در دل هالیـــوود می باشـــد کـــه بـــه عقیـــده او ایـــن کار، راه 
نفـــوذ بـــه غـــرب اســـت. وی بـــا زبـــان فارســـی، تفاســـیر 

قرآن، عرفان اسالمی و حافظ، مولوی و … آشنایی دارد.
وی مســـتند »عرفـــان، قلـــب اســـالم« را ســـاخته و بـــا 
ــان  ــی و انسـ ــوی )رومـ ــاره مولـ ــینمایی دربـ ــای سـ پروژه هـ

کامل( و عاشورا همکاری دارد.
ـــق  ـــن عاش ـــد: »م ـــار می دارن ـــی اظه ـــر در گفتگوی ـــم کارت خان
ــم  ــش و هـ ــم تاریخـ ــش، هـ ــم ادبیاتـ ــتم؛ هـ ــران هسـ ایـ
ـــا  ـــدم ب ـــران آم ـــی ای ـــود و وقت ـــن کشـــیش ب ـــدر م ـــش. پ مردم
مردمشـــان راحـــت بـــودم، حتـــی راحت تـــر از همکارانـــم در 

ـــلمانان  ـــه مس ـــادی علی ـــارهای زی ـــپتامبر فش ـــد از ۱۱س ـــکا بع ـــم. در آمری ـــی می کن ـــو زندگ ـــت اوهای ـــده در ایال ـــوود. بن هالی
ـــردان  ـــک کارگ ـــه ی ـــریک مان ک ـــوهرم و ش ـــا ش ـــم ب ـــم بتوان ـــان مرگ ـــا زم ـــه ت ـــدف دارم؛ ک ـــک ه ـــده ی ـــد. بن ـــود آوردن بوج
 ثروتمنـــد پاکســـتانی اســـت، فیلم هایـــی بـــرای گســـترش و شناســـاندن اســـالم بســـازم تـــا آرام پیـــدا کنـــم.«

ـــم  ـــه بتوانی ـــت ک ـــن اس ـــوودی ای ـــرات هالی ـــا تفک ـــه ب ـــرای مقابل ـــن کار ب ـــه »مهم تری ـــد ک ـــان می کنن ـــن بی ـــان همچنی ایش
ـــال  ـــوان مث ـــه عن ـــم؛ ب ـــد کنی ـــینمایی تولی ـــری و س ـــورت تصوی ـــه ص ـــالم، ب ـــی اس ـــان یعن ـــر خودم ـــر برت ـــا تفک ـــی ب فیلم های

ساخت فیلم های فردوسی و غیره.«
ـــه  ـــت. ب ـــد اس ـــال رش ـــدیدا در ح ـــالم ش ـــر اس ـــال حاض ـــد: »در ح ـــر می دارن ـــال 9۱ اظه ـــود در س ـــه خ ـــو در مصاحب ـــن بان ای
عنـــوان مثـــال از بیـــن بازیکنـــان معـــروف تیـــم بارســـلونا 9 نفـــر مســـلمان اند. البتـــه همـــه افـــرادی کـــه اهـــل علـــم و 
دانش انـــد شـــیفته ایـــن دیـــن می شـــوند، چـــون اســـالم و مســـلمانان هـــم دیـــن را معرفـــی می کننـــد و هـــم علـــم را و 
ـــا  ـــد. آمریکایی ه ـــدن آن می گوی ـــرب و تم ـــه غ ـــت ک ـــزی اس ـــس چی ـــن، عک ـــت و ای ـــا نیس ـــن این ه ـــادی بی ـــد تض می گوی
ــود اشـــک  ــه و الـــه- صحبـــت می شـ ــای حضـــرت محمـــد -صلـــی اهلل علیـ ــورد خصایـــل و ویژگی هـ ــر وقـــت در مـ هـ

می ریزند. فکر برتر از آن مسلمانان ایرانی است.«
ـــاعه  ـــرای اش ـــی ب ـــالمی راه ـــان اس ـــد عرف ـــاد دارن ـــته و اعتق ـــالمی داش ـــان اس ـــه عرف ـــری ب ـــه واف ـــر عالق ـــا کارت ـــم ملیس خان
ـــروش  ـــه ف ـــوی ب ـــاب از مول ـــد کت ـــزار جل ـــه صده ـــور ماهیان ـــه ط ـــکا ب ـــان »در آمری ـــه ایش ـــه گفت ـــت. ب ـــالمی اس ـــگ اس فرهن
ـــه  ـــبت ب ـــدی نس ـــیار ب ـــد بس ـــه دی ـــتم ک ـــتی داش ـــک دوس ـــن ی ـــت. م ـــالم اس ـــر اس ـــن راه نش ـــان بهتری ـــن عرف ـــد و ای می رس
ـــه او دادم و  ـــه را ب ـــج البالغ ـــار نه ـــک ب ـــن ی ـــه م ـــا اینک ـــت ت ـــخن می گف ـــالم س ـــرت از اس ـــا نف ـــه ب ـــت و همیش ـــالم داش اس
ـــردی  ـــن م ـــی بزرگ تری ـــه عل ـــود ک ـــن ب ـــت و آن ای ـــه گف ـــک جمل ـــن و ی ـــش م ـــد پی ـــدت آم ـــک م ـــس از ی ـــد و پ ـــان خوان ایش

است که هیچ کس مثل او نیست.

ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــدیدی ک ـــات ش ـــر تبلیغ ـــه خاط ـــکا ب در آمری
ــالم  ــود از اسـ ــختی می شـ ــه سـ ــود دارد، بـ ــالم وجـ اسـ
ـــی  ـــرف بزن ـــی ح ـــه بتوان ـــی ک ـــر کس ـــا ه ـــی ب ـــرف زد؛ ول ح
و بـــا احتـــرام بتوانـــی رابطـــه ای دوســـتانه ایجـــاد بکنـــی 

خیلی راحت مسلمان می شود.«
ایشـــان در ایـــن بـــاره می گوینـــد: »در آمریـــکا افـــراد بـــه 
ـــذب  ـــالم ج ـــات از اس ـــل اطالع ـــه حداق ـــیدن ب ـــض رس مح
ایـــن دیـــن می شـــوند. آمریکایی هـــا بـــا ســـاده ترین 
ـــوند.  ـــکاو می ش ـــالم کنج ـــاره ی اس ـــخ درب ـــته ها از تاری دانس
ـــا و  ـــخ اروپ ـــا تاری ـــخ مخصوص ـــه تاری ـــا مطالع ـــا ب ـــه آن ه البت
آمـــدن مســـلمانان بـــه اروپـــا و رفتارهـــای آنـــان و پـــی 
ـــنیده اند  ـــاًل ش ـــه قب ـــی ک ـــات و دروغ های ـــه تحریف ـــردن ب ب

هم به این سو کشیده می شوند.«
ایشـــان در رابطـــه بـــا کار هالیـــوود اظهـــار عقیـــده کـــرده و 
می گوینـــد: »هالیـــوود یـــک تولیـــد اســـت و بـــرای رســـیدن 
ـــبت  ـــی نس ـــد حقیق ـــدن دی ـــوض ش ـــه ع ـــود ک ـــدف خ ـــه ه ب

به اسالم و ادیان است سرمایه گذاری می کند.
مـــا در پـــی آن هســـتیم کـــه بتوانیـــم در کنـــار هالیـــوود و 
ــینمای  ــام سـ ــه نـ ــز بـ ــر نیـ ــینمای دیگـ ــک سـ ــوود یـ بالیـ
»هولـــی وود« بســـازیم؛ ســـینمایی بـــا درون مایـــه روحانـــی و 
ــتفاده از  ــا اسـ ــوان بـ ــن کار را  می تـ ــالمی. ایـ ــت اسـ معنویـ

پتانسیل فراوان کشورهای دین مدار و مسلمان ساخت.
ـــه  ـــیدن ب ـــه آن رس ـــم ک ـــرب را بیابی ـــه غ ـــوذ ب ـــم راه نف ـــد بتوانی ـــم بای ـــا ه ـــت م ـــرق اس ـــه ش ـــر ب ـــوذ و تاثی ـــوود نف ـــدف هالی ه
برســـیم. « جایـــگاه  آن  بـــه  بتوانیـــم  بایـــد  و  اســـت  آن  اســـتاندارد  تکنیک هـــای  و  ســـینما   صنعـــت 

ـــری  ـــتم و دیگ ـــی داش ـــدر خوب ـــه پ ـــن ک ـــی ای ـــم. یک ـــتفاده کن ـــد از آن اس ـــه بای ـــه ای داده ک ـــن هدی ـــه م ـــدا ب ـــد: »خ او می گوی
ـــم  ـــام خواه ـــم و انج ـــام ده ـــش انج ـــود را در قبال ـــئولیت خ ـــم و مس ـــدرش را بدان ـــد ق ـــه بای ـــدم ک ـــنا ش ـــالم آش ـــا اس ـــه ب اینک

داد.«

ایشاندررابطهباکارهالیووداظهارعقیدهکردهومیگویند:

»هالیوودیکتولیداستوبرای
رسیدنبههدفخودکهعوضشدن
دیدحقیقینسبتبهاسالموادیان
استسرمایهگذاریمیکند.«
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بررسی جایگاه زن در غرب ، از تخیل تا مهم ترین معضل اجتماعی آمریکا!

بررسیجایگاهزندرغربازخیالتاواقعیت!

وجود عدالت 
جنسیتی در غرب تنها ظاهر قضیه است 

و با باطن موضوع کامال مغایر است. در اروپا و آمریکا گزارش ها 
نشان می دهد حتی به لحاظ موقعیت کاری، زنان کمتر از مردان حقوق می گیرند و در 

بسیاری از کشورهای اروپایی زنان با ریختن به خیابان ها خواستار پایان تبعیض ها علیه خود هستند. اما عمق 
فاجعه ی این تبلیغات زمانی روشن می شود که مسئله تعرض جنسی به زنان در اروپا و آمریکا زیر ذره بین قرار می گیرد. ظاهر قضیه 

این است که زنان در غرب به دلیل عدم وجود حجاب باید زندگی بدون استرس و فشاری داشته باشند و آمار تعرض و تجاوز جنسی 
نیز باید به شدت پایین باشد اما گزارش ها و نظرسنجی هایی که در خود مراکز غربی طی سال های اخیر منتشر شده دقیقا پرده از این 

واقعیت برمی دارد که در پشت ظاهر فریبنده تبلیغات »برابری جنسیتی« واقعیت تلخ دیگری در جریان است که به وضوح نشان می دهد 
مشکل حجاب یا روسری نیست. نتایج به دست آمده از نظرسنجی ها در آمریکا نیز نشان می  دهد، بیش از ۶0 درصد زنان در این کشور 

مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند. موسسه »گالوپ« نیز با انتشار نتایج نظرسنجی خود در این زمینه نوشته: »درصد زنان و دختران 
آمریکایی که نسبت به امنیت جنسی در این کشور ابراز نگرانی کرده اند رو به افزایش است و در حال حاضر ۳4 درصد از آنان نگران 

امنیت جنسی خود هستند.«
سیاستمداران غربی معموال برای مخفی نگه داشتن حقایق تلخی که نسبت به زنان در این جوامع وجود 

دارد، انگشت اتهام را به سمت کشورها و فرهنگ های دیگر می گیرند.

موج گسترده تبلیغات رسانه ای همواره بر این مبنا بوده که زنان در اسالم زیر شدیدترین فشارها قرار دارند و از هیچ یک از 
آزادی های قانونی و شرعی خود برخوردار نیستند و در مقابل، زنان در غرب با برخورداری از عدالت جنسیتی 

و تمامی آزادی ها و حقوق برابر با مردان، به سرعت در حال طی کردن مسیرهای پیشرفت 
هستند. اما واقعیت چیز دیگری است. در این گزارش سعی داریم با استناد به 

اخبار و گزارش های خود غربی ها، شرایط واقعی حاکم بر زنان 
را در این جوامع بررسی کنیم.

 منهم! می  نا سو
رسوایی جنسی در هالیوود به قدری 
گسترده  است که طی ماه های اخیر کمپینی تحت عنوان »من 
هم« شکل گرفته است. اصل ماجرا با شکایت بیش از 40 زن نامدار هالیوود، شروع شد. با 
گسترده تر شدن این کمپین، در ادامه گزارش های زیادی درمورد مورد اتهام قرار گرفتن 
بازیگران، کارگردانان، تهیه کنندگان هالیوود، مجریان و حتی سیاستمداران آمریکایی 
منتشر شد. طبل این رسوایی حتی به کنگره آمریکا نیز رسید. بعد از افشای این رسوایی ها 
بسیاری از این افراد عذرخواهی کرده و برخی نیز از سمت های خود برکنار شده یا استعفا 
داده اند. در ادامه، سونامی رسوایی در میان مقامات آمریکا، به کاخ سفید هم رسید و دامن 

ترامپ را نیز گرفت.

زن 
به محض آنکه ازدواج کند، تغییر 
اسم می  دهد، یعنی نام و نام خانوادگی  اش را از دست می  دهد و 
رسماً در اسناد، کارنامه  های تحصیلی، شناسنامه، گذرنامه و در همه جا نام خانوادگی شوهر، 
جانشین نام خانوادگی  اش می  شود. این بدان معناست که زن، خود هیچ است، وجود ذاتی ندارد، تا وقتی که در خانه 
پدر است، با نام او زندگی می  کند و زمانی که به خانه همسرش می  آید، باز هم از داشتن نام و ارزش و اعتبار محروم است. در دفاتر 
رسمی مربوط به زنان متأهل اروپایی از دو نام سؤال می  شود. اول می  پرسند نام فعلی  اش که پس از ازدواج گرفته است و نام خانوادگی 

همسرش چیست؟ 
سؤال دوم اینکه وقتی که دختری جوان و مجرد بود، نام خانوادگی  اش چه بوده است؟ در حقیقت، زن متعلق به صاحبخانه است. در 
خانه پدر که بود، نام خانوادگی پدر و به خانه شوهر که آمد، نام خانوادگی شوهر را به خود گرفت. در فرانسه، زن پس از جدا شدن 
از شوهرش، کوچکترین حقی نسبت به فرزندش ندارد.این گونه قوانین ظالمانه، هم اکنون در فرانسه که مهد تمدن اروپایی است، اجرا 
می  شود. تمدنی که به غلط، نام آن تمدن گذارده شده و در حقیقت توحش، ددمنشی و دیوسیرتی است. کدام وجدان بیدار می  پسندد 
که عواطف مادری یک مادر را بشکنند و او را از ساده  ترین و طبیعی  ترین حقوق که همان رابطه یک مادر با فرزند است، بازدارند؟ حقی 
که حیوانات هم از آن برخوردارند. تورات فعلی، زن را تلخ تر از مرگ معرفی می  نماید و معتقد است که زن نمی  تواند به کمال برسد. 
این همان یهودی است که به غلط خود را نسل برتر و از نژاد پاک تر می  داند و معتقد است که یهود در میان ملل متمدن، پاک ترین 

نژاد است.

ناامنیزناندرمیادینورزشی
قهرمان  زنان  حتی  آمریکا  در 

ورزشکار نیز در امان نبوده اند. خبرگزاری »آسوشیتدپرس« گزارش داد 
پزشک سابق تیم ژیمناستیک المپیک زنان آمریکا از سوی قاضی به ۱5 سال حبس محکوم شد.پرونده 

این پزشک متجاوز به بزرگ ترین پرونده آزارجنسی کودکان و نوجوانان در تاریخ آمریکا لقب یافته 
است و دستکم ۱50 نفر- قربانی آزار جنسی این پزشک بوده اند.

هالیوود تعرض  آمار 
بسیار  هالیوود  در  زنان  به 

که  می دهد  نشان  تحقیقات  است.  وحشتناک تر 
94 درصد زنان مشغول در سینمای هالیوود، تجاوز جنسی را تجربه 

کرده اند .رقم 94 درصدی تجاوز جنسی در هالیوود شامل تمام مصادیق این معضل بزرگ 
سینمای آمریکا است.

همانطور که فروشگاه ها لباس های تن مانکن را برای فروش در ویترین با 
برچسب قیمت به معرض نمایش می گذارند، در اسراییل اخیرا زنانی که از کشورهای مختلف 
قاچاق شده اند با برچسب قیمت برای فروش در ویترین به نمایش گذاشته شده اند و تابلویی 
نصب شده که بر روی آن نوشته شده است»زنان فروشی بر حسب سلیقه شخصی«. در این 
فروشگاه، زنان جوان درحالیکه بر روی آن ها اتیکت قیمت زده شده است، در ویترین به 
نمایش گذاشته شده اند که نظر هر عابر پیاده ای را به خود جلب می کنند. عابران در گفتگو با 
رسانه های اسراییلی گفته اند که ما ابتدا فکر می کردیم این زنان مانکن های چوبی هستند که 
برای نمایش لباس ها در ویترین قرار گرفته اند اما با جابجا شدن و پلک زدن آنها فهمیدیم که 
این ها انسان هستند. گفتیم شاید بجای مانکن های چوبی از این دختر خانم ها استفاده شده 
است. پیگیرشدیم و دیدیم خیر؛ این ها برای فروش در ویترین مغازه قرارگرفته اند. بر روی 

اتیکت هر یک از زنان، سن، وزن و کشور محل تولد آن ها درج شده است.

فروشزنانبهعنوانکاال!

درموردجایگاهزندردنیایکنونیغرببیشتربدانید!

گلنوش رجبی - تغذیه 96
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طهورا: خودتان را معرفی کنید و درباره میزان 
تحصیالت و مدارک تحصیلی و دانشگاه محل 

تحصیل خود  بفرمایید.
دکتر اردبیلی: بسم اهلل الرحمن الرحیم. بنده 
مریم اردبیلی هستم. متأهل و مادر 5 فرزند 
هستم. پزشک هستم و Phd  آینده پژوهی 
دارم و فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی 

هستم.
طهورا: چه زمانی ازدواج کردید؟ درباره همسر 

و فرزندانتان کمی توضیح بدید.
دکتر اردبیلی: سال ۷۱ وارد دانشگاه شدم و 
همان سال ازدواج کردم. بعد از دو سال فرزند 
اولم و با فاصله ۳ سال و چند ماه فرزند دومم 
دوران  در  همچنان  درحالیکه  آمد  دنیا  به 
دانشجویی به سر می بردم. بعد از اتمام طرح 
پزشکی، زمینه یک سری فعالیت های فرهنگی 
دولتی و غیردولتی در حوزه زنان و خانواده 
برایم فراهم شد. در سال 84 به عنوان مدیرکل 
بنیاد خانواده استان فارس و مشاور استان دار 
در امور زنان انتخاب شدم. هم زمان در همان 
مقطع زمانی یعنی سال 8۶ و 88 دو پسرم به 
در  فعالیت  سال   5 از  بعد  و  آمدند  دنیا 
حیطه های مختلف فرهنگی در سطح استان و 
کشور، به فضای علوم پزشکی برگشتم و مدیر 
پژوهشی مرکز تحقیقات شدم. بعد از آن هم 
به  عنوان قائم مقام فرهنگی دانشگاه شهید 
بهشتی فعالیت داشتم. در همین بازه زمانی، 
تحصیل در مقطع Phd رشته آینده پژوهی را 

شروع کردم درحالیکه خداوند فرزند پنجم مرا  
به من عطا کرد؛ در واقع می توان گفت تقریباً 
کار و تحصیل و زندگی من با هم آمیخته بود.

طهورا: در مصاحبه های متعددی که داشتید از 
حمایت های همسرتان در این مسیر گفتید. 

لطفا کمی در این باره توضیح دهید.
دکتر اردبیلی: همسرم در این راه همراه من 
من  نمی کردند  همکاری  ایشان  اگر  و  بود 
نمی توانستم خیلی از این اتفاقات را پشت سر 
بگذارم. اما همانطور که بارها گفتم دختران 
و  ایده آل  شرایط  یک  صرفاً  نباید  ما  جوان 
فانتزی را درمورد همسرشان تصور کنند؛ مثال 
اگر طرف فالن شرایط را داشت پس می توانند 
خیلی از کارها را انجام دهند. من در دوره های 
مختلف زندگی خودم و خیلی از عزیزانی که 
موفق تر  بسیار  دیگر  مشاغل  و  عرصه ها  در 
دچار  زندگی  مختلف  ابعاد  در  هستند، 
دشواری ها و چالش های مختلفی بودیم که 
گاهی اوقات بعضی از این ناهماهنگی ها به 
همسرانمان برمی گردد. گاهی اوقات معضالت 
و  تحصیل  فرزندان،  موضوع  مثل  دیگری 
چالش های  همیشه  دارد.  وجود  کارشان 
مختلف هست. تصور من این هست که زنی 
که قرار است زن تراز نظام جمهوری اسالمی 
باشد که البته امثال بنده خیلی با آن فاصله 
داریم، نباید منتطر باشد که تمام شرایط روان 
در  بتواند  تا  باشد  شده  چیده  و  سهل  و 
این  کند.  آفرینی  نقش  عرصه های مختلف 

مسیر، مسیر سهل و روانی نیست بلکه هدف 
ما و نیت ما و تاییدات الهی و خالقیت ما نیاز 
است تا بتوانیم سبک زندگی را درست بچینیم

طهورا: آیا وجود همسر و فرزندانتان باعث کند 
فعالیت های  برای  مانعی  یا  شدِن حرکتتان 

علمی و اجتماعی شما نبوده است؟
دکتر اردبیلی: همسرم خیلی با من همکاری 
کردند اما بازهم وجود فرزندانم در یک مقاطعی 
مانع بود. باالخره شرایط دست آدم نیست و 
ممکن است اتفاقاتی خارج از کنترل انسان 
بیفتد و باعث پیچیدگی شرایط شود که منجر 
می شود فرد خودش را با سایرین مقایسه کند 
و بگوید اگر شرایط من هم مثل فالن استاد یا 
فالن همکالسی بود حتماً من هم موفق تر 
بودم و پیشرفت می کردم. اما همه این ها به 
نوع نگاه انسان بستگی دارد وقتی با یک دید 
کالن و کلی به این جریان نگاه کنیم، می بینیم 
در واقع شرایط جور دیگری است. همه چیز 
بستگی به هدف و غایت فرد دارد. قرار هست 
دنبال مدرک و نمره و مقاله و رتبه باشیم یا بنا 
هست که ما انسان ها ساخته شویم و قدم به 
قدم متوجه جایگاه خود در عالم شویم؟ هدف 
این است که انسان ببیند می تواند قدم به قدم 
به جایگاهی که متعلق به انسان کامل است 
نزدیک شود و به آینه ی تمام نمای خداوند 
تبدیل شود. این آینه باید صیقل بخورد. این 
چالش ها اگرچه مزاحم زندگی هستند اما در 
اصل همان قدم های اصلی اند. در مواجهه با 

سالم به شما عزیزان!
در این شماره از 

نشریمون رفتیم سراغ 
یکی از زنان موفق 

کشور در حوزه زنان و 
خانواده، مصاحبه ای با 
ایشون انجام دادیم و 
خواستیم که نظرات 

ایشون رو درباره 
مسائل و خصوصًا 

زنان بدونیم. سرکار 
خانم دکتر اردبیلی 

مهمان این هفته 
مصاحبه نشریه طهورا 

بودن... 

مصاحبه با

مریم اردبیلی

و  صیقلی  انسان  که  چالش هاست  همین 
آزموده می شود و تعالی می یابد. عقیده من بر 
این هست که اگرچه زندگی خانوادگی، همسر 
و فرزندان دارای پیچیدگی هایی است اما این 
یک مسیر تربیتی که انسان را می سازد. من 
خیلی مواقع می گویم که بچه ها ما را تربیت 
می کنند. به این معنا که در مواجهه با این 
شرایط هست که انسان بسته به نیت و نگاه 
کتاب های  خداوند ساخته می شود. حساب 
خدایی با حساب کتاب های انسانی ما متفاوت 
است. حکایتی را به خاطر آوردم در این زمینه 
که می گوید طلبه ای در شهر نجف با جد و 
جهد به تحصیل مشغول بوده و دچار فقر و 
را  ماده ای  روزی سگ  بوده.  هم  تنگدستی 
برای  شیری  گرسنگی  فرط  از  می بیند ک 
توله هایش نداشته. این طلبه جوان هم چون 
هیچ پولی در بساط نداشته تنها دارایی خود 
یعنی کتابش را می فروشد و برای این سگ و 
توله هایش غذا تهیه می کنذ. فردا صبح که 
بیدار می شود تمام علم و حکمت دنیا را درون 

سینه اش می بیند.
یعنی کاری که در چشم انسان خوار و خفیف 
است اگر نیتی پاکی انجام شود در نگاه خداوند 
اوقات  خیلی  باشد.  باارزش  بسیار  می توند 
شرایط سختی که فرد در آن قرار می گیرد 
شاید همان فرصتی باشد که خداوند در اختیار 
انسان قرار می دهد و در واقع من فکر می کنم 
از این دست فرصت ها در زندگی زنانی که 
زندگی شان دارای ابعاد مختلفی هست بسیار 

وجود دارد.
طهورا: با توجه به ازدواجتان در سن پایین، تا 
حاال به این مسئله فکر کردید که اگر ازدواج 
می انداختید   تعویق  به  یا  نمی کردید 
می توانستید برای ادامه تحصیل به خارج از 

کشور بروید؟
دکتر اردبیلی: بله فکر کردم. خیلی اوقات 
شرایط و امکانات برای ادامه تحصیل در خارج 
از کشور برایم وجود داشته اما در واقع با نرفتنم 
احساس نکردم که چیزی را از دست دادم 
خاطر  به  اگر  کردم  احساس  بیش تر  بلکه 
می گذرم،  فرصت  یک  از  خانوادگی  شرایط 
خداوند رزق و روزی دانشم را به من می رساند 
کمااینکه احساس می کنم وقتی به خاطر یک 
می شوم،  رد  فرصت  یک  از  مهم تر  اولویت 

فرصت جدیدی برایم پیش خواهد آمد.
طهورا: بین زندگی شخصی و کاری اولویت 
اول کدام است؟ چگونه بین این دو تعادل و 

هماهنگی  برقرار می کنید؟

دکتر اردبیلی: پاسخ دادن به این سوال مهم 
خیلی راحت نیست. در وااقع حساب دودوتا 
چهارتا نیست که بتوانیم به راحتی اولویت 
اول  اولویت  بگوییم  مثالً  و  کنیم  بندی 
مادربودن، دوم همسر بودن، سوم تحصیل و 
چهارم کار. البته این اولویت بندی را می توان 
در کل برایند زندگی پیاده کرد. مثالً من در 
برایند زندگیم مادر بودن را اولویت اول قرار 
می دهم. اما گاهی شرایط و ضروریاتی پیش 
می آید که باعث انحراف شرایط از اولویت ها 
می شود اما در کل باید برایند امور به سمتی 
پیش باشد که بر اساس اولویت ها باشد. باید 
دقت کنیم که وجود یک اولویت مهم تر نباید 
باعث نادیده گرفتن سایر اولویت ها شود و فرد 
ببندد. میخواهم  به رویشان  را  چشم هایش 
بگویم کسی که دغدغه ای دارد، در عین اینکه 
انجام  را  مادربودن  مثل  اصلی  اولویت های 
و  اولویت ها  سایر  به  رسیدن  راه  می دهد، 
وظایف را هم پیدا می کند. در رابطه با تعادل و 
هماهنگی بین زندگی شخصی و کاری باید 
بگویم که واقعیت امر این هست که خداوند 
کمک می کند وگرنه وقتی که نگاه می کنی با 
خودت می گویی این کارها از من برنمی آید. اما 
وقتی بطن ماجرا را می ببنی، متوجه می شوی 
خیلی از کارهایی که از عهده ات برنمی آمده 
انجام شده و این کار و کمک خداوند بوده 
است. در این مسیر دام زیاد است به همین 
دلیل باید مدام خودمان را بازنگری کنیم. اگر 
ما  وظیفه  بدهم  کلی  فرمول  یک  بخواهم 
داشتن امید و انگیزه و نشاط و تالش مداوم و 
نتیجه  است.  کار  برای  نیت درست  داشتن 

کارها درست یا غلط، دست خداست.
طهورا: به عنوان یک مادر برای اینکه فرزندانتان 
هم مثل خودتان زندگی شخصی و اجتماعی 
برنامه ریزی هایی  چه  باشند،  داشته  موفقی 

دارید؟
دکتر اردبیلی: از حاج آقای دوالبی پرسیدند 
چه کنیم فرزندانمان نمازخوان شوند؟ ایشان 
گفتد شما خودتان نماز  را خوب بخوانید. نه با 
هدف الگو بودن و دم و دستگاه به هم زدن، 
بلکه باید باورمان شود که فرزندمان یک انسان 
مختارِ و به عنوان یک مخلوق جدید، قدرت 
تصمیم گیری دارد. گاهی اوقات والدین کمال 
خودشان را در فرزندانشان می خواهند. نباید از 
فرزندانمان برای رسیدن به نفسانیات خودمان 
استفاده کنیم. اگر این ها را کنار بگذاریم بچه ها 
خیلی چیزها را درک می کنند و فضای سالمی 
برایشان فراهم می شود. بر اساس تربیت دینی 
باید بدانیم که فرزند مانند بذری است که 

خداوند در دامان ما قرار داده و در واقع نه 
که  گلی  نه  و  بذر  نه  و  ماست  مال  خاک 
محصول این بذر است. وظیفه ما تنها نگهداری 
و مراقبت از این بذر تا یک سن مشخص و 
کمک کردن به آن برای رسیدن به آنچه که 
می خواهد هست. نباید ذات بچه را تغییر داد. 
این پدیده متاسفانه در تک فرزندی مشاهده 
می شود که والدین می خواهند فرزندشان گل 
هفت رنگ و نابغه و همه چیزدان باشد. این 
کار باعث نابودی بچه و صدمه خوردن به او 
باید پیرو  می شود. یا مثال اینکه بچه حتماً 
رشته و تخصص والدینش باشد. هر مخلوقی 
استعدادی دارد. اتفاقاً هر دو دختر من رشته 
فارغ  بزرگم  دختر  دارند.  من  از  متفاوتی  
التحصیل مهندسی معماری و دختر دومم هم 
دانشگاه  در  انیمیشن  رشته  دانشجوی 
صداسیماست و بقیه فرزندانم هم دانش آموزاند.

طهورا: عالوه بر فعالیت در حیطه پزشکی، 
شما  فعالیتی  زمینه های  و  فعالیت ها  سایر 

چیست؟
دکتر اردبیلی: در زمان انقالب من 4 ساله 
بودم و به واسطه حضور و فعالیت پدر و مادرم 
با جو و شرایط انقالب از اعالمیه نوشتن گرفته 
تا شب شعار نویسی کامالً آشنا بودم. در دوران 
مدرسه و همچنین دانشجویی هم فعالیت های 
فرهنگی داشتم. دغدغه اصلی من فعالیت های 
فرهنگی بود. در زمان فعالیت های غیردولتی با 
همچنان  مختلف  گروه های  با  همکاری 
فعالیت های فرهنگی داشتم و در زمان حضور 
در مقامات دولتی نیز همینطور بود. عالوه بر 
این در دوران نوجوانی به دلیل شغل پدرم که 
سفیر بودند تجربه زندگی خارج از کشور را 
داشتم و به دلیل اینکه زبانم هم خوب بود 
مبلغ  عنوان  به  و  داشتم  فرهنگی  فعالیت 

فعالیت می کردم.
طهورا: به نظر شما چرا فکر اکثر خانوم های 
جوان این هست که ازدواج و داشتن فرزند 
از پیشرفت آن ها در کار و تحصیل و  مانع 

فعالیت های اجتماعی  خواهد شد؟
دکتر اردبیلی: متاسفانه زندگی مدرن، تفکر 
اومانیستی و انسان محوری کمی منطق ما را 
مخدوش کرده و در واقع می خواهیم که همه 
چیز را فرمولیزه و ساده و خطی بکنیم و در 
کنترل خودمان بگیریم. در واقع فکر می کنیم 
که اگر قرار هست به یک رتبه علمی یا یک 
مدرک علمی برسیم پس ازدواج و همسر و 
فرزند مانع رسیدن به این هدف خواهد شد. 
این طرز تفکر با مدل خلقت عالم و روش اداره 
آن فرق دارد و در نتیجه باعث دور شدن انسان 

زن
موفق امروز
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مادر واژه ای عام و مقدس در تمامی ادیان و ملت هاست .
آنجا که عشق التفات کند مادر پدید می آید.

او که احترام و ستایش برمی انگیزد روح واالی مادر است.
هدیه  معراج  به  و سلوک  می پروراند  دامانش گل  از  که  او  و 

می دهد مادر است... .
چه زیباست سراینده ی او بودن و چه مبارک است در وصف او 

قلم زدن و از جرعه ی شعری با محوریت او نوشیدن... .
داریم  را  آن  معرفی  نشریه قصد  از  این شماره  در  کتابی که 
برگزیده سروده ی شاعران، نویسندگان و افکار بزرگان ایران و 

جهان در مقام واالی مادر است.
حسین رحمت نژاد این کتاب زیبا و شاعرانه را با عنوان زیبا و 

از خود می شود. در واقع همه ما کم و بیش 
خود  محوری  انسان  تفکرات  خورده  زخم 
هستیم. از سختی ها و چالش ها فرار می کنیم 
به خاطر داشتن هدف  چون فکر می کنیم 
در  کنیم  فرار  این چالش ها  از  باید  دیگری 
حالیکه ما انسان ها موجودات پیچیده و دارای 
ابعاد متعددی هستیم که در جهان پیچیده ای 
خلق شدیم و با همین پیچیدگی ها هم ساخته 
می شویم. در واقع اگر دید خود را عوض کنیم 
و  پیچیدگی ها  این  از  ماهم  ابای  و  ترس 
این  از  نجات  راه  تنها  می ریزد.  دشواری ها 
دغدغه ها و ترس ها و نگرانی های بی موقع، 
دید توحیدی است؛ دید توحیدی جرئت و 
جسارت به ما می بخشد. دید مادی ما را تک 
بعدی و یک خطی بار آورده و محدود می کند. 
متاسفانه نسل جدید به دلیل اینکه این مدل 
کم  اطرافش  در  را  چندجانبه  زندگی های 
می بیند و اکثراً انسان های اطرافش یا مجردند 
یا دارای تک فرزند، این مقایسه بر فرد غالب 
قرار  مدرنیته  تأثیر  تحت  فرد  و  می شود 
می گیرد؛ در واقع جامعه هم تاثیرگذار است. 
مسئله دیگر اینکه در سطوح باالیی کلیدواژه ها 
و خط مشی ها تبیین شده اند اما در سطوح 
پایین تر این اصول کاربردی و عملیاتی نشدند. 
در نتیجه زنان دچار فشار زیادی می شوند. در 
واقع زن در زندگی نیاز به خودشکوفایی دارد 
و هرچقدر هم همسرش او را تأمین کند، باز 
نرسد  شکوفایی  خود  این  به  زن  اگر  هم 
این  وقتی  و  می کند  احساس  را  کمبودی 
کمبود را حس کند که نتواند از تواناییش برای 
برداشتن باری از دوش جامعه استفاده کند 
دچار افسردگی می شود و وظایف مادری خود 

را هم نمی تواند به درستی انجام دهد.
متاسفانه خیلی از ما بر اساس سلیقه خود، نگاه 
سنتی به زن داریم و به دین نسبتش می دهیم. 
چهارتا گزینه مدرنیته هم به آن اضافه می کنیم 
و می گوییم این خانم ضمن اینکه ویژگی های 
سنتی را دارد چندتا ویژگی مدرن هم باید 
داشته باشد. خب در واقع این ها متناقض اند و 
این زنان نمی توانند سوپرمن باشند و در آن 
واحد چند میلیون کار رو باهم انجام دهند. به 
محض اینکه زن بخواهد از یکی از این ابعاد 
عقب نشینی کند سریعاً به او ایراد می گیرند 
مسیر  به  که  می کنند  امر  و  نتوانست  که 
یکنواخت و خطی و ساده خودش برگردد. در 
نتیجه این زن برای اینکه بتواند پاسخی داشته 
باشد و شرایط را حفظ کند باید به تالش و 
مجاهده 24 ساعته بپردازد. این ها دشواری کار 
دارند.  وجود  رقبا  هم  طرفی  از  ماست. 
جریان های غربی و فمینیستی هستند که به 

عنوان زن دو راه پیش روی دختران جوان 
می گذارند یا اینکه از زنانگیش برای جلب و 
و  زنانگی  کالً  اینکه  یا  کند  استفاده  جذب 
خانواده رو کنار بگذارد و کامالً مردانه دنبال 
پیشرفت باشد. این تیپ الگوها، الگوهای رقیب 
هستند و اگر ما کامالً شفاف و صحیح تبیین 
نکنیم مشکل و چالش ایجاد  می کند. مشکل 
دیگر ما این است که دختران الگوی انقالب 
که باید برای دختران الگو باشند تا دختران 
دچار  شوند،  اون ها  شیوه  و  روش  جذب 
تبیین  با  واقع  در  تردید شدند.  و  دوگانگی  
نادرست زن تراز جمهوری اسالمی، این الگوها 
یا  کنم  ازدواج  می کنیم.  دوگانگی  دچار  را 
درس بخوانم؟ بچه دار شوم یا کار کنم؟ بچه 
دوم بیاورم یا کارم را ادامه دهم؟ این دوگانگی ها 
باعث می شود که این الگوها در عرصه رقابت 
نتوانند حضور موثری داشته باشند. در نتیجه 
الگوهای دیگر غلبه می کنند و دختران جوان 

و نوجوان ما ازآن ها پیروی می کنند. 
طهورا: با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی 
مناسب  سن  درباره  شما  نظر  جامعه،  اآلن 
دختران،  خصوصا  جوانان،  برای  ازدواج 

چیست؟
دکتر اردبیلی: در واقع در جامعه امروزی 
افراد اکثراً بعد از اتمام دهه سوم زندگی ازدواج 
می کنند و شاید بعد از چندسال یک فرزند هم 
بیاورند. سن ازدواج در جوامع امروزی باال رفته 
افزایش  به  درحالیکه همزمان آمار طالق ها 
داشته که اکثر متولدین سال های اخیر در 
واقع  در  بودند.  خانواده  چارچوب  از  خارج 
خانواده در حال از بین رفتن است و اشکال 
جدید آن در حال شکل گیری است. به مرور 
زمان جریان به سمت حذف جنسیت می رود 
و هدف این است که زنانگی و مردانگی، جدا از 
رابطه جنسی کارکرد دیگری نداشته باشد. 
طبیعتاً برای مقابله با این جریان باید روند 
ازدواج تسهیل شود و همچنین باید متوسط 
سن ازدواج هم پایین تر بیاد. همه ما این ها را 
ازدواج  موافق  هم  طرفی  از  ولی  میدانیم 
سالگی   ۱8 مثل  پایین  سنین  در  دختران 
نیستیم. در واقع معیار اصلی برای ازدواج ورای 
سن و سال، آمادگی فرد برای ازدواج است 
مثل بلوغ فکری و روانی. البته باید در نظر 
در  ازدواج  فرهنگ ها  بعضی  در  که  داشت 
سنین پایین ناپسند نیست بلکه بر اساس 
فرهنگ و عقاید آن ها  اینکه دختر و پسر 
توانایی و آمادگی ازدواج را دارا باشند مورد 

قبول است.
طهورا: به نظر شما آیا برای حضور زنان در 
عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و 

علمی حدومرزی وجود دارد یا خیر؟
دکتر اردبیلی: بله. این امکان در جمهوری 
اسالمی وجود دارد. ولی نه اینکه سهل باشد. 
نگاه جامعه و قوانین آن اصالً پیوست خانواده 
ندارد و در واقع برای خانمی، در سن تأهل و 
فراهم  شرایطی  تحصیل،  درحال  و  باروری 
به  بتواند  هم  مثال  بعنوان  که  نیست 
تحصیالتش بپردازد و هم اینکه فرزندآوری 
داشته باشد. بالعکس در کشورهای اروپایی 
زنان محصلی که قصد بچه دار شدن دارند به 
راحتی میتاونند چندسال مرخصی بگیرند و 
برای فرزندانشان وقت بگذارند و به سادگی به 
یعنی  این  برگردند؛  خود  آموزشی  محیط 
انعطاف در ساختار و سیستم که حضور زنان را 
تسهیل می کند. من شخصا افراد زیادی در 
بین پزشکان می شناسم که اولویت اولشان 
مادر بودن است و دوست دارند که در کنار این 
اولویت به صورت پاره وقت هم به کار بپردازند 
اما شرایط این امکان را فراهم نمی کند. انعطاف 
در ساختار سیستم، حضور زنان را در خیلی از 
عرصه های مورد بحث آسان تر می کند. وقتی 
سیستم انعطاف داشته باشد فرد می تواند خود 
را تطبیق دهد. نکته دیگر اینکه هدف فرد از 
کسب  صرفاً  نباید  عرصه ای  هر  در  حضور 
مقداری درآمد باشد بلکه باید به دنبال هدف 
واالتری بود. باید سطح انگیزه ها ارتقاء پیدا 
کند. هدف باید یکی باشد. وقتی اهداف فرق 
داشته باشند من بعنوان یک زن دچار تعارض 
اهداف خواهم شد و نیت و هدفم به یک نقطه 
نمی رسد و همیشه درونم جنگ خواهد بود. 
در واقع در هدف باید این تعارضات و واگرایی ها 

به حداقل برسند.
طهورا: پیشنهاد و توصیه شما برای جوانان 
خصوصا خانم ها در حال حاضر برای داشتن 

یک زندگی موفِق همه جانبه چیست؟
دکتر اردبیلی: پیشنهاد و جمع بندی نهایی 
که برای دختران جوان دارم اول این هست که 
یک بازنگری و تغییر نگرش به همه مسائل 
تغییر  باشیم.  داشته  و خود  دنیا  اطرافمان، 
نگرش باعث تغییر معنای مسائل میشود و 
افق های جدیدی را پیش روی ما قرار می دهد. 
باور داشته  را  زنانگی مان  و  اینکه خود  دوم 
باشیم و بدانیم که بعنوان یک مخلوق ارزشمند 
قرار هست  خلیفه اللهی را در حد کمال به جا 
بیاوریم. باید خودباوری داشته باشیم و کلیه 
سدها و کلیشه های ذهنی را بشکنیم. باید 
اقدام آن ها  و  بقیه  اینکه منتظر  نه  بسازیم 
باشیم. از صرفاً نشستن، غرزدن و خموشی و 
خمودگی و افسردگی هیچ چیزی برنمی آید 

بلکه باید همیشه امیدوار بود.

یک جرعه کتاب...

برازنده ی ))فرشته ای به نام مادر(( گردآوری نموده و انتشارات عارف کامل، نشر آن را برعهده داشته است.
این کتاب آیینه ای از قدردانی به سبک و سیاق مختلف و کشیده شدن ذوق هنری شاعران و نویسندگان با فرهنگ ها 

و اندیشه های گوناگون به سمت مقدس ترین موجود بشری، یعنی مادر است.
جامعه ای که در آن تجلیل از ارزش ها اولویت شمرده شود مسیر کمال را با سرعت بیشتری خواهد پیمود حال اگر این 

ارزش ))مادر(( و مقام واالی آن باشد تاثیر آن دوچندان است.
چنان که نویسنده در ابتدای کتاب خود اهمیت این موضوع را اینگونه بیان کرده است: ))تجلیل از مقام مادر، یک کار 
بزرگ اجتماعی است، این کار گذشته از اهمیت انسانی ای که دارد، در پیشرفت اجتماع و تکامل جامعه نیز موثر است.((

نظامی گنجوی، سعدی  اعتصامی،  پروین  بهار، محمدحسین شهریار،  اشعار شاعرانی چون محمدتقی  این کتاب  در 
شیرازی، محمدتقی گرگانی، حسین رحمت نژاد، ذکایی، فریدون مشیری و ... به زیبایی جای داده شده است. شعر زیر 
قسمتی از کتاب فرشته ای به نام مادر است که ترجمه ای از یک شعر ژاپنی با عنوان ))هرگز نمیر مادر(( می.باشد که سراسر شور، 

زیبایی شناختی و تقدیم حس عاشقانه توام با احساس نیاز به مادر است:
به ستـــاره ها نگـاه کن
 که شب را شکسته انـد
 بــی تــوشب من
شبي بي ستــاره است
آفتــاب را ببین
که غول تاریکــی از مقابلش مـی گریزد
بـــي تــو روز من

آفتــاب نــدارد                              
چمن زارهـا را بنـگر
با الله ها
و بـا جویبارهای کوچکي که
زمـزمه کنـان روان است

بي تــو دنیای من                        
از چمن و ال له و زمـزمه خــالیست
بي تو من هیچـم ... نیستم
اگر می خواهی من بمانم
اگر می خواهي من نمیرم
هــرگــز نمیــــر مادر...
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هر ساله، هنگامی که نفس های زمستان 
به شماره می افتد و شمیم خوش بهار به 
وعده  به  می کنیم  شروع  می رسد،  مشام 
نو،  با رسیدن سال  دادن به خودمان که 
به  و  می کنم  عملی  را  برنامه  فالن 
نقشه هایی که سال هاست در ذهنم خاک 
انداختن  تعویق  به  از  پس  می خورد، 
عمل  جامه ی  باألخره  باره  چندین 
می پوشانم؛ در حقیقت همان وعده های از 
سال  از  به  می کنم،  را  کار  فالن  شنبه 
تبدیل  می دهم،  انجام  را  کار  آن  جدید 
می شود؛ به خودمان قوِل گنجاندن ورزش 
را در برنامه روزانه می دهیم، تقویت زبان 
مورد  کتاب های  خواندن  و  خارجه 
عالقه مان نیز از مواردی است که هرساله 
وعده اش را می دهیم، سحرخیزی و ارتباط 
بیشتر  هرچه  ادای  و  خدا  با  صمیمانه تر 
واجبات و استمداد از او، صرف زمان بیشتر 
با دوستان و خانواده نیز از مواردی است 
عده ای  به خودمان گوشزد می کنیم.  که 
چون  بدی،  عادات  ترک  به  تصمیم  هم 

سیگار کشیدن می گیرند.
این ها نمونه هایی از خرواِر وعده ای است 
که پیش از نوروز به خودمان  می دهیم، اّما 
در حقیقت تنها به بخش اندکی از آن ها 
جامه ی عمل می پوشانیم، و باقی آن ها به 

وعده های سر خرمن مبّدل می گردند! 
اندیشیده اید که چرا چنین  با خود  هیچ 
و  ُسستی  می دهد؟  روی  اتّفاقی 
بی انگیزگی؟ فقدان هّمت عالی؟ نداشتِن 

زمان کافی؟ 
در حقیقت مغز ما از حال گریزان است و 
همین  به  کند،  می  سیر  آینده  در  دائماً 
در  مؤثّر  عوامل  به  احاطه  از  پس  علّت 
پیروزی و نیل به اهدافش، شروع به برنامه 
ریزی می کند. آن هم نه یک برنامه ی 
منطقی و عملی بلکه نقشه ی راهی مملو 
از فشار و سختی که منطقاً عملی نخواهد 
شد، و حّتی آغاز اجرایی شدن آن را به 
آینده موکول می کند، و نه حال! ما نمی 
با  تنها  کنیم،  تالش  لحظه  در  خواهیم 

برنامه ریزی، احساس شعف و آرامشی در 
در  برداشتن  گام  گویی  یابیم،  می  خود 

راستای اهدافمان را آغاز کرده ایم!
صحیح،  ریزی  برنامه  یک  ویژگی  پس، 
طراحی  و  فردی،  های  توانایی  شناختن 
شخصی  زندگی  با  متناسب  ای  برنامه 
خودمان است، قطعاً فردی که  ۱۱ ساعت 
خواب شبانه دارد، نمی تواند ۱2 ساعت 

در روز درس بخواند!
نخست باید بدانیم به دنبال چه هستیم، 
برای رسیدن به آن غایت در حال سیِر چه 
مسیری هستیم، لزوم عمل به این برنامه 
چیست، چرا از اجرای آن گریزانیم، علّت 
به  عمل  چرا  و  چیست  کاریمان  اهمال 

برنامه سخت است.
از  تالشمان  میزان  است  ممکن  گاهی 
بسیاری از افراد و حّتی گذشته خودمان 
نیز بیشتر باشد اّما چون گام هایی که بر 
نیست،  اهدافمان  مسیر  در  داریم  می 
تغییرات محسوسی را شاهد نخواهیم بود.

بیایید مواردی را مرور کنیم که عمل به 
راه  در  انگیزه  حفظ  به  تواند  می  ها  آن 
گِرمان  یاری  ها،  برنامه  نمودن  اجرایی 

باشد: 
بدون  می خواهیم،  چه  بگیریم  ۱.تصمیم 
داشتن هدف و مقصد، خیلی مشکل است 

که بتوانیم به خودمان انگیزه بدهیم.
خودمان  به  را  هدف  انتخاب  2.علت 
یادآوری کرده و به نتایج آن توجه کنیم به 
می  چرا  که  کنیم  یادآوری  خودمان 

خواهیم به این هدف برسیم.
۳.پیشرفتمان را اندازه گیری کنیم برای 
نتایج  پیشرفتمان،  میزان  دادن  نشان 
کارهایی که انجام می دهیم را در دفتری 

ثبت کنیم.
4.از تصاویر، شعارها و جمالت الهام بخش 

استفاده کنیم .
نام  آیا  درآوریم.  عادت  به شکل  را  5.آن 

قانون مالتز به گوشتان خورده است؟
او معتقد است، انسان به 2۱ روز زمان نیاز 
دارد تا، یک عادت جدید بسازد و یا آن را 

ترک کند.
پس بیایید تا بهار طبیعت و بهار زندگی ما 
به خزان مبّدل نگشته است، از جوانیمان 
برای  یکبار  و  بکنیم  را  استفاده  بیشینه 
همیشه، عبارت »از سال بعد« را با عبارت 

»از همین حاال« جایگزین نماییم.
 فراغ دلت هست و نیروی تن

چو میدان فراخ است گویی بزن
»سعدی«

انتها مواردی را به شما پیشنهاد می  در 
به  حستان  بهبود  در  اجرایشان  که  کنم 

خود، اثرات به سزایی خواهند داشت:
ورزش و پیاده روی را در برنامه هفتگیتان 
بگنجانید، اوقات ارزشمندتان را با سَپری 
کردن در شبکه های اجتماعی تلف نکنید، 
با تخّصص و  به مطالعه مرتبط  را  زمانی 
عالیقتان تخصیص دهید، روزانه به انجام 
و  خودتان  برای  خوب  کار  یک  حّتی 
دیگران بپردازید، زمانی را برای احترام به 
خودتان و چیزهایی که شادتان می کند 
در  دخالت  به  را  کمتری  وقت  بپردازید، 
امور دیگران بگذرانید، زمان شما ارزشمند 
پرحرفی،  غیبت،  با  که  است  آن  از  تر 
قضاوت و تمسخر دیگران گذرانده شود، 
به  بیاموزید،  را  شنیدن  خوب  مهارت 
بپردازید،  خود  واژگان  دامنه  افزایش 
محّبت و عالقه تان را ابزار دارید، هزینه 
و  آرایش  لوازم  فود،  فست  برای  کمتری 
اختصاص  دیگر  ضروری  غیر  خریدهای 
دهید و در عوض آن را صرف دیدن یک 
نمایش، یک اجرای موسیقی آموختن یک 
را  صحیح  انتقاد  نمایید.  مهارت  یا  هنر 
بیاموزید و از نِق زدن بپرهیزید، با گیاهان 
را  کردن  انداز  پس  هنر  بگیرید،  انس 
بیاموزید و به سالمت خود اهمّیت دهید. 
و همواره به خاطر داشته باشید اگر هر روز 
گام  نظرتان  مورد  راستای  در  درصد    ۱
 ۳8 به  نزدیک  سال  پایان  در   بردارید، 

درصد پیشرفت داشته اید. 

فائزه مسلمی - رادیوتراپی 95از شنبــــه...!
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دارکوب، آخرین ساخته بهروز شعیبی، یکی از پرحاشیه ترین 
فیلم های سی و ششمین جشنواره فیلم فجر محسوب می شود. 
بهترین  بلورین  به کسب دو سیمرغ  اثر، موفق  این  نهایت  در 
بازیگر نقش مکمل مرد )جمشید هاشم پور(  و بهترین بازیگر 

نقش اول زن )سارا بهرامی( شد.
   دارکوب همانقدرکه انتظار داشتیم، قصه گو و پرکشش است. 
سکانس ابتدایی فیلم دریچه ای است به جهانی که زیر پایمان 
قرار دارد و از آن غافل هستیم. جهانی که شعیبی برای روایت 
قصه اش انتخاب کرده است. در یک ناکجاآباد، مردی همسرش 
را قانع می کند که فرزند به دنیا نیامده شان را بفروشند و سپس 
خانواده خوشبختی را می بینیم که فرسنگ ها از این دنیا فاصله 
تولد دختر کوچک شان،  بدون کوچک ترین دغدغه ای  و  دارند 
گلی را برگزار می کنند. تجربه سینمایی مخاطب همین جا به او 
جریان  در  الجرم  متفاوت،  دنیای  دو  این  که  می دهد  هشدار 

روایت به هم گره خواهند خورد که همین طور هم می شود.
   در این قصه به جای یک رویکرد کلی به معضالت اجتماعی، 
منحصرا، با شخصیت هایی روبرو هستیم که جایگاه و هویت شان 

در مرز ویرانی قرار دارد.
که  است  بهرامی(  )سارا  مهسا  تاثربرانگیز  روایت  دارکوب     
اعتیاد شدیدی دارد و به طور اتفاقی همسر سابقش روزبه را در 
خودش  می کرد  فکر  که  دخترش  همسن  بچه ای  دختر  کنار 
باعث مرگش شده است، می بیند. از این پس، وی که برای باز 
پس گرفتن مهریه اش پس از شش سال به روزبه مراجعه کرده 
بود، دیگر نمی تواند به پول فکر کند و تنها چیزی که می خواهد، 

تجربه ی مجدد حس مادر بودن است.
   این احساس مادری زمانی به اوج می رسد که تینا )شادی 
کرمپور(، دوست مهسا، قصد دارد کودکش را به خاطر نیاز مالی 
و تحت فشار نامزدش بفروشد اما به مرور تحت تاثیر صحبت های 

مهسا درباره حس زیبای مادربودن، از این کار منصرف می شود. 
از آن سو سماجت های مهسا و سرزدن های گاه و بیگاهش به 
افشار(،  )مهناز  نیلوفر  همسرش،  و  روزبه  زندگی  و  کار  محل 

زندگی این زوج را نیز به مرز فروپاشی می کشاند.
دارکوب  به  فیلم  این  نام گذاری  علت  درباره  بهروز شعیبی     
این چنین می گوید: »دارکوب به درخت مي کوبد و صدا مي دهد 
شود،  گفته  کالمي  اینکه  بدون  است؛  خبررساني  مثل  این  و 
مي گوید مردم بدانید در زیر پوست این شهر چه خبر است.«             
معضالت  به  که  آن جایی  از  فیلم  گفت  می توان  بنابراین     
و  فقر  بچه،  فروش  فرهنگی،  فقر  اعتیاد،  همچون  اجتماعی 
فکر  اما  دارد.  نئورئالیسمی)۱(  رویکرد  می پردازد،  خودفروشی 
زیرپوست شهر  را معضالت  این مسائل  بتوان  امروزه  نمی کنم 
نامید. احتماال اگر یک روز از محله دروازه غار یا پارک هرندی 
واقف خواهیم  این مسائل  به وجود  زیادی  تا حد  عبور کنیم، 
گشت و چه بسا که احساس همزاد پنداری بیشتری نیز داشته 
باشیم آن چنان که در یک سوم پایانی فیلم، نیلوفر به خود این 
محل  به  مهسا  با  کردن  صحبت  برای  که  می دهد  را  جرات 

زندگی وی سر بزند. این رویارویی آن چیزی است که مدت ها 
مغز  تا  را  او  دنیا،  این  به  مهسا  ورود  است.  افتاده  تعویق  به 
و  کلیشه ها  تمام  که  گویی  و  می کند  زده  وحشت  استخوان 
ساخت های ذهنی اش به یکباره فرو می ریزند. پس از این اتفاق 
است که نیلوفر برای اولین بار طی شش سال زندگی مشترک، 
از روزبه درباره جزئیات وقایع می پرسد و به تصمیم خودش و 
روزبه شک می کند. در واقع یکی از نشانه های بصری که شعیبی 
که  است  خانه ای  است،  پرداخته  آن  به  خوبی  به  دارکوب  در 
مهسا و تینا به همراه دختران و زنان بی سرپرست دیگر در آن 
زندگی می کنند. خانه ای که فالکت و بدبختی از سر و رویش 
را  خودشان  تاثربرانگیز  قصه  خانه،  سکنه  از  هرکدام  می بارد. 
دارند. هرکدام قهرمان شکست خورده زندگی خودشان هستند 
و در جامعه کوچکی تحت سرپرستی صاحبخانه شان که به او 
مامانی می گویند، پناهگاهی نسبتا امن، در دل آشوب و هیاهوی 
با  یک  هر  ساخته اند.  خودشان  برای  بیرون  خطرناک  دنیای 
خیال بافی های کودکانه از آینده روابطی که درگیرش هستند، 

درصدد رهایی از شرایط ناخوشایند کنونی شان برمی آیند.

نقدی بر فیلم
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   در یکی از سکانس های یک سوم میانی فیلم می بینیم که 
مهسا نزد برادرش مازیار )هادی حجازی فر( رفته و از او برای 
احقاق حق پایمال شده اش استمداد می طلبد. برادری که پس 
از مرگ زود هنگام پدرشان، به عنوان سرپرست خانواده، شیوه 
تربیتی ناصحیحی را به کار برده است و به جای آنکه با خواهر 
کوچک محتاج توجه اش طرح رفاقت بریزد، وی را برای مسائل 
می کرده  تنبیه  شدت  به  آمدن  منزل  به  دیر  همچون  جزئی 
شکل گیری  در  نحوی  به  هریک  مهسا،  زندگی  مردان  است. 
ناحقی های  هستند.  مقصر  کنونی اش  اسفناک  وضعیت 
خودخواسته یا ندانم کاری هایی که در حق مهسا روا داشته اند 
سوق  اعتیاد  سوی  به  را  وی  تنهایی  از  فرار  برای  نهایت  در 
می دهد. چنانکه خودش خطاب به شوهر سابقش می گوید: »هر 

چی مرد بی غیرته اومد تو زندگی ما.«
   مشکل عمده در فیلم های اجتماعی واقع گرایانه ای همچون 
معضالت،  ذکر  همین  نیست،  کم  هم  تعدادشان  که  دارکوب 
بدون ارائه راهکارهای مشخص برای آنها یا حتی پیشگیری از 
فاقد  فیلم  که  می شوند  باعث  مسائل  این  است.  مشابه  موارد 

جذابیتش  که  گویی  باشد.  خود  به  مختص  اجتماعی  نظریه 
و  عقالنیت  تا  است  مخاطبان  احساس  به  وابسته  بیشتر 
علل  و  بیان چرایی  در  فیلم  عبارتی  به  منطقی.  استدالل های 
این  و  می زند  لنگ  شده  داده  نمایش  مشکالت  اغلب  اصلی 
عاطفی  لحنی  با  هم  آن  و  چگونگی  دادن  نشان  با  را  فقدان 

جبران میکند.
قابل  به سختی  شاید  که  دارد  گرچه ضعف هایی  دارکوب،     
اغماض باشند اما به عنوان مسیری که امید است ما را در آینده 
قابل  برساند،  قابل دفاعی  به سمت سینمای اجتماعی قوی و 
البته نشان دهنده ظرفیت های خاص سینمای  تقدیر است. و 

ایران در اجرا و تکنیک نیز هست.
   در نهایت، باید بگویم به عنوان یک مخاطب، تماشای فیلم 
برایم سرگرم کننده بود و احتماال بازی درخشان سارا بهرامی و 
صحنه پردازی های فوق العاده و بدیع این فیلم تا مدت ها  در 
و  تعلیق  فیلم حس  که  آنجا  از  و  ماندگار خواهند شد.  ذهنم 
انتظار را در مخاطب برمی انگیزد، حس می کنم می تواند شما را 

تا انتهای فیلم هوشیار نگاه دارد.

۱. نئورئالیسم )نو واقع گرایی(، جدیدترین جریانی است که در تاریخ سینما، در ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم، با دغدغه اجتماعی شکل گرفت و تفاوت عمده ی آن 
با جریان رایجی که در سینمای آمریکا وجود داشت، استفاده از لوکیشن های واقعی به  جای استودیو بود. تغییری مهم، که رنگ و بوی واقعیت را به سینمای ایتالیا داد. 

قیصر و گوزن ها، از نمونه فیلم هایی با سبک نئورئالیسم قبل از انقالب هستند.



معرفی  قصد  طهورا  نشریه  از  بخش  این  در 
داریم؛  را  شهر  دیدنی  و  تفریحی  مکان های 
مکان هایی که برای گذراندن اوقات فراغت ما 
گزینه های خوبی هستند؛ در این شماره با معرفی 

مجموعه شهردخت همراهتان هستیم.
در مهرماه سال 94 شهردخت در منطقه ۶ تهران 
به صورت  است،  دانشجویی  محیط  یک  که 
آزمایشی شروع به کار کرد تا به پاتوقی برای 
دختران جوان و دانشجو تبدیل شود و دختران 
بتوانند ساعاتی را با فراغت در آنجا بگذرانند و 

حاال بیش از ۳ سال از آغاز به کار آن می گذرد.
در واقع شهر دخت با رویکرد ملی مذهبی و 
سبک زندگی ایرانی- اسالمی از طریق فراهم 
کردن زمینه های بهره مندی از امکانات و فضاهای 
امکانات  دارد  سعی  و  گرفت  شکل  شهری 
آموزشی و خدمات را مطابق با سلیقه جوان های 

شهر ارائه دهد.
یکی از مواردی که مجموعه های شهردخت را از 
جدا  تفریحی  و  آموزشی  مجموعه های  دیگر 
می کند، منحصر حضور دختران بودن آن است. 
دختران از ساعت ۷ صبح که وارد این مجموعه 
این  که   20 ساعت  تا  می شوند  طبقه ای   4
مجموعه دایر است، می توانند آن گونه که دوست 
دارند پوشش داشته باشند و با خیالی آسوده از 

برنامه های مجموعه استفاده کنند.
اگر شما هم هنرمندید و یا به کارهای هنری 
عالقه دارید، شهر دخت با برگزاری نمایشگاه های 
میتواند در  بودن بخش عکاسی  دارا  و  هنری 
دسته مکان های دوست داشتنی برای شما باشد. 
اگر ورزش را دوست می دارید یا دوست دارید در 
محیطی آرام کتاب بخوانید و نفس بکشید!�� 
و یا جشن بگیرید و شادی هایتان را با دوستانتان 

تقسیم کنید شهردخت یکی از گزینه های خوب 
برای شماست که پیشنهاد می کنیم از آن دیدن 

کنید.️❤
شهر دخت؛ محیطی برای گذران اوقات فراغت 

دختران جوان.
شهر دخت؛ استراحتگاهی که می توان آن را قرق 

کرد.
شهر دخت؛  محیطی فرهنگی برای کتابخوان ها.

شهر دخت؛ کافی شاپی که غرق در دود سیگار 
نیست.

شهر دخت؛ محیطی ورزشی برای عالقه مندان به 
ورزش.

شهر دخت؛ محیطی هنری برای عالقه مندان به 
هنر.

شهر دخت؛ شهری برای تو.❤

نسرین خواجه علی
دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی 

رشته دکتری تخصصی آموزش پزشکی
ترم هشت

رتبه سوم کشوری نقد کتاب
در بیست و سومین جشنواره

قرآن و عترت

هاشمیه چهره 
دانشکده پرستاری و مامایی

فارغ التحصیل مقطع دکترای تخصصی
رشته بهداشت باروری 

رتبه اول تلخیص کتاب
در بیست و سومین جشنواره

قرآن و عترت دانشگاه ها
 علوم پزشکی سراسر کشور

ریحانه گودرزی
دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی

رشته پزشکی ترم پنج
رتبه ی سوم کشوری

بیست و دومین جشنواره
قرآن و عترت

دانشجویان وزارت بهداشت

مهسا شاکوئی 
دانشکده علوم و صنایع غذایی و تغذیه

رشته صنایع غذایی ترم  هفت
رتبه ١ مقاله نویسی جشنواره

قرآن و عترت

مهسا اکبری
دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

رشته دندانپزشکی ترم  شش
رتبه دوم آزمون علوم پایه

 شهریور نود و هفت
در دانشکده با نمره

صد و پنجاه

نام آوران بهشتی
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