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سخن سردبیر: 

            ما هم میتوانیم 
ســال هــای زیــادی از زمــان هبــوط بشــر 
بــر روی زمیــن میگــذرد. زنــان و مــردان 
ــد و  ــه ان ــده و رفت ــا آم ــه دنی ــادی ب زی
هریــک جهانــی را ســاخته کــه الهــام 
بخــش نســل هــای بعــد از خــودش شــده 
اســت. در ایــن بیــن، زنــان زیــادی بودنــد 
ــا شــوق  ــد و ی ــزرگ زدن ــی ب ــای خیل ــاب ه ــه انق ــه دســت ب ک

ــه و  ــه یک ــی ک ــد. زنان ــدار کردن ــارزه را بی تنهــا پرچــم مب
ــر و  ــه و زره صب ــت گرفت ــه دس ــارزه را ب مب

ــا  ــه جنــگ ب ــن کــرده و ب ــر ت مقاومــت ب
تبعیــض هــای جنســیتی زمــان خــود 

رفتنــد. منشــا تحوالتــی شــدند کــه 
ــس  موجــب آســایش نســل هــای پ
از خــود شــد. امــا گاهــی ایــن 

چرخــه از حرکتــش مــی ایســتد. 
درســت زمانیکــه انســانی بــه 
علــت جنســیتش ، جنســیتی 
کــه مایــه ننــگ مــردان خانــواده 
ــاید  ــود. ش ــح میش ــد، ذب میباش

ــوزش و  ــان، آم ــول زم ــر در ط اگ
ــیتی و  ــای جنس ــش ه ــی از نق آگاه

همچنیــن برابــری بــه معنــای درســتش 
تبییــن میشــد دیگــر شــاهد بریــده شــدن شــاخه 

ــئله ای  ــم. مس ــی نبودی ــد دل ــط داس ب ــرخ توس گل س
ــه ماســت، تجمــع بیــش از حــد  ــر جامع ــان گی ــروز گریب ــه ام ک
خشــم و نفــرت ناشــی از ایــن نــگاه ســلطه طلبانــه ســت. نگاهــی 
ــر  ــن ت ــاح پایی ــه اصط ــس ب ــب جن ــک و صاح ــود را مال ــه خ ک

از خــودش میدانــد و میخواهــد شــرافتش را حفــظ کنــد و 
ــر  ــادی پ ــای زی ــد. گل ه ــات ده ــش را نج ــا ناموس ــن مث ای
پــر میشــوند و فریادهــای بلنــدی جهــت احقــاق حــق شــان 

کشــیده میشــود امــا پاســخی کــه میشــنویم: هیــس، فریــاد 
ــر  ــی اگ ــود حت ــظ ش ــد حف ــواده بای ــان خان نکشــید. کی

ــد. ــل باش ــک قات ــدن ی ــده مان ــش زن بهای
ــن  ــع و تحــول بنیادی ــدرن شــدن جوام ــه م ــا توجــه ب ــروزه ب ام

در نگــرش مــردم، اوضــاع زنــان اندکــی نســبت بــه گذشــته بهتــر 
شــده و خواهــد شــد زیــرا نســل هــای متفــاوت و جدیــدی ظهــور 
ــای  ــه ه ــرای کلیش ــا، پذی ــری از آنه ــل کثی ــرد خی ــد ک خواهن
ســنتی و پاســخ هــای تکــراری نخواهنــد بــود و اینبــار بــه جــای 
تبعیــت صــرف از تفاســیر قدیمــی و گذشــتگان قــرن هــای مــرده، 
خــود بــه کشــف حقیقــت میپردازنــد. اتفاقــات و تحــوالت دوران، 
ــه و اســاس میشــود.  ــی پای ــر بســیاری از نظــرات ب موجــب تغیی
عقایــدی کــه حــول سکســیت و نگــرش مردســاالرانه طــی 
ــان تحمیــل گشــته اســت  ــه زن ــه جامع ــان هــای متمــادی، ب زم
ــط  ــیتی غل ــات جنس ــن تلقین ــج ای ــم نتای ــروزه ه ــی ام ــه حت ک

ــد  ــع آن تایی ــان در رف ــی زن ــروز مشــکات و توانای ــم. ب را میبینی
ــان اســت، همیــن طــور کــه موفقیــت  کننــده قــدرت رهبــری آن
ورزشــی یــا پیشــرفت علمــی زنــان، مویــد عــدم تفــاوت زنــان در 
کســب موفقیــت و پیــروزی بــا مــردان اســت. همیــن طــور نشــان 
ــه  ــان در درج ــد زن ــار میکردن ــه اظه ــانی ک ــی کس ــد تمام میده
ــوده  ــد در اشــتباه محــض ب ــرار دارن ــردان ق ــه م ضعــف نســبت ب
و صرفــا تحــت تاثیــر احســاس غلــط خــود بــه زنــان و جایگاهــی 
ــوده اســت. انتظــار  ــد، ب ــه میتوانســتند کســب کنن ک
ــع و ســبک  ــردن جوام ــر ک ــه تغیی ــه ب ــرود باتوج می
ــد نظــر  ــه تجدی ــز ب ــوم انســانی نی ــراد، عل زندگــی اف
اساســی در حــوزه نظریاتــش نســبت بــه زنــان 
بپــردازد و همیــن طــور شــاهد قوانیــن فقهــی مطابــق 
ــه  ــان باشــیم ن ــاره زن ــدرن درب ــاز روز بشــر م ــه نی ب
ــی،  ــی و مکان ــت زمان ــه جه ــه ب ــدی ک ــرار قواع تک
ــاهد  ــم ش ــد و امیدواری ــال ندارن ــا ح ــنخیتی ب س
تصویــب قوانینــی باشــیم کــه جــادان فرزنــد کــش 
ــان، درصــدد  ــا اطــاع از مجــازات رفتارش ب
ــد  ــدم انجــام آن دربیاین ــرل و ع کنت
ــرای  ــه ای ب ــه محرک ــه اینک ن
شــان  شــنیع  رفتــار 

باشــد.
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ساعت وحشت!
             

کوچــک  مغــز 
روز  هــر  بشــر 
ی  یت هــا جنا
جدیــدی را بــرای 
ن  د کر ه تر ســیا
ــاب  ــد و از اصح ــداع می کن ــی اب ــره ی خاک ک
ــای  ــان غول ه ــی و صاحب ــم اجتماع ژورنالیس
و  می گیــرد  مریــزاد  دســت  پروپاگانــدا 
ــرای  ــکی را ب ــیاه و مش ــز و س ــای قرم جوهره
ــر تارنماهــا و  ــه رقــص ب ــه ب بازگــو کــردن حادث
ــگاه  ــه هیچ ــی ک ــد. جنایات ــرا می خوان ــد ف جرای
فرصتــی جــز بــرای بازگــو کــردن ماوقــع آن 
ــا از آن ســاعت شــوم وقــوع حادثــه  نداشــته ایم ت
ــا را  ــان م ــا جه ــیم اص ــم و بپرس ــرد کنی عقب گ
ــه  ــد ب ــن فاجعــه را هــم بای چــه شده اســت کــه ای

کنــد! اضافــه  خــود  سرگذشــت 
ماجــرای ســعید حنایــی و مــرد خانــواده دار مهربانــی 
کــه هیچــگاه معلــوم نشــد چــرا آن اعمــال شــنیع را 
ــا فســاد انجــام  ــام مبــارزه ب ــه ن ــان مشــهدی ب ــا زن ب
داده اســت و مــا فقــط در خاطــر داریــم کــه همســرش 
ــات  ــود! و جنای ــی ب ــرد خوب ــد او م ــدش گفتن و فرزن
دیگــری بــا نام هــای افــراد حقیقــی مختلــف کــه فقــط 
ــا  ــد: آتن ــی مان ــا باق ــر م ــا در خاط ــام از آن ه ــک ن ی
اصانــی، ســتایش قریشــی، آمنــه بهرامــی و ... مــا هرگــز 
از آن چــه در روزهــا و ســال های پیــش از وقــوع جنایــت 
اتفــاق افتــاد باخبــر نشــدیم چــون سیاســتمداران، 
خــود  رقبــای  از  نمانــدن  جــا  بــرای  عربده کشــان، 
ســهمی بــرای ابــراز وجــود حقایــق اجتماعــی تلــخ باقــی 

ــتند. نگذاش
ــود و  ــد روز خــوراک رســانه ها ب ــن نامــی هــم کــه چن آخری
ســپس در عصــر پرهیاهــوی مــا کمتــر از یــک هفته به دســت 
فراموشــی ســپرده شــد رومینــا اشــرفی بــود. او کشــته شــد 
توســط پــدری کــه مشــخص نیســت چــه چیــزی توانســته او 

را داس بــه دســت کنــد. البتــه چنــد روز بعــد هــم مــادری دو 
فرزنــد خــود را کشــت و در روزهــا و ســال هــای آینــده هــم احتمــاال والدیــن دیگــری فرزنــد 
ــه  ــن اســت کــه در ســاعت وحشــت کســی ب ــی آن چــه مســلّم اســت ای کشــی می کننــد ول
مکافــات آن فکــر نمی کنــد کــه قصــاص اســت یــا حبــس امــا ایــن باعــث نمی شــود بــا عــدم 

ــم. ــر کنی ــرده را تلخ ت ــر و پژم ــای بی س ــراژدی گل ه ــده ت ــای بازدارن ــن مجازات ه تدوی
ــازات  ــته اند مج ــی داش ــون فقه ــون از مت ــا کن ــان ت ــه حقوق دان ــت هایی ک ــاس برداش ــر اس ب
کشــتن فرزنــد توســط پــدر شــامل اعــدام نمی شــود مگــر اینکــه درحالــت محاربــه دســت بــه 

قتــل فرزنــد خــود بزنــد امــا دســت 
توانــای قانــون گــذاران بــرای تعییــن 
ــا  ــوده اســت ت ــاز ب تعزیــر مناســب ب
در نبــود قصــاص، همچنــان مجــازات 
نقــش بازدارندگــی ایفــا کنــد. البتــه 
ــت  ــزی دس ــر چی ــش از ه ــر پی اگ
سیاســتمداران از کرســی قضــاوت 
کوتــاه شــود. دســت همــان کســانی 
ــر  ــر را اجی ــد مواجــب بگی کــه جرای
می کننــد  خــود  خواســته های 
ــام  ــتاد در حم ــرا اس ــل میت ــا قت ت
ــراژدی بنامنــد و قتــل  ــه اش را ت خان
رومینــا اشــرفی را جنایــت و همــواره 
رای خــود  بــه خاطــر ســبدهای 
ــر راه  ــر س ــوده ب ــنگ ب ــه س ــر چ ه

ــد. ــرار دهن ــان ق حقوق دان
بایــد یــادآوری کــرد کــه مــدت هــا 
ــید  ــرم اس ــازات ج ــرای مج ــش ب پی
پاشــی کــه ممکــن بــود منجــر 
بــه فــوت قربانــی شــود بحــث و 
ــس  ــد و حب ــیاری ش ــای بس جدل ه
ــال  ــه 30 س ــال ب ــری از ۱0 س تعزی
ــان  ــا در زم ــرد ام ــدا ک ــش پی افزای
هرچــه  مدنظــر  قانــون  نــگارش 
ــه  ــل ب ــه قت ــر اینک ــد ب ــرار ش اص
ــل  ــز مث ــر نی ــع دیگ شــیوه های فجی
ــن  ــامل ای ــم ش ــردن و ... ه ــه ک مثل
ــرد  ــی نب ــه جای مجــازات شــود راه ب
و اصحــاب خانــه ی ملــت اصــرار 
ــون اســید  داشــتند کــه فقــط پیرام
ــود! و در  ــذاری ش ــون گ ــی قان پاش
وقت شــناس  نقــش ســوپرمن های 
ظاهــر  روز  مشــکات  بــا  مبــارز 
شــدند. ولــی اکنــون بعــد از جنایــت 
فجیــع دیگــری کاســه ی چــه کنــم 
ــوع  ــه راه رج ــد و ن ــت گرفته ان دس
بازدارندگــی  جهــت  قصــاص  بــه 
نــه  و  اســت  بــاز  جــرم  ایــن  از 
ــاالی ۱0 ســال حبــس و  مجــازات ب
ایــن احساســات عمومــی اســت کــه 
هــر بــار بایــد بــا دیــدن ایــن فجایــع 
ــا  ــر روز ب شــرحه شــرحه شــود و ه
کــه  شــود  روبــرو  جنایت کارانــی 
را  واقعــی جنایــت خــود  ســزای 

نچشــیده اند. هنــوز 
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 سرویس جامعه شناسی:

            

                             

                     
سهم زنان

بررسی اشتغال زنان در ایران

ــاده  ــوز آم ــع هن ــه جوام ــود ک ــی ب   زمان
پذیــرش نیــم زیــادی از نیروهــای جامعــه 
کــه زنــان بودنــد، نبــود. امــا باتوجــه بــه 
پیچیــده شــدن جوامــع و مشــاغل دیگــر 
ــاد را  ــی از اقتص ــهم بزرگ ــوان س ــی ت نم
کــه مــی توانــد توســط زنــان اداره شــود 
ــرد.  ــا ک ــای ســنتی اکتف ــان کلیشــه ه ــه هم ــت و ب ــده گرف نادی
ــم  ــی پردازی ــی م ــان ایران ــتغال زن ــار اش ــی آم ــه بررس ــی ب وقت
متوجــه شــعاری بــودن حــرف هــای گذشــته مــی شــویم. 
شــعارهایی کــه بــه بهانــه حمایــت از زنــان ســر داده شــد امــا در 

ــت. ــر نرف ــد و جلوت ــه حــرف مان ــان مرحل هم
   گــزارش اتــاق بازرگانــی تهــران دربــاره ی شــاخص های اشــتغال 

بــه تفکیــک جنســیت قابــل توجــه اســت:
  اتــاق بازرگانــی تهــران در جدیدتریــن گــزارش خــود بــه بررســی 
شــاخص های نیــروی کار زنــان و مــردان اســتان تهــران در پاییــز 
ســال ۱39۸ پرداختــه کــه برایــن اســاس نــرخ بیــکاری زنــان ۱۵ 

تــا ۲4 ســاله در اســتان تهــران بیــش از 4۵ درصــد اســت.
ــکاری  ــرخ بی ــزارش ن ــن گ ــده در ای ــه ش ــات ارائ ــاس اطاع براس
ــوده  ــد ب ــران ۱7 درص ــتان ته ــاله در اس ــا ۲4 س ــردان ۱۵ ت م
ــنی  ــازه س ــن ب ــه در ای ــرار گرفت ــان ق ــکاری زن ــرخ بی ــت و ن اس
در سراســر کشــور حــدودا 3۸ درصــد اعــام شــده اســت. طبــق 
برآوردهــای صــورت گرفتــه بیــش از 7۱ درصــد زنــان شــاغل در 
ــار  ــن آم اســتان تهــران در بخــش خصوصــی فعــال هســتند و ای

ــام شــده اســت. ــردان ۸4 درصــد اع ــرای م ب
ــان و 63 درصــد از    در اســتان تهــران بیــش از 76 درصــد از زن
ــا  ــه کار هســتند. برآورده ــات مشــغول ب ــردان در بخــش خدم م
نشــان می دهــد، ســهم شــاغان بیشــتر از ۱۵ ســال کــه در 
ــان کل  ــان زن ــد در می ــاعت کار می کنن ــش از 49 س ــه بی هفت

ــت. ــوده اس ــد ب ــران ۲0 درص ــتان ته ــان اس ــور ۱3 و در زن کش
  همین طور به گزارش مرکز آمار ایران

  نــرخ بیــکاری در جمعیــت زنــان فعــال تقریبــا دو برابــر مــردان و 
نــرخ اشــتغال نزدیــک بــه یــک پنجــم مــردان مــی باشــد.

مرکــز آمــار ایــران در گزارشــی نــرخ بیــکاری در زمســتان 9۸ را 
۱0.6 درصــد اعــام کــرد. ایــن نــرخ پیــش از شــیوع کوویــد ۱9 
ــم  ــه رغ ــا ب ــور ام ــزارش مذک ــران محاســبه شــده اســت. گ در ای
عــدم انطبــاق بــا آنچــه واقعیــت بــازار کار در ایــران عنــوان مــی 
 شــود، نابرابــری  هــای ریشــه دار در دسترســی بــه بــازار کار را عیان 
می کنــد. در ایــن گــزارش نــرخ بیــکاری در جمعیــت زنــان فعــال 
تقریبــا دو برابــر مــردان و نــرخ اشــتغال نزدیــک بــه یــک پنجــم 
مــردان اســت. همچنیــن اســتان های کردســتان و کرمانشــاه 
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باالتریــن نــرخ بیــکاری و اســتان سیســتان و بلوچســتان کمتریــن 
نــرخ اشــتغال و مشــارکت اقتصــادی را دارنــد.

  گــزارش مرکــز آمــار ایــران از تغییــرات نــرخ مشــارکت اقتصــادی 
)نــرخ فعالیــت( جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر را  4۲,۲درصــد )بــا 
۱,۱ درصــد کاهــش نســبت بــه زمســتان 9۸( اعــام کــرده اســت. 
ــا 69,4  ــردان ب ــادی م ــارکت اقتص ــرخ مش ــیتی ن ــک جنس تفکی
درصــد و زنــان بــا تنهــا ۱۵,3 درصــد نشــان از نابرابــری فاحــش و 

شــکاف عمیــق جنســیتی در بــازار کار ایــران دارد.
ــش  ــد کاه ــا 0,4 درص ــز ب ــتغال نی ــرخ اش ــبت ن ــن نس ــه همی ب
نســبت بــه زمــان مشــابه بــرای مــردان 63 درصــد )بــدون تغییــر( 
و بــرای زنــان بــا کاهــش 0,6 درصــدی، ۱۲,7 درصــد اعــام شــده 
اســت. نــرخ بیــکاری نیــز کــه در کشــور ۱0,6 درصــد اعــام شــده 
ــه ۱7,۲  ــان ب ــه 9,۲ درصــد و در زن ــال ب ــردان فع در جمعیــت م

درصــد رســیده اســت.
  شــکاف جنســیتی حاکــم در ســهم جمعیــت فــارغ  التحصیــان 
ــار  ــز آم ــز مشــهود اســت. مرک ــکاران نی ــی از کل بی ــوزش عال آم
ــی از  ــارغ التحصیــل آمــوزش عال ــکار ف ــران ســهم جمعیــت بی ای
ــتان 97، 39  ــه زمس ــبت ب ــش نس ــا ۱,4 افزای ــکاران را ب کل بی
ــکار را  ــان بی ــد از کل زن ــت. 69,۱ درص ــرده اس ــام ک ــد اع درص
ــی  ــه رقم ــد ک ــکل می دهن ــی ش ــوزش عال ــان آم ــارغ  التحصی ف
بســیار چشــمگیر اســت. فارغ التحصیــان مــرد نیــز ۲6,6 درصــد 

ــد. ــکیل می دهن ــکار را تش ــردان بی ــت م از کل جمعی
ــار  ــز آم ــزارش مرک ــر اســاس گ ــه ب ــن ک ــل توجــه ای ــه قاب   نکت
آن هــا  درصــد   43,7 شــاغل  زنــان  جمعیــت  کل  از  ایــران، 
ــن  ــا ای ــاغل ام ــردان ش ــت م ــد. در جمعی ــی دارن ــات عال تحصی
ــارغ  ــاغل ف ــت ش ــهم جمعی ــی س ــم کل ــد و رق ــم ۲۱,4 درص رق
ــده  ــزارش ش ــاغان ۲۵,۱ گ ــی از کل ش ــوزش عال ــل آم التحصی
اســت. تبعیــض و نابرابــری در دسترســی بــه بــازار کار ایــران امــا 

ــود. ــی  ش ــدود نم ــیتی مح ــری جنس ــه نابراب ــا ب تنه
کردستان صدرنشین نرخ بیکاری

ــادی  ــارکت اقتص ــرخ مش ــی ن ــده از بررس ــر ش ــج منتش    نتای
همچنیــن خبــر از نــرخ مشــارکت بیشــتر در بــه نقــاط روســتایی 
ــرخ مشــارکت اقتصــادی نقــاط  ــه نقــاط شــهری دارد. ن نســبت ب
ــا ۱,3 درصــد کاهــش و نقــاط روســتایی  شــهری 4۱,4 درصــد ب

ــده اند. ــام ش ــش اع ــا 0,۸ کاه ــد ب 44,6 درص
ــه  ــرخ بیــکاری در مناطــق غربــی و ب   توزیــع اســتانی بیــکاری ن
ــر از میانگیــن کشــوری نشــان می دهــد.  ــژه کردســتان را باالت وی
در اســتان کردســتان نــرخ بیــکاری نزدیــک بــه دو برابــر میانگیــن 
کشــوری  )۲0 درصــد( اســت. نــرخ بیــکاری در کرمانشــاه  ۱7,9 
درصــد و لرســتان ۱6,۸ درصــد گــزارش شــده اســت. در اســتان 
ــرخ بیــکاری ۱4,۵ درصــد گــزارش شــده  ــی هــم ن آذربایجان غرب
ــا 3۲,۱  ــتان سیســتان و بلوچســتان ب ــر اس اســت. از ســوی دیگ
درصــد پایین تریــن نــرخ اشــتغال در کشــور را دارد و نــرخ 
ــت،  ــده اس ــزارش ش ــه 36,۲ گ ــز ک ــتان نی ــن اس ــارکت ای مش

ــرخ مشــارکت کشوریســت. ــن ن کمتری
ــا ۵۲,7  ــات ب ــش خدم ــن بخ ــار همچنی ــز آم ــزارش مرک    در گ
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــتغال را ب ــهم اش ــترین س ــد بیش درص
اســت. در مراتــب بعــدی، بخشــهای صنعــت بــا 3۱,7 و کشــاورزی 

ــد. ــرار دارن ــا ۱6,6 درصــد ق ب

  بــه همیــن دلیــل وقتــی بــه کشــورهای پیشــرفته جهــان نــگاه 
ــعه  ــرفت و توس ــل پیش ــی از دالی ــه یک ــد ک ــم دی ــم خواهی کنی
ــای  ــی نیروه ــه از تمام ــه جانب ــتفاده هم ــورها اس ــی کش یافتگ
ــور  ــد کش ــت کارآم ــی از جمعی ــوان نیم ــی ت ــت. نم ــور اس کش
ــص  ــرده و دارای تخص ــا تحصیلک ــی از آنه ــش عظیم ــه بخ را ک

ــت.  ــده گرف ــتند را نادی هس
ــیت  ــب و جنس ــک تعص ــه عین ــد ک ــرا برس ــم روزی ف   امیدواری
زدگــی از پیــش چشــمان مســئولین کشــور برداشــته شــود و بــه 
زنــان بــه مثابــه یــک انســان بنگرنــد نــه مجرمــی خطرنــاک کــه 

محکــوم بــه حبــس ابــد در خانــه اســت.
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ــای  ــرای بق ــد ب ــیاری ناگزیرن ــان بس    زن
ــان کار  ــات خــود و اعضــای خانواده ش حی
کننــد؛ برخــی از بانــوان تأمین کننــده 
درآمــد خانــوار هســتند. حــال آنــان بــرای 
امــرار معــاش می تواننــد دســتفروش کنــار 
ــوان  ــند. نمی ت ــرو و... باش ــا مت ــان ی خیاب
ــی  ــد راهکارهای ــا بای ــرد ام ــری ک ــا جلوگی ــن زن ه ــتغال ای از اش
ــا در دســتور کار  ــت از آنه ــی« و حمای ــر رســمی  زدای ــرای »غی ب
قــرار گیــرد. بــا ممانعــت از اشــتغال ایــن افــراد بایــد ناگزیــر بــه 
ــه صــورت آســیب های  ــوع اشــتغال ب ــن ن ــای ای ــرش پیامده پذی
اجتماعــی مختلــف باشــیم. بایــد پذیرفــت وقتــی فرصــت شــغلی و 
درآمــد بهتــری وجــود نداشــته باشــد، ایــن قبیــل مشــاغل شــکل 

می گیرنــد.
   زنــان شــاغل در اقتصــاد غیررســمی کــه طیــف گســترده ای از 
ــی  ــر حمایت ــف از چت ــل مختل ــه دالی ــرد، ب ــر می گی ــان را در ب زن
بیمــه خــارج هســتند؛ ایــن زنــان هــر کــدام دشــواری های 
ــود از  ــاص خ ــل خ ــه دالی ــد و ب ــه می کنن ــود را تجرب ــاص خ خ
مســتمری بازنشســتگی، از کارافتادگــی، دفترچــه درمانــی و دیگــر 
ــت  ــی اس ــن در حال ــتند. ای ــروم هس ــه ای مح ــای بیم حمایت ه
ــد:  ــام می گوی ــِت تم ــه صراح ــی ب ــون اساس ــل ۲9 قان ــه اص ک
»برخــورداری از تأمیــن اجتماعــی از نظــر بازنشســتگی، بیــکاری، 
پیــری، از کارافتادگــی، بی سرپرســتی، در راه ماندگــی، حــوادث و 

ــی و مراقبت هــای  ــات بهداشــتی و درمان ــه خدم ــاز ب ســوانح و نی
پزشــکی بــه صــورت بیمــه و غیــره حقــی اســت همگانــی. دولــت 
ــی و  ــای عموم ــل درآمده ــن از مح ــق قوانی ــت طب ــف اس مکلّ
درآمدهــای حاصــل از مشــارکت مــردم، خدمــات و حمایت هــای 

ــراد کشــور تأمیــن کنــد«. ــرای یــک یــک اف ــوق را ب ــی ف مال
  ســهم زنــان از بیمه شــدگی اجبــاری یــا همــان اشــتغال رســمی 
ــش  ــون افزای ــا کن در بخــش خصوصــی، بیــن ســال های ۱3۸۵ ت
ــال، از ۱۲  ــش از ده س ــول بی ــهم در ط ــن س ــت؛ ای ــته اس داش
ــر  ــه بیــش از ۲0 درصــد رســیده اســت؛ البتــه عــاوه ب درصــد ب
افزایــش نــرخ مشــارکت رســمی زنــان در اقتصــاد، عامــل دیگــری 
ــان از پوشــش تامیــن اجتماعــی  ــاال رفتــن ســهم زن کــه باعــث ب
شــده، بیمه هایــی اســت کــه مختــص زنــان تعریــف شــده اســت؛ 
ــرای  ــا ب ــا تنه ــواع بیمه ه ــی ان ــا 9۵ برخ ــال های ۸۵ ت ــی س ط
ــه دار  ــان خان ــان ایجــاد شــده اســت؛ در ســال ۱3۸۸ بیمــه زن زن
ــان  ــوار و مربی ــت خان ــان سرپرس ــای زن ــال ۱390 بیمه ه و در س
مهدهــای کــودک، تحــت پوشــش بیمــه مشــاغل آزاد قــرار گرفــت 

کــه تــا پایــان ســال 9۵،
 ایــن بیمه شــدگان حــدود ۱0 درصــد از بیمه شــدگان زن را 

تشــکیل می دهنــد. 
ــان در گســتره  ــش درصــد نســبی زن ــل افزای یکــی دیگــر از دالی

ــی تحــت  جمعیت
پوشــش بیمــه، بیمه شــدگان خــاص هســتند کــه درصــد باالیــی 

چتر کوتاه حمایتی 
بیمه بر سر زنان 

بررسی نارسایی های حمایتی 
بیمه در خصوص زنان کارگر
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از آنهــا را زنــان تشــکیل می دهنــد. بــرای نمونــه، بافنــدگان یکــی 
از اقشــار تحــت پوشــش ســازمان تامیــن اجتماعــی هســتند کــه 

ــد. ــکیل می دهن ــدگان را تش ــد بیمه ش ــان ۸0 درص زن
زنان در اقتصاد غیررسمی 

  امــا نگرانــی اصلــی بابــت زنانــی اســت کــه در اقتصــاد غیررســمی 
ــدام از  ــزو هیچ ک ــه ج ــان ن ــن زن ــتند؛ ای ــه کار هس ــغول ب مش
گروه هــای بیمــه ای خــاص هســتند کــه دولــت ســهم کارفرمــا را 
بــرای آنــان بپــردازد و نــه خودشــان، تــوان پرداخــت حــق بیمــه 
خویش فرمــا را دارنــد؛  ایــن زنــان بــه هیــچ وجــه شــانس بیمــه 
شــدن ندارنــد. بــه گفتــه ابتــکار در بهمــن مــاه 97؛ گرچــه میــزان 
مشــارکت اقتصــادی بانــوان حــدود ۱۲درصــد اســت امــا بــه نظــر 
ــف، بیــش  ــای مختل ــوان در بخش ه ــزان اشــتغال بان می رســد می
ــت.  ــاال اس ــان ب ــمی زن ــتغال غیررس ــت و اش ــمی اس ــار رس از آم
در اردیبهشــت 96، نیــز علــی ربیعــی )وزیــر وقــت تعــاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی( از آمــار تقریبــِی اشــتغال در بخــش غیررســمی 
اقتصــاد خبــر داد و گفــت: »حــدود ۱0 میلیــون کارگــر غیررســمی 
در کشــور داریــم کــه حتــی دفترچــه بیمــه ســامت هــم ندارنــد«. 
ــران  ــه ۱9 درصــد از کل کارگ ــای رســمی، درحالیک ــق آماره طب
کشــور را زنــان تشــکیل می دهنــد، در بخــش غیررســمی اقتصــاد 
ایــن آمــار ۲۵ درصــد اســت؛ یعنــی ۲۵ درصــد از کارگــران 
غیررســمی را زنــان تشــکیل می دهنــد کــه اگــر آمــار ۱0 میلیــون 
ــویم،  ــه می ش ــم، متوج ــرار دهی ــا ق ــده را مبن ــه ش ــری ارائ نف
ــه کار و  ــون زن در اقتصــاد غیررســمی مشــغول ب حــدود ۲ میلی

درآمدزایــی هســتند.
  بــرای ایــن ۲ میلیــون نفــر، کــه بــه دلیــل اشــتغال در اقتصــاد 
غیررســمی هیچ کــدام جــزو بیمه شــدگاِن اجبــاری ســازمان 
ــوردار  ــرای برخ ــه ب ــی ک ــا امکان ــتند، تنه ــی نیس ــن اجتماع تامی
شــدن از خدمــات حمایتــی وجــود دارد، اســتفاده از بیمــه ی 
ــا  ــه خویش فرم ــق بیم ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــت؛ ب خویش فرماس
ــرده  ــور ک ــان عب ــزار توم ــم ۵00 ه ــر از رق ــای اخی ــال ه در س
ــه  ــان، ک ــن زن ــد از ای ــد درص ــه چن ــت ک ــوال اینجاس ــت، س اس
ــن  ــت ای ــکان پرداخ ــتند، ام ــم هس ــوار ه ــت خان ــاً سرپرس غالب

ــد؟ ــه دارن ــورت ماهان ــه ص ــغ را ب مبل
عدم امکان برخورداری از بیمه بیکاری

    بیمـــة بیـــکاری بـــه بیمه شـــده ای پرداخـــت می شـــود کـــه 
بدون میـــل و اراده بیـــکار شـــده و آمـــاده به کار باشـــد. طبـــق 
مــادة ۲ قانـــون بیمــة بیـــکاری، غیـــر ارادی بودن بیـــکاری مالک 
اصلــی اســـتفاده از حمایــت هــای قانونــی بــرای بیمــه شـــدگان 
بیــکار اســت. امـــا همـــة کارگرانــی کــه برخالــف میل خــود از کار 
کنار گذاشـــته شـــده اند از حمایـــت مالی برخوردار نمی شـــوند. 
فقـــط کارگرانی مشـــمول دریافـــت بیمـة بیـــکاری می شـوند که 
حداقـــل 6 مــاه ســـابقة پرداخــت حــق بیمــه داشـــته باشـــند. بــا 
ــدم  ــی و ع ــدود زمان ــای محـ ــرای دوره ه ــت بـ ــای موق قرارداده
تمایـــل کارفرمایـــان بـــه پرداخـــت بیمـــه و حتی عقد قـــرارداد 

و اتمـــام دورة قـــرارداد پیمانـــکار در کمتـر از یـــک سـال، اغلـب 
کارگـــران نمــی تواننـــد تحــت پوشـــش بیمــه ای قـــرار بگیرنــد 
اصـــول معافیـــت کارگاه هــای با کمتـــر از ۵ و ۱0 نفــر نیروی کار 
از اجـــرای برخـــی از مـــواد قانــون کار و نبــود یک شـــیوة نظارتی 
ــان(  ــا زن ــاغلین ایــن کارگاه هــا )غالب ســـبب مــی شــود کــه شـ
مشمول دریافـــت بیمـــة بیـــکاری نشـــوند. در فاصلة سـالهای ۸۸ 
تا 94 در حـــدود 439 هـــزار زن کار خـــود را از دســـت داده اند، 
و حتـــی اگـــر ۵0 درصـــد ایـن گـــروه از زنـان بـــه میل خـود به 
خانـــه بازگشـــته باشـــند، تعـــداد دریافت کنندگان بیمـة بیکاری 
می توانســـت رقمـــی نزدیـــک بـه ۲00 هـــزار نفـر باشـــد. اما به 
دلیـــل فقـــدان پوشـــش کامل بیمـــه ای برای زنان کارگـــر و دارا 
نبـــودن شـــرایط دریافـــت بیمـة بیـــکاری، فقـــط 4۵ هزار نفر از 
زنـــان کارگــر در ســـال 94 از کمــک هــای مالـــی بیمــة بیــکاری 

ــد. برخــوردار شــده ان
ــه  ــا ب ــاش پ ــرار مع ــرای ام ــده اند ب ــور ش ــیاری مجب ــان بس   زن
ــمی و  ــه  و غیررس ــای زیرپل ــرو، کارگاه ه ــای مت ــان، راهروه خیاب
ــدون  ــروز را ب ــط ام ــد و فق ــی بگذارن ــای کار خانگ ــا محیط ه ی
امیــد بــه فــردا، بــا دســتمزدی کمتــر از حداقــل دســتمزد قانونــی 
ســر کننــد. ایــن زنــان هــم از اشــتغال رســمی و ایمــن محرومنــد 
ــان  ــن زن ــیاری از ای ــه؛ بس ــی بیم ــای اجتماع ــم از حمایت ه و ه
ــه برخــورداری از »بیمــه« براســاس  ــد ک ــز نمی دانن خودشــان نی

ــون اساســی یــک »حــق شــهروندی« اســت. قان



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

        انجمن اسالمی دانشجویان دانشاگه الزهرا)س( | 11

ــرا جامعــه پذیــری  جامعــه خــود و تمــام دنیــا عرضــه کننــد، زی
اجتماعــی گاه بدونــه دلیــل واضحــی در زمــان و مکانــی مشــخص 
برخــی اعمــال را زنانــه و برخــی را مردانــه تعریــف کــرده بــود. و 
در ایــن میــان فرشــته ی نجــات ایــن تاجــران بــزرگ ظهــور کــرد 
تــا بــه آن هــا آمــوزش بدهــد شــما بایــد تولیــد کنیــد و در عیــن 
حــال تعییــن کنیــد کــه محصــوالت شــما را مــردم بدونــه دلیــل 

ــد.  و برهــان قطعــی بخرن
ــا  ــط ب ــای مرتب ــاراج اندیشــه ه ــه در ت ــز، ک ــز برنای   ادوارد جیم
ذهــن ناهشــیار و کشــف دایــی خــود یعنــی فرویــد و بــه خدمــت 
ــود مجــات آکنــده از  گرفتــن آن هــا در اقتصــاد موفــق شــده ب
تبلیغــات جــذاب را منتشــر مــی کــرد. وی پــدر روابــط عمومــی 
و بنیــان گــزار پروپاگانــدا اســت. او بــه توصیــه ی مشــاوران 
ــوش  ــان جــذاب و شــیک پ ــدادی از زن ــا تع ــی داد ت خــود ترتیب
ــورک در حــال کشــیدن  ــاک ۱99۱ در نیوی ــد پ در جشــنواره عی
ســیگار از محــل مشــخصی عبــور کننــد و تصاویــر ایــن زنــان در 
ــکا منتشــر شــد. او ایــن عقیــده  ــاالت متحــده ی آمری سراســر ای
را رواج داد کــه زنــان بــا ســیگار کــه نمــاد قــدرت مردانــه اســت 

ابزار دست یقه سفیدها
استفاده ی ابزاری از زنان در تبلیغات مختلف

   ماکیــن، تاجــران، کارخانــه داران و ... 
همــان یقــه ســفید هایــی هســتند کــه 
ــت  ــا را در دس ــی ه ــه آب ــت یق سرنوش
ــک  ــه را ی ــن طبق ــواره ای ــد و هم دارن
ــی  ــگاه م ــت ن ــر از حقیق ــب ت ــه عق پل
دارنــد تــا وابســتگی یــک طرفــه را حفــظ نماینــد، بــرای آن هــا 
هیــچ کســی و هیــچ چیــزی جــز خزانــه هــای انباشــته از ثــروت 
مهــم نیســت و اگــر دســتی فــوق ابــزاری از مافــوق الطبیعــه بــرای 

ــد گذاشــت. ــی نخواهن ــا نباشــد حریمــی باق ــرل آن ه کنت
  تولیــد کننــدگان ســیگار در ایــاالت متحــده ی آمریــکا تجــارت 
موفقــی داشــتند.  در چنــد دهــه ی قبــل هنــوز مســجل نبــود کــه 
ــان  ــران خودم ــن ای ــی دارد و در همی ــدن مضرات ــرای ب ــیگار ب س
ــی ســیگار را چــاره ی  ــا مذهب ــای تمام ــی شــخصیت ه هــم حت
ــدگان  ــد کنن ــرای تولی ــن ب ــا ای ــی دانســتند. ام تشــفی خاطــر م
کافــی نبــود. وقتــی مــی تــوان ســیگار را بــه تمــام جهــان عرضــه 
ــی  ــا نم ــه آن ه ــود. بل ــی ب ــی از آن راض ــه نیم ــد ب ــرد نبای ک
ــرم  ــان محت ــه زن ــفید را ب ــازک س ــتوانه ی ن ــن اس ــتند ای توانس
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مشــعل آزادی و فمنیســم حقیقــی را در بــه دســت آورده انــد. او 
مثــل ســابقه ی پیشــین خــود یــک بــار دیگــر موفــق شــد مــردم 
و اینبــار مخصوصــاً زنــان را وادار بــه خریــد کاالیــی کنــد کــه بــه 
آن احتیــاج فــوری نداشــتند و شــاید هرگــز هــم نیــاز پیــدا نمــی 

ــی رســاند. ــه کامیاب ــی تولیــد کننــدگان ســیگار را ب ــد ول کردن
  در گــذر زمــان در تبلیغــات غربــی بــا همیــن علــت غایــی نهــان 
ــه  ــه ب ــی از جامع ــا نیم ــد ت ــیاری ش ــای بس ــتفاده ه ــان اس از زن
دنبــال کاال هــا و خدماتــی برونــد کــه خــود هــم دلیــل مشــخصی 
بــرای دنبــال کردنــد آن ندارنــد. در واقــع همــان طــور کــه گافمــن 
ــد و  ــام دارن ــات ن ــه تبلیغ ــی ک ــش های ــن نمای ــده داشــت ای عقی
آییــن خاصــی را نشــان مــی دهنــد مخاطــب را اقنــاع و وادار مــی 

ســازند تــا شــهادت دهنــد واقعــا چنیــن اســت. 
  زمانــی کــه از اســتفاده ی ابــزاری از زنــان در تبلیغــات صحبــت 
مــی کنیــم شــاید جذابیــت هــای بدنــی اولیــن چیــزی باشــد کــه 
بــه ذهــن متبــادر میشــود و صنعــت پورنوگرافــی نمونــه ی موفــق 
اســتفاده از زنــان شــناخته شــود. امــا اگــر دربــاره ی کشــور خــود 
صحبــت کنیــم شــرایط متفــاوت اســت بــه  واســطه ی قوانیــن و 
ــد  مقــررات عمومــی کــه از اندیشــه هــای اســامی وام گرفتــه ان
ــا تبلیغــات  چنیــن کاری غیــر ممکــن اســت و قوانیــن مرتبــط ب
در صــدا و ســیما مصــوب ۱3۸6 نیــز بحــث حجــاب و اســتفاده ی 
مربــوط از زنــان در تبلیغــات را یــادآور مــی شــود. امــا ایــن قوانین 

نمــی تواننــد در جــدال بــا طبیعــت تبلیغــات توفیــق یابنــد.
ــال  ــه س ــی ک ــر مشــکات مال ــه خاط ــران ب ــون ای ــا در تلوزی   م
ــای  ــدت ه ــت م ــده اس ــیما ش ــدا و س ــر ص ــان گی ــت گریب هاس
ــم  ــم آن ه ــی کنی ــف م ــات مختل ــدن تبلیغ ــرف دی ــد را ص ممت
در بیــن برنامــه هــای محبوبمــان. امــا مــا تماشــاگر چــه چیــزی 

ــتیم؟ هس
ــوع البســه را  ــان متعــددی را مــی بینیــم کــه حجــاب از ن مــا زن
تمــام و کمــال رعایــت کــرده انــد و در چهــره ی هــای بســته ی 
ــه، جراحــی  آن هــا رد لیفــت، لمینــت، کامپوزیــت، جراحــی گون
بینــی، لنــز هــای رنگــی چشــم را مــی بینیــم. و کمتریــن تداعــی 
ــی  ــت م ــان روی ــه و خیاب ــر روز در کوچ ــه ه ــی ک ــان ایران از زن
ــه از  ــتند ک ــانی هس ــی کس ــد، گوی ــا ندارن ــن م ــم را در ذه کنی
ــت  ــه خدم ــص ب ــب و نق ــی عی ــای ب ــی ه ــم رنگ ــرزمین چش س
ــی  ــی ایران ــرد معمول ــک ف ــیمای ی ــد و س ــده ان ــات درآم تبلیغ
برایشــان بــه قــدر ســیمای یــک توریســت غریبــه اســت. آن هــا 
در خانــه هــای بــی عیــب و نقــص مشــغول قــدم زدن هســتند و 
تمــام ابــزار تکنولــوژی و ... را در جهــت انجــام وظیفــه ی ســنتی 
ــم  ــه ه ــز خان ــی ج ــر در محیط ــد و اگ ــترس دارن ــود در دس خ

ــا در نوردیــدگان خیالــی ســقف شیشــه  حضــور داشــته باشــند ی
ــی  ــای ب ــت ه ــا در هایپرمارک ــتند ی ــوم هس ــت موه ای و موقعی
انتهــا مشــغول تاییــد کــردن صحبــت هــای فروشــندگان و خریــد 
هــای بــی انتهــا از محصوالتــی هســتند کــه یــک دانــه از آن هــم 
کافــی اســت. تــا دوبــاره بــه خانــه هــای بــی عیــب و نقــش خــود 
بازگردنــد و بــرای جمعیــت محــدود خانــه نامحــدود آشــپزی کنند 
و شــام و ناهــار را یــک جــا ســر ســفره قــرار دهنــد و چهــار نفــره 
گــرد میــزی بنشــینند کــه محتویــات آن قــادر بــه ســیر کــردن 

تمامــی اهالــی پشــت صحنــه اســت.
ــه قلمــروی حکومــت و محــل  ــان خان ــی کــه همچن ــان ایران   زن
تاثیــر گــزاری آن هــا اســت قــرار نیســت بــه مثابــه ی زنــان غربــی 
ســبد خریــد نیمــی از اجتمــاع را تعییــن کننــد، بلکــه قــرار اســت 
بــا تاثیــری کــه روی اعضــای خانــواده در اثــر قــدرت نــرم مــادری 
کــه طــی ســال هــای متمــادی حفــظ کــرده انــد ســبد خریــد کل 
ــی  ــه زنان ــد. و آن چــه آینــه ی جــادو ب اجتمــاع را تشــکیل دهن
ــا تلوزیــون ســپری مــی  ــه وقــت زیــادی را ب کــه معمــوال در خان
کننــد ارائــه مــی دهــد همجنســان مصــرف گــرای او هســتند کــه 
ــه مشــکل  ــی نقــص و عــاری از هرگون ــی ب ــاه کامــل، زیبای در رف
گــذران وقــت مــی کننــد و از او مــی خواهنــد شــهادت دهــد ایــن 
همــه مصــرف در شــرایطی کــه اقتصــاد کشــور روزهــای دشــواری 

را ســپری مــی کنــد الزم و طبیعــی اســت. 
ــات  ــا ف ــاز ی ــودرو س ــرکت خ ــان ش ــان ف ــن می ــاید در ای   ش
ــی  ــمند از زنان ــای هوش ــی ه ــرکت گوش ــا ش ــی ی ــکات داخل ش
بــا جذابیــت هــای ظاهــری و تناســب انــدام خــارق العــاده 
ــه چنــگ زدن  ــادت ب ــه ع ــردان ک ــا برخــاف م ــد ت اســتفاده کن
دارنــد محصــوالت ایشــان را زنــان نــوازش کننــد و آرایــش هــای 
غلیــظ و لبــاس هــای تنــگ را بــا محصــول مــورد نظــر ســت کنــد 
ولــی آنچــه خطرنــاک تــر ایــن اســتفاده ی جنســی متعفــن اســت 
همــان تبلیــغ مصــرف گرایــی و تجمــل گرایــی بــی حــد و حصــر 
در رســانه ای اســت کــه طبقــه ی مســتضعف مخاطــب آن مــی 

باشــند.



..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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این روزا ُمده! 
مدگرایی به روش امروزی

ــه آمیــزی  ــه طــرز کنای ــه ای کــه ب   جمل
ایــن روز هــا بیــن مــردم خصوصــاً جوانــان 
رواج یافتــه و یــا بهتــر بگویــم، مــد شــده ! 

امــا ُمــد چیســت؟
ای  فرهنگــی  الگوهــای  »مد«هــا      
ــی شــوند و  ــه م ــه، پذیرفت ــه توســط بخشــی از جامع هســتند ک
دارای یــک دوره ی زمانــی نســبتاً کوتــاه انــد ســپس فرامــوش مــی 
شــوند. بنابرایــن، »مدگرایــی« آن اســت کــه فــرد، ســبک لبــاس 
پوشــیدن و طــرز زندگــی و رفتــار خــود را طبــق آخریــن الگوهــا 
ــه  ــدی در جامع ــه الگــوی جدی ــه محــض آن ک ــد و ب ــم کن تنظی

ــد.  ــروی نمای ــی پی ــت، از آن یک رواج یاف
    مــد بــه صــورت فصلــی و در بعضــی برندهــا بــه صــورت هفتگی 
ــه  ــد، رو ب ــا م ــر و همراهــی ب ــرای تغیی ــد. تقاضــا ب ــر می کن تغیی
افزایــش اســت و بــه همیــن دلیــل مصــرف تولیــدات ارزان قیمــت 
بــا کیفیــت پاییــن یــا بــه اصطــاح »َفســت فشــن« رو بــه رشــد 
اســت. در واقــع مــی تــوان گفــت زمینــه ی دامــن زنــی بــه عرصــه 
ی مــد، از تقاضــا نشــأت مــی گیــرد. تقاضایــی کــه خــود تصویــری 
از تفکــرات افــراد مــی باشــد. هــر کســی در تــاش اســت عقایــد 
ــای  ــی از راه ه ــد یک ــایرین نشــان ده ــه س ــود را ب ــرات خ و تفک
عملــی کــردن ایــن موضــوع ظاهــر افــراد اســت. ایــن کــه بتوانیــد 
بــا رفتــار و پوشــاک خــود، قبــل از صحبــت کــردن، تصویــری از 
خــود بــرای ســایرین بســازید. در واقــع از ایــن مســیر ارتباطــات 

راحــت تــر  مــی شــود . 
    مــد و مدگرایــی پدیــده ای اســت کــه کمابیــش در میــان همــه 
ــان  اقشــار جامعــه وجــود دارد، امــا در ایــن میــان، دختــران و زن
بیــش از دیگــران بــه مــد اهمیــت می دهنــد و مدگــرا هســتند. که 
بــا اندکــی تفکــر کامــا منطقــی بــه نظــر مــی رســد. دختــر جوانی 
کــه بــه تازگــی بــه اهمیــت اندیشــیدن و تصمیــم گیــری پــی برده 
و ســعی دارد در جامعــه از خــود یــک شــخصیت بــه نــام بســازد. 
ایــن قشــر بــی شــک از هــر ابــزاری بــرای نشــان دادن رشــد خــود 
اســتفاده مــی کنــد. پــس در اولیــن قــدم هــا بــه ظاهــر خــود مــی 
رســد. ســعی مــی کنــد از خــودش وجهــه ای مثبــت بســازد. امــا 

یــک نوجــوان چــه تعریفــی از وجهــه ی مثبــت دارد؟ 
ــاه، یــک     یــک روز مانتوهــای بلنــد و روز دیگــر مانتوهــای کوت
ــای  ــر موه ــی و روز دیگ ــه ســبک آلمان ــر ب ــوی س ــش م روز آرای
ــا پاچــه ی گشــاد کــه  بلنــد واصــاح نشــده، زمانــی شــلوارهای ب
روی زمیــن کشــیده مــی شــود، و زمانــی دیگــر، شــلوارهای تنــگ 
و کوتــاه، مــد مــی شــوند. اگــر از ایــن همــه افــرادی کــه عــادت 
ــن  ــق آخری ــان را طب ــبک لباسش ــوع و س ــار و ن ــد رفت ــرده ان ک
ــن  ــه چــه علــت ای ــج تنظیــم کننــد، بپرســید کــه ب مدهــای رای
کار را کــرده انــد، یــا مثــًا ایــن آرم و کلمــه ی روی لبــاس آنهــا 

چــه کارکــردی دارد، بــه ســختی بتــوان پاســخ متقاعــد کننــده ای 
شــنید، جــز آن کــه: خــب قشــنگه! مــده! همــه ی همســن هایــم 

همیــن جــوری مــی پوشــند! 
   ایــن پاســخ هــا گرچــه ســطحی بــه نظــر مــی رســند، امــا در یک 
تحلیــل روان شــناختی نشــان دهنــده ی نوعــی از »تعلـّـق گروهی«، 
ــروزی  ــه »ام ــان ب ــش جوان ــی« و گرای ــّوع طلب ــی«، »تن »نوجوی
شــدن« اســت و کامــًا یــک پدیــده ی طبیعــی و نــا بــه هنجــار در 

جهــت ارضــای ایــن نیازهــا محســوب  مــی شــود.
ــر  ــک دفت ــه ی ــوان را ب ــر ج ــک دخت ــوان ی ــی ت ــع م     در واق
ســفید مقایســه کــرد. دفتــری کــه نوشــتن در آن راحــت و پــاک 
کــردن آن نوشــته هــا، دشــوار اســت. پــس بایــد دقــت کــرد کــه 
چــه افــکار و عقایــدی وارد ایــن دفتــر مــی شــود. ایــن جــوان از 
ــی  ــن راه م ــد. ای ــود برس ــوب خ ــه ی مطل ــه وجه ــد ب ــی بای راه
ــف  ــای مختل ــا رســانه ه ــط اطــراف جــوان باشــد و ی ــد محی توان
اینترنتــی و نمایشــی در واقــع شــبکه هــای تلویزیونــی، مطبوعــات 
ــغ  ــد را تبلی ــواع مدهــای جدی ــال اینترنتــی، ان ــگاه هــای فّع و پای
مــی کننــد و از ایــن طریــق، زمینــه را بــرای گرایــش خانــواده هــا 
بــه ســوی مدهــای نــو مهیــا مــی ســازند. از طــرف دیگــر جمــع 
دوســتان یــک شــخص، نمونــه ای از جامعــه ی کوچــک، هــر چنــد 
ــذارد و  ــی گ ــش م ــه نمای ــخص ب ــرای ش ــط، را ب ــا غل ــت ی درس
جــوان بــرای بــه اصــاح امــروزی شــدنش شــروع بــه الگــو بــرداری 

ــا غلــط!  از دوســتانش مــی کنــد. هرچنــد درســت و ی
    متاســفانه در برخــی خانــواده هــا، آمــوزش جوانــان و نوجوانــان 
بــه عهــده ی خــود فــرد گذاشــته مــی شــود و باعــث مــی شــود 
گروهــی کــه افــکار خــود را از طریــق مــد انتشــار مــی دهنــد و در 
ایــن راســتا از هــر روشــی اســتفاده مــی کننــد، بتواننــد افــکار خود 
را بیــن جامعــه پخــش کنند.بــه خصــوص در جامعــه ی اســامی 
ایــران کــه مــورد تهاجــم کشــور هــای بــه اصطــاح مدرنیتــه مــی 
ــه  ــه صــورت جداگان ــوان گفــت ب باشــد. مــدی کــه حتــی مــی ت

بــرای کشــور هایــی ماننــد ایــران برنامــه ریــزی شــده اســت.
  در یــک نــگاه کلــی، اســام بــا همــه نــوع مــد، مخالــف نیســت. 
ــاس  ــیوه ی لب ــبک و ش ــی در س ــدن و نوگرای ــروزی ش ــام، ام اس
ــی پذیرفتــه اســت. آنچــه اســام  پوشــیدن را نیــز بــه صــورت کلّ
بــا آن مخالــف اســت، پشــت پــا زدن بــه ارزش هــا )مثــل: 
پوشــش شــرعی، پرهیــز از اســراف، و …(، رعایــت نکــردن اخــاق 
ــد  ــر، و همانن ــر و پس ــط دخت ــق در رواب ــی، آزادی مطل اجتماع

ــگان اســت. ــا بیگان ســازی ب
ــه خــود  ــد ب ــب م ــی در قال ــای انحراف ــده ه ــن پدی ــر ای حــال اگ
ــروز  ــاز »ام ــی« و نی ــری »نوگرای ــل فط ــوند و می ــان داده ش جوان
شــدن« بــه لجــن زار انحرافــات ســوق یابــد، اســام بــا آن مخالــف 

اســت.
ــوزش  ــح و آم ــزی صحی ــه ری ــا برنام ــوان ب ــی ت ــه م   در نتیج
ــردی هســتند، از  ــم هــای هــر ف ــادران جامعــه کــه اولیــن معل م
روایــج یافتــن مــد هــای اشــتباه و رفتــار هــای زننــده بیــن افــراد 

ــرد.  ــری ک ــه جلوگی جامع



            

                             

                     

            

                             

  سرویس فقهی-حقوقی:                                       
استقال مالی زن از شوهر) بررسی ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی (

ــا  ــران ب ــر خــاف حقــوق برخــی از کشــورهای اروپایــی, در حقــوق ای    ب
ــرد در  ــک از زن و م ــر ی ــن مشــترک نمــی شــود و ه ــوال زوجی ازدواج ام
زمینــه اموالشــان مســتقل از یکدیگــر هســتند. زوجــه مــی توانــد در امــوال 
ــه تصــرف کنــد و زوج حــق  خــود, چــه جهیزیــه و چــه غیــر از آن, آزادان
ــه او  ــواده ب ــر خان ــت ب ــدارد )ریاس ــه ن ــوال زوج ــه ای در ام ــچ مداخل هی
ــرر  ــن مق ــی چنی ــون مدن ــاده۱۱۱۸ قان ــد(. م ــازه ای نمــی ده ــن اج چنی
کــرده اســت: ))زن مــی توانــد مســتقا در دارایــی خــود هــر تصرفــی کــه 

مــی خواهــد بکنــد((. 
ــل از آن  ــد حاص ــادی زن و درآم ــور, کار اقتص ــاده مذک ــاس م ــر اس    ب
ــد  ــت درآم ــور نیس ــد و او مجب ــی آی ــاب م ــه حس ــوال زن ب ــزو ام ــز ج نی
حاصــل از کارش را بطــور رایــگان در اختیــار شــوهر قــرار دهــد. او حتــی 
ــه دســتور او انجــام  ــزل شــوهر و ب ــی کــه در من ــت کارهای ــد باب مــی توان
مــی دهــد از شــوهر حــق الزحمــه مطالبــه کنــد و شــوهر نیــز مکلــف بــه 
پرداخــت آن اســت مگــر اینکــه زن بــه قصــد تبــرع )بصــورت رایــگان( آن 
کارهــا را انجــام داده باشــد. عــاوه بــر قانــون مدنــی, قانــون جدیــد حمایــت 
از خانــواده )مصــوب ۱/ ۱۲/ ۱39۱(, در مــاده 30 قاعــده ای مطــرح کــرده 
ــن  ــر ای ــد. براب ــف مــی کن ــی زن را بازتعری ــه اصــل اســتقال مال اســت ک
ــر زوج  ــه ام ــد کــه ب ــات کن ــواردی کــه زوجــه در دادگاه اثب ــاده: ))در م م
یــا اذن وی از مــال خــود بــرای مخــارج متعــارف کــه بــر عهــده زوج اســت 
هزینــه کــرده و زوج نتوانــد تبــرع زوجــه را اثبــات کنــد, زوجــه مــی توانــد 

ــد((.  ــت نمای ــادل آن را از زوج دریاف مع
  بــر اســاس مــاده مذکــور مــی تــوان بــا اســتناد بــه قاعــده اســتیفا از عمــل 
غیــر کــه در مــاده 33۸ قانــون مدنــی از آن یــاد شــده اســت و بــا مــوارد 
مذکــور انطبــاق دارد, زوجــه مــی توانــد حــق الزحمــه و معــادل قیــد شــده 

در مــاده 30 قانــون جدیــد حمایــت از خانــواده را از زوج دریافــت کنــد. 

ازدواج و قراردادهای مالی آن
بررسی روابط مالی زوجین پس از ازدواج

ــن  ــام و همچنی ــدس اس ــرع مق ــاس ش ــر اس   ب
ــرد,  ــان زن و م ــاط می ــن ارتب ــال تری ــون, ح قان
ــام  ــت انج ــورت موق ــه بص ــال چ ــت )ح ازدواج اس
ــوع از ازدواج  ــر ن ــم(. در ه ــورت دائ ــا بص ــود ی ش
)موقــت یــا دائــم( تکالیفــی بــر عهــده زوجیــن قرار 
داده شــده اســت. ایــن تکالیــف در ازدواج دائــم, بــه 
ــم,  ــت. در ازدواج دائ ــت اس ــتر از ازدواج موق ــر و بیش ــنگین ت ــب س مرات
ــام و خــاص(. ــه صــورت ع ــن از شــوهر اســت )ب ــه تمکی ــف ب زوجــه مکل

   در عیــن حــال نیــز شــوهر هــم در قبــال زوجــه دارای وظایفــی از قبیــل 
حســن معاشــرت بــا همســر, تامیــن مخــارج خانــواده, پرداخــت مهریــه و 
ــکاح  ــی, در عقــد ن ــون مدن ــر اســاس مــاده ۱۱06 قان دادن نفقــه اســت. ب
دائــم نفقــه زن بــر عهــده شــوهر اســت و زن مــی توانــد در صــورت عــدم 
ــه  ــه ب ــه نفق ــت مطالب ــم دادخواس ــی )تنظی ــرق مدن ــه از ط ــت نفق دریاف
ــوهر  ــه را از ش ــه( نفق ــکایت نام ــم ش ــری )تنظی ــخص( و کیف ــزان مش می
مطالبــه کنــد و در صــورت عــدم تمکیــن از شــوهرش, اســتحقاق دریافــت 

نفقــه را نخواهــد داشــت.
ــان  ــی بی ــه را بصــورت تمثیل ــق نفق ــی مصادی ــون مدن ــاده ۱۱07 قان     م
کــرده اســت. از مــاده ی مذکــور و آرا صــادره از دادگاه هــای خانــواده و آرا 
وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور مــی تــوان اســتنتاج کــرد کــه کیفیــت 

نفقــه بایــد متناســب بــا وضعیــت زن باشــد.



            

                             

                     

   سرویس روان شناسی :                  

            

                             

کرونا و افزایش اختالفات 
خانوادگی

اختالفات خانوادگی در پی شیوع ویروس کرونا 
افزایش چشم گیری یافته است، چرا و راه حل 

چیست؟
اختافــات خانوادگــی در  افزایــش      
زمــان قرنطینــه  چنــدان نیــاز بــه مقدمــه 
ــت  ــا نیس ــن روز ه ــکل ای ــه مش ــع ب راج
چــرا کــه همــه مــا در هــر طبقــه و گــروه 
اجتماعــی بــا ایــن معضــل یعنــی ویــروس 

ــر هســتیم. ــد ۱9 درگی کوئی
ــف  ــگاه هــای مختل ــت و پای ــک جســتجوی ســاده در اینترن ــا ی  ب
ــروس   ــن وی ــاره ای ــه درب ــه ک ــر آن چ ــم  ه ــی می توانی اطاعات
بایــد بدانیــم را بیابیــم امــا مســئله ای کــه در ایــن متــن  بــه آن 

ــروس اســت. ــن وی ــم، پیامــد هــای ای مــی پردازی
ــه  ــد در قرنطین ــا بای ــن روز ه ــیم ای ــدی باش ــرد متعه ــر ف     اگ
خانگــی بــه ســر ببریــم و آن چــه کــه مشــخص اســت مشــکاتی 
ــن  ــه ای ــود از جمل ــاد می ش ــرا ایج ــن ماج ــی ای ــه در پ ــت ک اس
ــاره  ــی اش ــات خانوادگ ــش اختاف ــه افزای ــوان ب ــکات می ت مش

ــم. ــی پردازی ــه آن م ــن نوشــتار ب ــه در ای ــرد ک ک
 اگــر شــما هــم بــا ایــن مشــکل و پیامــد شــیوع ویــروس کوئیــد 

۱9 درگیــر هســتید  بدانیــد کــه تنهــا نیســتید 
ــه در  ــما بلک ــه ش ــا در خان ــه تنه ــی  ن ــات خانوادگ ــن اختاف  ای
ــار  ــه آم ــه ای ک ــه گون ــان مشــکلی اساســی اســت ب سراســر جه

ــت. ــش اس ــه افزای ــن رو ب ــاق در چی ط
ــاس  ــاعات تم ــه، س ــز در دوران قرنطین ــان نی ــور خودم     در کش
ــر بیشــتر اســت  ــا یکدیگ ــا ب ــل آنه ــان تعام ــدت زم ــا و م زوج ه
ــا  ــاص کرون ــرایط خ ــد. ش ــش می یاب ــویی افزای ــات زناش و اختاف
ــا صــدای مشــاور  موجــب شــده تــا روزانــه چهــار هــزار تمــاس ب
بهزیســتی کشــور از ســاعت هشــت صبــح گرفتــه  شــود. الگــوی 
رفتــاری اضطــراب کــودکان ناشــی از شــرایط کرونــا با بزرگســاالن 
ــای  ــاری و رفتاره ــش رفت ــب بی ــاوت اســت و خــود را در قال متف
تکانشــی نشــان مــی دهــد کــه ممکــن اســت خانــواده هــا آن را 
ــند و  ــته باش ــم داش ــل ک ــاب آوری و تحم ــتانه ت ــند و آس نشناس
ــه شــود، بهزیســتی اســتان همــدان  ــری در خان ــه درگی منجــر ب
ــا صــدای مشــاور  از افزایــش ۲0 درصــدی تماس هــای زوجیــن ب
ــاه  ــه م ــبت ب ــویی نس ــات زناش ــا اختاف ــه ب ــتی، در رابط بهزیس
ــات خانوادگــی و افزایــش آن  ــن اختاف ــر داد. بنابرای گذشــته خب

در ایــن روزهــا مســئله عجیبــی نیســت. 
   ایــن مســئله را می تــوان از دیــدگاه هــای اقتصــادی، روان 
شــناختی، اجتماعــی مــورد بررســی قــرار داد: مهــم تریــن مشــکل 
ایــن روزهــا بــرای اکثریــت خانــواده هــا ایجــاد محدودیــت ورود و 

خــروج از منــزل اســت.
ــه  ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می ش ــا مط ــن ج ــه ای ــوالی ک ــا س   ام
ــت؟  ــه اس ــه گون ــزد چ ــد روزم ــا درآم ــی ب ــواده های ــف خان تکلی
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 شــرایط اقتصــادی خیلــی از افــراد جامعــه بــه شــکلی اســت کــه 
اشــاره کردیــم. بــا توجــه بــه بحــران هــای اقتصــادی چنــد وقــت 
ــراد را  ــی اف ــه اصل ــکل و دغدغ ــن مش ــم تری ــوان مه ــر می ت اخی
ــر باعــث ایجــاد تنــش،  ــن ام ــرد و ای ــی ک شــرایط اقتصــادی تلق
اضطــراب، اســترس و تــرس از آینــده می شــود بــه صــورت کلــی 
ــت  ــک سرپرس ــه ت ــی ک ــواده های ــوص خان ــه خص ــا ب ــواده ه خان
ــده  ــواده تامیــن کنن ــدر خان ــال فقــط پ ــوان مث ــه عن هســتند و ب
معــاش خانــواده اســت ایــن اضطــراب  و فشــار باعــث بــروز 

اختافــات می شــود.
ــورد  ــیار م ــئله بس ــن مس ــی ای ــناختی بررس ــر روان ش     از منظ
ــور  ــوص در کش ــه خص ــیتی ب ــای جنس ــه ه ــت،  کلیش ــه اس توج
مــا و بــه طــور کل در جهــان بــه ایــن شــکل اســت کــه از مــردان 
ــود را  ــان خ ــده زم ــه عم ــرد ک ــک ف ــوان ی ــت عن ــری تح تصوی
ــواده اســت تصویــر  ــه کار و تامیــن کننــده معــاش خان مشــغول ب
ــرایط  ــن ش ــر ای ــه خاط ــردان ب ــه م ــی ک ــن زمان می شــود، بنابرای
مجبــور بــه خانــه نشــینی هســتند احســاس بــی مصرفــی کــرده و 
ایــن باعــث می شــود مــردان در ایــن شــرایط در کشــور هایــی بــا 
فرهنــگ و دیدگاهایــی مشــابه کشــور مــا از لحــاظ روحــی تحــت 
ــردان در  ــای ارتباطــی م ــاز ه ــد. بســیاری از نی ــرار گیرن فشــار ق
خــال ارتباطــات شــغلی شــان شــکل گرفتــه و تامیــن می شــود 
ــه ظاهــر جزئــی بــه صــورت مــداوم نقــش  و همیــن مســئله ی ب

ــد. ــا می کن ــردی ایف ــان ف ــای می ــش ه عظیمــی در کاهــش تن
ــه  ــری را نســبت ب ــان بیــش ت ــا زم ــز، آن ه ــان نی ــورد زن     در م
ــن شــرایط  ــا ای ــر ب ــده و کمــی راحــت ت ــزل گذران ــردان در من م
ســازگار می شــوند  امــا از طرفــی خانــم هــا پایــگاه هــای ارتباطــی 
ــود  ــتان خ ــوام و دوس ــا اق ــاط ب ــه و ارتب ــق جامع ــود را از طری خ
ــت  ــن امنی ــزایی در تامی ــه س ــش ب ــن نق ــد و ای ــن می کنن تامی
ــان دارد. بنابرایــن  ــان و کاهــش اســترس و اضطــراب آن ــی زن روان

زمانــی کــه زنــان نیــز بایــد ایــن فشــار را تحمــل کننــد، تنــش هــا 
ــه افزایــش مــی گــذارد. و اختافــات رو ب

    از زمانــی کــه انســان توســط عوامــل بیرونــی از انجــام کاری منع 
می شــود بــه صورتــی فطــری تمایــل بــه انجــام ایــن کار  افزایــش 
مــی یابــد، در شــرایط کنونــی حتــی افــرادی از خانــواده که شــاغل 
نیســتند و الزامــی جهــت بیــرون رفتــن از منــزل ندارنــد بــا توجــه 
بــه ایــن نکتــه و صلــب تلویحــی اختیــار آنــان احســاس پریشــانی 
ــی  ــش م ــراد افزای ــی در اف ــار روان ــت فش ــن باب ــد و از ای می کنن

یابــد.
ــارج از  ــی در خ ــت های ــا فعالی ــود را ب ــرژی خ ــز ان ــودکان نی    ک
ــه  ــود را در خان ــان خ ــر زم ــش ت ــد و بی ــه می کنن ــزل تخلی من
بــه اســتراحت و تماشــای تلویزیــون و از ایــن دســت کارهــا 
ــد ســامت  ــی و تهدی ــل بحــران کنون ــه دلی ــا ب ــد؛ ام مــی پردازن
ــان  ــات فراغتش ــن اوق ــرای تامی ــان ب ــرون آوردن آن ــودکان بی ک
تقریبــا غیــر ممکــن اســت بنابرایــن کــودکان بیــش تــر از قبــل به 
سرکشــی در خانــه پرداختــه  و بــا توجــه بــه نکاتــی کــه ذکــر شــد 
تحمــل افــراد خانــواده کاهــش محسوســی پیــدا کــرده و اختافات 
بــه شــدت افزایــش مــی یابــد. در ادامــه بحــث خشــونت خانگــی 

ــود: ــرح می ش مط
ــر از مــردان  ــن مســئله آســیب پذی ــان در ای ــوان گفــت زن    می ت
هســتند امــا نمــی تــوان گفــت کــه کــدام یــه در ایــن برهــه بــه 
لحــاظ روانــی و اجتماعــی فشــار بیــش تــری را تحمــل مــی کنند. 
پیــش از زنــان و مــردان، ایــن کــودکان هســتند کــه شــاید آســیب 
پذیرتریــن قشــر از لحــاظ روانــی هســتند، چــرا کــه ایــن اولیــن 
بــار اســت کــه بــا موضــوع بیمــاری واگیــردار بــه شــکل جــدی آن 
ــدار از اســترس و اضطــراب  ــن مق ــه رو می شــوند و هضــم ای رو ب
برایشــان بســیار ســخت اســت. آنــان راه چــاره مدیریــت درســت 
را در ایــن زمــان نمــی داننــد از ســویی نیــز بزرگســاالن و مراقبــان 
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ــه  ــه  شــکل ناخــودآگاه ب کــودک نیــز فشــار و نگرانــی خــود را ب
ــد.  ــل می کنن فرزندانشــان منتق

    تمــام مــواردی کــه ذکــر کردیــم بــه خصــوص صلــب امــکان کار 
کــردن باعــث می شــود ذهــن افــراد بــه دنبــال مشــغولیت جدیــد 
بگــردد. زمانــی کــه فــرد مشــغول بــه کار اســت تــا حــد زیــادی از 
نظــر ذهنــی بــا کارش درگیــر اســت و ایــن عامــل مهمــی اســت 
ــه  ــرای پرداختــن ب ــری ب ــان کــم ت ــرد زم کــه باعــث می شــود ف
ــن  ــی از ای ــط  و موضوعات ــات، رواب ــد اختاف ــر مانن ــائل دیگ مس
دســت داشــته باشــد. همیــن طــور زمانــی کــه فــرد مشــغول بــه 

ــر متوجــه می شــود. کار اســت گــذران زمــان را کــم ت
ــث می شــود  ــورد آخــر باع ــه خصــوص م ــوارد ب ــن م ــه ای     هم
ــه  ــد ک ــئله ای باش ــال مس ــه دنب ــودآگاه ب ــور ناخ ــه ط ــرد ب ف
ــبت  ــت نس ــن جه ــد؛ و از ای ــغول کن ــود مش ــه خ ــن او را ب ذه
بــه موضوعــات جزئــی کــه در زمانــی پیــش از ایــن دوران شــاید 
چنــدان جلــب توجهــی نمــی کردنــد توجــه خــاص نشــان دهــد 
و ســاعات زیــادی را صــرف تفکــر بــه مســائلی از ایــن دســت تــر 

ــد.  ــود بکن ــی خ در زندگ
 بــه عنــوان مثــال در ابتــدا اشــاره کردیــم کــه آمــار طــاق پــس از 
اتمــام دوران قرنطینــه در چیــن رو بــه افزایش گذاشــته اســت، چرا 
کــه زوج هــا زمــان بیــش تــری را در کنــار هــم مــی گذراندنــد و 
نســبت بــه مســائلی کــه قبــا برایشــان اهمیــت چندانــی نداشــته 

حســاس تــر برخــورد می کننــد.  
 آنــان مســائل جزئــی و پیــش پــا افتــاده خودشــان را یــا مســائلی 
کــه شــاید چنــدان جزئــی هــم نبــوده اما بــه دلیل داشــتن مشــغله 
زمانــی را بــرای پرداختــن بــه آن نداشــته یــا شــاید حوصلــه اش 
ــش  ــان بی ــد و زم ــی بینن ــل م ــر از قب ــح ت ــتند االن واض را نداش
ــد  ــی پردازن ــان م ــب مسائلش ــر راج ــق ت ــر عمی ــه تفک ــری را ب ت
البتــه ایــن کــه از ایــن فرصــت در جهــت بازنگــری کــردن نســبت 
بــه روابــط، مشــکات و بــه طــور کلــی ســبک زندگــی خودمــان 
ــم و ســعی در  ــم و راجــب مســائل گفــت و گو کنی اســتفاده بکنی
حــل مشــکات از طریــق درســت آن داشــته باشــیم امــر مثبتــی 
اســت، امــا اگــر ایــن مســئله منجــر بــه دامــن زدن بــه اختافــات 
گذشــته و پیــدا شــدن اختافــات جدیــد شــود، در نتیجــه باعــث 
افزایــش اختافــات در خانــه و میــان زوجیــن می شــود. تــا حــدی 
ــرد  ــن ف ــا ای ــی ب ــه، زندگ ــاور می رســند ک ــن ب ــه ای ــراد ب ــه اف ک
غیــر ممکــن اســت. در صورتــی کــه افــراد بایــد ایــن نکتــه را  نظــر 
بگیرنــد کــه شــرایط ســختی اســت و فشــار هــای ناشــی از ایــن 
شــرایط نیــز در شــکل گیــری چنیــن بــاوری بــی تاثیــر نیســت.

    مــورد دیگــری کــه اهمیــت بــه ســزایی در ایجــاد تنــش هــای 
روحــی در افــراد دارد، دریافــت اخبــار متناقــض اســت. ایــن کــه 
افــراد عمدتــا در چندیــن کانــال خبــری عضــو شــده و هــر دقیقــه 
اخبــار را چــک می کننــد. مســئله ای کــه اتفــاق مــی افتــد ایــن 
ــد و  ــی کنی ــت م ــص دریاف ــار را ناق ــار و آم ــه شــما اخب اســت ک
ایــن امــر باعــث آشــفتگی ذهنــی شــما می شــود و اعتمــاد خــود 
ــا وجــود ایــن  را بــه اخبــار از دســت می دهنــد. از ســویی شــما ب
کــه بــه ایــن اخبــار اعتمــاد چندانــی نداریــد بــاز هــم بــه دریافــت 

ــد. ــه می دهی ــار ادام ــن اخب ای
   دنبــال کــردن بیــش از انــدازه اخبــار راجــب مســائل روز زمانــی 
کــه از حــد متوســطش فراتــر بــرود باعــث ایجــاد تنــش می شــود 

کــه بخــش عظیمــی از ایــن تنــش در ناخــودآگاه رخ داده بنابرایــن 
ــار  ــرض اخب ــرروزه در مع ــید ه ــه آگاه باش ــن ک ــدون ای ــما ب ش
متناقــض از رســانه هــای مختلــف قــرار مــی گیریــد و دچــار تنــش 

ــری می شــوید. هــای روحــی بیــش ت
   بعــد دیگــر ایــن آشــفتگی هــا مربــوط بــه ایــن مســئله اســت کــه 
هیــچ کــس زمــان اتمــام ایــن بحــران را نمــی دانــد و ایــن موضــوع 
ــا امنــی در انســان می شــود.  باعــث برانگیختــه شــدن احســاس ن
ــد و زمــان اتمــام آن  ــرار بگیری ــن کــه شــما در یــک بحــران ق ای
را ندانیــد بــه مراتــب ســخت تــر از زمانــی اســت کــه شــما زمــان 
آن را بدانیــد. بــه طــور کلــی ایــن حــس باعــث برانگیختــه شــدن 

احســاس تــرس و تنهایــی در فــرد می شــود.
    بیــش تریــن و مهــم تریــن هــدف از نــگارش ایــن مقالــه ایــن 
اســت کــه شــما بدانیــد کــه در تجربــه ی ایــن احساســات در ایــن 
روز هــای ســخت تنهــا نیســتید و آگاه باشــید کــه بیــش تــر افــراد 

جامعــه ایــن روز هــا احســاس هــای مشــابه شــما را دارنــد.
 در ادامه به ارائه راه حل هایی در این خصوص می پردازیم: 

   “ ایــن روز هــا زمــان بیــش تــری در اختیــار داریــم و می توانــم 
ــا زمــان آن را  ــم ی ــه آن نپرداختــه ای ــا االن ب ــه کارهایــی کــه ت ب
ــن روز  ــه ای ــراری و کلیش ــه تک ــن جمل ــم“ ای ــتیم بپردازی نداش
ــوید  ــوید متوجــه می ش ــق ش ــی در آن دقی ــر کم ــا اگ هااســت ام
کــه پــر بیــراه نیســت. یــک کار از میــان هــزاران کار مــورد عاقــه 
تــان را کــه ترجیحــا جنبــه تفریحــی داشــته را انتخــاب کــرده و 

ــد. ــه آن بپردازی ــان را ب ســاعت مشــخصی از روزت
ــان برخــورد مــی  ــه مســائلی در ارتباطــات میــان فــردی ت  اگــر ب
کنیــد و آن را الینحــل مــی یابیــد آن را بنویســید و راجــب آن بــه 
ــه بپردازیــد و در جهــت حــل منطقــی  گفتگــوی منطقــی و بالغان
مشــکل حرکــت کنیــد و در نظــر بگیریــد کــه االن و ایــن زمــان 

همــه مــا احــوال خوبــی نداریــم.
   بــازی کنیــد: شــاید بــه نظــر شــما بــازی کــردن کار لــوس و بچــه 
ــازی باعــث می شــود کــه  ــه ای باشــد امــا درگیــر شــدن در ب گان
شــما گــذر زمــان را متوجــه نشــوید و تمــام ذهــن شــما درگیــر 
ــکار  ــا حــدی از اف ــق ت ــن طری ــازی باشــد و از ای ــان حــال و ب زم

ــوید. ــی دور می ش منف
ــید: اگــر احســاس منفــی بــه شــما دســت می دهــد     بنویس
ــر و واضــح  ــی ت ــد کل ــث می شــود شــما دی بنویســد نوشــتن باع
ــه احســاس خــود پیــدا کنیــد بســیاری از مواقــع  تــری نســبت ب
شــما احساســات و مشــکاتی را غیــر قابــل حــل مــی دانیــد امــا 
زمانــی کــه آن را مــی نویســید بــه نظرتــان قابــل حــل و کوچــک 

مــی آیــد.
ــم و  ــه ســراغ آرشــیو فیل ــد : ب ــم و ســریال و مســتند ببینی    فیل
ــه تماشــای آن  ــواده ب ــا خان ــان برویــد و ب ســریال مــورد عاقــه ت

بنشــینید.
ــد.  ــاش کنی ــرای داشــتن حــال خــوب ت ــه، ب ــن ک  و در آخــر ای
ــه  ــوب و روحی ــال خ ــتن ح ــدازه داش ــه ان ــزی ب ــچ چی ــاید هی ش
مثبــت در ایــن روز هــا اهمیــت نداشــته باشــد و البتــه کــه دســت 
ــاً کار  ــن روزهــای ســخت طبع ــن حــال خــوب در ای ــه ای ــی ب یاب
ــا امیــد نشــوید و تــاش کنیــد و هــر  ســختی اســت امــا شــما ن
زمــان کــه نــا امیــد شــدید بدانیــد کــه شــما تنهــا نیســتید و آگاه 

باشــید کــه هیــچ ســختی تــا ابــد پایــدار نیســت.
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مــک گیــن نشــان داده، دختــران مــادران شــاغل اغلــب درآمــد 
ــه  ــال بیشــتری وجــود دارد ک ــد، احتم ــالیانه ی بیشــتری دارن س
اســتخدام شــوند و اغلــب در پســت های ناظــر و سرپرســت بــه کار 
ــادران شــاغل ســاالنه  ــران م گرفتــه می شــوند. در مجمــوع، دخت
۱،۸۸0 دالر بیشــتر از دختــران زنــان خانــه دار درآمــد دارنــد. این 
تحقیــق همچنیــن نشــان داده تجربــه  ی زندگــی متفــاوت زنــان 

شــاغل ایــن حقیقــت ســاده را بــه دختــران شــان یــاد مــی 
 دهــد کــه شــغل خــود و کار فرزنــد پــروری را مــی  تــوان 

بــا موفقیــت بــا یکدیگــر پیــش بــرد.
ــتری را  ــان بیش ــز زم ــاغل نی ــادران ش ــران م    پس

صــرف رســیدگی بــه خانــواده ی خــود مــی  کننــد. 
از آنجایــی کــه از گذشــته مــردان عمومــاً شــاغل 

بــوده انــد، پژوهش هــا نشــان  داده شــاغل 
ــی  ــر چندان ــادر تأثی ــودن م ب

ــا  ــدارد. ام ــردان ن روی کار م
داشــتن مــادر شــاغل باعــث 

ــت  ــردان حمای ــود م ــی  ش م
بیشــتری از همســران خود داشــته 

طبــق  باشــند. 
ایــن تحقیــق، 

چنیــن 
 ، نــی ا د مر

ــه  ــب، در هفت اغل
را  ۵0 دقیقــه بیشــتر 
بــه  کمــک  صــرف 
و رســیدگی  همســر 
ــواده ی  به اعضــای خان

می کننــد. خــود 
کــه  طــور  همــان    

اشــاره شــد اشــتغال زنــان 
پدیــده  یــک  عنــوان  بــه 

ــودکان  ــت ک ــر تربی ــی ب اجتماع
آن هــا تاثیــر مــی گــذارد. در صورتی 

ــی،  ــگاه اجتماع ــادر از جای ــغل م ــه ش ک
روانــی  احســاس  و  فرهنگــی  موقعیــت 

ــر  ــد منج ــی توان ــد م ــوردار باش ــوب برخ خ
بــه افزایــش احســاس ارزشــمندی و عــزت 

نفــس در کــودکان شــود. همچنیــن 
هــم پســران و هــم دختــران مــادران 

شاید مادر خوبی نیستم...
تربیت فرزند به نحو احسن، دغدغه اکثر مادران است. اما 

آیا مادران شاغل از پس این کار برمی آیند؟

ــه  ــر در زمین ــرفت بش ــود پیش ــا وج     ب
هــای مختلــف هنــوز در جوامــع مختلــف 
شــاهد کلیشــه هــای جنســیتی و باورهای 
غلــط در مــورد جنســیت هســتیم. یکــی 
ــای نادرســت تحــت فشــار  ــن باوره از ای
قــرار دادن مــادران شــاغل بــه دلیــل وجــود همیــن کلیشــه های 
ذهنــی حاکــم بــر جامعــه اســت. از گذشــته تصــور عمــوم بــر ایــن 
ــل مشــغله های  ــه دلی ــاغل ب ــان ش ــودکان زن ــه ک ــوده اســت ک ب
کاری مــادران شــان، عشــق، توجــه و مراقبــت کافــی را دریافــت 
ــه  ــان بیشــتری ب ــان و رو آوردن زن ــا گذشــت زم ــد. ب ــی کنن نم
ســمت شــاغل شــدن، ایــن مســئله بیــش از پیــش پررنــگ شــد 
کــه آیــا واقعــا شــاغل بــودن زنــان بــه تربیــت فرزنــد لطمــه مــی 
زنــد؟ در ســختی برقــراری تعــادل میــان امــور مربــوط بــه فرزنــد 
پــروری و شــغل خــود شــکی نیســت، امــا آیــا مادرانــی کــه شــاغل 
ــرای کــودک خــود  هســتند و نمــی تواننــد آنطــور کــه مایلنــد ب
وقــت بذارنــد، واقعــاً بایــد نگــران آینــده ی فرزنــد خــود باشــند؟

ــروژه  ــال ۲0۱۵ پ ــاد در س ــای اقتص ــه دنی ــل از روزنام ــه نق    ب
ــر  ــادران ب ــودن م ــاغل ب ــر ش ــورد اث ــی در م ــی عظیم تحقیقات
شــادی فرزنــدان کلیــد خــورد و در آن از اطاعــات چندیــن 
ــا، در  ــش ه ــن پژوه ــد. ای ــتفاده ش ــی اس ــن الملل ــش بی پژوه
ــرد از  ــده ی زن و م ــرکت کنن ــزار ش ــش از ۱00 ه ــوع، بی مجم
۲9 کشــور مختلــف دنیــا داشــتند. در نهایــت تحقیقــات پروفســور 
کتلیــن مــک گیــن، اســتاد دانشــکده ی تجــارت دانشــگاه هــاروارد، 
ــادی  ــری روی ش ــچ تأثی ــادران هی ــودن م ــاغل ب ــان داد ش نش
فرزنــدان نــدارد. هــم دختــران و هــم پســران مــادران شــاغل، در 
ــتند و در  ــادی هس ــای ش ــان  ه ــالی انس ــی و بزرگس دوران کودک
اغلــب مــوارد، شــاغل بــودن مــادر بــرای آن هــا تأثیــرات مثبتــی 
ــدارد  ــی ن ــان داد لزوم ــق نش ــن تحقی ــج ای ــا دارد. نتای روی آن ه
مــادران شــاغل احســاس گنــاه کننــد و نســبت بــه خــود تردیــد 
ــا از شــادی و  ــه تنه ــا ن ــدان آن ه ــه فرزن داشــته باشــند، چــرا ک
موفقیــت محــروم نمــی  شــوند، بلکــه از بســیاری جهــات، نســبت 

ــد. ــی دارن ــری  های ــه ســایرین برت ب
  بــه طــور مثــال دختــران مــادران شــاغل در شــغل خــود 
موفــق ترنــد و اغلــب درآمــد بیشــتری دارنــد. تحقیقــات کتلیــن 
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شــاغل، تمایــل بیشــتری بــرای داشــتن نگــرش برابــر خواهانــه ای 
ــش  ــن گرای ــد و ای در زندگــی خانوادگــی و اجتماعــی خــود دارن
ــودداری  ــیتی خ ــه های جنس ــه از کلیش ــود دارد ک ــا وج در آن ه
کننــد. پســران مــادران شــاغل، اغلــب، زنــان شــاغل را بــه عنــوان 
ــان  ــا زن ــم ب ــل کار ه ــد و در مح ــاب می کنن ــود انتخ ــر خ همس

ــد.  ــزی ندارن ــض آمی ــار تبعی رفت
  دختــران مــادران شــاغل هــم نســبت بــه کــودکان 
شــان احســاس گنــاه نمــی  کننــد، چــون درک 
درســتی از شــرایط کــودکان زنــان شــاغل 
دارنــد و مــی  داننــد کــه برقــراری تعادل 
بیــن شــغل خــود و امــور مربــوط بــه 
ــی  ــر ممکن ــروری، کار غی ــد پ فرزن

نیســت.
   یکــی دیگــر از مزیــت هــای یــک 
ــادر  ــه یــک م ــادر شــاغل نســبت ب م
خانــه دار افزایش میزان اســتقال و مســئولیت 
و  او  پذیــری 

ــش  فرزندان
ــادر شــاغل و  ــک م اســت. ی
ــش  ــد در نق ــی توان ــتقل م مس
الگــو بــه کــودکان یــادآوری کنــد کــه 
آنهــا مــی تواننــد روی پای خودشــان 
ــه  ــی ک ــن کودکان ــتند. همچنی بایس
حداقــل  دارنــد،  شــاغل  مــادران 
ــه  ــاالنی ب ــا بزرگس ــی از روز را ب بخش
غیــر از والدینشــان مــی گذراننــد. 
ــزان مناســب  ــه می ــر ب ــی اگ ــن جدای ای
باشــد، در واقــع مــی توانــد احســاس خــود 
اتکایــی را در کــودک پــرورش دهــد کــه ســبب 

ــود. ــی ش ــودک م ــس ک ــه نف ــاد ب ــزان اعتم ــش می افزای
   همچنیــن مــادران شــاغل نوجوانانــی مســئولیت پذیــر و مســتقل 
ــان دارای  ــه نوجوان ــد ک ــد. در پژوهشــی دریافتن تربیــت مــی کنن
مــادران شــاغل در مقایســه بــا نوجوانــی کــه مــادران آنها خانــه دار 
هســتند، از احســاس خــود ارزشــمندی، ســازگاری، تعلــق خاطــر 
ــتند.  ــوردار هس ــتری برخ ــی بیش ــت اجتماع ــواده و حمای ــه خان ب
همچنیــن طــی تحقیقاتــی ایــن نتیجــه حاصــل شــد کــه اشــتغال 

مــادر تاثیــر مثبتــی روی ســازگاری فرزنــد دارد. 
  همــان طــور کــه در بــاال گفتــه شــد اثــر اشــتغال مــادر بــرروی 
فرزنــدان دختــر بیشــتر اســت بــه صورتــی کــه دختــران بیشــتر از 
ــد. دختــران  پســران از داشــتن یــک مــادر شــاغل بهــره مــی برن
ــود  ــه دار از خ ــادران خان ــران م ــه دخت ــبت ب ــاغل نس ــادران ش م
ــد  ــری برخوردارن ــی بهت ــرفت تحصیل ــی و پیش ــندگی اجتماع بس
ــدان  ــن فرزن ــد. همچنی ــردن دارن ــه کار ک ــتری ب ــل بیش و تمای
ــتند  ــی هس ــغلی فرهنگی-مدیریت ــای ش ــه در رده ه ــی ک مادران

ــد. ــی را دارن ــرد تحصیل ــن عملک بهتری
ــدان  ــدازه ی فرزن ــه همــان ان ــان شــاغل ب ــدان زن   در نتیجــه فرزن
زنــان خانــه دار، کــودکان شــادی هســتند و حتــی در اغلــب موارد، 
ایــن کــودکان، در بزرگســالی بــه انســان های موفــق تــری تبدیــل 
می شــوند پــس بــا توجــه بــه ایــن مســئله بهتــر اســت جامعــه مــا 
نیــز کلیشــه هــا و باورهــای نادرســت جنســیتی را بــه دور انداختــه 
ــه مــادران ایــن فضــا را بدهــد کــه در صــورت تمایــل شــاغل  و ب
ــود در  ــط خ ــگاه غل ــا ن ــئوالن ب ــه و مس ــن جامع ــند. همچنی باش
ــود  ــف خ ــادران، از وظای ــودن م ــاغل ب ــودن ش ــت ب ــورد نادرس م
نســبت بــه مــادران شــاغل چشــم نپوشــند و برعکــس تمــام قــوای 
خویــش را بــه کار گیرنــد تــا مــادری کــه عاقمنــد بــه حضــور در 
اجتمــاع اســت هــر چــه ســریع تر بــه جامعــه بازگــردد و حمایــت 
کافــی را بــرای جبــران زمــان بــارداری، زایمــان و شــیردهی بــرای 
ــت خــود  ــل، کار و رده و موقعی ــی تحصی ــه ســطح قبل برگشــت ب
احســاس کنــد. باشــد کــه شــاهد شــکوفایی زنــان ســرزمین مــان 

باشــیم.
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ــف  ــای مختل ــا فرمته ــع و ب ــات از مناب ــدن اطاع ــم چی ــار ه کن
پیــدا خواهنــد کــرد.

    البتــه پیشــنهاد مــی شــود کارهایــی کــه بایــد بــا دقــت باالیــی 
انجــام شــود را بــه صــورت تکــی انجــام دهیــد. چندکارگــی باعــث 
ــود و در  ــیم ش ــناختی تقس ــای ش ــه و کارکرده ــود توج ــی ش م
ــرای کارهایــی کــه  نتیجــه کیفیــت کار پاییــن مــی آیــد. پــس ب
از حساســیت کمتــری برخــورد دارنــد مــی تــوان از چنــد کارگــی 
اســتفاده کــرد. مثــال: هنــگام غــذا پختــن بــه موســیقی یــا فایــل 
صوتــی یــک کتــاب گــوش کــرد، بــه هــر حــال در دنیــای مــدرن 

وقــت طالســت! 
  درکل نتیجــه مــی گیریــم بــه دســت آوردن ایــن قابلیــت چــه 
داوطلبانــه چــه براثــر اجبــار مزایایــی هــم دارد و یــک قایلیــت بــا 
ارزش محســوب مــی شــود، چــه زنانــه باشــد چــه بــرای هــر دو 

جنــس.

حواِس من، سه دنگ اینجا سه 
دنگ اونجا

چندکارگی در زنان، توانایی ای غریزی یا مهارتی 
اکتسابی در اثر فشار اجتماعی؟ 

ــی  ــی یعن ــات چندکارگ ــتر اوق   بیش
ــی  ــه معن ــدکار ب ــان چن ــام همزم انج
واقعــی آن اصــا وجــود خارجــی ندارد. 
یعنــی مــا تنهــا توهــم چندکارگــی را 
ــم و کاری کــه عمــا انجــام مــی  داری
ــرعت از  ــه س ــه ب ــت ک ــن اس ــود ای ش
کاری بــه کار دیگــر پــرش مــی کنیــم و ایــن کار را بــه فرکانــس 
ــا  ــت ه ــی وق ــارت دیگــر خیل ــه عب ــم. ب ــی دهی ــی انجــام م باالی
چندکارگــی بــه معنــی واقعــی آن، اعمــال شــدنی نیســت. مثــال 
شــمایی کــه هــم ســریال مــی بینیــد و هــم وبگــردی مــی کنیــد، 
بــه دفعــات میــزان توجــه خــود را بــه صفحــه مانیتــور و صفحــه 
تلویزیــون را کــم و زیــاد مــی کنیــد و نمــی توانیــد در آن واحــد 

ــد. ــه هــر دو رســانه توجــه کنی ب
ــد کار را  ــا چن ــان دو ی ــک زم ــد در ی ــی توان ــان نم ــز انس    مغ
همزمــان انجــام دهــد؛ خصوصــا اگــر دو کار مشــابه هــم باشــند بــر 
ســر اســتفاده از یــک قســمت مشــترکی از مغــز رقابــت پیــش مــی 
آیــد و همیــن مســئله چنــد کارگــی را بســیار دشــوار مــی کنــد. 
امــا مغــز انســان توانایــی رفتــن از یــک فعالیــت بــه فعالیــت دیگــر 
ــا  ــود آدم ه ــی ش ــث م ــن باع ــه را دارد و همی ــری از ثانی در کس
فکــر کننــد کــه در حــال انجــام همزمــان چنــد کار هســتند. در 
حالــی کــه ذهــن هــر پــروژه را در زمــان جداگانــه ای انجــام مــی 
ــی  ــد کارگ ــردان چن ــان و م ــی در زن ــد کارگ ــد. مقایســه چن ده
ــرا  ــا اخی ــود. ام ــی ش ــه م ــر گرفت ــه درنظ ــی زنان ــوال قابلیت معم
نتایــج یــک پژوهــش نشــان داده کــه زنــان در ایــن زمینــه فرقــی 

بــا مــردان ندارنــد. 
  زنــان، مخصوصــا آن هایــی کــه فرزنــد دارنــد، ناچارنــد در 
طــول روز چندیــن کار مختلــف را انجــام دهنــد، بــه طــور مثــال 
ــب  ــد، مراق ــه کار کنن ــرون از خان ــند، بی ــه برس ــای خان ــه کاره ب
فرزندشــان باشــند، غــذا بپزنــد و ... کــه همیــن امــر باعــث شــده 

ــد. ــی بدان ــد کارگ ــارت چن ــا دارای مه ــان را ذات ــه زن جامع
   امــا ایــن پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه مغــز زنــان در 
چندکارگــی و تغییــر از یــک کار بــه کار دیگــر توانایــی یکســانی با 
مــردان دارد و ایــن توانایــی در هــر دو جنــس بــه صــورت یکســان 
وجــود دارد. چنــد کارگــی در زنــان ایــن مهــارت نیــز مثــل تمــام 
ــا تمریــن و تکــرار تقویــت مــی شــود. بــه  مهــارت هــای دیگــر ب
ایــن خاطــر کــه اغلــب زنــان جامعــه عــاوه بــر مســئولیت هــای 
ــار کارهــای خانــه و مراقبــت و تربیــت فرزنــد را بــه  اجتماعــی، ب
دوش مــی کشــند ایــن قابلیــت در آنهــا حتــی بیشــتر از مــردان 
ــی  ــه دســت آوردن ایــن قابلیــت خال تقویــت مــی شــود. و امــا ب
ــت  ــد فعالی ــام دادن چن ــه در انج ــانی ک ــت و کس ــف نیس از لط
ــام و  ــری در ادغ ــد، مهــارت بهت ــدا کــرده ان ــی پی ــان توانای همزم
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   سرویس فرهنگ و هنر :                  

زنان قهرمان
چرا زنان قهرمان داستان ها و افسانه ها نمی  شوند؟

   چــرا در اغلــب ایــن افســانه هــا 
ــتان  ــا زن داس شــخصیت دختربچــه ی
ــد و  ــی می مان ــخصیت باق ــد ش در ح
ــی  ــان نم ــه قهرم ــل ب ــگاه تبدی هیچ

ــود؟  ش
ــه  ــاره دارد ک ــن اش ــه ای ــن ب    لگویی
اولیــن ابــزاری کــه انســان ســاخته ابــزار شــکار نبــوده اســت، بلکه 
توبــره و کیســه جمــع آوری غــذا بــوده. او معتقــد اســت کــه آدم ها 
پیــش از شــکار، همگــی غــذا جمــع  کــن  هایــی بــوده انــد کــه بــه 
شــکل روزانــه بــه ایــن کار مــی پرداختنــد و البتــه ایــن مهــم را 
زنــان انجــام می دادنــد. زنــان بــه دنبــال جمــع کــردن میوه هــا و 
دانه هــا رفتــه و آن هــا را در توبــره بــه غارهــا مــی  آوردنــد. لگوییــن 
معتقــد اســت کــه هــر شــب در غارهــا داســتان  هایــی کــه گفتــه 
ــزی  ــوده اســت. چی ــان ب ــی زن ــع کن ــه جم ــتان دان ــد داس می ش
شــبیه ایــن: »اول یــک گــردو پیــدا کــردم، بعــد یــک بــادام پیــدا 
ــدم،  ــده دی ــا پرن ــد ت ــک چیــدم، چن ــا زالزال ــد ت کــردم، بعــد چن
خوشــحال شــدم، یــک بــادام دهــان بچــه ام گذاشــتم ، یــک مــار 

دیــدم، کمــی آبتنــی کــردم و بــه خانــه برگشــتم.«
ــه  ــه داســتان ها کــه همــواره در ســیکل کارهــای روزان   یــن گون
تعریــف مــی  شــده و لگوییــن معتقــد اســت کــه پیونــدی عمیــق 
بــا طبیعــت یــک زن دارد؛ داســتان هــای دایــره وار و بــی حادثــه 

و تنهــا شــرح حــاالت و احساســات آن روز آن زن بــوده اســت.
  در ایــن نــوع نــگاه، طبیعــت خــود یــک زن اســت چــون خلــق 
می کنــد و آفرینشــش حرکتــی دوار دارد، مــدام در ســیکل 
فصل هــا و چرخــش هــای خــواب و بیــداری طبیعــت، تکــرار مــی 
ــن ســیکل   ــز موجــودی اســت کــه در ای ــث نی شــود. انســان مون
ــری  ــان، روایتگ ــی، زایم ــه قاعدگ ــد )چرخ ــی کن ــت م ــا زیس ه
ــد،  ــان غــذا مــی آورن ــه و غیره(زن ــر روزان جزییــات بازگشــت پذی
ــان قصــه مــی گوینــد و مردهــا  ــان بچــه داری مــی کننــد، زن زن
کــه نــه مشــغول بچــه و نــه مشــغول دانــه جمــع کــردن بــوده انــد 

ــد. ــکار می رون ــه ش ــی ب گاه
  شــکار رفتــن امــری روزمــره نیســت، یــک حادثــه و یــک رویــداد 
ــمکش  ــز و کش ــب و گری ــر از تعقی ــت، پ ــر از ماجراس ــت، پ اس
اســت، برنــده و بازنــده دارد و هیجــان انگیــز اســت و بــه ســرعت 
ــه  ــی ک ــا جای ــوع بشــر می شــود، ت ــب ن ــه داســتان غال ــل ب تبدی
بــر دیــواره  غارهــا تصویرگــری شــده و ثبــت و ضبــط می شــود.به 
ایــن ترتیــب اســت کــه داســتان هــای زنــان کــم کــم بــه حاشــیه 
ــم  ــی دانی ــروز آنچــه از داســتان ها م ــه ام ــا ب ــده می شــود و ت ران
ــردان  ــتان های م ــت داس ــده اس ــا مان ــه ج ــا ب ــرای م ــه ب و آنچ

هســتند.
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   چــرا قــرن هاســت زنــان نویســنده داســتان هــای مردانــه مــی 
نویســند؟ چــرا در روایــت هــای شــفاهی اقــوام نیــز حتــی آنجــا 
کــه شــخصیت اصلــی ماجــرا یــک زن اســت، نــگاه راوی مردانــه 
اســت؟ چــرا در داســتان های مــا زن، آن زنــی اســت کــه مــردان 

ــندند؟ ــاالرانه می پس ــه مردس و جامع
ــای  ــه و ســایر کاراکتره ــای خفت    ســیندرال و ســفیدبرفی و زیب
ــران  ــا دخت ــا ی ــی، پرنســس ها و ملکه ه ــن چنین ــی شــده ای جهان
ــا  ــان ب ــتان های خودش ــوند در داس ــد می ش ــه ثروتمن ــری ک فقی

ــوند. ــل می ش ــرد، کام ــک م ــدن ی آم
  زن در ایــن داســتان  هــا وظیفــه دارد کــه پیــش از هــر چیــز زیبا 
باشــد و بعــد داســتان را تــا جایــی پیــش ببــرد کــه مــرد داســتان 
وارد شــده و آن را تکمیــل کنــد والبتــه ایــن تکامــل، اغلــب ازدواج 
ــر، اغلــب در  ــا مــرد داســتان اســت. زن در داســتان های جدیدت ب
ــان  ــه قهرم ــل ب ــد و تبدی ــی می مان ــتانی باق حــد شــخصیت داس

نمی شــود.
  زنان قدرتمند درفیلم های کودکان کجا هستند؟

  بــرای دهــه  هــا زنــان در فیلــم  هــا پشــت ســر رهبرهــای مــرد 
پنهــان شــده اند و همــه شــبیه باربــی هســتند. در ســومین 
ــال  ــک در س ــریه نیوزوی ــری نش ــان و رهب ــاالنه زن ــس س کنفران
جــاری، جینــا دیویــس، بازیگــر زن در مــورد آخریــن یافتــه هــای 
مؤسســه خــود در مــورد جنســیت در رســانه هــا صحبــت کــرد، 
کــه بــرای کاهــش کلیشــه هــای جنســیتی در رســانه ها بــا هــدف 

ــد. ــذاری ش ــه گ ــال پای ــر ۱۱ س ــای زی بچه ه
  تحقیقــات دیویــس نشــان مــی دهــد کــه بــرای هــر شــخصیت 
ــود دارد.  ــرد وج ــخصیت م ــه ش ــودکان، س ــم ک ــک فیل زن در ی
ــای سکســی،  ــاً ۲۵ درصــد از شــخصیت های زن در لباس ه تقریب
ــاالی  ــه ســینه و ب ــا برهنگــی در ناحی تنــگ، جــذاب، )معمــوالً ب
ران( نشــان داده مــی شــوند. شــایع تریــن شــغل آنهــا ســلطنتی 
بــودن اســت و آرزوهــای آنهــا تقریبــاً منحصــراً در یافتــن رابطــه 

عاشــقانه محــدود اســت.
ــران نیــز ایــن نکتــه    در افســانه هــا و داســتان هــای نواحــی ای
ــی شناســی  ــه، زیبای ــه چشــم می خــورد. ســاختار خطــی مردان ب
مردانــه، لحــن مردانــه و پایــان بنــدی مردانــه در بســیاری از ایــن 
ــت  ــن روای ــر زن در ای ــود دارد.کاراکت ــور نم ــای فولکل ــتان ه داس
ــا زشــتی اســت کــه زیبــا  هــا لزومــا زیبــا توصیــف مــی  شــود ی
می شــود و همــواره در پیونــد بــا عشــق یــک مــرد تکامــل 
ــر  ــر دال، دخت ــد و خوشــبخت می شــود.ماه پیشــونی، دخت می یاب
انــار، گل خنــدان و بســیاری از ایــن نمونه هــا کــه دختــران 
ــرد،  ــن بب ــا را از بی ــادوی آنه ــد و ج ــه بیای ــردی ک ــار م در انتظ

ند. نشســته ا
 امــا بــه گمانــم زمانــش رســیده اســت تــا هــر زنــی کــه داســتان 
ــرای  ــتانی را ب ــه داس ــی ای ک ــا مرب ــادر ی ــر م ــد و ه ــی نویس م
ــای جنســیتی و  ــه کلیشــه ه ــی ب ــد کم ــف می کن ــی تعری کودک

ــر باشــد ــخ آگاه ت ــر تاری جب
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ــه  ــرای رســیدن ب ــی ب ــارت های ــات و کســب مه ــت هیجان مدیری
ــی  ــران احســاس راحت ــا دیگ ــوان در رابطــه ب ــی ت ــی م خودآگاه

بیشــتری کــرد.
  جرات مندی شامل پنج مهارت و پنج اثر مثبت است:

ــز  ــزان تمای ــتگی، می ــبک دلبس ــناخت س ــی: ش ــود بازتاب   ۱( خ
ــی  ــای ارتباط ــد آن درک الگوه ــود. پیام ــی خ ــای ارتباط و الگوه
گذشــته و فعلــی و تاثیــر آنهــا بــر مهــارت جــرات منــدی اســت.

  ۲( خــود آگاهــی: آگاهــی از احساســات، افــکار، نیازهــا و خواســته 
ــط  ــه نفــس در رواب ــاد ب ــش اعتم ــد آن افزای ــه پیام ــا اســت ک ه

اســت.
ــات، اســتفاده از  ــت هیجان ــی مدیری   3( خــود آرام ســازی: توانای
ــه  ــب ب ــش مناس ــود و واکن ــازی خ ــرای آرام س ــی ب ــارت های مه
ــان  ــرای بی ــی ب ــش و راحت ــاس آرام ــد آن احس ــات. پیام هیجان

ــد اســت. ــه عقای قاطعان
ــکار، نیازهــا و  ــراز احساســات، اف   4( خــود ابرازگــری: توانایــی اب
خواســته هــای خــود و تمایــل بــه عمــل کــردن بــه آنهــا. پیامــد 
آن کســب مهــارت هایــی بــرای ابــراز خــود اســت کــه منجــر بــه 

ــا دیگــران مــی شــود. ارتبــاط بهتــر و عمیــق تــری ب
ــران  ــد دیگ ــه عقای ــبت ب ــودن نس ــرا ب ــود: پذی ــترش خ   ۵( گس
ــفقت  ــی و ش ــاس مهربان ــد آن احس ــا. پیام ــای آن ه ــاوت ه و تف

ــران اســت. ــات دیگ ــه تجربی بیشــتر نســبت ب
کــه در کتــاب بــه صــورت مفصــل دربــاره هریــک از ایــن مهــارت 

هــا صحبــت شــده اســت.
بــه طــور کلــی، آنچــه باعث آســیب پذیــری زنــان و عــدم موفقیت 
شــان در روابــط مختلــف مــی شــود، فقــدان جــرات منــدی کافــی 
ــه  ــه ای ک ــط و کلیش ــای غل ــت باوره ــه عل ــان ب ــرا زن ــت. زی س
ــراز  ــدن از اب ــاوت نش ــرای قض ــب ب ــود دارد اغل ــان وج ــاره آن درب
عقیــده و احســاس خــود خــودداری مــی کننــد. حــال آنکــه بایــد 
ــا مــردان  در نظــر داشــت، زنــان در نــوع انســان بــودن تفاوتــی ب

ندارنــد و نبایــد از فریــاد نظــرات خــود منــع شــوند

معرفی کتاب: 
   ابراز وجود و جرات مندی

 در زنان

پیشــگام  گیلیــگان)۱9۸۲(،  »کارول     
زنــان  دربــاره  روانشناســی  تحقیقــات 
معتقــد اســت کــه زنــان معموال خودشــان 
را بــر مبنــای توانایــی مراقبــت از دیگــران 
ــر  ــد. از نظ ــی کنن ــی م ــف و ارزیاب تعری
روانشــناختی))اخاق مراقبــت از دیگران(( 
زنــان را بــه ســوی حفــظ روابــط میــان فــردی ســوق مــی دهــد. 
بدیــن ترتیــب، اگــر هویــت مــا تــا حــد زیــادی براســاس موفقیــت 
هــای مــان در مراقبــت از دیگــران و حفــظ روابــط تعریــف شــود، 
ایــن احســاس را در مــا ایجــاد مــی کنــد کــه تــاش بــرای حفــظ 
روابــط در واقــع تــاش بــرای حفــظ هویــت مــان اســت. عــاوه بــر 
ایــن، دختــران از همــان اوایــل کودکــی بــه حمایــت و مراقبــت از 
دیگــران تشــویق مــی شــوند، درنتیجــه، بــه احساســات و نیازهــای 
 Theory دیگــران بیشــتر از احساســات و نیازهــای خودشــان توجــه

ــد. ــی کنن Relational_Cultural  م

   دکتــر بیکــر میلــر مطابــق بــا نظریــه گیلیــگان معتقــد اســت، 
ــد و  ــی گیرن ــکل م ــی ش ــل اجتماع ــق عوام ــط از طری ــه رواب ک
Theory Relational_( ،ــام دارد ــا ن ــه ب ــق رابط ــا از طری ــان ه انس

ــه  ــر، کــه نظری ــه میل Cultural ( دیگــران رشــد مــی کننــد. نظری

ــی   ــی ارتباط فرهنگ
ــا  ــط ب ــاری مرتب ــتقال و خودمخت ــه اس ــب را ک ــاور غال ــن ب ای
ــرا اســتقال  ــه چالــش مــی کشــد، زی ــه اســت، ب جنســیت مردان
ــر  ــتند. میل ــامت روان هس ــم س ــاک مه ــاری دو م و خودمخت
براســاس انتظــارات اجتماعــی بیــان مــی کنــد کــه زنــان معمــوال 
بــه تمرکــز بــر هیجانــات و واکنــش هــای دیگــران تشــویق مــی 
ــات خــود  ــراز هیجان ــع از شــناخت و اب ــر مان ــن ام ــه ای شــوند ک

مــی شــود.« 
بخش هایی از کتاب، صفحه 67

ــم  ــته خان ــان نوش ــدی در زن ــرات من ــود و ج ــراز وج ــاب اب    کت
ــر  ــرا آزادف ــم زه ــه خان ــس ترجم ــی دی آزِودوهنک ــر جول دکت
اســت کــه توســط نشــر لــگا بــه چــاپ رســیده اســت. ایــن کتــاب 
ــردازد، اینکــه  ــان مــی پ ــه در زن ــه بررســی رفتــار جــرات مندان ب
جــرات منــد شــدن یعنــی بپذیریــم متفاوتیــم و بــا وجــود تفــاوت 

ــراز کنیــم. ــه اب ــان را صادقان هایمــان احساســات م
ــم  ــه مته ــی جامع ــور کل ــه ط ــردان و ب ــوی م ــب از س ــان اغل زن
ــه  ــه احساســاتی بــودن مــی شــوند و متاســفانه از ایــن رفتــار ب ب
ــام بــرده مــی شــود. حــال آنکــه  عنــوان یــک خصیصــه منفــی ن
ــر  ــا اگ ــا از احساســات برخــوردار هســتند و اتفاق همــه انســان ه
ســعی در کتمــان و پنهــان ســازی و یــا عــدم ابــراز آن شــود، فــرد 

ــه مشــکل برمــی خــورد.  در روابطــش ب
یکــی از راهکارهــای ارائــه شــده در ایــن کتــاب، آشــنایی بــا انــواع 
ســبک هــای دلبســتگی و الگــوی روابــط خــود بــرای شناســایی و 
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زنان کوچک زنان بزرگ 
نگاهی به فیلم زنان کوچک

فیلم: زنان کوچک
کارگردان: گرتا گرویک

تهیــه کننــده: دنیــس دی نــووی، ایمــی 
آرنــان  و  ســویکرد  رابیــن  پاســکال، 

میلشــان
ــر  ــک )ب ــا گروی ــس: گرت ــه نوی فیلمنام

ــکات( ــی اس ــزا م ــر لویی ــک اث ــان کوچ ــان زن ــاس رم اس
ــزا  ــو، الی ــس پی ــون، فلورن ــا واتس ــان، ام ــا رون ــران: سورش بازیگ

ــتریپ  ــل اس ــاالمی، مری ــی ش ــکانلن، تیموت اس
ــه دنبــال احقــاق حقــوق از دســت رفتــه    جنبــش هایــی کــه ب
ی زنــان بودنــد هیچــگاه در طــول تاریــخ، دوره ی طایــی 
ــه  ــذرد تجرب ــی گ ــر م ــالهای اخی ــه در س ــل آنچ ــری مث و فراگی
نکــرده انــد؛ دورانــی کــه حمایــت از حقــوق زنــان و دســتیابی بــه 
عدالــت اجتماعــی و برابــری جنســیتی نــه تنهــا بــه خوبــی توســط 
رســانه هــا فرهنــگ ســازی شــده اســت بلکــه دیگــر ماننــد آنچــه 
در قــرن گذشــته متــداول بــود تــاش بــرای رســیدن بــه برابــری 
ــی  ــه ی جمع ــک مطالب ــه ی ــت و ب ــان نیس ــت زن ــا خواس صرف

ــل شــده اســت. تبدی
   بــا یــک نــگاه اجمالــی بــه آثــار تولیــد شــده در ســینمای جهــان 
مــی تــوان بــه راحتــی چندیــن و چنــد اثــر را در همیــن راســتا 
یافــت کــه مســتقیما روی موضــوع توانمندســازی زنــان و برابــری 
جنســی تمرکــز کــرده انــد و از طرفــی بســیاری از آثــار دیگــر را 
یافــت کــه دربــاره ی جایــگاه زنــان در درونمایــه ی فیلــم، تجدیــد 
نظــر کــرده انــد و از کلیشــه هــای رایجــی مثــل زنــان ضعیــف و 
همــواره در معــرض خطــر و در انتظــار نجــات داده شــدن عبــور 
کــرده انــد. اگرچــه کــه نمونــه هــای بــد و شــعاری هــم در میــان 
ــبی  ــان بســتر مناس ــا آنچن ــورد ام ــی خ ــه چشــم م ــار ب ــن آث ای
ــد هــم  ــه هــای ب ــه نمون ــا شــده اســت کــه حتــی کســی ب محی
ــای بیشــتری  ــار خــوب به ــه آث ــا ب ــرد و متقاب خــورده نمــی گی

مــی دهــد. 
ــا  ــک ب ــا گروی ــب گرت ــتر مناس ــن بس ــتا و در ای ــن راس   در همی
ــا محوریــت  فــراغ بــال بــه ســراغ یکــی از محبــوب تریــن آثــار ب
زنــان رفتــه اســت یعنــی رمــان زنــان کوچــک نوشــته ی لوییــزا 
مــی اســکات کــه بارهــا و بارهــا در فیلــم هــا، انیمیشــن هــا و... 
ــه اســت.  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــاس م ــع اقتب ــوان منب ــه عن ب
رمــان زنــان کوچــک در واقــع انباشــتی از وقایــع زندگــی شــخصی 
ــی او در  ــات واقع ــه در تجربی ــت و ریش ــکات اس ــی اس ــزا م لویی
کنــار ســه خواهــرش دارد و شــخصیت جــو کــه عاقــه منــد بــه 
ــت در  ــت اس ــر از محدودی ــاک و متنف ــی ب ــور و ب ــتن، جس نوش

ــه نوعــی خــود لوییــزا مــی اســکات اســت.  واقــع ب
   او در دورانــی متفــاوت یــا بهتــر اســت بگویــم دنیایــی متفــاوت 
بــا آنچــه امــروز وجــود دارد مــی زیســته او در دورانــی بــه دنبــال 
ــه  ــیاهان ب ــردگان و س ــه ب ــی گشــت ک ــان م ــوق زن تســاوی حق

دنبــال حــق زندگــی بودنــد و رفتارهایــی کــه امــروزه وظیفــه ی 
مدنــی تلقــی مــی شــود در آن دوران، بیشــتر یاغــی گــری تعبیــر 
مــی شــد امــا بــا ایــن وجــود نــگاه تجدیــد نظرطلبانــه اش را بــه 
وضــوح مــی تــوان در میــان صفحــات کتــاب هایــش یافــت او در 
جایــی  نوشــته اســت: »بــرای مــدت طوالنــی زنــان را ملکــه نامیده 
ــت.  ــته اس ــردن نداش ــت ک ــا ارزش حکوم ــروی آنه ــا قلم ــد ام ان
شــاید رمــان لوییــزا مــی اســکات بــه دلیــل اتمســفر زمانــی کــه 
در آن مــی زیســته آنچنــان تنــد و تیــز و دنــدان شــکن بــه حقــوق 
زنــان نپرداختــه باشــد و بــه نوعــی بــه بعضــی اخاقیــات ســنتی 
پایبنــد باشــد و اقتباســات متعــددی کــه از ایــن اثــر ســاخته شــده 
هــم دارای فضــای مشــابهی باشــند، اما گرتــا گرویک  هوشــمندانه 
خــود لوییــزا مــی اســکات را بــه دل فیلمــش آورده و بــا نمایــش 
شــرایطی کــه او کتابــش را در آن نوشــته هــم زشــتی ها و ســختی 
هــای تبعیــض جنســیتی را بــه تصویــر کشــیده هــم پایــان بنــدی 
تحمیــل شــده بــه نویســنده را کــه اثــر را از یــک تــراژدی بــه یــک 
پایــان عامــه پســند تغییــر مــی دهــد بــه مخاطــب مــی شناســاند. 
فیلــم زنــان کوچــک صاحــب نــگاه تجدیدنظــر طلبانــه ای اســت 
ــکال  ــده اســت و رادی ــدان نیام ــه می ــگ ب ــرای جن ــه اگرچــه ب ک
ــوب و  ــای خ ــدم ه ــازی ق ــگ س ــتای فرهن ــا در راس ــت ام نیس

ســنجیده ای بــر مــی دارد. 
ــات  ــا و لحظ ــوخی ه ــان ش ــب هم ــک صاح ــان کوچ ــم زن    فیل
بامــزه و سرخوشــانه ای اســت کــه در کتــاب آمــده و پــر از 
ــه  ــک ب ــه ی ــک ب ــه ی ــت ک ــی اس ــز و دراماتیک ــات دل انگی لحظ
ــی  ــا جهــش هــای زمان ــم ب ــد. فیل ــه ان ــر جــا گرفت ــی در اث زیبای
ــه  ــی ب ــه خوب ــش را ب ــخصیت های ــف ش ــای مختل ــدد زوای متع
ــار  ــای شــخصیتی چه ــاوت ه ــذارد و تف ــی گ ــش م ــرض نمای مع
خواهــر را تــا جــای ممکــن بــه مخاطــب منتقــل مــی کنــد فیلــم 
در ترســیم اروپــا و امریــکای قــرن هجدهمــی دقــت زیــادی دارد 

ــدارد. ــه ن ــاس و صحن ــی لب ــی در طراح و خطای
ــا  ــه خواســت گرت ــو ســو ب ــم دوربیــن یوریــک ل     در طــول فیل
ــعی  ــا س ــخصیت ه ــک از ش ــی نزدی ــا نماهای ــواره ب ــک هم گروی
دارد بــا تکیــه بــر دیالــوگ فیلــم را پیــش ببــرد کــه موفــق هــم 
ــواز در  ــاز و چشــم ن ــای ب ــای نماه ــه ج ــرده اســت البت ــل ک عم
لحظاتــی کــه پتانســیلش احســاس مــی شــود نســبتا خالــی اســت 
ــه داد  ــی موســیقی ســاخته شــده توســط الکســاندر دســپا ب ول
فیلــم رســیده و از نقــاط درخشــان فیلــم اســت کــه بــه خوبــی بــر 

ــود فیلــم نشســته و حــس برانگیــز اســت.  ــار و پ ت
ــون( در  ــا واتس ــگ )ام ــای م ــداکاری ه ــش ف ــا نمای ــم ب    فیل
زندگــی زناشــوییش در کنــار همســر فقیــرش و کمــک بــه 
ــق  ــری دقی ــودن تصوی ــه ب ــار و زنان ــا وق ــواره ب ــش و هم خواهران
از شــخصیت مــگ ارائــه داده اســت.گرتا گرویــک بــا هوشــمندی 
تمــام بــه جــای ارائــه ی شــخصیتی شــکننده و ضعیــف از بــث بــا 
ــه هــای دیگــر شــخصیتی او  ــه روی جنب ــزا اســکانلن ب ــازی الی ب
متمرکــز شــده اســت کــه بــا توجــه بــه آنچــه باالتــر گفتــه شــد، 
کاری قابــل تحســین اســت! او همچنیــن بــا نمایــش خالــه مــارچ 
)مریــل اســتریپ( تعدیــل شــده بــا منطــق رفتــاری خــودش کــه 
بــار شــخصیتیش را بــه ایمــی )فلورنــس پیــو( منتقــل مــی کنــد 
ــاع  ــی در دف ــه ایم ــی ک ــت توضیح ــام داده اس ــی ای انج کار عال
ــا یــک مــرد ثروتمنــد ارائــه مــی دهــد  از دلیلــش بــرای ازدواج ب
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ــراغ  ــارچ س ــه م ــا از خال ــه م ــت ک ــزی اس ــته از آن چی برخواس
ــان در آن دوران  ــوق زن ــد حق ــت ب ــه وضعی ــه ب ــا توج ــم و ب داری
ــه و  ــادتی کودکان ــا حس ــی ب ــخصیت ایم ــت. ش ــاع اس ــل دف قاب
حســرت بهتریــن نبــودن و در ســایه ی خواهــر بزرگتــرش بــودن 
قــد کشــیده اســت امــا در برخــورد بــا عشــق، خــود را بــاز پیــدا 
مــی کنــد و از آنچــه خالــه مــارچ در او ســاخته دســت مــی کشــد 
ــک  ــی در ی ــت زمان ــه محدودی ــا توجــه ب ــردازی او ب شــخصیت پ

ــی انجــام گرفتــه اســت.  ــه خوب ــر ســینمایی ب اث
ــو  ــخصیت ج ــادی ش ــم و ش ــان غ ــات درخش ــاهد لحظ ــا ش    م
ــی و  ــور او در مهمان ــات حض ــتیم از لحظ ــان( هس ــا کون )سورش
ماقــات بــا تئــودور لــوری لورنــس )تیموتــی شــاالمی(، تــا 
ــدن  ــاک فهمی ــه ی دردن ــش، لحظ ــای او و خواهران ــی ه دورهم
ــه  ــرش ک ــرده، خشــم او از خواه ــش ک ــا کتاب ــه ایمــی ب کاری ک
ــیاری  ــود و بس ــرق ش ــه غ ــود در رودخان ــث ش ــود باع ــک ب نزدی
صحنــه هــای دیگــر کــه همگــی وفادارانــه از کتــاب اقتبــاس شــده 
اند.گرتــا گرویــک بــا قــرار دادن دو صحنــه ی مشــابه مــرز باریــک 
شــادی و غــم را بــا شــخصیت جــو بــه نمایــش مــی گــذارد وقتــی 
کــه او هــر دوبــار بــا تخــت خالــی خواهــر بیمــارش مواجــه مــی 
شــود و از پلــه هــا پاییــن مــی رود بــار اول مــی بینــد خواهــرش 

ــار دوم مــی فهمــد درگذشــته اســت.  ــه مــی خــورد و ب صبحان
  صحنــه ی تلــخ تجدیــد نظــر جــو در مــورد احساســش نســبت 
بــه لــوری و نوشــتن نامــه ای بــرای او کــه بــه خبــر ازدواج لــوری 
ــار مــی  ــا او خــود را کن ــا خواهــرش منتهــی مــی شــود و نهایت ب
ــه ایــن کــه لوییــزا  ــا علــم ب ــرد؛ ب کشــد و نامــه را از بیــن مــی ب
مــی اســکات قصــد داشــته جــو تــا ابــد تنهــا بمانــد و اینگونــه بــه 
کتابــش پایــان دهــد تلخــی مضاعفــی دارد و دانســتن ایــن موضوع 
ــا حــدودی از لــذت دیــدن لحظــه ی هالیــوودی ای کــه ناشــر  ت
در کتــاب او گنجانــده مــی کاهــد؛ شــاید هنــوز هــم خیلــی هــا از 
ناشــر قدردانــی کننــد امــا حقیقتــا تــراژدی اولیــه عمــق بیشــتری 
ــرده ی  ــی پشــت پ ــه خوب ــک ب ــا گروی ــر مــی داد کــه گرت ــه اث ب
ــی  ــت. او در نمای ــده اس ــر گنجان ــوش را در اث ــان خ ــل پای تحمی
تــاش لوییــزا مــی اســکات را بــرای کســب قــدرت بیشــتر و حــق 
ــه نویــی نشــانگر  ــه روی کتابــش نشــان مــی دهــد کــه ب منصفان
ــه  ــرای کســب حــق منصفان ــان ب ســرآغاز مســیری اســت کــه زن
ــخصیت  ــی از ش ــش جامع ــرای نمای ــک ب ــا گروی ــوده اند.گرت پیم
ــان کوچــک بســنده نمــی  ــه کتــاب زن ــان، تنهــا ب ــا پای هایــش ت
کنــد و کتــاب هــای بعــدی اســکات را هــم در فیلــم مــی گنجانــد 
ــه در  ــد ک ــی دســت یابن ــور و قطع ــی در خ ــه پایان ــی ب ــا همگ ت
دوران دنبالــه ســازی هــای هالیــوودی کاری دور از انتظار و نســبتا 
ــم لحظــات دراماتیــک  دشــوار اســت کــه البتــه باعــث شــده فیل

بیشــتری داشــته باشــد و متقابــا زمــان کمتــری بــرای روایــت. 
ــان کوچــک اثــری زیبــا و لطیــف اســت کــه حــال و هــوای    زن
ایــن روزهــای جهــان باعــث شــده بــار دیگــر از قفســه هــا بیــرون 

ــود  ــاخته ش ــو س ــی ن ــا نگاه ــود و ب ــیده ش کش
ــکات  ــی اس ــزا م ــات لویی ــه درونی ــی ک نگاه

ــم  ــد ه ــات دوران جدی ــا مطالب ــه ب را ک
ــا  ــت ت ــره زده اس ــر گ ــه اث ــت ب راستاس
بــه فیلــم بــار معنایــی بیشــتری ببخشــد 
کــه نــه تنها بــه خوبی توانســته ایــن کار 
ــل نشــدن  ــا تبدی را انجــام دهــد بلکــه ب

ــام  ــزدن پی ــرون ن ــعاری و بی ــری ش ــه اث ب
ــد  ــرام تولی ــورد احت ــی م ــر فیلم ــا از اث ه

کــرده اســت، کــه درعیــن ســرگرم 
کنندگــی حامــل نگاهــی 

اســت کــه جامعــه 
ی بشــری را بــه 

جــای بهتــری 
مــی  بــدل 

ــد. کن
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ــب و کار  ــوزه ی کس ــه ح ــه ی او ب ــی داد. عاق ــام م ــل انج مح
ســبب شــد تــا در ســال ۱370، در ســن ۱۸ ســالگی و بافاصلــه 
پــس از گرفتــن دیپلــم وارد عرصــه ی کســب و کار شــود و نهایتــا 
ــل آن جــا  ــر عام ــد و مدی ــک شــرکت ســاختمانی تاســیس کن ی
شــود و در ســن ۱9 ســالگی بــه جهــت گــردش حســاب شــرکت 

ــه گرفتــن دســته چــک! موفــق ب
  وی بــه واســطه ی تحصیــات دانشــگاهی، وارد عرصــه ی تولیــد 
ــرای نشــریات پژوهشــی، بازرگانــی و اقتصــاد  محتــوا و قلمزنــی ب
شــده و در شــرکت هــای مشــاور تبلیغاتــی و مارکتینــگ مشــغول 

بــه کار مــی شــود.
ــق  ــالگی موف ــن ۲۸ س ــال ۱3۸0 در س ــوش در س ــا مهرن    مین
ــی  ــر کل بازاریاب ــه کســب نخســتین عنــوان دولتــی خــود، مدی ب
و تحقیقــات موسســه مطالعــات وپژوهــش هــای بازرگانــی وزارت 
بازرگانــی وقــت، مــی شــود. او بعدهــا بــه معاونت توســعه صــادرات 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران نیــز منصــوب مــی شــود. عرصــه 

ای کــه حضــور فعــال بانــوان را در آن جــا شــاهد هســتیم.
   ایــن بانــوی ناشــر، خــوش فکــر و کارآفریــن ایرانــی، در ســازمان 
ــادی و  ــور اقتص ــران، وزارت ام ــگاه ته ــارت، دانش ــعه و تج توس
ــت نظــام،  ــی مجمــع تشــخیص مصحل ــه کارآفرین ــی، کمیت دارای
اتــاق اصنــاف تهــران، مجتمــع پارمــس راه آهــن جمهــور اســامی 
ایــران، موسســه مطالعــات بازرگانــی وزارت صمــت و ... مســئولیت 
ــای کشــور در  ــک ه ــل بســیاری از بان ــته و مشــاور مدیرعام داش

خانم مدیرعامل
نگاهی اجمالی به زندگی کاری خانم مینا مهرنوش

   اولیــن بــار کــه برنامــه ی ))میــدون(( 
دیــدم،  ســیما  ســوم  شــبکه  از  را 
ــن موفــق  ــوی کارآفری حضــور یــک بان
و متخصــص در عرصــه ی کســب و 
ــی از داوران و  ــوان یک ــه عن ــه ب کار ک
مشــاوران ایــن برنامــه نقــش ایفــا مــی 
کنــد برایــم تحســین برانگیــز بــود. قطعــا در کشــور بانــوان موفــق 
در عرصــه ی کارآفرینــی و کســب و کار کــم نداریــم؛ امــا حضــور 
یکــی از آنــان در رســانه خــود دلیــل خوبیســت جهــت کنجــکاوی 

ــاره ی ایشــان و سوابقشــان. ــر درب ــش ت بی
سوابق 

ــان اســت.  ــد ســال ۱34۲ در اصفه ــوش متول ــا مهرن ــر مین   دکت
ــادی  ــعه ی اقتص ــد توس ــی ارش ــه ی کارشناس ــش آموخت او دان
ــل از  ــن المل ــش بی ــا گرای ــاد ب ــری اقتص ــزی و دکت ــه ری و برنام
دانشــگاه الزهــرا)س( و عضــو هیــات علمــی دانشــگاه تهران اســت.

  ایــن بانــوی چهــل و هفــت ســاله، علــی رغــم جوانــی، ســابقه ی 
فعالیــت در عرصــه ی هــای تحقیقاتــی، مدیریتــی و کارآفرینــی در 
تهــران و مراکــز اســتان هــا را در کارنامــه دارد کــه در اینگــزارش 

بــه برخــی از آنــان اشــاره مــی کنیــم:
  او از کودکــی بــه تجــارت و پــول درآوردن عاقمنــد بــود و 
بــا حمایــت پــدر در همــان ســنین کودکــی، بســته بنــدی انــواع 
ــای  ــه ه ــراه بچ ــه هم ــل را ب ــن قبی ــاغلی از ای ــوالت و مش محص
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حــوزه بانکــداری اینترنتــی در دهــه هشــتاد و نــود شمســی بــود. 
ــم و  ــات عل ــروه خدم ــرکت گ ــام، ش ــه ن ــرکت ب ــان در 4 ش ایش
پژوهــش نــوآور تهــران، موسســه خاقیــت و کارآفرینــی شــایان، 
شــرکت ایــده پــردازان کســب و کار و شــرکت ارتباطــات کســب و 

کار ویــرا موســس و عضــو هیــات مدیــره میباشــند.
در حــوزه  کتــاب  جلــد  نویســنده ۱۱  مدیرعامــل،  خانــم    
ــب و کار و  ــت در کس ــت خاقی ــداری و مدیری ــی، بانک کارآفرین
مدیرعامــل مســتعفی شــرکت رایتــل درشــهریور 9۸ اســت.

*رشته تجارت الکترونیک
ــرای  ــدرک دکت ــذ م ــس از اخ ــوش پ ــا مهرن ــر مین ــم دکت   خان
اقتصــاد، بــه عضویــت در هیــات علمــی دانشــکده اقتصــاد 
ــود در  ــک خ ــای آکادمی ــت ه ــده و فعالی ــران درآم ــگاه ته دانش
عرصــه تدریــس را از ســال ۱3۸4 آغــاز مــی کنــد. نکتــه جالــب 
ایــن اســت کــه یــک ســال پــس از حضــور در عرصــه دانشــگاهی، 
او خواســتار تاســیس رشــته کارشناســی تجــارت الکترونیــک در 
ــه  ــود ک ــه ب ــا گفت ــانه ه ــه رس ــود، او ب ــی ش ــران م ــگاه ته دانش
بــرای کســب موافقــت مســئولین وقــت دانشــگاه بــه تاســیس ایــن 

ــرد. ــره ک ــا مذاک ــا آن ه ــاه جلســه ب ــش از پنج ــته، بی رش
در ســال  ۱3۸۵، مســئوالن وقــت دانشــگاه تهــران بــا پیشــنهاد راه 

انــدازی رشــته تجــارت الکترونیــک موافــق مــی کنند.
ــک و  ــوش در عرصــه آکادمی ــا مهرن ــم مین ــای خان ــی از کاره یک
فعالیــت هــای تجــاری و کارآفرینــی، توجــه بــه شــرکت هــای آی 
تــی محــور )ICT-ENABLED BUSIENSS( و کارآفرینــی  دیجیتالی 
ــر،  ــن خاط ــه همی ــوده و ب )DIGITAL ENTREPRENEURSHIP( ب
در ســال ۱3۸۵، کتــاب »بانکــداری  الکترونیکــی« را مــی نویســد.
ــود  ــی ش ــوش م ــا مهرن ــرای مین ــی ب ــتر خوب ــاب، بس ــن کت   ای
ــی و طراحــی شــبکه در بســیاری  ــه عنــوان مشــاور عملیات کــه ب
ــل  ــی )E-BANKING( وارد عم ــداری اینترنت ــای بانک ــروژه ه از پ
ــد.  ــکاری کن ــی هم ــی و خصوص ــای دولت ــک ه ــا بان ــود و ب ش
او در حــوزه اســتارت آپ هــا )START-UP( و شــتاب دهنــده 
هــا )ACCELERATORS(،تحقیقــات و فعالیــت هــای بســیاری 
ــای  ــت ه ــه، فعالی ــن زمین ــه در ای ــت ک ــه اس ــک ده ــرده و ی ک
ســازی  تجــاری  حــوزه  کــه  داشــته  و چشــمگیری  خــوب 
ــا  ــای نوپ ــب و کاره ــت کس )COMMERCIALIZATION( و مدیری

ــت. ــه اس ــی، از آن جمل اینترنت
*ماجرای مدیرعاملی رایتل

ــت زاده از  ــبنم نعم ــتاد و ش ــرا اس ــل میت ــوش مث ــا مهرن    مین
ــود  ــال ن ــه اول س ــا در نیم ــانه ه ــروف در رس ــوان مع ــه بان جمل
ــا  ــت، مین ــود و هف ــال ن ــاه س ــفند م ــتم اس ــود.  بیس ــت ب و هف
ــه در  ــی ک ــای علمــی و پژوهشــی و عمل ــه ه ــا تجرب ــوش ب مهرن
ــوان یــک اقتصــاد  ــه عن ــاوری اطاعــات و ارتباطــات ب حــوزه  فن
دان جــوان داشــت، بــه عضویــت در هیــات مدیــره رایتــل انتخــاب 

ــد. ــرکت ش ــاری ش ــاون تج ــده و مع ش
ــن  ــره ای ــات مدی ــه هی ــس از ورود ب ــاه پ ــوش، 6 م ــم مهرن خان
شــرکت، در تاریــخ ۲ شــهریور مــاه ســال نــود و هشــت، مدیرعامل 
ــا ســی و پنــج  ــی ارتباطــی رایتــل مــی شــود. ام شــرکت خدمات
ــه  ــل مصوب ــه دلی ــل، ب ــی رایت ــه مدیرعامل ــس از انتصــاب ب روز پ

ــات  ــررات و ارتباط ــم مق ــازمان تنظی ــت س ــوری و مخالف رگوالت
رادیویــی و بــا وجــود حکــم موقــت تعلیــق دیــوان عدالــت اداری، 
از ایــن ســمت اســتعفا داد تــا یکــی از جنجالــی تریــن انتصــاب هــا 
و اســتعفاهای ســال رونــق تولیــد در شــرکت رایتــل رقــم بخــورد.

*اما ماجرا از چه قرار بود؟!
   طبــق مصوبــه کمیســیون تنظیــم مقــررات ارتباطــات، صاحیت 
ــی  ــان فن ــل و معاون ــره، مدیرعام ــات مدی ــای هی ــه ای اعض حرف
دارنــدگان پروانــه ارتباطــی و فنــاوری اطاعــات، هنــگام انتصــاب، 
ــه  ــال، مصوب ــن ح ــا ای ــد. ب ــوری برس ــد رگوالت ــه تایی ــتی ب بایس

رگوالتــوری توســط دیــوان عدالــت اداری، موقتــا تعلیــق شــد.
   مینــا مهرنــوش معتقــد اســت کــه رایتــل، بــا وجــود ایــن کــه 
ــت، ۱700   ــران اس ــی ای ــای آی ت ــودآور در فض ــرکت س ــک ش ی
میلیــارد تومــان زیــان انباشــته دارد و بخــش  عمــده ای از آن بــه 
خاطــر مصــارف نادرســت ســرمایه گــذاری بــود کــه شســتا انجــام 
داده و محمــد جــواد آذری جهرمــی کــه از ســال ۱393 تــا ۱39۵  
ــود، از تخلفــات و ســوء مدیریتــی هــا، آگاه اســت .او  در رایتــل ب
گفتــه بــود کــه پــس از اســتعفایش از رایتــل، همــه پــروژه هــای 

درآمــد زا، متوقــف شــده اســت.
   او از قراردادهــای رانتــی بــه عنــوان جایگزیــن ایــن قــرارداد هــا 
در رایتــل خبــر مــی دهــد. او گفتــه بــود کــه اســناد تخلفــات را 
در اختیــار مراجــع قانونــی قــرار داده اســت. اجبــار مینــا مهرنــوش 
بــه اســتعفا و گفــت و گــوی او بــا یکــی از شــبکه هــای تلویزیونــی 

در شــهریور مــاه 9۸، بازتــاب هــای گســترده ای پیــدا کــرد.
*وی در مصاحبه با روزنامه فرهیختگان گفت:

ــرای تصــدی شــغل  ــزرگ تریــن عیــب مــن ب ــودن مــن ب » زن ب
مدیــر عامــل اپراتــوری بــود هیــچ یــک از معاونــان وزیــر ارتباطــات 

خانــم نیســتند.
ــی  ــا فضــا طوریســت کــه اگــر شــما حرف متاســفانه در کشــور م
بزنیــد کــه دربــاره ی فســاد باشــد، بیــش تــر مــورد آزار و اذیــت 

قــرار مــی گیریــد. 
در حــوزه ی زنــان هیــچ حمایتــی از مــن نشــد. متاســفانه حتــی 
موضــع گیــری و حتــی مصاحبــه رســانه ای هــم صــورت نگرفــت 

و ایــن حداقــل نیــز انجــام نشــد.«
   ایــن چنیــن بــود کــه اولیــن مدیــر عامــل زن اپراتــوری ایــران 
ــاری  ــه اســتعفا از ســمت خویــش شــد و ایــن اولیــن ب مجبــور ب
نیســت کــه چنیــن اتفاقــی بــرای زنــان در عرصــه هــای مدیریتــی 

در کشــور اتفــاق مــی افتــد! بــه قــول خانــم *مدیرعامــل:
» بــرای پیــش رفتــن بایــد خــط شــکن بــود. بایــد هنرمنــد بــود. 
بایــد هنــر تبدیــل رویاهــا بــه واقعیــت رو بــه دســت آورد. قطعــا 
ــد  ــی بای ــد ول ــدت بکنن ــه تایی ــه هم ــود ک ــی ش ــت نم ــچ وق هی

ــرد.« ــاش ک ت
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ــه چشــم  ــه عقــب برگردیــم در اوایــل دهــه 60 کمتــر ب کمــی ب
ــرد.  ــش بب ــد و درام را پی ــی باش ــش اصل ــه زن نق ــورد ک ــی خ م
الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرایط و بحــران جنــگ و نقــش پررنــگ 
ــت. در  ــوده اس ــر نب ــی تاثی ــد ب ــن رون ــر ای ــردان در آن دوره ب م
ــر  ــر و جــدی ت ــه قبــل مهــم ت ــان نســبت ب دهــه 70 حضــور زن
شــد. کارگردانــان زنــی پــا بــه عرصــه گذاشــتند کــه حضــور آنهــا 
ــگ  ــر رن ــل پ ــن دالی ــوی تری ــوان یکــی از ق ــی ت در ســینما را م
ــوط  ــه مســائل و معضــات مرب ــان و پرداختــن ب شــدن نقــش زن
دانســت. ایــران  ســینمای  در  زنــان  بــه 

ــتخوش  ــران دس ــینمای ای ــاد 70 س ــه هفت ــط ده ــا در اواس   ام
ــران داده  ــینما گ ــه س ــه ب ــی ک ــد. آزادی های ــز ش ــی نی تغییرات
شــده بــود و دســت آنهــا را بــرای کارهایــی کــه قبــا خــط قرمــز 
ــائل  ــتن مس ــی توانس ــود و م ــرده ب ــاز ک ــدند ب ــی ش ــمارده م ش
ــم  ــد و فیل ــرح کنن ــوزه مط ــن ح ــیاری را در ای ــکات بس و مش
ــن  ــرد. همچنی ــود بگی ــه خ ــر ب ــوی جــدی ت ــگ و ب هایشــان رن
ــم هــا و  ــه ســبک فیل ــن گون ــه ای ــان ب شــاهد نظرمثبــت مخاطب

ــم. ــا بودی ــتقبال آنه اس
  در دهــه ۸0 دیگــر شــاهد برابــری زن و مــرد در ســینمای ایــران 
بودیــم و زنــان هماننــد مــردان حضــوری سرشــار داشــتند و دیگــر 
خبــری از تفکیــک جنســیتی نبــود. ناگفتــه نمانــد کــه بعضــی از 
ــا  ــس ه ــه مســائل و مشــکات ترن ــن ب ــد پرداخت معضــات مانن

اتفــاق جدیــدی اســت کــه در ایــن دهــه رخ مــی دهــد.
ــی در  ــی دگردیس ــاهد نوع ــه 90 ش ــی در ده ــروزه یعن ــا ام    ام
ســینما و همینطــور در کلمــه ی زن هســتیم، زنــی کــه در دهــه 
ــه و  ــه عنــوان یــک همســر خــوب یــک مــادر نمون هــای قبــل ب
یــک زن مســتحکم از آن یــاد مــی شــد امــروزه تبدیــل بــه زنــی 
ــی  ــی؛ زن ــم جنس ــش مفاهی ــب و پوش ــوان در غال ــکننده و نات ش
ــا چــرا؟  ــی شــود، ام ــف م ــا شــدگی دارد، تعری ــرس از ره ــه ت ک
ــل  ــه حداق ــت ک ــر اس ــت، بهت ــی س ــرب زدگ ــئله غ ــر مس اگ
مفاهیــم خــوب را از غــرب یــاد بگیریــم. در ســینمای غــرب 
ــای  ــخصیت ه ــر ش ــه اکث ــد ک ــی بینی ــوود م ــا هالی ی
قهرمــان، ناجــی بشــریت و افــراد قدرتمنــد در فیلــم 

ــان انتخــاب شــده اســت. از زن
ــه  ــاد جامع ــه نم ــا ک ــینمای م ــرا در س ــس چ   پ
مســلمین و زنــان مســلمان اســت و افــراد و 
علــل الخصــوص زنانــی کــه بعضــا بــا دیــن مــا 
ــا  ــای م ــم ه ــای فیل ــر پ ــد اگ ــنایی ندارن آش
ــز  ــود؟ ج ــی ش ــان م ــه عایدش ــینند چ بنش
اینکــه زن مســلمان فقــط یــک زن غمگیــن 
ــن  ــا ای ــت؟ آی ــه اس ــق پیش ــا عاش و صرف
جلــوه خوبــی بــرای نمایــش زنــان مســلمان 

ــت ؟؟؟ اس
  امیــد اســت کــه ســینمای ایران و ســینمای 
مســلمان بــا تغییــری شــگرف روبــه رو شــود 
و زن همــان معنــای ســابق ایثــار و اعتمــاد و 

اســتحکام و قهرمــان گونــه ی خــود را بگیــرد.

حال و روز سینمای ایران پس از 
انقالب

تحول سینمای ایران با انقالب اسالمی، دچار 
دگردیسی در موضوعات آن و تغییر جایگاه زنان 

در سینما همراه بوده است.

   روزگاری در ســینمای ایــران بــاب 
بــود کــه اگــر کســی فیلــم خــوب مــی 
ــرو مــی  ــا شــماتت مــردم روب ســاخت ب
شــد و هرچــه فیلــم بدتــر بــود فــروش 
بیشــتر آن تضمیــن مــی شــد. گویــا این 
دهــه هــم نیــز کــم از آن دوران نــدارد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه فیلــم ســازان قواعــد و فــرم ســاخت یــک 
فیلــم اســتاندارد را فرامــوش کــرده یــا چنیــن طریــق را در پیــش 
گرفتنــد کــه فــروش را بــر کیفیــت بیشــتر ارجعیــت مــی دهنــد.

   بــا توجــه بــه محتــوای اصلــی بیشــتر فیلــم هــای ایــن روزهــا 
در مــی یابیــم کــه در ارتبــاط بــا موضــوع زنــان اســت. زنــان نقش 
ــه  ــد ب ــا مــی کنن ــا ایف ــم ه ــی و حضــوری چشــمگیر در فیل اصل
طــوری کــه حــاال مــی شــود از آن بــه عنــوان یــک ســبک بــه نــام 

ســبک ســینمایی زنــان یــاد کــرد. 
ــط چنــد  ــاب رواب ــی در ب ــه همیــن خاطــر اســت کــه موضوعات ب
زنــی و عشــق زمینــی و ازدواج موقــت، دختــران فــراری و بــه طور 
ــه چشــم  ــاد ب ــران زی کلــی درام هــای اجتماعــی در ســینمای ای

مــی خــورد.
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                      سرویس خبر :

طرح تسهیل خروج بانوان 
نخبه از کشور در صورت 

مخالفت همسر
    

 طبــق قانــون گذرنامــه بنــد 3 مــاده 
ــر از ۱۸  ــو کمت ــوهردار ول ــان ش ۱۸ ، زن
ســال تمــام بــا موافقــت کتبــی شــوهر و 
در مــوارد اضطــراری بــا اجــازه دادســتان 
ــه  ــت گذرنام ــل درخواس ــتان مح شهرس
ــم از  ــف اســت نظــر خــود را اع ــه  مکل ک
قبــول درخواســت یــا رد آن حداکثــر ظــرف ســه روز اعــام دارد 
ــا شــوهر خــود مقیــم خــارج هســتند  کافــی اســت. زنانــی کــه ب
ــی  ــه تابعیــت ایران ــار کــرده و ب و زنانی کــه شــوهر خارجــی اختی

ــند.   ــتثنی می باش ــد مس ــن بن ــرط ای ــد از ش ــی مانده ان باق
ــرای  ــکاتی ب ــث مش ــر باع ــال اخی ــد س ــون در چن ــن قان    ای
ــاد  ــی ایج ــابقات جهان ــور در مس ــکار کش ــوان ورزش ــرکت بان ش
کــرده اســت. نخســتین بــار در ســال ۱394 همســر خانــم نیلوفــر 
اردالن، کاپیتــان تیــم ملــی فوتســال بانــوان بــا خــروج از کشــور 
ایشــان مخالفــت کــرد و باعــث ممنــوع الخروجــی کاپیتــان تیــم 

شــد.  
نیلوفــر اردالن همــان روزهــا گفــت: مــن از طریــق انجمــن حقــوق 
زنــان، پیگیــر ایــن موضــوع خواهــم بــود، مــن بــرای تفریــح بــه 
خــارج از ایــران نمــی روم، هدفــم اعتــای پرچــم و کشــورم اســت. 
ولــی بــا وجــود تمــام اعتراضــات و پیگیــری هــا او نتوانســت بــه 

مســابقات قهرمانــی آســیا برســد و از آن جــا مانــد.  
  یــک ســال بعــد در ســال ۱39۵ همســر زهــرا نعمتــی عضــو تیــم 
ملــی تیرانــدازی بــا کمــان بانــوان معلــول ایــران اعــام کــرد کــه 
ــه عنــوان  ــا دادخواســت طــاق او ب ــه دلیــل مخالفــت کــردن ب ب
ــر و  ــیون تی ــن و فدراس ــازان و معلولی ــیون جانب ــر از فدراس همس
ــم  ــای تی ــرای اردوه ــردن از وی ب ــوت نک ــت دع ــان درخواس کم
ملــی را کــرده اســت و در پــی ایــن درخواســت خانــم نعمتــی را 
ممنــوع الخــروج کــرد تــا در هیــچ تورنمنــت بــرون مــرزی نتوانــد 

شــرکت کنــد. 
ــت حــل شــد و وی توانســت در  ــی در نهای ــرا نعمت   مشــکل زه
ــل  ــون تبدی ــن قان ــا ای ــد ام ــرکت کن ــی ش ــن الملل ــابقات بی مس
بــه اهــرم فشــار توســط همســر ورزشــکاران خانــم بــرای 
شــرکت کــردن آنهــا در مســابقات خــارج از کشــور شــد. اعضــای 
فراکســیون زنــان مجلــس بــرای جلوگیــری از تکــرار ایــن دســت 
ــه  ــون گذرنام ــاده ۱۸قان ــد 3 م ــر بن ــه ای ب ــات، اصاحی از اتفاق
ــور  ــان حض ــه خواه ــی ک ــه، زنان ــن اصاحی ــاس ای ــر اس ــد. ب زدن
ــای علمــی، اقتصــادی، ورزشــی و فرهنگــی هســتند  در المپیاده
ــه آنهــا  ــی کــه همسرشــان اجــازه خــروج از کشــور را ب در صورت
ندهــد بــا مجــوز دســتگاه ذیربــط یــا دادســتان یــا دادگاه صالحــه 

ــد  مــی توانن
از کشــور خــارج شــوند. ایــن طــرح در ۱4 مــرداد ۱397 در 
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جلســه کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس بــا 
رای بــاالی اعضــای آن تصویــب شــد و در دســتور کار بررســی در 

ــت.  ــرار گرف ــت ق ــه مل ــی خان صحــن علن
ــن  ــان ای ــران و از طراح ــردم ته ــده م ــی نماین ــه سیاوش    طیب
طــرح معتقــد اســت کــه: یکــی از مشــکات ایــن اســت کــه زنــان 
نخبــه ورزشــی یــا علمــی بــه دالیلــی ماننــد اختــاف بــا همســر، 
حتــی اگــر ایــن اختــاف کوچــک باشــد، نمــی تواننــد از کشــور 
ــا  ــی ی ــن علم ــر در میادی ــا اگ ــه آنه ــی ک ــوند، در حال ــارج ش خ
ورزشــی حضــور یابنــد، مــی تواننــد منافــع ملــی کشــور را فراهــم 
ــر و  ــان تی ــی قهرم ــرای نعمت ــن مشــکل ب ــال ای ــرای مث ــد. ب کنن
کمــان ایجــاد شــد و همســرش اجــازه خــروج را بــه وی نــداد؛ ایــن 
مســاله حاشــیه هــای زیــادی را ایجــاد کــرد و در نهایــت دادســتان 

بــه خانــم نعمتــی اجــازه خــروج از کشــور را داد. 
   وی بــه تصویــب ایــن طــرح در کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس 
ــا  ــدان معن ــرح ب ــن ط ــب ای ــت: تصوی ــار داش ــرد و اظه ــاره ک اش
اســت کــه اگــر در وهلــه اول دســتگاه ذیربــط اجــازه خــروج آنــان 
از کشــور را نــداد، آنهــا از طریــق دادســتان مــی تواننــد از کشــور 
ــز دســتور خــروج از کشــور را  ــر دادســتان نی ــارج شــوند و اگ خ
نــداد از طریــق دادگاه صالحــه مــی تواننــد اقــدام کننــد و حکــم 

بگیرنــد. 
ــم  ــرد: ه ــس دهــم خاطرنشــان ک ــان مجل   عضــو فراکســیون زن

ــه وی  ــور را ب ــروج از کش ــی اذن خ ــر خانم ــر همس ــون اگ اکن
ندهــد تنهــا بــا اجــازه دادســتان مــی توانــد از کشــور خــارج شــود 
ــان  ــرای آن ــه ب ــط و دادگاه صالح ــتگاه ذیرب ــل دس ــی مث و مراحل

ــدارد.  ــود ن وج
سیاوشــی ادامــه داد: ایــن طــرح بــرای بررســی نهایــی بــه صحــن 
ــی و شــورای نگهبــان  مجلــس ارجــاع شــده و اگــر تصویــب نهای

هــم آن را تاییــد کنــد در کشــور اجرایــی مــی شــود. 
ــه  ــز ب ــس نی ــان مجل ــیون زن ــو فراکس ــوری عض ــه سلحش پروان
ــد شــرایط  ــا بای ــن طــرح اظهارداشــت: م ــوان دیگــر طــراح ای عن
ــی  ــی و علم ــی، فرهنگ ــن ورزش ــان در میادی ــور زن ــرای حض را ب
تســهیل کنیــم کــه ایــن طــرح مــی توانــد در ایــن رونــد بســیار 

ــد.  ــذار باش تاثیرگ
وی اذعــان داشــت: مــا مــی خواهیــم ایــن شــرایط را بــرای تمامــی 
زنــان فراهــم کنیــم و فقــط ایــن موضــوع بــرای عــده ای از زنــان 
ــردان  ــم م ــی خواهی ــا نم ــد. م ــد نباش ــکار و هنرمن ــه، ورزش نخب
حربــه ای داشــته باشــند تــا بتواننــد مانــع فعالیــت هــای مختلــف 

آنــان شــوند. 
ایــن طــرح در نوبــت بررســی مجلــس قــرار دارد و بــرای تصویــب 
و رســیدن آن بــه شــورای نگهبــان بایــد از صحــن علنــی مجلــس 
عبــور کنیــم کــه شــامل ۱7۲ نماینــده مــرد هــم مــی شــود. آیــا 

مــردان مجلــس بــه ایــن طــرح رای مــی دهنــد؟
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کســب کننــد  در حــال حاضــر 
۱0 تــن از ۱7 زنــان تشــکیل می دهنــد یعنــی ۵۸.۸ درصــد را در 

صــد قــدرت دســت بانــوان اســت.
ــه  ــر کابین ــی را از ۱9 نف ــازده صندل ــا ی ــی کلمبی ــت کنون   دول
خــود بــه زنــان داده شــده اســت. معــادل ۵7.9 درصــد کابینــه بــه 

ــان اســت.  دســت زن
  زنــان در اتریــش ۵7.۱ درصــد از کرســی هــا را تشــکیل داده انــد 
یعنــی ۸ صندلــی از ۱4 ســمت اجرایــی و تصمیــم گیــری موجــود 

در ایــن کشــور.
ــب ۵۵  ــا کس ــان ب ــم زن ــی ه ــکای جنوب ــرو در آمری  در کشــور پ
ــرد  ــر م ــل 9 وزی ــر زن در مقاب ــی ۱۱ وزی ــه یعن ــد از کابین درص

ــد. ــکیل دادن ــت را تش ــت دول اکثری
اکثــر امــور اجرایــی و سیاســی در کشــور روآنــدا، یکــی از 
ــان آن  ــت زن ــه دس ــزی ب ــای مرک ــورهای آفریق ــن کش کوچکتری

ــت.   اس
از کابینــه ۲۸ نفــری ایــن کشــور،۱۵ وزیــر آن زنــان مــی باشــند 

معــادل ۵3.6 درصــد. 
ــای شــرقی، در  ــر اروپ ــی یکــی از کشــورهای کوچــک و فقی آلبان
آن ۵3.3 درصــد امــور دولــت را بــه زنــان واگــذار کــرده اســت. ۸ 

وزیــر از ۱۵ وزیــر ایــن کشــور زنــان هســتند.
ــا  ــان ب ــه در آن زن ــن لیســت فرانســه اســت ک ــن کشــور ای آخری
قــدرت ۵۲.9 درصــد اکثریــت دولــت فرانســه را در دســت دارنــد. 
در ۱7 نفــر کابینــه ایــن کشــور 9 وزیــر زن وجــود دارد از جملــه 

وزیــر دفــاع فلورانــس پارلــی.

زنان در مدیریت دولت ها
در کدام کشورها زنان در عرصه مدیریت پیشرو 

هستند؟

ــت  ــان در مدیری ــا بررســی نقــش زن    ب
کان کشــورها متوجــه مــی شــویم کــه 
در ســال ۲0۲0 در جهــان ده دولــت بــا 
اکثریــت زنــان در کابینــه خــود تشــکیل 
ــورهای  ــا در کش ــت ه ــن دول ــدند. ای ش
ــی  ــکای مرکــزی و جنوب اروپایــی و آمری
بــا جلــب اعتمــاد سیاســی و داشــتن قــدرت اجرایــی باال توانســتند 
بیــش از ۵0 درصــد از اعضــای کابینــه را بــا زنــان تشــکیل دهنــد.
  اســپانیا از ۱۵ کرســی خــود ده تــای آنهــا متعلــق بــه زنــان مــی 
باشــد کــه نشــان دهنــده ایــن اســت کــه 66.7 درصــد از قــدرت 
ــه  ــت ک ــور اس ــان کش ــت زن ــه دس ــی ب ــدرت اجرای ــی و ق سیاس

بیشــترین قــدرت را در بیــن ایــن ۱0 کشــور دارد.
ــا داشــتن  ــن لیســت اســت کــه ب ــد دومیــن کشــور در ای   فنان
یــازده وزیــر زن و هفــت وزیــر مــرد انتخــاب شــده توســط 
ــد از  ــن, 6۱.۱ درص ــانا ماری ــان، س ــر جه ــت وزی ــن نخس جوانتری

ــت. ــان اس ــار زن ــدرت در اختی ق
  نیکاراگوئــه بزرگتریــن کشــور آمریــکای مرکــزی، اولیــن کشــور 
آمریکایــی کــه زنــان توانســتند در آن اکثریــت اعضــای دولــت را 
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1( تایوان
   »تســای اینــگ ون« رئیــس منطقــه تایــوان بهتریــن عملکــرد را 
در مقابــل ویــروس کرونــا داشــت. در مــاه ژانویــه بــا ظهــور اولیــن 
نشــانه هــای بیمــاری در کشــورش ۱۲4 دســتورالعمل بــرای 
توقــف ویــروس کرونــا صــادر کــرد. او از قرنطینــه ســفت و ســخت 
ــه  ــن منطق ــرد. در ای ــج اســتفاده نک ــای رای ــه یکــی از روش ه ک

فقــط 6 مــرگ بــر اثــر کرونــا اعــام شــده اســت.
2( نیوزلند

  »جاســیندا آردرن« نخســت وزیر نیوزلنــد بــه ســرعت همــه جــا 
را قرنطینــه کــرد و بــا شــفافیت در اطــاع رســانی، زنــگ هشــدار 
را بــه صــدا درآورد. فقــط بــا شناســایی شــش مــورد مبتــا تمــام 
افــراد خارجــی را قرنطینــه خانگــی کــرد و از ورود همان مســافران 
خارجــی جلوگیــری کــرد. در مــاه آوریــل در ایــن کشــور، فقــط 
4 فوتــی بــر اثــر کرونــا گــزارش شــده اســت و قرنطینــه در ایــن 

کشــور برخــاف بســیاری از کشــورها همچنــان ادامــه دارد.
3( ایسلند

   ایســلند تحــت رهبــری  نخســت وزیر »کاتریــن یاکوبســدوتیر« 
تســت هــای رایــگان ویــروس کرونــا را بــه همــه شــهروندان خــود 
ارائــه مــی دهــد. در شناســایی افــراد مبتــا و جلوگیــری از شــیوع 

رهبران زن جهان در کرونا
کشورهایی که رهبری شان به دست زنان 

سیاستمدار بوده در مقایسه با کشورهایی که 
توسط مردان اداره می شوند، چگونه از شرایط 

کرونا گذر کرده اند؟ 

  در شــرایطی کــه تمــام کشــور هــای 
ــروس  ــام وی ــه ن ــی ب ــا دچــار بحران دنی
ــد کــه  ــا شــدند، کشــورهایی بودن کرون
بــا رهبــری ایــن بحــران و بــه کار بــردن 
بهتریــن راه حــل توانســتند موفــق 
ــود  ــود را بهب ــور خ ــرایط کش ــدند و ش ــا ش ــا کرون ــارزه ب ــه مب ب
ــه کشورشــان وارد شــد. بخشــیدند و آســیب و خســارت کمــی ب

  کشــورهایی کــه رهبــری بحــران آن به دســت بانوان سیاســتمدار 
ــد  ــذر کردن ــرایط گ ــن ش ــی از ای ــو مطلوب ــه نح ــت ب ــوده اس ب
برخــاف عمــده کشــورهایی کــه بــه دســت مــردان ســپرده شــده 
بــود. آلمــان، تایــوان، نیوزلنــد، دانمــارک، نــروژ، فنانــد، ایســلند 
ــه  ــن بحــران را ب ــان توانســتند ای ــری زن ــا رهب 7 کشــوری کــه ب

بهتریــن نحــو مدیریــت کننــد.

»ارنا سولبرگ« نخست وزیر نروژ »تسای اینگ ون« رئیس منطقه تایوان  »کاترین یاکوبسدوتیر«
 نخست وزیر ایسلند 
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آن بــه دیگــران و داشــتن آمــار واقعــی از افــراد مبتــا و مــرگ و 
میرهــای ناشــی از کرونــا ایــن نکتــه مهــم نیســت. تاکنــون بیــش 
از ۵0 میلیــون تســت در ایســلند بــا جمعیــت حــدود 360 هــزار 
ــر  نفــری گرفتــه شــده اســت. کار جالــب جوانتریــن نخســت وزی
ــاع  ــرای اط ــتاگرام ب ــای اینس ــر ه ــتفاده از اینفلوئنس ــان اس جه
ــراد را جمــع کــرد و از آنهــا  ــه مــردم اســت او تمــام اف رســانی ب
ــا ایــن  ــه مــردم بدهنــد. ب خواســت اطاعــات درســت و دقیــق ب
بــاور کــه مــردم اخبارهــا و آژانس هــای خبــری دنبــال نمی کننــد.

4( آلمان
ــود  ــان خ ــاً هموطن ــان صریح ــم آلم ــرکل« صدراعظ ــگا م   »آن
گفــت ایــن ویــروس یــک مشــکل بــزرگ اســت و مــی توانــد 70 
درصــد جمعیــت را مبتــا کنــد و ایــن یــک مشــکل جــدی اســت 
و بایــد جــدی گرفتــه شــود. تســت کرونــا در ایــن کشــور از همــان 
ابتــدا شــروع شــد و مراحــل انــکار، خشــم، ســرزنش، ســرکوب و 
ــده شــد در  ــر کشــورها دی ــه در دیگ ــل ک ــن قبی ــی از ای چیزهای
ایــن کشــور وجــود نداشــت و ســریعاً مراحــل شناســایی بیمــار و 
قرنطینــه انجــام شــد و آمــار مبتایــان در کشــور آلمــان از بســیار 

کمتــر از همســایه هــای اروپایــی اش اعــام شــد.

5( نروژ 
   »ارنــا ســولبرگ« نخســت وزیــر نــروژ از ایــده خاقانــه ای بــرای 
گفت و گــوی مســتقیم بــا کــودکان کشــورش از طریــق تلویزیــون 
اســتفاده کــرده بــه ســواالت کــودکان بــه صــورت آنایــن پاســخ 
ــا حــس مادرانــه و شــفافیت باعــث  داد. او در ایــن گفــت و گــو ب
ــته  ــی داش ــش و راحت ــاس آرام ــان، احس ــردم هراس ــا م ــد ت ش

باشــند.
   در مجمــوع احســاس همدلــی توســط رهبــران ایــن کشــورها بــا 
مردمشــون چیــزی اســت کــه در برخــورد بــا ایــن بحــران تبدیــل 
بــه نکتــه طایــی شــد ایــن احســاس را بــا برخــورد رهبــران مــرد 
جهــان مقایســه کنیــد. ســرزنش دیگــران، برخوردهــای قضایــی، 
دعــوا بــا رســانه و محکــوم کــردن آن بــه دروغگویــی کــه بیشــتر 
باعــث ایجــاد تشــویش و اضطــراب در جامعــه آنهــا شــد برخــاف 
جوامــع بــا رهبــران زن کــه بــا احســاس همدلــی و مهربانــی باعــث 

مــی شــوند در ایــن شــرایط آرامــش و دلگرمــی داشــته باشــید.
ــران زن  ــخت رهب ــران س ــن بح ــرد در ای ــر می ک ــی فک ــه کس چ

ــد؟ ــی نشــان دهن ــت و خوب ــای مثب ــن واکنــش ه چنی

»جاسیندا آردرن«   »آنگا مرکل« صدراعظم آلمان 
نخست وزیر نیوزلند
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مســابقات قهرمانــی فوتســال زنــان آســیا را کســب کــرد. در ایــن 
مســابقه فرشــته کریمــی نیــز زدن شــش گل بعــد از ســاچیهیا ) 
بازیکــن تایلنــد( بــه عنــوان ســومی در گلزنــان جــدول ایــن دوره 

از مســابقات رســید.  
ــای  ــن ه ــام بهتری ــاله ن ــر س ــت ه ــر فوتســال پلن   ســایت معتب
ــن  ــت ۲0۱9 ای ــد. در لیس ــی کن ــام م ــان را اع ــال جه فوتس
ســایت نــام دروازه بــان تیــم ملــی فوتســال بانــوان ایــران، فرزانــه 
ــه چشــم مــی خــورد. در بیــن داوران فوتســال پلنــت  توســلی ب

ــده مــی شــود. ــام گاره ناظمــی هــم دی ــز ن نی
ــای  ــی ه ــا و قهرمان ــت ه ــاهد موفقی ــم ش ــاز ه ــم ب  امیدواری

ــیم. ــوی باش ــم ق ــن تی ــتری از ای بیش

درخشش بانوان در فوتسال
بانوان ایرانی در فوتسال هم قابلیت های خود را به 

دنیا نشان دادند.

ایــن روزهــا خبرهــای خوشــحال کننده 
زیــادی از پیــروزی هــا و موفقیــت تیــم 

ملــی فوتســال بانــوان مــی شــنویم. 
 تیــم فوتســال بانــوان ایــران اولیــن بــار 
ــال  ــی فوتب ــابقات قهرمان ــرکت در مس ــرای ش ــال ۱3۸4 ب در س
زنــان غــرب آســیا تشــکیل شــد.      نخســتین بــازی خــود ســال 
ــه  ــد ک ــام دادن ــان انج ــی آذربایج ــم مل ــل تی ــت و مقاب را در رش
ــی  ــوان ایران ــا درخشــش بان ــد. ام ــه هشــت انجامی ــده ب ــرد هف ب
فوتســال از ســال ۲0۱۵ و در مســابقات قهرمانــی فوتســال زنــان 
آســیا آغــاز شــد. در ایــن مســابقات بــا برتــری در مقابــل ژاپــن بــه 
نخســتین جایــزه خــود دســت پیــدا کــرد. فرشــته کریمــی هــم 
ــوان  ــی فوتســال بان ــای قهرمان ــازی ه ــن بازیکــن ب ــزه بهتری جای

آســیا را دریافــت کــرد. 
  3 ســال بعــد در ســال ۲0۱۸ در مســابقات فوتســال بانــوان آســیا 
بــرای بــار دیگــر ژاپــن را شکســت داد و بــه دومیــن قهرمانــی خود 

دســت پیــدا کــرد. در ایــن تورنمنت آســیایی ســارا شــیربیگی 
بــا زدن 9 گل و پــاس گل بیشــتر، هــت تریــک بیشــتر از فاطمــه 

ــان  ــن ( رقیب ــن ژاپ ــیمیرو ) بازیک ــا آش ــدادی  و آن اعت
ایــن عنــوان توانســت تندیــس خانــم گل 
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از روزی که اروپاییها، صنایع جدید را به وجود آوردند -در اوایل قرن نوزدهم که سرمایه داران غربی اکرخانه های بزرگ را اختراع کرده 
بودند- و احتیاج به نیروی اکر ارزان و بیتوّقع و کم دردسر داشتند، زمزمه »آزادی زن« را بلند کردند، به عنوان یک اکرگزار ارزان از 

او استفاده کنند، جیبهای خودشان را پرکنند و زن را از کرامت و منزلت خود بیندازند./ بیانات رهبرانقالب 1371/9/25


