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     سردبیر : 
      فاطمه احمدی شاد

آفریــد         جــان  کــه  خدایــی  نــام  بــه 
آفریــد   زبــان  انــدر  گفتــن  ســخن 

سالم بر خوانندگان دغدغه مند  نشریه آیه !
ــا  ــه   ب ــورت فصلنام ــه ص ــریه، ب ــماره نش ــومین ش س

ــد . ــر ش ــان منتش ــات زن ــت موضوع محوری
مــا  در گــروه تحریریــه آیــه تــالش می کنیــم تــا بــا نگاهــی 

نــو بــه مســائل روز زنــان بپردازیــم. 
و ارزش آنــان را همان طــور کــه در کامل تریــن آییــن، دیــن 

اســالم، گفته شده اســت برشــماریم. در اســالم بــه ایــن موضــوع  کــه 
ــد و  ــگاه انســانی برابرن زن و مــرد از یــک گوهــر هســتند و از نظــر جای

ــر آن  ــود. عالوه ب ــد می ش ــت، تاکی ــار نیس ــری و افتخ ــث برت ــیت باع جنس
ــران هــم  از هــزاران ســال پیــش از میــالد مســیح ، برخــالف  در فرهنــگ ای

دیگــر ملت هــا، زنــان از جایــگاه ویــژه و پراهمیتــی به خصــوص در نقــش مــادری 
ــان و  ــری زن ــاد براب ــم اعتق ــتیان ه ــتای زرتش ــاب اوس ــد.  در کت ــوردار بوده ان برخ

ــود. ــر می ش ــردان ذک م
 رهبــر معظــم انقــالب هــم در ایــن زمینــه فرموده انــد :»زن و مــرد همــواره در ارزش هــای 

اســالمی و انســانی و وظایــف عمومــی یــک انســان، در جامعــه اســالمی همســو و همســطح 
بوده انــد و تنهــا در وظایــف اختصاصــی، آن هــم براســاس خصوصیــات آفرینــش آنهــا اختالفاتــی 

وجــود دارد.«ایشــان بــا اشــاره بــه عمومیــت حدیــث »َمــن اَصَبــَح ال یَهَتــمُّ بُِامــوِر الُمســلمیَن َفلَیــَس 
بُِمســلٍِم« و عــدم اختصــاص آن بــه جنــس مذکــر، اهتمــام بــه امــور مســلمانان و  جامعــه اســالمی و 

مســائل جهانــی را وظیفــه انســانی همــه افــراد اعــم از زن و مــرد می داننــد. 
حضــور زنــان را در تمــام عرصه هــای اجتماعــی و حتــی جهــاد بــدون اشــکال اســت، امــا بایــد توجــه کــرد 

حضــور زنــان در کنــار مــردان بــه ایــن معنــی نیســت کــه آن هــا همــان فعالیت هــای مردانــه را انجــام دهنــد، 
ــور  ــه حض ــت، در جامع ــب تر اس ــان مناس ــرای آن ــه ب ــئولیت هایی ک ــا و مس ــه توانایی ه ــه ب ــا توج ــد ب ــه بای بلک

داشــته باشــند . مســئولیت اجتماعــی بــرای زنــان و مــردان بعــد از مســئولیت های شــخصی کــه در خانــواده دارنــد؛ 
اهمیــت پیــدا می کنــد. اگــر گفتــه می شــود زنــان مســئولیت های خانوادگــی بیشــتری دارنــد بــه ایــن معنــا نیســت کــه 

مســئولیت اجتماعــی از دوش آن هــا برداشــته شده اســت. بلکــه بایــد  بــا وجــود حفــظ ایــن مســئولیت هــر مقــدار توانایــی 
ــری،  ــای دخت ــار نقش ه ــد در کن ــی بای ــران ایران ــان و دخت ــد. زن ــم بپردازن ــی و سیاســی ه ــه مســئولیت های اجتماع ــد، ب دارن

ــرفت  ــرای پیش ــد و ب ــدا کنن ــور پی ــم حض ــه ه ــاز  در جامع ــر و آینده س ــروی موث ــی از نی ــوان نیم ــان به عن ــادری و همسری ش م
ــد. ــالش کنن ــش ت ــش از پی ــی بی ــن بین الملل ــا  و در میادی ــام عرصه ه کشــور در تم

مــا امیدواریــم بــا یــاری خداونــد متعــال و همراهــی مخاطبیــن گرانقدرمــان و بــا بیــان موضوعــات، مشــکالت و چاره اندیشــی دربــاره آن هــا 
و ارائــه الگوهــای شایســته ایرانــی و اســالمی، بتوانیــم ایــن راه را بــرای زنــان ســرزمین پرمهرمــان همــوار کنیــم.

امره سوم/پائیز1400
رشیه آیه /سال اول/ش

ن

امره سوم/پائیز1400
رشیه آیه /سال اول/ش

ن



6

امره سوم/پائیز1400
رشیه آیه /سال اول/ش

ن

امره سوم/پائیز1400
رشیه آیه /سال اول/ش

ن

8                    7

امره سوم/پائیز1400
رشیه آیه /سال اول/ش

ن

امره سوم/پائیز1400
رشیه آیه /سال اول/ش

ن

» دانشگاه و دانشجو می تواند هم منشا درد و فساد و هم اصالح کشور باشد«
طبــق فرمایــش امــام، آنچــه موجــب رشــد و تعالــی و یــا انــزوال و نابــودی کشــورها 

می گــردد، مبانــی فکــری دانشــجویان و مســیری اســت کــه بــر مبنــای آن جامعــه 
ــد. ــری می کن ــت و رهب را هدای

17 تیرمــاه 1۳78 نمونــه ی ناموفــق از یــک کنش اجتماعی توســط دانشــجویان 
بــه تحریــک عوامــل بیرونــی بــود کــه در جهــت تحقــق یــک اعتراض سیاســی 
نــه تنهــا آورده ای در جهــت اصــالح و رشــد جامعــه نداشــت، بلکــه فضــای 

روانــی کشــور را بــرای اجابــت یــک خواســته جناحــی آشــفته ســاخت.
البتــه نمی توانیــم از نمونه هــای موفقــی همچــون 1۳ آبــان و 1۶ آذر 
کــه زمینــه تحــوالت تاریخــی در کشــور را توســط دانشــگاه و دانشــجویان 
فراهــم کــرد، چشــم پوشــی کنیــم. نمونــه هایــی کــه بــا گذشــت چنــد 

دهــه همچنــان ســخن پیرامــون آنهــا بســیار اســت. 
شهید بهشتی رحمته اهلل می فرمایند:

ــا  ــت قض ــاز ام ــد نم ــواب بمان ــر خ ــت، اگ ــه اس ــوذن جامع ــجو م »دانش
می شــود«

ــه  ــی و چگون ــه دیدگاه ــا چ ــجویی ب ــه دانش ــه چ ــت ک ــوال اینجاس س
می توانــد مــوذن جامعــه باشــد؟

در اســالم مــوذن مقــام واالیــی دارد، چــرا کــه هــر شــبانه روز مــردم را بــه 
واجــب الهــی دعــوت و مانــع غفلــت از عبــادت خداونــد می شــود.

ــرب الهــی نیســت،  ــه ق ــرای رســیدن ب ــی ب ــی عامل ــه تنهای دعــوت کــردن ب
بلکــه دعــوت بــه یــک اصــل اســت کــه می توانــد جایــگاه افــراد را تعییــن کنــد؛ 

همچنیــن چگونگــی دعــوت و فراخوانــدن نیزمــی توانــد در مســیر تحقــق مفیــد 
باشــد.

تشــبیه دانشــجویان توســط شــهید بهشــتی بــه مــوذن نــه تنهــا نقــش و وظایــف مهــم 
اثرگــذاری آنهــا در آگاهــی بخشــی جامعــه را نشــان می دهــد، بلکــه در ادامــه تاکیــد دارد 

ــه و  ــرود جامع ــرای دانشــجویان اســت ب ــی ب ــان بی بصیرت ــه هم ــت ک ــر در خــواب غفل ــه اگ ک
ــردم دچــار ســردرگمی و گــم کــردن راه می شــوند. م

در واقــع اگــر دانشــجو قصــد دارد، موجــب هوشــیاری امــت گــردد، بایــد پاســخی بــرای ۳ مولفه 
ــدن )صــدا  ــه فراخوان ــی )اذان( و چگون ــا چــه بیان ــز )واجــب الهــی( ، ب ــه چــه چی ›دعــوت ب

کــردن بــر ســر ماذنــه هــا(‹ داشــته باشــد.
اما آنچه در این جمله حائز اهمیت است، رابطه دانشجو و امت است  

در ایــن جملــه هیــچ تمایــزی میــان دانشــجویان دختــر و پســر قائــل نشــده و هــر دو 
را آگاهــی دهنــده بــه مــردم معرفــی کــرده اســت، امــا بــا بررســی جایــگاه بلندمرتبــه 

ــه گرچــه دانشــجوی  ــم ک ــن اســالمی در می یابی ــری تمــدن نوی ــان در شــکل گی زن
پســر می توانــد فقــط مــوذن باشــد، امــا آن کــس کــه امــت را تربیــت و زمینه هــای 

الزم بــرای پذیــرش دعــوت و آگاهــی را فراهــم می ســازد دختــران و زنــان جامعــه 
هســتند؛ بنابرایــن ایــن جملــه نــه تنهــا نقــش آفرینــی اجتماعــی زنــان جامعــه را 

توصیــف می کنــد، بلکــه هویــت آنهــا در شــکل گیــری خانــواده و پدیــد آوردن 
ــه نمایــش می گــذارد. عرصــه  امــت ســازی را ب

ــوی دانشــگاه  ــه ک ــه آن اشــاره شــد همــان حادث ــدا ب ــه در ابت داســتانی ک
ــی از  ــر گروه ــر و رهب ــر موث ــوان عنص ــه عن ــفیعی ب ــرح ش ــش ف و نق

ــتی  ــهید بهش ــر ش ــخن و نظ ــر س ــی ب ــه تصدیق ــت ک ــگران اس اغتشاش
ــک زن  ــرش ی ــوع نگ ــرات و ن ــه تفک ــد ک ــان می ده ــت.تاریخ نش اس

نــه تنهــا خانــواده بــه عنــوان بنیــان اجتمــاع را تحــت الشــعاع قــرار 
ــد. ــش بکش ــه چال ــر را ب ــع بزرگت ــد جوام ــه می توان ــد، بلک می ده
ــد  ــگاهی و رش ــی و دانش ــع علم ــان در جوام ــور زن ــن حض بنابرای

ــرایط اصــالح  ــد ش ــا می توان ــی در آنه ــرات اســالمی و انقالب تفک
کشــور و امــت را محقــق ســازد و گامــی بلنــد در جهــت حضــور 

اجتماعــی آنــان باشــد. 
دوران  هــای  چالــش  بــه  پرداختــن  بــا  داریــم  قصــد 

دانشــجویی دختــران، الگویــی مناســب بــرای چهــار ســال 
ــم. ــخص کنی ــور مش ــا و کش ــاز آنه ــت س سرنوش

17 تیر 1۳78/ساعت ۲1
»منوچهر و اکبر محمدی پله های خوابگاه را با سرعت باال می آیند.

با وجود آنکه دانشجو نیستند، اما تنها راه شکل گیری اعتراضات را به میدان آوردن دانشجوها می دانند.
به کمک تعدادی از دانشجویان جلسه محدودی شکل گرفته و فراخوان تجمع ظرف چند دقیقه خوابگاه را در برمی گیرد.

محوطه مقابل خوابگاه رفته  رفته شلوغ و بانیان آن جلسه کوتاه اما پر حاشیه، هدایت دانشجویان را در دست می گیرند.
همزمان صدای یک زن که رهبری گروهی اعالمیه به دست را عهده دار بود در محیط می پیچد.

شعارها به یکباره رنگ می بازند و فضا به سمت رادیکال شدن می رود.
هیاهــو زیــاد می شــود و مــردم نظــاره می کننــد، غافــل از آنکــه ایــن شــروعی از یــک حادثــه تاریخــی در میانــه تیرمــاه 1۳78 اســت کــه 
نــه تنهــا کشــور را دچــار تالطــم می کنــد و موجــب برهــم زدن امنیــت روانــی جامعــه می شــود، بلکــه فضــای خشــونت و ضــرب و شــتم 

مــردم را توســط اغتشاشــگران فراهــم می ســازد.«
ــه دانشــگاه  ــرا ک ــه اســت، چ ــوالت جامع ــه تح ــدا هم ــه دانشــگاه مب ــم ک ــته درمی یابی ــه گذش ــد ده ــخ در چن ــات تاری ــورق صفح ــا ت ب
ــی را در  ــِت روشــنگرِی اجتماع ــد تربی ــا ایمــان فرآین ــم همــراه ب ــوزش عل ــا آم ــد عمــل می کنــد و ب ــه انســان ســازی بای همچــون کارخان

ــد. ــم می زن ــان رق جوان
جامعــه بــرای ایجــاد کنــش و تحــوالت مختلــف نیــاز بــه طبقــه ای از اقشــار گوناگــون داردکــه در جامعــه شناســی از چنیــن دســته ای کــه 
فعالیــت هدایتگــری و کنشــگری را در جامعــه انجــام دهــد  بــا عنــوان طبقــه متوســط نــام می برنــد. ایــن طبقــه کــه در گذشــته حضــور 

بســیار کــم رنــگ و متفرقــی داشــتند، بــا تغییــر نظــام سیاســی، مســند خــود را در نظــام اجتماعــی یافتنــد.
اگرچــه طبقــه متوســط شــامل قشــرهای گوناگــون می شــود، امــا از بیــن آنهــا دانشــجویان و تحصیــل کننــدگان آکادمــی بیشــترین ســهم 

را در همســو کــردن و هماهنگــی بیــن بخش هــای مختلــف دارنــد، چــرا کــه معتقدنــد اگــر موثــر نباشــند متاثــر می شــود.
در حوادثــی ماننــد 1۳آبــان و 1۶آذر نقــش بــه ســزای دانشــجویان در شــروع تظاهــرات و شــکل گیری مطالبــات بــه وضــوح دیــده می شــود، 

البتــه ایــن تنهــا گوشــه ای از فعالیت هایــی اســت کــه عمــوم جامعــه وجــود آن را بــه وضــوح لمــس کردنــد.
امام خمینی رحمه اهلل درباره اثرگذاری دانشجویان می فرمایند:

   زن زن
           بر قامت موذن   بر قامت موذن

نرگس عبداهلل
کارشناسی  مهندسی برق
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خــود  پذیــرش  و  هویــت  در  سرگشــتگی  دچــار  فــرد  کــه  می دهــد  روی  زمانــی  هویتــی،  بحران هــای 
خــود  تغییــر  بــه  دســت  کــه  این جاســت  و  بپذیــرد  را  خــودش  نمی توانــد  فــرد  یعنــی  می شــود، 
می گیــرد. خــود  بــه  منفــی  جنبــه   تغییــر  ایــن  مواقــع  بیشــتر  در  کــه  می زنــد  مختلــف  ابعــاد  در 
 یکــی از ایــن تغییــرات، جراحی هــای زیباییســت کــه زمانــی تصــور می شــد بیشــتر در میــان قشــر جــوان و به خصــوص 
ــا قرصــی را در  دختــران رواج دارد در حالی کــه آمارهــا نشــان دهنده آن اســت کــه جراحی هــای زیبایــی طرفــداران پروپ
میــان میانســاالن زن و مــرد بــه خــود اختصــاص داده و تمایــل بــه آن را نمی تــوان مختــص بــه قشــر خاصــی دانســت.

ســنی  و  اقتصــادی  محدودیــت جنســیتی،  و  مــرز  زیبایــی  انجــام جراحی هــای  درحال حاضــر  مــا  کشــور  در   
ــتند.  ــی هس ــام جراحی هــای زیبای ــی انج ــف متقاض ــنین مختل ــادی و س ــرایط اقتص ــردان در ش ــان و م ــدارد و زن ن
 انجــام عمل هــای غیرضــروری زیبایــی، کاهــش وزن در خانم هــای بــاالی ۳5 ســال و عضله ســازی در آقایان باالی 40 ســال 
نشــان می دهــد کــه بحــران میانســالی در ایــن افــراد تــا حــدی عمیــق شــده کــه وســواس زیــاد نســبت بــه ظاهــر در آن هــا 
مشــهود اســت.  ایــن بحــران هویــت تــا جایــی پیش رفتــه کــه فــرد دیگــر خــود را ارزشــمند نمی بینــد مگــر آن کــه عمــل 
زیبایــی انجــام دهــد تــا مطلــوب جامعه شــود. این هــا همگی نشــان دهنده بحــران هویتــی عمیق موجــود در جامعه هســتند.

بایــد بــه دنبــال راه حلــي بــراي ایــن بحــران بــود، چــون ســلیقه جامعــه همــواره درحــال تغییــر اســت و ایــن گــروه مــدام 
بــه دنبــال انطبــاق خــود بــا ایــن ســلیقه و ذائقــه جدیــد هســتند. گرایــش روزافــزون مــردم کشــور بــه ســمت جراحی هــای 
ــالیانه به طــور متوســط  ــده می شــود. س ــه دی ــن جامع ــه در مت ــه در حاشــیه  بلک ــار ن ــن ب ــه ای ــری اســت ک ــی خب زیبای
حــدود ۳0 هــزار جراحــی زیبایــی رخ می دهــد و ایــن موضــوع ایــران را بــه پایتخــت انــواع جراحی هــای زیبایــی جهــان 
تبدیــل کــرده  اســت. به گونــه ای کــه از گوشــه و کنــار خبــر می رســد چندیــن تــن از ســلبریتی ها و مانکن هــای خارجــی 
ــه  ــری ب ــه شــکل و شــمایل تازه ت ــد رفته رفت ــب  تن ــن ت ــد! ای ــران آمده ان ــه ای ــی ب ــرای انجــام عمل هــای جراحــی زیبای ب
خــود گرفتــه تــا جایــی کــه تصاویــر گــوش شــیطانی، مثلثــی یــا االغــی و بینــی عقابــی به عنــوان جدیدتریــن مــد جراحــی 
ــه  ــی در جامع ــای زیبای ــار جراحی ه ــن آم ــرنخ باالرفت ــد. س ــی دست به دســت می چرخ ــبکه های اجتماع ــتیک در ش پالس
را بایــد در ابعــاد مختلفــی جســتجو کــرد. ســهم ایــران در بــازار جهانــی جراحــی زیبایــی ۳ برابــر بیشــتر از بــازار کتــاب 

اســت. هزینــه ســاالنه آرایــش در ایــران بیشــتر از تمــام درآمــد ســینمای بالیــوود و معــادل ســینمای ژاپــن اســت.
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ــه  ــه ای ک ــه در آســتین دارد به گون ــف جامع ــرای جــذب اقشــار مختل ــی ب ــران، همیشــه ترفندهــای مختلف ــی در ای جراحی هــای زیبای
دیگــر نمی تــوان آن را مختــص بــه قشــر متوســط و یــا بــاالی جامعــه دانســت؛ چــرا کــه جراحی هــای زیبایــی و تمایــل بــه آن، دیگــر 
فقیــر و غنــی نمی شناســد و حتــی افــراد دهــک کــم درآمــد جامعــه نیــز خواهــان انجــام آن هســتند کــه ایــن قضیــه نشــان از تــب 

داغــی می دهــد کــه در زیرپوســت جامعــه وجــود دارد.
ــراد  ــه اف ــازل، ک ــک پ ــی از ی ــی یکســان و قطعات ــک کپ ــه ی ــل شــده اند ب ــا تبدی ــروز م ــه ام ــراد در جامع ــه اف ــم ک در نتیجــه می بینی
ــرا  ــواس چیســت؟ چ ــه وس ــن هم ــل ای ــا دلی ــد، ام ــر می گذارن ــان تاثی ــکل ظاهری ش ــف برش ــای مختل ــکل ها و قالب ه ــودجو در ش س

ــه دنبــال ایــن همــه تغییــر، به خصــوص تغییــر ظاهــری خــود هســتند؟  ــراد ب اف
ــن  ــئله دام ــن مس ــه ای ــدام ب ــود م ــرد خ ــا عملک ــه ب ــانه هایی ک ــم، رس ــاره کنی ــانه ها اش ــگ رس ــش پررن ــه نق ــد ب ــان بای ــن می در ای
ــاد  ــا ابع ــه ت ــدن گرفت ــورت و  ب ــد از ص ــان ها باش ــری انس ــاد ظاه ــر ابع ــان ب ــز و تاکیدش ــف تمرک ــانه های مختل ــی رس ــد. وقت می زنن
ــت  ــه خصل ــی ک ــد و از آن جای ــدا می کنن ــتری پی ــان بیش ــم داوطلب ــی ه ــای زیبای ــدی و... جراحی ه ــری، قدبلن ــد الغ ــری مانن دیگ
کمال گرایــی در انســان ها وجــود دارد،  ایــن گــروه بعــد از یــک نــوع جراحــی خــاص، بــه فکــر ایــده آل کــردن بقیــه اعضــای بــدن خــود 

ــد. ــه راه می افت ــه ب ــی در جامع ــای زیبای ــی از جراحی ه ــد و موج می افتن
ــی  ــای زیبای ــه انجــام جراحی ه ــل ب ــه می ــز هســتند، موجــب شــدند ک ــواده نی ــان خان ــه بنی ــان ک ــرار دادن زن ــدف ق ــا ه ــانه ها ب رس
ــه  ــرد ک ــه پی ب ــن نکت ــه ای ــوان ب ــن  می ت ــد. بنابرای ــدا کن ــش پی ــان افزای ــان زن ــا در می ــام آن ه ــه انج ــدام ب ــرش و اق ــپس پذی و س
ــای  ــا عمل ه ــه ب ــده ک ــن عقی ــل ای ــان و تحمی ــر روی زن ــی ب ــانه های داخل ــی از رس ــی و برخ ــانه های خارج ــرمایه گذاری رس س
جراحــی می تــوان زیبــا شــد، بیــراه نبــوده و آن هــا توانســتند عقیــده » زن هســت و خوشــگلیش « را بــه هــر قیمتــی تحمیــل کننــد، 

ــر انســان اســت. ــی در ه ــرط زیبای ــن ش ــود اولی ــرش خ ــس و پذی ــه نف ــاد ب ــه اعتم ــد ک ــوش کرده ان ــا فرام ــان م ــه زن درحالی ک
پدیــدار شــدن ایــن حجــم از تمایــل و انجــام جراحی هــای زیبایــی در یــک کشــور می توانــد نشــان دهنده خودباختگــی فرهنگــی یــک 
جامعــه باشــد. خودباختگــی فرهنگــی عالوه بــر آثــار روحــی و روانــی، آثــار فرهنگــی و به نوعــی بدآمــوزی فرهنگــی را بــه دنبــال دارد و 
ســبب می شــود افــراد یــک جامعــه به ویــژه نوجوانــان کــه در مرحلــه خــاص ســنی بــه ســرمی برند، تحــت  تأثیــر آنــان قــرار گرفتــه و 
همیــن رفتــار را پیــش بگیرنــد کــه در نتیجــه ایــن امــر، خودباختگــی فرهنگــی در جامعــه رواج یافتــه و ســنن و آثــار گذشــته ی ملــی 

را مــورد تهدیــد قــرار می دهــد. 
ــن  ــود چنی ــب می ش ــه موج ــت ک ــریال هایی دانس ــش س ــه و پخ ــانه های بیگان ــر از رس ــوان متأث ــی را می ت ــن عکس العمل های چنی

ــی دور کننــد. ــا را از فرهنــگ ایران ــی را انجــام داده و م اقدامات
ــه ایــن ســمت و ســو می کشــاند.  ــه زیبایــی از عمده تریــن دالیلــی اســت کــه افــراد را ب  آنچــه مســلم اســت، جلوه گــری و گرایــش ب
این جــا پدیــده ای بــه نــام کم رنــگ بــودن فرهنگ ســازی، خــود را بیشــتر نمایــان می ســازد چــرا کــه آثــار ناگــوار چنیــن پدیده هایــی 

صدمــات جبــران ناپذیــری بــر بنیــان خانــواده و جامعــه وارد می ســازد.
ــه نفــس و  ــد نشــان دهنده بیمــاری گســترده ای در پیکــر جامعــه ایرانــی باشــد. بیمــاری کــه اعتمــاد ب وقــوع چنیــن عالئمــی می توان
بــاور بــه خــود را در میــان جوانــان ایرانــی کم رنــگ می کنــد؛ از ایــن رو اســت کــه بایــد بــه فکــر درمــان ایــن پیکــره بــود. امیــد اســت 
افــراد جامعــه همگــی بــه ســمتی پیــش برونــد کــه بتــوان خودبــاوری و اعتمــاد بــه نفــس را در ابعــاد مختلــف هویتــی آنــان مشــاهده 

کــرد و تنهــا در مــواردی خــاص، تمایــل بــه جراحی هــای زیبایــی گزینــه انتخابــی افــراد باشــد.

زیبــایــی بـــه شــــرط زیبــایــی بـــه شــــرط چــــــــاقــــوچــــــــاقــــو

            زینب طریری 
             کارشناسی میکروبیولوژی
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ــل  ــۀ چه ــه ده ــران ب ــان در ای ــال زن ــابقه فوتب س
خورشــیدی برمی گــردد. نخســتین تیــم فوتبــال زنان 
توســط باشــگاه تــاج تأســیس و کالس هــای تمرینــی 
ــداد  ــش تع ــا افزای ــد. ب ــته  ش ــوان گذاش ــرای بان ب
تیم هــا و اســتقبال دختــران از ایــن رشــته ورزشــی، 
فدراســیون فوتبــال ایــران تشــکیل اولیــن تیــم ملــی 
زنــان را در دســتور کار قــرار داد و تعــدادی از بانــوان 
ــه  ــه مربیگــری ب ــوزش در زمین ــرای آم مســتعد را ب

کالس  هــای آموزشــی فیفــا فرســتاد.
ــتخوش  ــان دس ــال زن ــالب 1۳57 فوتب ــس از انق پ
ــه  ــان زن موظــف ب ــد، بازیکن ــرات بســیاری ش تغیی
داشــتن حجــاب کامــل و تماشــاچیان مــرد از حضــور 

ــان منــع شــدند. در ورزشــگاه زن
بازی هــای قهرمانــی غــرب   در ســال ۲005 در 
آســیا، تیــم ملــی فوتبــال زنــان ایــران بــرای اولیــن  
بــار بعــد از انقــالب در مســابقات شــرکت کــرده و بــه 

مقــام دوم رســید.
در ســال ۲011 ، بــه دلیــل اســتفاده از حجــاب 
بازی هــای  دوم  دور  در  اجــازه حضــور  اســالمی، 
انتخابــی المپیــک ۲01۲ لنــدن از ســوی فیفــا صــادر 

نشــد.

فدراســیون  رایزنی هــای  از  پــس  مشــکل  ایــن 
فوتبــال بــا فیفــا درنهایــت رفــع شــد و اکنــون زنــان 
فوتبالیســت ایــران، امــکان حضــور در مســابقات  

دارنــد. را  بین المللــی 
ــه  ــای دیرین ــیا، روی ــای آس ــام ملت ه ــه ج ــود ب صع
ــران، کــه در چهــار دوره مســابقات  ــان ای فوتبــال زن
ــده،  ــول  ش ــم متح ــا تی ــت؛ ب ــق  نیاف ــی تحق مقدمات
ــته  ــاله شکس ــم 1۶ س ــن طلس ــدل ای ــوان و هم ج

  شــد.
راهیابــی تیــم ملــی فوتبــال بانــوان ایــران بــه جــام 
ــخ  ــار در تاری ــن  ب ــرای اولی ــه ب ــیا ک ــای آس ملت  ه
ورزش کشــور رخ داد،  قابــل توجــه و ســتایش اســت 
کــه بایــد ســرفصل جدیــدی از موفقیت هــای آینــده 

ایــن رشــته باشــد.
بــا توجــه بــه دو ســال و نیــم وقفــه ای کــه در 
تشــکیل تیــم ملــی افتــاده  بــود، انتظــار ایــن رخــداد 
ــد  تاریخــی نمی رفــت، امــا دختــران مــا نشــان دادن
ــش  ــد نمای ــی باش ــه کاف ــات و توج ــر امکان ــه اگ ک

ــت. ــد  داش ــی خواهن خوب
ــی  ــه تیــم مل ــی ب ــار ارزش و بهای ــرای نخســتین ب ب
ــه  ــود تاریخــی ب ــه صع ــد ک ــوان داده  ش ــال بان فوتب

ــود نتیجــه  ــن صع ــه ای ــان آورد ک ــه ارمغ ــوان آســیا را ب ــال بان ــای فوتب جــام ملت ه
برنامــه  ریــزی درســت، حمایــت مســؤالن فدراســیون، تــالش بازیکنــان و کادر فنــی 

می باشــد.
از جمله این حمایت ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1(اولین پرواز اختصاصی برای تیم 
۲(اجرای برنامه  ها و اردوهای داخلی وبرون مرزی 

۳(ایجــاد انگیــزه و برخــورداری از وضعیــت روحــی _ روانــی مناســب زیرنظــر 
روانشــناس

4(نبودتبعیض بین تیم فوتبال بانوان و مردان
5( استفاده از تجربیات مشاوران و مربیان مرد

افتخــار آفرینــی زنــان ورزشــکار ایرانــی در فوتبــال نشــان  داد بــا اعتمــاد و حمایــت 
از آن هــا می تــوان بــه دســتاوردهای شــگفت انگیزی رســید؛ ایــن حمایت هــای 
ســخت افزاری و نرم افــزاری از تیــم بانــوان موجــب شــد، تیــم آمادگــی الزم را بــرای 
ــی  ــت باالی ــا از ظرفی ــران م ــی به دســت  آورد. دخت ــن الملل شــرکت در مســابقات بی
ــجام و  ــاد، انس ــد اتح ــه نیازمن ــد ک ــی دارن ــی ناب ــتعدادهای تکنیک ــد و اس برخوردارن

مدیریــت صحیــح اســت.
بــا حمایت هــای ویــژه فدراســیون فوتبــال بــرای اولیــن  بــار در طــول تاریــخ در بیــن 

1۲ تیــم برتــر آســیا قــرار گرفتیــم.
ــروزه  ــی ام ــتند، ول ــه  داش ــوان توج ــه ورزش بان ــا  ب ــط خانم ه ــته فق ــاید در گذش ش
نــگاه همــه مــردم چــه زن و چــه مــرد بــه ورزش بانــوان اســت. ایــن موفقیــت باعــث 

شــد بــه ورزش زنــان اعتمــاد بــه نفــس داده  شــود.
بــا توجــه بــه ایــن امــر ســایر فدراســیون ها بایــد از فدراســیون فوتبــال الگــو بــرداری 
کــرده و از ورزش زنــان حمایــت کننــد. اگــر بســتر الزم بــرای دختــران ایــن ســرزمین 
فراهــم شــود، می توانیــم شــاهد افتخارآفرینــی دختــران ورزشــکار کشــورمان باشــیم.

 

سیده صبا هاشمی 
کارشناسی مهندسی محیط زیست

  خواستیمخواستیم
وو

توانستیمتوانستیم
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1.لطفا خودتان را معرفی بفرمایید: 
هجــده  از  هســتم.  چهارســوقی امین  تینــا 
ســالگی تدریــس زبــان انگلیســی را آغــاز 
ــه مقطــع کارشناسی ارشــد  ــا ورود ب کــردم و ب
گرایــش  بــا  زبان شناســی  رشــته  در 
تدریــس  کنــار  در  زبان شناســی اجتماعی، 
دانشــگاهی بــه مترجمــی زبان انگلیســی در 
ــن در  ــم. همچنی ــی پرداخت ــع کارشناس مقط
مقطــع دکتــری زبان شناســی بــا گرایــش 
فارغ التحصیــل  انتقــادی،  تحلیــل گفتمــان 
رتوریــک   « عنــوان  تحــت  کتابــی  شــدم. 
سیاســی در ایــران، ســازوکارهای اقنــاع در 
گفتمــان مجلــس شــورای اســالمی« را تالیــف 
کــردم. ایــن کتــاب جــزء تنهــا دو کتــاب حوزه 

ــت. ــک اس رتوری
2. جایــگاه زنــان در جامعــه فعلــی 
جنســیت زدگی  بــا  را  آن  نســبت  و 
ــی  ــور ارزیاب ــانه ای چط ــای رس در فض

؟ می کنیــد
مــا بــا جامعــه ای مواجــه هســتیم کــه نفــرات 
پدرســاالری  و  مردســاالری  متــن  در  یــا 
غــرق شــده اند و یــا در فمنیســم رادیــکال 
ایــن نگــرش نیــاز بــه یــک  فرورفته انــد. 
ــاالر  ــدر مردس ــه آن ق ــه ن ــرا ک واکاوی دارد، چ

و نــه آن قــدر فمنیســم هســتیم، امــا چــون بــا 
ــورد  ــه برخ ــون جامع ــای گوناگ ــه عرصه ه هم
نزدیکــی نداریــم و فقــط نقــاط برجســته آن را 
می بینیــم، از دیــدگاه منصفانــه فاصلــه داریــم.

ــه  ــی کلم ــای واقع ــه معن ــی ب ــه فعل در جامع
دســتگاه های  و  جامعــه  در  زن  جایــگاه 
باالدســتی حاکمیــت خالــی اســت. البتــه ایــن 
ــفاف تر  ــد ش ــه بای ــی اســت ک ــزاره کل ــک گ ی
کــه  بگوییم.هنگامــی  ســخن  آن  دربــاره 
ــت  ــگاه زن در دســتگاه حاکمی ــم جای می گویی
ــود  ــود خ ــه وج ــم ب ــی ه ــت، یعن ــی اس خال
ــه و فهــم  ــگاه زنان ــه ن زن در دســتگاه و هــم ب

مســائل آن اشــاره می کنیــم.
ممکــن اســت در یــک ســازوکار حکومتــی 
عنصــر وجــودی و فیزیکــی زن وجــود نداشــته 
ــه از حاکمیــت آن قــدر  باشــد، امــا فهــم مردان
ــان را  ــای زن ــائل و دغدغه  ه ــه مس ــت ک باالس
خیلــی خــوب درک می کننــد و بــرای آن 
ــه  ــه ن ــم ک ــاهد آنی ــی ش ــد؛ گاه ــل دارن راه ح
ــی  ــش خال ــی زن جایگاه ــر فیزیک ــا عنص تنه
اســت، بلکــه بــه طبــع آن فهــم زنانــه از 
موضوعــات هــم وجــود نــدارد، کــه ایــن همــان 
مشــکل بزرگــی اســت کــه در کالن بــا آن 

ــتیم. ــه هس مواج

ــه  ــه بدن ــان را ب ــه، زن ــات در جامع ــتر اوق بیش
می شــود  گفتــه  و  می رســانیم  کارمنــدان 
کــه تعــداد کثیــری زنــان شــاغل داریــم، 
درصورتــی کــه تعــداد قابــل توجهــی از آن هــا 
پزشــکی،  همچــون؛  خدماتــی  مشــاغل  در 
یــا  و  آموزش وپــرورش  نظــام  پرســتاری، 
ــتند و در  ــت هس ــغول خدم ــی مش ــام عال نظ
قســمت های سیاســت گذاری تعــداد کمــی 
ــک  ــتره کوچ ــن گس ــد. همی ــت می کنن فعالی
ــم  ــک فه ــه ی ــت گذاری منجرب ــر سیاس در ام
ــلیقه ای  ــک س ــا ت ــان و ی ــائل زن ــط از مس غل
شــدن آن می شــود، کــه نمی توانــد همــه 
ســرخوردگی  از  و  داده  پوشــش  را  مســائل 
اولیــه جلوگیــری کنــد. بنابرایــن حضــور زنــان 
می توانــد  سیاســت گذاری  عرصه هــای  در 
بخشــی از مشــکالت آنــان در جامعــه و شــرایط 

ــد. ــل کن ــی را ح فعل
نکتــه بعــدی ایــن اســت کــه بایــد دیــد نســبت 
ــه  ــت در جامع ــای حاکمی ــا گفتمان ه ــان ب زن
بــه چــه شــکلی اســت؟ یکــی از گفتمان هــای 
اصلــی زنــان تقابــل گفتمــان حجــاب و عفــاف 

اســت.
ــی  ــی ضمن ــئله، توضیح ــروع مس ــل از ش قب
پیرامــون نظــرات دربــاره انقــالب اســالمی 

مصاحبه اختصاصی با سرکار خانم تینا  چهارسوقی امین
فاطمه احمدی شاد 

کارشناسی مهندسی صنایع

زنان بر پرده نقره ای
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هنگامــی کــه گفتمــان حجــاب را دامــن می زنیــم در واقــع نــوک پیــکان را بــه ســمت زنــان 
ــن  ــم. ای ــخص می کنی ــه مش ــن جامع ــه نرفت ــرای بیراه ــی را ب ــط چارچوب های ــه و فق گرفت
چارچوب هــا می توانــد از لحــاظ پوشــش، رفتــار و... باشــد. در واقــع بــا ایــن گفتمــان زنــان را 
در جایگاهــی قــرار می دهیــم کــه بایــد نســبت بــه راه هــای جلوگیــری از انحــراف، مســئولیتش 
را بپذیرنــد، امــا اگــر بتوانیــم گفتمــان عفــاف را گســترش دهیــم و بدانیــم عفیــف بــودن لزومــا 
بــه زن یــا مــرد بــودن نیســت و یــک ویژگــی انســانی اســت، بســیاری از مشــکالت رفــع می شــود.
وقتــی بــه ایــن گفتمــان دامــن مي زنیــم و بحــث مي کنیــم چــه پیامــد هایــی دارد؛ در قــدم اول، 
فضــای امــن شــهری کــه میــزان تعرضــات جنســی و کالمــی اســت شــکل می گیــرد. ســپس میــزان 
ــه و بهره کشــی جنســی  ــع شــغل ها کاهــش یافت ــای کاری و توزی ــای جنســیتی در فضاه تبعیض ه

ــه حداقــل خــود می رســد. ب
ــود،  ــش داده می ش ــز نمای ــانه نی ــود دارد و در رس ــه وج ــه در جامع ــی ک ــی تحوالت ــع تمام ــه طب ب
ــه در آن  ــرد ک ــام می گی ــه ای اله ــز را از جامع ــه چی ــه هم ــت ک ــن اس ــانه ای ــف رس ــن ضع بزرگ تری

بدهیــم؛ یــک نظــر آن اســت کــه بــا رویــداد انقــالب، توســعه و پیشــرفت های انســانی و بشــری توســط حاکمیــت 
دینــی به طورکامــل مختــل و بــه قهقــرا رفته اســت، نظــر دیگــر آن اســت کــه جمهــوری اســالمی آمــد تــا بتوانــد 
ــودی  ــی و بهب ــی، ترق ــت دین ــگاه حاکمی ــا ن ــه ی جنســیت، ب ــا مقول ــی ب ــای انســانی حت ــگاه و نیازه ــه جای ب

ــت. ــع نیس ــح و جام ــل صحی ــدام به طورکام ــوده و هیچ ک ــل ب ــم در تقاب ــدگاه باه ــن دو دی ــد. ای ببخش
ــاب  ــده حج ــث ش ــه باع ــم، ک ــر می گیری ــاف را درنظ ــاب و عف ــان حج ــل دو گفتم ــال؛ تقاب ــوان مث به عن
ــل  ــر را درســت ری ــن ام ــدا ای ــر از ابت ــل شــود؛ اگ ــی تبدی ــک هنجــار اجتماع ــه ی ــری ارزشــی ب از ام
ــا رواج  ــی م ــت دین ــتی توســط حاکمی ــه درس ــدار ب ــر ارزشــی و اخــالق م ــم و ام ــذاری می کردی گ
پیــدا می کــرد، نبایــد امــروز حجــاب بــه یــک هنجــار قابــل انتخــاب تبدیــل می شــد کــه مــا روی 

ــم. ــور بدهی ــش مان ــاری بودن ــاری و اختی اجب

ــت  ــگ اس ــاف کم رن ــان عف گفتم
ــور آســیب  ــانه چط ــه رس ــن روش ب ــی دارد. ای ــدم برم ــی حجــاب ق ــان حاکمیت و براســاس گفتم

می زنــد؟
ــد. یعنــی صداوســیما  ــل می کن ــه متعــارض تبدی ــزار دوگان ــک اب ــه ی ــن روش رســانه را ب ای
ــه محــض  ــا شــمایلی خــاص نشــان می دهــد کــه ب شــخصیتی متفــاوت از هنرمنــدان ب
ــا صداوســیما فــرق  حضــور هنرمنــد در شــبکه نمایش خانگــی کــه نــوع نظــارت آن ب
دارد، هنرمنــد در پوشــش و قالــب دیگــری ظاهــر می شــود و در فضای مجــازی و 
شــبکه های  اجتماعــی نیــز ظاهــری متفاوت تــر از همیشــه از خــود بــه نمایــش 

می گــذارد.

این تعارض سیاست ها در مخاطب چه چیزی را ترویج می دهد ؟ 
ــود  ــع خ ــظ مناف ــرای حف ــد ب ــازه می ده ــرد اج ــه ف ــه ب ــت ک ــن سیاس ای
ــر ایجــاد کنــد و هرجــا منافعــش  ــف تغیی ــد بیــن بســترهای مختل می توان
ارزش باالتــری داشــته باشــد خــود را تغییــر بدهــد، در درجــه اول نبــود 
ــه طبــع،  ــرای هنرمنــدان در ایــن فضــای ســه گانه القــا و ب صداقــت را ب

ــم. ــی می کنی ــک چندگانگ ــار ی ــب را دچ مخاط
ــی  ــای اخالق ــل گذاری ه ــه در ری ــش، بلک ــا در پوش ــه نه تنه ــن نکت ای
ــته  ــرد داش ــد کارب ــز می توان ــه نی ــان در جامع ــش زن ــان دادن نق و نش
از زنــان در اکثــر فیلم هــای  باشــد. به عنــوان مثــال شــمایی کــه 
ــون،  ــی همچ ــود، در نقش های ــه می ش ــیما ارائ ــا صداوس ــبکه خانگی ی ش
ــد  ــخت کوش می باش ــد س ــک کارمن ــا ی ــی و ی ــکی، معلم ــتاری، پزش پرس
بــه نســبت کمتــری زنــان را در ســاختارهای کالن مدیریتــی، اجتماعــی و 
ــن  ــر چنی ــد. اگ ــش می ده ــت گذاری نمای ــر در سیاس ــای موث ــا مکان ه ی
ــا  ــاه، مســتند و ی ــم کوت ــب فیل ــزی در صداوســیما پخــش شــود در قال چی

ــب را دارد. ــد مخاط ــن درص ــه  کمتری ــود ک ــه می ش ــزارش ارائ ــک گ ی
از  در ســاعت اوج مخاطــب ســریال هایی پخــش می شــود کــه عــاری 
ــی  ــه زن ایران ــالم ب ــگاه اس ــاع و ن ــواده، اجتم ــه زن در خان ــی ب ــر کمک ه
اســت و هیــچ ارزش افــزوده ای در اثــر تماشــای فیلــم بــه زن و مــرد 
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از  اضافــه نمی شــود؛ کــه نشــان  خانــواده 
دارد.  رســانه ای  غلــط  سیاســت گذاری های 
حــال ســوال این جاســت کــه چــه کســی 
و چگونــه از ایــن خــأ اســتفاده می کنــد؟ 
دارد  ســعی  نمایش خانگــی  شــبکه های 
بــه عنــوان بســتر جایگزیــن عمــل کنــد. 
صداوســیما  در  کــه  هنرپیشــه هایی  اکثــر 
و  فیزیکــی  محدودیت هــای  یک ســری  بــا 
ــه   ــض این ک ــوند به مح ــر می ش ــی ظاه حجاب
پــای  آن هــا بــه VODمی رســد، به قــدری 
آزاد و رهــا هســتند کــه از انســان آرایــش 
می کنــد.  تعجــب  آن هــا  لبــاس  مــدل  و 
خیلــی از افــراد هــم کــه از پشــت صحنه 

ــن  ــه ای ــد ک ــوند، می فهمن ــردار می ش خب
هنرپیشــه خــاص، در تمــام ســریال 

ــی  ــه خصوص ــزون ب ــک م ــی ی حام
ــم  ــریال، ه ــن س ــه در حی ــوده ک ب
ــه  ــزون پرداخت ــات آن م ــه تبلیغ ب
و هــم لبــاس مــورد عالقــه  خــود 
ــد.  ــب بپوش ــش مناس ــا آرای را ب
آیــا ایــن بــه  ذات خــود بــد اســت 
ایجــاد مشــکل مــی کنــد؟  و 
ذاتــی  به طــور  بگوییــم  شــاید 

ــه  ــته ک ــرد خواس ــت و ف ــد نیس ب
حامــی مــزون شــود و بــا پــول 

کنــد،  درســت  را  محصولــی  آن 
کــه  می شــود  بــد  آنجایــی  از  امــا 

تعــارض بــا رســانه ملــی در رفتــارش 
یکــی  مخاطــب  چــون  و  می آیــد  پدیــد 
آنــی کــه  را می پذیــرد  ایــن دو ظاهــر  از 
ســاده تر و راحت تــر باشــد را زودتــر قبــول 
می کنــد کــه بیش تــر، فیلم هــای نمایــش 
ــتند. ــر هس ــار نزدیک ت ــن معی ــه ای ــی ب خانگ
داده  نمایــش  درVODچــه چیــزی  حــاال 
می شــود؟ در آن زن به عنــوان یــک عنصــر 
ــی  ــود، یعن ــی می ش ــی معرف ــی و تزیین زینت
ــه  ــک ســوژه جنســی ک ــه چشــم ی ــان را ب زن
دارای ضعــف در مدیریــت خانــواده و روابــط بــا 
جامعــه اســت، ترســیم می کنــد، زنــی کــه یــا 
ــود  ــواده می ش ــک خان ــه فروپاشــی ی ــر ب منج
ــای  ــوان زن دوم ایف ــت به عن ــر اس ــا حاض و ی
ــوع تجســم  ــن ن ــد، حــال نتیجــه ای نقــش کن
زن چیســت؟نتیجه آن اســت کــه زن به عنــوان 
ــی شــناخته  ــک کاالی مصرف ــژه جنســی، ی آب
شــده و در کنــار آن بــه خــود، جامعــه مصــرف 
ــور؟  ــد؛ چط ــن می زن ــم دام ــرمایه داری ه و س
و  صداوســیما  تبلیغــات  مقایســه  بــا 
و  شــکل  اگرچــه  کــه  VODمی بینیــم 
می کنــد  فــرق  حجــاب  در  شــمایل ها 
ولــی محتــوا یکــی اســت. اکثــر تبلیغــات 
مصرف گرایــی  افزایــش  بــه  تمایــل 
می زنــد. دامــن  جامعــه  در  را  آن  و  دارد 

در هــردو آن هــا زن به عنــوان یــک عنصــر 

مشــترک اســت کــه بــه یــک ابــزار و موجــودی 
ــود  ــه تشــبیه می ش ــن جامع ــواده و مت در خان
کــه تنهــا بــه علــت حــس زیبایــی شناســی و یا 
حســن ســلیقه ای؛ تمایــل بــه مصــرف کاالهای 
خــاص دارد. ایــن کاالهــا می توانــد از خوردنــی، 
پوشــیدنی و حتــی کاالهــای پاکیزگــی منــزل 
چــرا؟  دارد؛  مصرفــی  شــکل  کــه  باشــد 
زیــرا زن بــه دلیــل حســن ســلیقه و نــوع 
محصــول  انتخــاب  در  حتمــا  انتخــاب، 
چیــزی می دانــد. بعضــی اوقــات بــه ایــن 
ــه  ــم اضاف ــلبریتی خــاص را ه ــک س ــه ی قضی
خــاص  ســلبریتی  می گوینــد  و  می کننــد 
می کنــد. انتخــاب  را  کاال  ایــن  هــم 
ــه  ــت ب ــن اس ــان ممک ــرش زن ــن نگ ای
ایجــاد نکنــد و  تنهایــی مشــکل 
ــاک  ــردم پ ــن م ــه زودی از ذه ب
شــود، امــا هنگامــی کــه جامعــه 
نشــانه ها  ایــن  تعــدد  بــا 
تاثیــرات  می شــود،  مواجــه 
ــرا  ــذارد؛ زی ــزایی می گ ــه س ب
و  ایزولــه  کننــده  مصــرف 
نمی باشــد  محصولــی  تــک 
و همــه طیــف محصولــی را 
برابــر  در  و  برمی گیــرد  در 
ایــن تعــدد دچــار تغییراتــی 

اجتناب ناپذیرمی شود.تغییرات 
تغییــرات  یکــی  دارد،  حالــت  دو 
تغییــرات  دیگــری  و  پــروژه ای 
ــرات  ــه ای، تغیی ــرات پروس ــه ای. تغیی پروس
ــال  ــان در ح ــرا زم ــت، زی ــی و الزم اس طبیع
ــه  ــان را ب ــد فرایندهایم ــا بای ــت و م ــذر اس گ
ــا نیازهــای آن  تناســب زمــان جلــو ببریــم و ب
ــاک  دوران تطبیــق دهیــم. تغییــر کجــا خطرن
اســت؟ هنگامــی کــه تغییــرات پــروژه ای 
می شــود، یعنــی بــا یــک هــدف خــاص و 
یــک قــدرت نــرم بــه قصــد نفــوذ بــه واســطه 
ــود.  ــق میش ــه تزری ــه جامع ــانه ها ب ــدد نش تع
تغییــرات  بســترهای  از  یکــی  هــا   VOD
و  ســریال  و  فیلــم  انــواع  بــا  پــروژه ای 
چنــد  هستند.شــما  جنســی  آبژه هــای 
زنــان  کــه  می شناســید  فیلــم  و  ســریال 
تکمیــل،  تغییــر،  رونــد  و  بودنــد  محــور 
بهبــود، موفقیــت و قهرمــان بــودن حتــی 
در قالــب بیوگرافــی بــه تصویــر کشــیده؟

ــزی  ــن چی ــم، چنی ــم! اگره ــچ نداری ــا هی واقع
داریــم محوریــت اصلــی بــاز هــم مردهــا 
هســتند به طــور مثــال؛ فیلمــی راجــع بــه یــک 
ــه همــه اصــول را  شــهید ســاخته می شــود ک
رعایــت کــرده و در رســانه ملــی به عنــوان 
ســریال، زیباســت، بــاز هــم می بینیــم ادبیــات 
روایــی از زاویــه مردانــه بــوده و شــخصیت 
همســر شــهید بــه عنــوان شــخصیت دوم 
ــرد. ــش می ب ــت را پی ــتان روای ــی داس و فرع
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ــرای  ــم  ب ــر می خواهی ــت اگ ــی الزم اس  گاه
حفــظ مقــام شــهید فیلمــی بســازیم، محوریت 
یــک عنصــر زن مثــل مــادر، همســر و خواهــر 
ــه  ــا روایتــی زنان ــم ب شــهید باشــد، یعنــی فیل
ــما  ــاال ش ــود. ح ــان ش ــواده بی ــرد خان از آن ف
ــی  ــریال های تاریخ ــه س ــه بقی ــد را ب ــن دی ای
کــه ســاخته می شــود تعمیــم دهیــد. از طــرف 
دیگــر محصــوالت ســمعی و بصــری داریــم کــه 
ــه دارد، امــا تصویــری کــه از آن  اســم های زنان
زن بــه نمایــش می گــذارد، یــا خیانتــکار و یــا 
مشــکل آفریــن  مي باشــد، به عنــوان مثــال 
ــر از  ــوا پ ــه و محت ــم زنان ــو، اس ــریال گیس س
ــم  ــا اس ــق های زرد و... ب ــت، دزدی، عش خیان
ــی  ــی فیلم های ــگار حت ــی رود. ان ــش م زن پی
ــاخته  ــه س ــوع زنان ــا موض ــد ب ــه می خواه ک
ــه  ــا ب ــلیقه کارگردان ه ــا س ــوری ب ــوند ج بش
ــه ســالخی می شــود  علــت نداشــتن فهــم زنان
ــه  ــرد و ن ــه می گی ــی فاصل ــل خیل ــه از اص ک
تنهــا کمکــی بــه دغدغه هــا و فهــم زنانــه 
ــرده و  ــی نک ــیب شناس ــه آس ــد، بلک نمی کنن
ــه نمی دهنــد و  درنهایــت راه حــل درســتی ارائ
ــردازد.  ــی معیــوب می پ ــک بازنمای ــه ی فقــط ب
یــک مســئله به وجــود می آیــد؛ مگــر در متــن 
جامعــه  روابــط مخــرب بــا حضــور زنــان و یــا 
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عشــقی  آســیب های  و  جنســی  فتنه هــای 
ــان نداریــم؟  زن

بلــه داریــم، امــا شــامل  اکثریــت جامعــه 
نمي شــود، مــا نــه تنهــا در نشــان دادن بخــش 
ــتیم،  ــف هس ــازنده، ضعی ــوب و س ــت، خ درس
آمده ایــم بــا انگشــت گذاشــتن روی آن مــوارد 
ــای  ــیع به ج ــطح وس ــا در س ــی آن ه و بازنمای
ارائــه راه حــل، بــه آن هــا دامــن می زنیــم. 
ــد؟  ــد باش ــه می توان ــا چ ــه این ه ــت هم عل

مقدمــه  در  کــه  جملــه ای  همــان  بــه 
گفتــم، یعنــی خالــی بــودن حضــور زنــان 
ســاختارهای  و  حکومتــی  جایگاه هــای  در 
ــان در  حکمرانــی برمی گــردد. نبــود حضــور زن
ــم  ــه فه ســاختارهای باالدســتی و عنصــری ک
زنانــه درســتی داشــته باشــد، ایــن حضــور زنانه 
ــای  ــه شــکلی اشــتباه در عرصه ه ــه ب در جامع
دیگــر خــود را نشــان می دهــد. حتــی در 
شــبکه های اجتماعــی هــم می بینیــم کــه 
ــی  ــد بررس ــتند و بای ــا زن هس ــر بالگره اکث
ــا و  ــم بالگره ــت ه ــا در واقعی ــه آی ــود ک ش

ــد؟ ــی دارن ــی خوب ــرها زندگ اینفلوئنس
ــون  ــوم، چ ــث ش ــن بح ــم وارد ای  نمی خواه
موضــوع بالگرهــا شــامل پرونــده جدایــی بــرای 
بحــث می  شــود، ولــی مســئله ایــن اســت 
ــه  ــی ب ــبکه های اجتماع ــدن ش ــه ش ــه زنان ک
ــان  ــه زن علــت کمبــود جایگاهــی اســت کــه ب

می دهیــم.
و  ســینما  در  کــه  زنــان  نگــرش   .3
می شــود؛  داده  نمایــش  نمایش خانگــی 
چــه تفاوتــی بــا تفکــر عمــوم زنــان جامعــه 

مــا دارد؟
ــه ای  ــر پروس ــم تغیی ــه گفت ــی ک ــن تغییرات ای
زن  تدریجــی  جایــگاه  تغییــر  همچنیــن  و 
انتظــاری  و  حتــم حضــور  به طــور  اســت. 
ــادر  ــا م ــه دارم، ب ــی در جامع ــن نوع ــه م ک
ــه  ــری ک ــته و تغیی ــه داش ــاری ک ــن و انتظ م
مادربزرگــش داشــته متفــاوت اســت. ایــن 
ــه و  ــای جامع ــا نیازه ــه ای ب ــرات پروس تغیی
ــادی  از  ــل زی ــه عوام ــی رود ک ــو م ــان جل زم
تکنولــوژی و فنــاوری گرفتــه تــا مســائل 
فرهنگــی در آن دخیــل هســتند، ولــی مســئله 
ایــن اســت چیــزی کــه االن هســتیم و ســطح 
انتظاراتــی کــه داریــم در شــبکه نمایش خانگــی 
بــه علــت ســاختار گسســته، نظــارت پراکنده و 
منافــع در تعــارض بــا رســانه ملــی، جلــوه ای از 
ــود  ــث می ش ــه باع ــد ک ــش می ده زن را نمای
مــن نوعــی کــه عرصــه ای بــرای ظهــور و 
ــوم،  ــوش ش ــه آن دلخ ــدارم ب ــود ن ــروز خ ب
ــوان  ــه به عن ــم در جامع ــر نمی توان ــی اگ یعن
شــهروند درجــه یــک فــردی موفــق و بااعتمــاد 
بــه نفــس شــمرده شــوم، ایــن زن نمادیــن در 
ــی،  ــخصیت منف ــا ش ــی ب ــی حت نمایش خانگ
ــا  ــن الق ــه م ــذاب ب ــوی و ج ــد، ق ــا قدرتمن ام

می کنــد کــه اگــر اعتمــاد بــه نفــس و جایــگاه 
اجتماعــی مــن به ایــن شــکل درمی آمــد، چقــدر 
در  آن کــه  به جــای  و  می شــد  جــذاب  و  جالــب 
جســتجوی یــک الگــوی صحیــح اجتماعــی باشــم، یک 
ــی الگــوی  ــم. وقت ــن برمی گزین ــوب نمادی الگــوی معی
ــه باشــد در ایــن راســتا تــالش می کنــم،  مــن این گون
ــم و دیگــر سرگذشــت زن  الگوهــای خــوب را نمی بین
ــن  ــک زن نمادی ــن، ی ــم. الگــوی م ــق را نمی خوان موف
و پوشــالی خیلــی قدرتمنــد، فریبنــده و جــذاب اســت 
کــه همــه بــه دنبــال او هســتند، از او حســاب می برنــد 
و محوریــت داســتان و زندگی هــا می شــود. یــک 
ــود  ــث می ش ــن باع ــن م ــن در ذه ــخصیت نمادی ش
تــا نــوع پوشــش، صحبــت کــردن، عشــوه گری، ســواد 
ارتباطــی خــود و خانوادگــی ام در حــل مســائل و حتــی 
نــوع روابــط جنســی خــود را از او الگــو بــرداری کنــم و 
هیچ کــدام از الگوهــای دینــی، هنجارهــای اجتماعــی، 
فرهنگــی، اقلیتــی، منطقــه ای، بومــی والگوهــای خــوب 
خانوادگــی بــه چشــم نیاینــد، چــون آن میــزان اعتماد 

ــر  ــد. مقص ــت را ندارن ــی و جذابی ــس، فریبندگ ــه نف ب
کیســت؟ مقصــر ســاختار باالدســتی و حکمــران اســت 
ــه مــن بدهــد.  ــی را ب کــه تــالش نکــرده الگــوی خوب
مــِن انســان، خــودم جویــای الگــوی خــوب نیســتم. از 
هــر صــد نفــر شــاید یــک نفــر بــه خــودی خــود ایــن 
پتانســیل را داشــته باشــد، نودونــه نفــر دیگــر خــوراک 

رســانه ای می خواهنــد.
ــان در  ــه زن ــونت علی ــه خش ــد ب ــما معتق 4.ش

ــتید؟ ــی هس ــینما و نمایش خانگ س
ــاختارهایی  ــوع س ــم از ن ــه دادی ــی ک ــام توضیحات تم
ــژه جنســی  اســت کــه از وجــود زن، هــم به عنــوان آب
ــازار مصــرف دامــن می زنــد و هــم  و فــردی کــه بــه ب
ــی  ــوان کاالی مصرف ــه خــود به عن ــردی ک ــوان ف به عن
ــه  ــر هم ــش دیگ ــرده، خوان ــاد ک ــود، ی ــاب می ش حس
ــط  ــونت، فق ــت. خش ــه زن اس ــونت علی ــا  خش این ه
ــر  ــک نف ــم ی ــا می توانی ــت م ــی نیس ــونت فیزیک خش
ــا  ــه ب ــم ک ــم کاری کنی ــا می توانی ــم وی ــک بزنی را کت
ــن کار را در رســانه می توانیــم  کالم رنجیــده شــود. ای
این گونــه انجــام دهیــم کــه یــک شــخصیت زن آن قــدر 
مخــرب باشــد کــه بــه الگــوی یــک نســل جدیــد کــه 
پشــتوانه و پایــگاه فکــری و عقیدتــی مناســب نــدارد، 
تبدیــل شــود. ایــن یعنــی خشــونت علیــه زن؛ چــون 
ــازوی نیمــی از  شــما داریــد جایــگاه زن را به عنــوان ب
ــزل می کنیــد و زن  ــراد کشــور، به طــور کامــل متزل اف
را به عنــوان فــردی آســیب زننــده در نظــر می گیریــد 
ــد  ــه همیشــه بای ــدر آســیب پذیر ک ــی آنق ــا به نوع و ی
ــه  ــد. هم ــب او باش ــرد مراق ــتی م ــگاه باالدس ــک ن ی
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این هــا هــر کــدام  یــک تعریــف از خشــونت علیــه زنــان 
هســتند.

ــونت ها و  ــر خش ــا در براب ــان م ــه زن 5. همیش
ویــا  مطالبه گــر  جنســی،  سوءاســتفاده های 
به دنبــال مقابلــه هســتند. علــت همراهــی 
ــینما و  ــه س ــان و در عرص ــن زم ــا در ای ــان م زن

باشــد؟ نمایش خانگــی چــه می توانــد 
ــا  ــن الگوه ــه ای ــی ک ــر دادم، جذابیت ــخش را جلوت پاس
ــان ایجــاد می کننــد. الگوهــای نمادیــن کــه از  ــرای زن ب
ــوی  ــا الگ ــد ب ــان می دهن ــا نش ــن عرصه ه ــان در ای زن
واقعــی زن بســیار متفــاوت اســت. می بینیــم از تبلیغــات 
ــش، زن  ــرای نمای ــی ب ــبکه نمایش خانگ ــا ش ــه ت گرفت
کارمنــد را نشــان می دهــد کــه زندگــی ایــن زن مرتــب 
و منظــم اســت، چهــار بچــه دارد و دارای ظاهــری زیبــا، 
ــی  ــی واقع ــا زندگ ــد. آی ــاد می باش ــیک و ش ــته، ش آراس
هــم همین طــور اســت ؟ مــرد همیــن  تفاوت هــا را 
می بینــد حتــی اگــر بدانــد آن واقعــی نیســت و نمادیــن 
ــد؛ به جــای  ــو خــوش می کن ــه آن الگ ــی دل ب اســت ول
این کــه  به عنــوان مــرد خانــواده بــا همراهــی همســرش 
وضعیتشــان را بهبــود بخشــد، از ایــن انــرژی کســر 
می کنــد و به دنبــال الگویــی در بیــرون خانــواده مــی رود 
کــه بــه آن الگــوی  نشــان داده شــده نزدیــک باشــد. در 
آخــر چــه می شــود؟ همــه کنــار خانــواده رابطــه مــوازی 
دیگــر هــم دارنــد، در آن رابطــه مــوازی دنبــال الگویــی 
ــد.  ــدا کنن ــته پی ــود نتوانس ــه خ ــه در خان ــد ک می گردن
ــه  ــوب ب ــن معی ــوی نمادی ــک الگ ــا ی ــون م ــرا؟ چ چ
ــم  ــک کنی ــه کم ــای این ک ــم، به ج ــان دادی ــا نش آن ه

مشــکلی کــه در خانــواده دارنــد بــا حــرف زدن، گفتگــو 
ــد حــل  ــن می  توان کــردن، مطــرح کــردن، مشــاوره رفت
و فصــل شــود و راه حــل آن، ســرپوش گذاشــتن، طــالق 
عاطفــی و رابطــه مــوازی بیرونــی نیســت. از طــرف دیگــر 
ــک  ــی ی ــای واقع ــه معن ــا ب ــه م ــر جامع ــان مطالبه گ زن
الگــوی درســت عقیدتــی، فرهنگــی و اجتماعــی ندارنــد. 
اگــر در شــبکه های اجتماعــی نــگاه کنیــم نهایــت 
مطالبه گری هــای زنــان، آن هایــی کــه یــک مقــدار 
ــژاد  ــیح علین ــه مس ــد، ب ــودن دارن ــرال ب ــاس لیب احس
ــا  ــائل سیاســی اســت ی ــه مس ــه ب ــه آمیخت ــد ک می رس
ــه  ــرهایی ک ــال اینفلوئنس ــا امث ــدی ی ــک عمی ــه فران ب
ــی  ــری و اجتماع ــی، فک ــگاه عقیدت ــت پای ــخص اس مش
آن هــا بــه چــه نحــوی اســت. چــرا ایــن افــراد برجســته 
شــدند؟ بــه علــت خأیــی اســت کــه در داخــل داریــم. 
اینفلوئنســر داخلــی مــا، الگــو گرفتــه از الگــوی خارجی و 
ترکیــب شــده بــا الگــوی حجــاب اســالمی و مثــل آن هــا 
ــط  ــی و رواب ــه و زندگ ــج خان ــدازه تروی ــان ان ــه هم و ب
ــرد.  ــو می ب ــکال را جل ــت رادی ــا فمینیس ــد ی را می کن
ــا  ــکل ی ــه تش ــی ب ــه کمک ــت ک ــن اس ــا ای ــن  آن ه بط
مطالبه گــری اصیــل، علمــی و اساســی نمی کننــد. ایــن 
مســئله باعــث می شــود کــه مــا دچــار نبــود مطالبه گــر 
ــای  ــه الگوه ــی و روی آوردن ب ــل داخل ــت و اصی درس

ــویم.  ــتباه ش ــر اش مطالبه گ
ــان دادن  ــا در نش ــی م ــردان ایران ــان کارگ 6. زن
مســائل مربــوط بــه جنســیت زدگی چــه نقشــی 

دارنــد؟
ــه  ــو شــده نســبت ب ــی غل ــان کارگــردان گاهــی خیل زن

ــم  ــی داری ــوز کارگردانان ــد. هن ــل می کنن ــوع عم موض
ــوج اول  ــای م ــا آموزه ه ــان ب ــطح فیلم سازی ش ــه س ک
فمینیســم اســت، مــوج اول فمینیســم مطالبه گــری اش 
راجــع بــه حــق و حقــوق زنــان بــود کــه می گفتند:»مــا 
را بــه رســمیت بشناســید و بــه مــا حــق و حقــوق اولیــه 
ــی کــه اگــر مــوج اول فمینیســم در  ــد.« در صورت بدهی
جامعــه غربــی کارســاز بــود، بــه موج هــای دیگــر تبدیــل 
نمی شــد؛ پــس نشــان می دهــد کــه بــا تغییــرات زمانــه 
ــه  ــت. چنانچ ــد نیس ــوج کارآم ــن م ــه ای ــد ک فهمیدن
افــراط و تفریط هــای مــوج اول و دوم نبــود، مــوج ســوم 
و چهــارم کــه کمــی منصفانه تــر اســت هــم پیــش 
نمی آمــد. کارگردان هایــی هســتند کــه همچنــان در 
ــع  ــی وض ــم بازنمای ــه اس ــی ب ــوج اول و دوم فیلم های م
ــی در اصــل دغدغه هــای  موجــود جامعــه می ســازند، ول
ایــن چنینــی را بیــان می کننــد و راه حــل مناســب 
ــی  ــم ِمل ــال؛ فیل ــوان مث ــد. به عن ــی دهن ــه نم ــم ارائ ه
ــم  ــیر فیل ــی. س ــه میالن ــه اش از تهمین ــای نرفت و راه ه
نشــان می دهــد همچنــان زنــان یــک موجــود ســرکوب 
ــان  ــه آن ــی ب ــورده و کس ــان را خ ــه حقش ــده اند ک ش
ــیه  ــه در حاش ــه در جامع ــد و همیش ــق رای نمی ده ح
و معیوب انــد. کارگردان هــای دیگــری مثــل خانــم آبیــار 
ــد  ــه کردن ــن قضی ــی در ای ــه  کار خوب ــم ک را می بینی
ــدارد. ایشــان در  ــی ن ــه جلوی ــات و مســیر رو ب ــی ثب ول
فیلــم شــیار 14۳ ، یــک مــادر قــوی بــا اوج احساســات 
مادرانــه بــا بازیگــری خانــم زارعــی را بســیار زیبــا 
ــه  ــبی ک ــم ش ــر فیل ــی در جلوت ــد ول ــت می کنن روای
ــا  ــم زیبایی ه ــی علی رغ ــاره ریگ ــد درب ــل ش ــاه کام م

ــود و  ــل ب ــش زن منفع ــت نق ــه داش ــی ک و جذابیت های
ــب آن  ــد. مخاط ــی بودن ــب ته ــم از قال ــخصیت ها ه ش
ــه از مــادر و همســر داســتان و  ــود ن ــاز ب میــزان کــه نی
نــه حتــی از شــخصیت های مــرد داســتان و خــود ریگــی 
ــر  ــان تفک ــوژی و بنی ــن ایدئول ــه ای ــد ک ــم نمی فهمی ه
آن هــا از کجــا نشــأت می گیــرد. حداقــل کاری کــه 
ــان  ــن بنی ــان دادن ای ــد، نش ــام ده ــد انج ــم می توان فیل
و ایدئولــوژی  اســت. شــخصیت اصلــی زن داســتان هــم 
بســیار معیــوب و منفعــل بــود. وقتــی بــا روایــت واقعــی 
مــادر فائــزه در یــک گــزارش تلوزیونــی تعریــف می کــرد، 
می گفــت:»او شــخصیت خیلــی پــر جنب وجوش تــر 
و صاحب نظــر داشــته« یعنــی زن بــدون مطالعــه و 
ــای همســرش را  ــد فعالیت ه ــه نتوان ــوده ک شــناختی نب
تشــخیص دهــد ولــی چیــزی کــه  تــوی فیلــم می بینیــم 
ــم  ــه االن داری ــی ک ــای زن ــور نیســت. کارگردان ه این ط
خــط ســیر منظــم و رو بــه جلــو بــا یــک ســرعت آهســته 
و پیوســته ندارنــد انــگار دو قــدم رو بــه جلــو می رونــد و 

ــد. ــب می آین ــدم عق ــار ق چه
ــد  ــما فرمودی ــه ش ــی ک ــن معضالت ــال ای 7. ح
می توانــد بــه علــت نبــود وجــود ســاختار 

ــد؟  ــارت باش ــت و نظ درس
بــا تاکیــد بــه همــان جملــه اولــی کــه گفتــم یــک، نبــود 
زنــان در ســاختارهای سیاســت گذاری و حکمرانــی، 
ــه از مســائل؛ دو،  خــود فیزیکــی زن و فهــم عمیــق زنان
ــی از  ــی وقت ــای فرهنگ ــت. بنیاده ــلیقه ها اس ــدد س تع
ــاختارهای  ــه س ــت گذاری ب ــاختار سیاس ــتی و س باالدس
اجرایــی می رســد دچــار تکثــر و تعــدد می شــوند؛ 
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ــا  ــه این ه ــه هم ــی ک ــودش را دارد. زمان ــی خ ــی و متول ــش فرهنگ ــازمانی بخ ــر س ــی ه یعن
ــن  ــد. ای ــل می کنن ــلیقه ای عم ــد س ــرا کنن ــتی را اج ــت گذاری باالدس ــن سیاس ــد ای می خواهن
ــه می شــود. در  ــدد محصــوالت بیراه ــث تع ــازی، باع ــود یکسان س ــردن و نب ــل ک ــلیقه ای عم س
ایــن میــان ســاختارهای ناظــر هــم ســاختارهای یک دســتی  نبــوده و نمی توانیــم یک دســتی و 
هم افزایــی را در نظــارت مشــاهده کنیــم. بــه عنــوان مثــال مشــکلی کــه فیلــم زخــم کاری آقــای 
ــای  ــر نهاده ــک طــرف و از طــرف دیگ ــی وزارت ارشــاد ی ــدد ســاختارهای نظارت ــان، تع مهدوی
ــرد  ــه عملک ــه ب ــد ک ــود را دارن ــیوه نامه های خ ــا و ش ــدام پروتکل ه ــر ک ــی ه ــف نظارت مختل

ــد. ــن می زنن ــلیقه ای دام س
ــینما  ــه س ــخص ب ــع نامش ــا مناب ــای کالن ب ــا پول ه ــدگان ب ــه کنن ــه تهی 8. این ک
و نمایش خانگــی می آورنــد، در ســاخت و فــروش فیلم هــای در حــال حاضــر 

ــت؟ ــذار اس ــا تاثیرگ ــی م ــینما و نمایش خانگ س
منابــع پــول کثیــف روی خروجــی هــر محصولــی تاثیــر دارد. متاســفانه نبــود فیلتــر و نظــارت 
ــاختارهای  ــانه و س ــه رس ــف وارد عرص ــای کثی ــاختار پول ه ــه س ــود ک ــث می ش ــب باع مناس
نمایش خانگــی و فیلم ســازی های ســینما شــود. انــرژی پــول کثیــف در پــروژه تزریــق 
ــته  ــروژه نداش ــی پ ــه خروج ــبت ب ــئولیت پذیری نس ــراد، مس ــود اف ــث می ش ــود و باع می ش
ــرداری شــده از محصــول  ــروژه ای کپی ب ــروش و مخاطــب، پ ــرای افزایــش ف ــت ب باشــند. درنهای
ــت و  ــخص اس ــی نامش ــع پول ــی مناب ــود. وقت ــد می ش ــی تولی ــریال های ترک ــل س ــی مث خارج
ــود و  ــذار می ش ــع تاثیرگ ــت، به طورقط ــی اس ــل  نمایش خانگ ــی مث ــم جای ــش آن ه ــتر پخ بس
ــه امــر فرهنــگ  ــراد و میــزان تعهدشــان ب میــزان دغدغه منــدی هنرمنــد و مســئولیت پذیری اف

ــد. ــم می کن ــل را ک ــی اصی ــول فرهنگ ــد محص و تولی
ــد از ســریال های ترکــی  ــه می توان ــد ک ــورد ســریال ها صحبــت کردی 9. شــما در م
ــوود  ــینمای هالی ــال س ــم ح ــه داری ــدی ک ــن رون ــا ای ــان ب ــه نظرت ــد. ب ــر باش متاث

ــد ســاخت  ــا ســریال های ترکــی چــه تاثیــری روی رون ــه آن شــکل جنســیتی ی ب
ســریال ها و فیلم هــای ســینمایی می گذارنــد؟

ــب را در  ــلیقه مخاط ــه س ــر این ک ــم؛ به خاط ــر بده ــم نظ ــردم نمی توان ــلیقه م ــه س ــن راجع ب م
یــک صــورت می توانیــم ارتقــا ببخشــیم. فــردی کــه نــگاه انتقــادی درســت دارد اگــر یــک فیلــم 
هالیــوودی، ســریال ترکــی و حتــی ایرانــی ببینــد، می فهمــد کــدام بــد و کــدام خــوب اســت و از 
کــدام تاثیــر بگیــرد یــا نگیــرد، انتخــاب کنــد کــدام را ببینــد و نبینــد. یــک بخــش بــه ســاختار 
مخاطــب برمی گــردد کــه مــا بــرای ارتقــا ســواد نــگاه و تحلیــل انتقــادی مخاطــب چقــدر تــالش 
می کنیــم کــه کاالی درســتی را در ســبد مصرفــی رســانه اش بگــذارد. بخــش دیگــر برمی گــردد 
بــه ســازنده های ایــن قضیــه کــه چــرا بــه کپی بــرداری و الگوگیــری از فیلم هــای ایــن چنینــی 
ــد؟  ــی روی می آورن ــره ای و ترک ــل، ک ــیایی مث ــینماهای آس ــی س ــا حت ــی و ی ــینماهای غرب س

به خاطــر این کــه ســازنده ها در امــر ســوژه پردازی و نــگارش و فیلمنامه نویســی، داســتان 
پــردازی، ســاخت و کار حرفــه ای ضعــف دارنــد. ســازنده ای کــه  نمی توانــد محصــول درســتی را 
بنویســد و بســازد، مجبــور اســت چیــزی بســازد کــه فــروش رود. چــه کاری انجــام می دهــد؟ 
ــا زمینــه همــان داســتان ها  از فیلم هــای هالیــوودی و ســریال ترکــی کــه مخاطــب عــام دارد ب
ــوع ایرانــی الگوگیــری می کنــد. چنانچــه ســازنده های مــا قــدرت ســوژه پردازی  ــا یــک ن ولــی ب
ــتان  ــه داس ــندگی و دغدغ ــگارش و نویس ــدرت ن ــا، ق ــه فیلمنامه ه ــه بدن ــوژه ها ب ــول س و تح

پــردازی را داشــته باشــند ایــن موضــوع می توانــد بــه حداقــل برســد یــا بهتــر پیــش بــرود. 
چــرا ســازنده های مــا دچــار ایــن مشــکالت هســتند؟ بــه علــت ضعــف تربیــت نیــروی حرفــه ای 
فیلمنامه نویســی، نویســندگی و داســتان پــردازی. مــا نیــروی کاری را درســت تربیــت نمی کنیــم، 
بــه او آگاهــی نمی دهیــم و یــا مجــاب نمی کنیــم کــه بخوانــد و آزمــون و خطــا کنــد. کســی کــه 
خــود را فیلمنامه نویــس می دانــد بایــد چنــد برابــر چیــزی کــه می نویســد، ورودی داشــته باشــد. 
افــرادی را می بینــم کــه ادعــای نــگارش فیلمنامــه حتــی فیلمنامــه داســتان کوتــاه دارنــد ولــی 
فیلمنامه هــای معــروف، داســتان ها و رمان هــای برتــر را نخوانده انــد؛ حتــی نویســنده های 
خــوب را نمی شناســند و تــوان تحلیــل موضــوع و ســبک نــگارش را ندارنــد و یــا حتــی قلــم بــه 
ســلیقه شــخصی ندارنــد ولــی ادعــای فیلمنامه نویســی و فیلم ســازی دارنــد، مشــکل اینجاســت.
ــه  ــن روی ــت؟ و ای ــه اس ــاختار چگون ــن س ــالح ای ــد اص ــر می کنی ــما فک 10. ش

ــت؟ ــورت اس ــه ص ــه چ ــی ب ــینما و نمایش خانگ ــه از س ــتقبال جامع اس
ــا ارتقــا ســواد عمومــی، ســواد نــگاه انتقــادی، ســواد رســانه ای و  اصــالح ســاختار مخاطبیــن ب
ــا تربیــت نیــروی  ــن عرصه هــا شــدنی اســت. از منظــر ســازندگان هــم ب ــا ای ارتقــا نگاهشــان ب
ــه در جامعــه  ــه ای کــه پیش تــر در نویســندگی عــرض کــردم. این کــه چگون کارآمــد مثــل نمون
اســتقبال می شــود؟ به طورقطــع نمی توانیــم اســتقبال یکبــاره داشــته باشــیم، یعنــی افــراد کار 
خــوب را تشــخیص دهنــد، از آن اســتقبال کننــد و مطالبه شــان را باالتــر ببرنــد یــک مقــدار زمان 
می بــرد، ولــی در بــازه زمانــی مشــخص چنــد ســاله تغییــر تاثیرگــذاری فرهنگــی را می توانیــم 
شــاهد باشــیم. همان طــور کــه تاثیــر فرهنگ گــذاری اشــتباه را در جامعــه دیدیــم و می بینیــم. 

قطعــا تاثیرگــذاری درســت هــم در یــک بــازه مشــخص می توانــد انجــام شــود.
11. متشکرم. لطفا اگر صحبت پایانی دارید بفرمایید.

ــه  ــی را ب ــای واقع ــی ارزش ه ــا وقت ــه م ــر این ک ــم، مگ ــود گفت ــاز ب ــه نی ــر چ ــم ه ــر می کن فک
ــی  ــبکه های اجتماع ــای ش ــر ارزش ه ــی ب ــر مبتن ــان دیگ ــمندی زن ــم؛ ارزش ــان دهی ــان نش زن
نمی شــود. ارزش زنــی کــه مبتنــی بــر شــبکه اجتماعــی باشــد، یعنــی بــا دیــده شــدن و الیــک 
ــا  ــد. م ــدا می کن ــا پی ــا دادن  ارتق ــدن و به ــد ش ــوع تایی ــن ن ــا ای ــورد و ب ــره می خ ــن گ گرفت
ــای  ــه دادن ه ــا و عرص ــا  فض ــان، ب ــر زن ــی در براب ــی و جنس ــای کالم ــای تعرض ه ــد به ج بای
ــان نشــان دهیــم، یعنــی  به جــای این کــه ارزش هــا  ــه زن واقعــی تاییــد شــدن های صحیــح را ب
ــی  ــه واقع ــای جامع ــا را در ارزش ه ــم این ه ــی کنی ــای  شــبکه های اجتماع ــی برارزش ه را مبتن
ــرای ارتقــا روحیــه و جایــگاه زن در  نشــان دهیــم. ایــن کم تریــن کاری اســت کــه می توانیــم ب

عرصــه جامعــه انجــام دهیــم .
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ــه  ــن ب ــی ت ــه بعض ــود ک ــه می ش ــی چ ــیم ول ــی می ترس ــه از تنهای هم
ــد؟  ــی می دهن ــن تنهای ای

ــالت،  ــر، تحصی ــوم، ظاه ــی، رسم ورس ــالف طبقات ــاد، اخت ــکن، اقتص مس
ــن ســوال اســت.  ــه ای ــراد مجــرد ب شــغل و... همه وهمــه پاســخ اف

آیا تا به حال راه چاره ای اندیشیده شده است؟
 آیا قدمی صحیح در این راه برداشته شده است؟

ــه عــوارض ایــن موضــوع در ســطح کالن جامعــه فکــر شده اســت  ــا ب آی
یــا فقــط بــرای شــعارهای انتخاباتــی کاربــرد دارد؟

ــود،  ــراد ب ــی اف ــادی زندگ ــه روزی روال ع ــواده ک ــکیل خان ازدواج و تش
ــان و  ــیاری از جوان ــه بس ــت ک ــده ای شده اس ــه پیچی ــه معادل ــل ب تبدی

ــتند. ــل آن نیس ــه ح ــادر ب ــا ق خانواده ه
حــدود 1۲/5میلیــون جــوان در حــال عبــور از ســن ازدواج و 19 میلیــون 
جــوان در انتظــار ازدواج، آمــاری اســت کــه نشــان می دهــد در موضــوع 
ــا چالــش جــدی مواجــه هســتیم. طــی 10  ــواده ب ازدواج و تشــکیل خان
ســال گذشــته آمــار ازدواج در کشــور بیشــتر جنبــه نزولــی داشته اســت. 
افزایــش آمــار تجــرد قطعــی در جامعــه، نتیجه کاهــش 40 درصــدی آمار 
ــار  ــه آم ــاس در حالی ک ــن اس ــت. برهمی ــال های گذشته اس ازدواج در س
تجــرد قطعــی در ســال 1۳75 بــرای مــردان حــدود 1/1 درصــد و بــرای 
ــت؛  ــه ۲/۳ و ۳/7 رسیده اس ــال 1۳95 ب ــوده، در س ــد ب ــان 1/۲ درص زن
ایــن آمــار نشــان می دهــد رونــد افزایشــی تجــرد قطعــی در زنــان بســیار 
ــا  ــال های 1۳75 ت ــی س ــه ط ــت، به طوری ک ــردان بوده اس ــتر از م بیش
1۳95 ایــن شــاخص بــرای مــردان، حــدود دو برابــر و بــرای زنــان بیــش 
ــی  ــاختار فرهنگ ــه س ــرا ب ــن ماج ــی از ای ــت. بخش ــر بوده اس ــه براب از س
حاکــم  بــر جامعــه و لــزوم فاصلــه ســنی حداقــل پنــج ســاله بــرای ازدواج 
برمی گــردد، امــا کلیــت ماجــرای افزایــش تجــرد قطعــی معضلــی اســت 
کــه اگــر فکــری بــه حــال آن نشــود، جامعــه بــا چالش هــای فرهنگــی و 

اجتماعــی بیشــتری مواجــه خواهــد شــد.
ــدا  ــالگی پی ــر ۲0 س ــد در ســنین زی ــر و پســری را می توانی ــر دخت کمت
کنیــد کــه بــرای ازدواج شــور و شــوق نداشــته باشــند. ایــن اشــتیاق در 
دهــه ســوم زندگــی افــراد و تــا ۳0 ســالگی هــم کمابیــش ادامــه می یابــد، 
امــا بعــد از ۳0 ســالگی دختــر ان و پســران ســخت گیرتر می شــوند و بــه 
ایــن ســادگی  زیــر بــار ازدواج نمی رونــد، امــا گاهــی اوقــات افــراد زمانــی 
بــه خــود می آینــد کــه دیگــر در آســتانه 50 ســالگی قــرار دارنــد و بــه 
ــن ســن  ــا باالرفت ــا از یک ســو ب ــه م ــی رســیده اند. در جامع تجــرد قطع
ــا کاهــش قابل توجــه میــزان ازدواج هــا شــاهد  ازدواج و ازســوی دیگــر ب
ــان  ــان زن ــه در می ــی هســتیم؛ افزایشــی ک ــد افزایشــی تجــرد قطع رون
ــان  ــرای زن ــم ب ــب آن ه ــد و عواق ــی می کن ــردان خودنمای ــتر از م بیش

بیشــتر اســت.
تجرد قطعی چیست)عدم ازدواج(؟تجرد قطعی چیست)عدم ازدواج(؟

از نــگاه جمعیت شناســی، واژه تجــرد قطعــی بــرای افــرادی بــه کار 
مــی رود کــه بــدون حتــی یک بــار ازدواج، وارد ســن 40ســالگی شــده اند 
و از آنجاکــه احتمــال مجــرد مانــدن ایــن افــراد بســیار بیشــتر از تأهــل 

اســت و ورود بــه ســن 50 ســالگی احتمــال ازدواج را تقریبــاً بــه صفــر 
نزدیــک می کنــد. جامعه شناســان، زمانــی بــرای فــرد از تجــرد قطعــی 
ــه  ــم ب ــدی ه ــرده و امی ــز ازدواج نک ــه وی هرگ ــد ک ــت می کنن صحب

ازدواج نداشــته باشــد.
تجــرد قطعــی بــه دو شــکل اتفــاق می افتــد؛ تجــرد قطعــی خودخواســته 
ــوع دیگــر،  ــدارد. ن ــه ازدواج ن کــه فــرد بنابه دالیــل شــخصی تمایلــی ب
تجــرد قطعــی ناخواســته کــه بنابــه شــرایط اجتماعــی بــه فــرد تحمیــل 
می شــود. امــروزه شــرایط بیرونــی و اجتماعــی نقــش پررنــگ در 

هدایــت افــراد بــه ســمت تجــرد قطعــی  دارد.
تجرد قطعی در آستانه همه گیریتجرد قطعی در آستانه همه گیری

ــزان  ــال 1۳90 می ــوس و مســکن س ــی نف ــماری عموم براســاس سرش
ــه ازای هــر زن کاهــش  ــد ب ــر از 1/۲ فرزن ــه کم ت ــاروری کل کشــور ب ب
ــت  ــاروری، رشــد جمعی ــی ب ــد فعل ــداوم رون یافته اســت و درصــورت ت
ــاختار  ــد و س ــر می رس ــه صف ــا 14۲0 ب ــال های 1415 ت ــدود س در ح

ــی رود. ــال خوردگی م ــه ســمت س ــده ب ــال آین ــت ۲0 س جمعی
ــا  همچنیــن براســاس آخریــن آمــار، جمعیــت ایــران از ســال 1۳9۳ ت
ــزان والدت در  ــن می ــه کم تری ــته و ب ــش داش ــد کاه 1۳98، ۲۲ درص
ــی  ــد طبیع ــزان رش ــال 1۳98 می ــت. در س ــر رسیده اس ــال اخی 10 س
ــم 0/89 درصــد کاهــش یافته اســت. در ســال 1۳99  ــه رق ــت ب جمعی
نیــز بــا توجــه بــه کاهش حــدود 40 هــزار والدت در شــش ماهه نخســت 
ســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل پیش بینــی می شــود نــرخ 
ــا  ــیوع کرون ــه ش ــد ک ــر باش ــد کم ت ــی از 0/8 درص ــال حت ــد امس رش
تشــدید کننــده ایــن شــرایط خواهــد بــود. ایــن درصورتــی اســت کــه 
بحــران پیــری جمعیــت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و درصــورت 
ــود و  ــا حــدود 150 ســال برگشــت ناپذیر خواهــد ب ــدن، ت به وجــود آم
مــا از نیــروی جــوان و مولــد کــه عامــل اصلــی پیشــرفت جامعــه اســت 

محــروم خواهیــم شــد.
آیا مسئولین راه چاره ای یافته اند؟آیا مسئولین راه چاره ای یافته اند؟

ــان  ــون توم ــا 70 میلی ــوان، تنه ــر ج ــرای ه ــا وام ازدواج ب ــن روزه ای
اســت کــه جوانــان ترجیــح می دهنــد ایــن وام را دریافــت نکننــد، چــرا 
کــه بــا توجــه بــه میــزان ناچیــز آن نــه  تنهــا مشــکلی را حــل نمی کنــد 
بلکــه بــا توجــه بــه ســختی های دریافــت ایــن وام، مشــکالتی را هــم در 

ــرار می دهــد. مســیر ازدواجشــان ق
ــی  ــان ایران ــروزی جوان ــی ام ــان در زندگ ــیر ازدواج  آس ــن تفاس ــا ای ب
وجــود خارجــی نداشــته و تنهــا مصــداق آن ازدواج دانشــجویی اســت 
ــده شــده  ــد آسیب شناســی شــود چــرا کــه گاهــی دی کــه آن هــم بای
جوانانــی کــه در قالــب ازدواج دانشــجویی باهــم وصلــت می کننــد بعــد 
از برگــزاری ایــن مراســم، جشــن ازدواج جداگانــه ای برپــا می کننــد. در 
واقــع بایــد شــرایط و بســتری فراهــم شــود تــا جوانــان بــه ازدواج آســان 

روی آورده و بتوانــد اقــدام بــه ازدواج در ســن مناســب کننــد.
ــا  ــه تنه ــجویی و... ن ــت وام ازدواج، ازدواج دانش ــوان گف ــر می ت در آخ
ــن  ــرده و ای ــان وارد ک ــه جوان ــز ب ــه ای نی ــه ضرب ــته بلک ــاری برنداش ب

ــد. ــان نمی ده ــئولین را نش ــری مس ــی تدبی ــز ب ــزی ج چی
تجــرد قطعــی روز بــه روز در شــهرها پرررنگ تــر از قبــل نقــش نمایــان 
می شــود و همــراه بــا خــود ســیلی از مشــکالت را ایجــاد می کنــد. اگــر 
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امــروز چــاره ای اندیشــیده نشــود در آینــده ای نزدیــک شــاهد 
ــزرگ  ــیب های ب ــال آن آس ــه و به دنب ــری زودرس در جامع پی

اجتماعی-اقتصــادی خواهیــم بــود.
ــه  ــادی مقول ــکالت اقتص ــرای ازدواج مش ــتباه ب ــای اش معیاره
ازدواج را ســخت  کرده اســت و رغبــت جوانــان بــه ازدواج 
بــا گســترش مشــکالت اقتصــادی و افزایــش گرانی هــای 
به طوری کــه  می شــود،  کم تــر  روزبــه روز  افسارگســیخته 
ــه افزایــش اســت کــه ایــن امــر آرامــش  تعــداد مجردهــا، روب
روحــی و روانــی جامعــه را تهدیــد می کنــد. زمانــی کــه یــک 
ــرآورده  ــه ب ــبت ب ــی نس ــت و قانون ــد از راه درس ــوان نتوان ج
کــردن نیازهــای روانــی، عاطفــی، احساســی، جنســی و... اقــدام 
کنــد، بــه راه هــای غیرقانونــی و خطرنــاک روی مــی آورد، کــه 
از معیارهــا و مشــکالت نابه جــا در امــر ازدواج سرچشــمه 

گرفته اســت.
رسم و رسوم تا چه حد دست و پاگیر ازدواج است؟رسم و رسوم تا چه حد دست و پاگیر ازدواج است؟

ــطح  ــش س ــدان، افزای ــنی در ازدواج فرزن ــب س ــت ترتی رعای
ــه نوعــی  ــار شــدن ب توقعــات و انتظــارات غیــر مــادی و گرفت
آرمان زدگــی و ایده آل خواهــی افراطــی در انتخــاب همســر 
ــش  ــادی، گرای ــات م ــطح توقع ــن س ــار باالرفت ــده، در کن آین
ــوم  ــیوع آداب و رس ــمی و ش ــی، چشم وهم چش ــه تجمل گرای ب
دســت و پاگیر و غلــط، متأســفانه باعــث نوعــی وســواس، 
بــرای  دل زدگــی  و  دل مردگــی  درنهایــت  و  ســخت گیری 

انتخــاب همســر و ازدواج در جوانــان می شــود.
ــاالی  ــای ب ــراز موقعیت ه ــرای اح ــوان ب ــران ج ــش پس گرای
اقتصادی-اجتماعــی قبــل از ازدواج و دختــران بــرای به دســت  
آوردن موقعیت هایــی هماننــد مــردان، اشــتغال در خــارج 
ــیتی، از  ــای جنس ــر در نقش ه ــی تغیی ــاد نوع ــه و ایج از خان
ــر  ــون دامن گی ــه اکن ــت ک ــی اس ــی بزرگ ــیب های فرهنگ آس

شــیوع  همچنیــن  شده اســت.  مــا  جامعــه ی  از  بخشــی 
پســران،  و  دختــران  روابــط  در  آزادی هــا  و  بی بندوبــاری  
ــرا  ــه ازدواج کشانده اســت، زی ــی ب ــی بی رغبت ــان را به نوع جوان
در ایــن حالــت ایــن افــراد بــدون پرداخــت هزینه هــای مــادی 
ــراری  ــه برق ــدام ب ــی مشــترک، اق ــوِی مســئولیت زندگ و معن
ــی  ــوب زندگ ــارج از چهارچ ــف خ ــس مخال ــا جن ــاط ب ارتب

مشــترک می کننــد.
قصد ازدواج ندارم! قصد ادامه تحصیل دارم!قصد ازدواج ندارم! قصد ادامه تحصیل دارم!

برخــی از صاحب نظــران برایــن باورنــد کــه میــزان تحصیــالت 
یکــی از مهم تریــن فاکتورهــا بــرای موفقیــت یــک ازدواج 
اســت. حــال ایــن فاکتــور تبدیــل بــه یــک بهانــه بــرای عقــب 
رانــدن زمــان ازدواج  شده اســت؛ بهانــه ای بــه ظاهــر منطقــی 

ولــی در باطــن مخــرب.
ــراد  ــن اف ــن ازدواج بی ــن س ــان کم تری ــی محقق ــق بررس طب
ــد  ــوع می توان ــن موض ــا ای ــی آی ــت ول ــاال اس ــالت ب ــا تحصی ب

ــود؟ ــدم ازدواج ش ــرای ع ــی ب دلیل
بهتــر  هســتند  باالتــری  تحصیــالت  دارای  کــه  افــرادی 
ــن  ــد، ای ــت کنن ــود را مدیری ــترک خ ــی مش ــد زندگ می توانن
ــل  ــن دلی ــه همی ــد و ب ــتری دارن ــد بیش ــوالً درآم ــراد معم اف
کم تــر در زندگــی خــود بــا مســائل و مشــکالت مــادی 
ــه  ــد قضی ــک بع ــن مســائل ی ــه ای ــه البت ــه رو می شــوند ک روب
ــده  ــادی روی زندگــی آین ــر زی ــزان تحصیــالت تأثی اســت. می
انســان ها دارد. هرچــه دانشــجویان در دانشــگاه موفق تــر 
ــه  تبــع آن در  ــه همــان میــزان در زندگــی کاری و ب باشــند ب
زندگــی خانوادگــی خــود موفقیــت بیشــتری کســب خواهنــد 
کــرد. ولــی بایــد توجــه داشــت کــه تحصیــالت زمان بــر اســت 

ــش. ــه افزای ــراد رو ب ــن اف و س
ــی،  ــداف تحصیل ــه اه ــیدن ب ــرای رس ــان ب ــات زن ــی اوق خیل
ازدواج خــود را بــه تأخیــر می اندازنــد؛ کــه یــک چالــش 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــا ب ــرای خانم ه ــی ب درون
ــدر و  ــا، مک ــا همیشــه یکــی از زوج ه ــراودات و مهمانی ه در م
ناراحــت اســت؛ زیــرا اگــر معاشــران از دوســتان تحصیــل کــرده 
ــت،  ــوردار اس ــری برخ ــات کمت ــه از معلوم ــی ک ــند، طرف باش
ــای  ــه از خانواده ه ــرد و چنان چ ــد ک ــش خواه ــاس رنج احس
عــادی باشــند، فــرد تحصیــل کــرده دچــار مــالل خواهــد شــد. 
ــز  ــا، هرگ ــی زوج ه ــاوت فرهنگ ــا، تف ــه خانواده ه ــن گون در ای
ــن زن و  ــواردی بی ــه در م ــد؛ بلک ــان نمی مان ــیده و پنه پوش
ــال زن و  ــد. ح ــود می آی ــه وج ــادم ب ــکاک و تص ــوهر، اصط ش
ــه  ــن گون ــند، در ای ــر باش ــاور همدیگ ــار و ی ــد ی ــه بای ــرد ک م
ــر واضــح  ــد و پ ــت میکنن ــی و غرب ــا، احســاس تنهای خانواده ه

اســت کــه احســاس تنهایــی موجــب مــالل و 
ــود. افســردگی خواهــد ب

حــال نقــش زنــان در کــدام جزیــره ی ایــن 
اقیانــوس اســت؟

امــور مربــوط بــه ازدواج از آن دســته امــوری 
اســت کــه به طــور معمــول نقــش زنــان 
ــردان  ــر از م ــواده در آن پررنگ ت ــردو خان ه
اســت، در واقــع می تــوان گفــت در آداب 
مــادر  و  عــروس  مــادر  عــروس،  ازدواج؛ 
دامــاد نقــش مهمــی را در اقنــاع ســایر افــراد 
ــن؛  ــد، بنابرای ــا می کنن ــل ایف ــواده و فامی خان
ــک  ــد در ایجــاد ی ــه می توان ــث زنان ــن مثل ای
ازدواج آســان نقــش تأثیرگــذار و مثبتــی 

ــد. ــته باش داش
ــود  ــاهده می ش ــا مش ــی از خانواده ه در برخ
کــه مــادران نقــش پررنگ تــری از خــود 
می گیرنــد.  برعهــده  پســر  و  دختــر 
گاهی اوقــات مــادر دختــر و مــادر پســر 
به جــای فرزندشــان دســت بــه انتخــاب 
خــود  معیارهــای  و  و مالک هــا  می زننــد 
ــن ؛  ــد، بنابرای ــر می دانن ــن ام ــدم در ای را مق
ــر،  ــاب همس ــر انتخ ــود در ام ــه می ش توصی
ــدان  ــرای فرزن ــی ب ــای خوب ــادران راهنم م

ــند. ــش باش خوی
ــواده  ــردو خان ــان ه ــه زن ــوری ک ــر ام از دیگ
بحــث  باشــند،  آن دخیــل  در  می تواننــد 
تعییــن مهریــه اســت، امــروزه مهریــه  ی بــاال 
به عنــوان معضلــی بــزرگ در زندگــی جوانــان 
ــه و  ــای مؤدبان ــد. گفتگوه ــی می کن خودنمای
ــط  ــا توس ــه در خانواده ه ــش ک ــه دور از تن ب
مــادر و دختــر انجــام می گیــرد می توانــد 
عامــل موثــری در تعییــن مهریــه باشــد. 

ــاب  ــی انتخ ــد و عروس ــم عق ــزاری مراس برگ
ــگاه،  ــروس، آرایش ــین ع ــروس، ماش ــاس ع لب
ــی  ــم و حت ــالن مراس ــکاس، س ــردار، ع فیلمب
کمیــت و کیفیــت جهیزیــه همــه و همــه 
را  ازدواج  کــه  باشــد  به گونــه ای  می توانــد 
ســخت یــا ســهل گردانــد. در کشــور مــا تمــام 
ایــن امــور بایــد از فیلتــر ســلیقهی خانم هــا رد 
ــوان در هــردو  ــذا توصیــه می شــود بان شــود، ل

ــند. ــان باش ــده جوان ــواده  کمک کنن خان
ــر  ــران در ام ــش دیگ ــان از واکن ــی جوان گاه
آســان  ازدواج  و  می ترســند  آســان  ازدواِج 
را نوعــی بی کالســی  تلقــی می کننــد، بــه 
ــا  ــوع ازدواج ه ــن ن ــه ای ــن ب ــل ت ــن دلی همی
نمی دهنــد، امــا اگــر عــروس و مــادران در 
ــای آن آگاه  ــتی از مزای ــواده به درس ــردو خان ه
باشــند و بــه دیگــران انتقــال دهنــد، فرزنــدان 
بــا دل گرمــی بیشــتری بــه آن روی می آورنــد.
ازدواج  بــه دریچــه ی  بعــدی کــه  از هــر 
ــد و  ــش رو باش ــکالتی پی ــاید مش ــم، ش بنگری
اتفاقاتــی مانــع ایــن ســنت شــیرین و دیرینــه 
قــرار بگیــرد ولــی گاه می شــود بــا تغییــر 
نگــرش، ســازش، همــکاری و فــداکاری اجــازه 
ــد.  ــواده دهن ــکیل خان ــان  تش ــا جوان ــم ت دهی
در جامعــه ی امــروز مشــکالت اقتصــادی، 
ــردی و...  ــی، ف ــی، خانوادگ ــی، اجتماع فرهنگ
راه  برابــر  در  به نوعــی ســنگی  کــدام  هــر 
ــک  ــا کم ــوان ب ــی می ت ــد، ول ــان می باش جوان
ــی  ــه راه ــع را ب ــن موان ــردم ای ــئولین و م مس

ــرد.  ــل ک ــت تبدی ــرای موفقی ب
در کالم آخــر ازدواج یعنــی؛ جوانــی، نســل 
جدیــد، انســان پــروری، موفقیــت، شــادابی و...، 
ــن چرخــه ی  ــوچ ای ــی پ ــا بهانه های ــم ب نگذاری

ــه پایــان برســد. انســانی و نشــاط ب
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در روزگاری کــه دانشــگاه رفتــن بــرای دختــران بــه امــر مهمــی تبدیــل شده اســت، بهتراســت 
کــه بپرســیم دلیــل تمایــل دختــران بــه تحصیــالت عالــی چیســت؟ 

دخترانــی کــه در جامعــه امــروز بــا مســائل و مشــکالت مختلفــی از جملــه اجتماعــی، 
ــوب و  ــگاه مطل ــه جای ــیدن ب ــرفت، رس ــال پیش ــند به دنب ــه رو می باش ــی روب ــادی وفرهنگ اقتص
ــا توجــه بــه امکانــات و شــرایط بتواننــد بــه  خواســتار ادامــه ی تحصیــالت عالــی هســتند، تــا ب

ــند. ــود بخش ــود را بهب ــی  خ ــت زندگ ــتا کیفی ــن راس ــند و در ای ــان برس خواسته هایش
ــران  ــش دخت ــا، گرای ــواد خانواده ه ــطح س ــن س ــا باالرفت ــر ب ــال های اخی ــر درس ــوی دیگ ازس
ــبب  ــئله س ــن مس ــه و ای ــش یافت ــی افزای ــل توجه ــزان قاب ــه می ــگاهی ب ــالت دانش ــه تحصی ب
رشــد دانــش علمــی، باالرفتــن مــدارک تحصیلــی و ارتقــای ســطح فرهنگــی آن هــا شده اســت. 
جامعــه ای کــه ســوار بــر ریــل پیشــرفت و ترقــی علمــی شــده ، در مســیر خــود بــا مشــکالت و 

ــد.  ــرم می کن ــه ن ــت و پنج ــدی دس ــع ج موان

ــده ی  ــرای آین ــی را ب ــداف خوب ــالت و اه ــران تمای  دخت
ــود  ــت و بهب ــه کیفی ــا ب ــد ت ــزی می کنن ــود برنامه ری خ
ــا را در  ــل و مبن ــا اص ــدارس م ــا م ــد، ام ــی  بپردازن زندگ
هدایــت تحصیلــی دختــران بــه دانشــگاه ها گذاشته اســت. 
ــگاه  ــز دانش ــزی ج ــی چی ــت تحصیل ــد هدای ــال قص اص

ــت؟  ــر هس ــم مگ ــن ه رفت
اســتعداد های فوق العــاده ای کــه گاه و بــی گاه قربانــی 
ایــن مســیر می شــوند، صــدای ســکوت کــه انــگار خیلــی 
خوش تــر از جــدال بــا روزگار هســت را می پذیرنــد و 
ــدر  ــگاه آن ق ــه دانش ــران ب ــیدن دخت ــع رس ــون موان چ
ــی  ــه مجال ــت ک ــترده شده اس ــیع گس ــای وس در قالب ه

ــد.  ــی نمی مان ــه راه باق ــرای ادام ب
ــا  ــران ب موضــوع مهــم و گســترده ای کــه بعضــی از دخت
ــه  ــی  اســت ک ــه  و موانع ــود عالق ــرو می شــوند، نب آن روب

ــاز مــی دارد.  آن هــا را از تحصیــل ب
ــا  ــده اند ی ــه رو ش ــف روب ــع مختل ــا موان ــل ب در راه تحصی
ــه دلیــل عالیــق خــود، تحصیــل را رهــا  دخترانــی کــه ب
ــه  ــکالت مواج ــی از مش ــا کوه ــه ب ــد، در جامع می کنن
ــاد گرفتــن  می شــوند به طــور مثــال گــروه اول به جــای ی
اصــول زندگــی طوطــی وار درس  را بــرای نمــره ی بیســت 
ــه نمــره بیســت  ــون در مســیر زندگــی ب ــد،  اکن خوانده ان
کــه هیــچ! حتــی از گرفتــن نمــره و انتخــاب راه زندگــی 

ــد.  ــاز می مانن ب
ــد،  ــود می رون ــه خ ــمت عالق ــه س ــه ب ــروه دوم ک گ
در مواجهــه بــا جامعــه  ســرخورده می شــوند. در 
ایــن میــان، ضعــف در آمــوزش مســائل اعتقــادی و 
نهادینــه نشــدن ارزش هــا و هنجارهــای فرهنــگ ملّی 
ــت  ــم و تربی ــائل در تعلی ــن مس ــی، از مهم تری و دین
ــای  ــت. کتاب ه ــران اس ــوص دخت ــان، به خص نوجوان
درســی و کالس هــای آموزشــی در فضــای مدرســه، 
کــه  نشــده اند  به گونــه ای طراحــی  یــک  هیــچ 
بتواننــد ارزش هــای  دینــی و اجتماعــی را در دانــش- 
آمــوزان نهادینــه کننــد و زمینــه ای را فراهــم ســازند 
ــد و در  ــادی را کامــل بپذیرن ــب بنی ــا آن هــا مطال ت
ــد، کــه اگــر ســدی هــم  زندگــی خویــش بکاربگیرن
ــی آن هــا شــد، بتواننــد گلیــم  ــع تحصیــالت عال مان
ــی  ــت تحصیل ــند. هدای ــرون بکش ــود را از آب بی خ
کــه فقــط بــه مقصــد دانشــگاه پــرواز می کنــد 
بایــد متوجــه مســافرین هــم باشــد، مســافرینی کــه 
ــم و  ــتای تعلی ــود را در راس ــه ی خ ــت عالق می بایس
ــا مســائل در  تربیــت پیــدا می کردنــد و راه مقابلــه ب
ــر  ــه ه ــد، االن ب ــاد می گرفتن ــف را ی ــع مختل جوام
ــد  ــرار بل ــه راه ف ــا ن ــد، ام ــرار می زنن ــرای ف دری ب

ــا!  ــن جدال ه ــدن در ای ــجاعت مان ــه ش ــتند ن هس
گاهــی از پــرواز جــا می ماننــد و گاهــی ســقوط 

 . می کننــد
ــای  ــوی نموداره ــه هیاه ــی ک ــیر تحصیل ــن مس ای
زبان هــا  ســر  بــر  دانشــگاه ها  در  را  زنــان  ورود 
ــر  ــه ی قبل ت ــد پل ــه چن ــه ب ــد ک ــت. بای انداخته اس
برگــردد، مانــور دادن روی ورود چنــد درصــدی 
دختــران راه حــل نیســت و غــول کنکــور تنهــا ســد 
ــد! ــا را دریابی ــا نمی باشــد، غــول ه ــرای آن ه ورود ب
ــراغ  ــران  چ ــود دخت ــبب می ش ــه س ــی ک غول های

ــود و  ــوش ش ــاز خام ــور ب ــان در کش استعدادهایش
هنگامــی کــه بــا امیــد بــه آینــده دنبــال یــک جرقــه 
ــا  ــتند ب ــان هس ــردن استعدادهایش ــن ک ــرای روش ب
بی رحمی هــا در حوزه هــای اجتماعــی، فرهنگــی 
و ســنت ها دســت از آینــده بــر می دارنــد و بــا 
ــزرگ اقتصــادی و گاهــی روحــی مــدام  مشــکالت ب
در حــال جــدال هســتند. از طرفــی هــم گــرگان بــه 
ــال  کمیــن نشســته در آســمان گــرگ و میــش دنب
چنیــن اســتعدادهایی هســتند تــا خــوب ســود 
کننــد و کارشــان کــه پایــان رســید، از ســتاره هــای 
چیــده شــده ی آســمان گــرگ و میــش  فقــط یــک 
ــد، گــرگ میشــی  سوســو بــی رمــق باقــی می گذارن
ــتاره ها  ــمان س ــده ی آس ــان ناخوان ــردم مهم ــه ه ک

می باشــد. 
ــف  ــای مختل ــازی ها در حوزه ه ــم از سدس ــن حج ای
ــاص  ــه خ ــد جنب ــا چن ــک ی ــه ی ــران ب در راه دخت
ــه  ــدی ک ــای ج ــی بحث ه ــد و حت ــنده نمی کن بس
ــود،  ــگاه می ش ــه دانش ــا ب ــن آن ه ــا رفت ــف ب مخال
ــا چالش هــای  ــع مطــرح شــده، ت ــع موان به جــای رف
ایــن مســیر حتــی از ســنت های اشــتباه هــم فراتــر 
ــا جامعــه ی چــه کنم هــای فــراوان دختــران  رود و ب

ــه رو شــوند.  رو ب

ــر تــن خســته ی ایــن ُدخــت زمــان ز نــوش  کاش ب
دارو َمَرســد

 دســت را در دســت دهیــد تــا کــه ضمــاد بــه خــاک 
ــد  جارو َمرس

هانیه حسینی
کارشناسی میکروبیولوژی

سدسازیسدسازی
در مسیر تحصیل دختراندر مسیر تحصیل دختران            
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ــتند و  ــور گذاش ــه ظه ــه عرص ــا ب ــی پ ــبکه های اجتماع ــمند، ش ــی های هوش ــا ورود گوش ب
تغییــر و تحوالتــی را در زندگــی بــه  وجــود و فضایــی هیجــان انگیــز را بــه ارمغــان آوردنــد، 

امــا بــا گذشــت زمــان، هدایــت زندگــی مــا را در دســت گرفتنــد.
ــش  ــت و کمابی ــی ا س ــدازی و دگردیس ــت ان ــال پوس ــی در ح ــل توجه ــرز قاب ــه ط ــا ب دنی
ــا  ــتانه ت ــط دوس ــد؛ از رواب ــی درآمده ان ــبکه های اجتماع ــار ش ــه انحص ــا ب ــه فعالیت ه هم

ــترده.  ــات گس ــق تبلیغ ــد از طری ــب درآم ــادی و کس ــای اقتص فعالیت ه
ــواره در  ــا هم ــت. بالگره ــغ اس ــیوه های تبلی ــن ش ــی از رایج تری ــردن، یک ــالگ ک ــروزه ب ام

ــد. ــب کنن ــای خــود را جل ــال کننده ه ــاد دنب ــت و اعتم ــالش هســتند، رضای ت
بــه زبــان ســاده آن هــا ســعی دارندکــه مخاطبــان وبــگاه یــا صفحــه  ی متعلــق بــه او را دنبــال 

 کننــد و پیــرو ســبک زندگی او هســتند.
بالگرهــا از طریــق پســت و اســتوری  ارتبــاط صمیمــی بــا مخاطبــان برقــرار می کننــد کــه 
ــی  ــورت عین ــه به ص ــی را ک ــراه دارد. محتواهای ــه هم ــود را ب ــه خ ــترش صفح ــد و گس رش
ــد و  ــان می گذارن ــادی روی مخاطب ــی زی ــی و ذهن ــر روان ــد، تاثی ــه می دهن ــی ارائ و عمل
بــرای ارتقــاء صفحــه، از روش هایــی ماننــد برگــزاری مســابقه، هدیــه نقــدی و... بــه رقابــت 

می پردازنــد.
آن هــا در اصــل نــوع خاصــی از ســبک و فرهنــگ زندگــی را بــه مخاطبــان نشــان می دهنــد. 
ــازی و  ــای مج ــه فض ــان، ب ــذر زم ــکالت و گ ــی از مش ــرای رهای ــب ب ــه مخاط ــی  ک هنگام
بالگ هــا روی مــی آورد، ایــن افــراد را در حــال ســفر و گــردش و فــارغ از مشــکالت می بینــد. 
بــا دیــدن آن هــا غبطــه می خــورد و زندگــی خــود را بــا تاثیــر از ایــن تبلیغــات بنــا می نهــد 

ــی آورد. ــار م ــه ب ــاری را ب ــه آســیب های زیان ب ک
ــه میــل خــود آن قســمت از زندگی شــان  ــرای تبلیــغ و جــذب مخاطــب ب بالگرهــا فقــط ب
کــه عــاری از دغدغــه  اســت را بــه نمایــش می گذارنــد. ایــن محتواهــا ایجــاد احســاس نیــاز 
کاذب در مخاطــب می کننــد، بــه گونــه ای کــه فــرد درصــورت پیــروی نکــردن از آن، خــود 
ــای مجــازی شــده اند و  ــا غــرق در دنی ــل از این کــه بالگره ــد؛ غاف ــه عقــب می دان را از قافل

ــا خانــواده خــود نمی گذراننــد. وقــت زیــادی را ب
ــه  ــرای خــارج شــدن از زیــر فشــار ایــن تاثیــرات، رهــا کــردن و بازگشــت ب  بهتریــن راه ب

ــد. ــی می باش ــای واقع دنی
ــان را تحــت تاثیــر خــود  ــادی از مخاطب آن هــا ماننــد هــادی عمــل می کننــد و تعــداد زی
ــل  ــد قاب ــرای درص ــد ب ــر می کن ــر منتش ــه بالگ ــزی ک ــن هرچی ــد. بنابرای ــرار می دهن ق

ــم اســت.  ــردم مه ــی از م توجه
ــا  ــه ت ــرای خان ــد ب ــی، از خری ــان زندگ ــن در جری ــل قرارگرفت ــه دلی ــم  ب ــای خان بالگره
میهمانی هــا، نقــش بســزایی در ایــن زمینــه ایفــا می کننــد تــا جایــی کــه از فرزنــدان خــود 

ــد. ــتفاده می کنن ــات اس ــی در تبلیغ ــر اصل ــوان عنص ــه عن ب
ــال  ــد در انتق ــا می توانن ــا، آن ه ــت بالگره ــه فعالی ــارت در حیط ــرل و نظ ــورت کنت در ص
مفاهیــم و آمــوزش برنامــه تربیتــی نقــش بســزایی داشــته  باشــند؛ بــه همیــن دلیــل اســت 
کــه در منابــع اســالمی بــر بهره گیــری از الگــو و پیــروی از اســوۀ حســنه تاکیــد شده اســت. 
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سارا آزاده گام
کارشناسی مهندسی معماری
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امنیــت واژه ای آشــنا امــا غریبیســت، کــه 
سال هاســت بــا پرداختــن بــه آن دســتاویز 
ــر  ــر تغیی ــده ای در براب ــوم ع ــای ش ــزه ه انگی

ــت.  ــده اس ــا ش ــنت ه ــی و س ــبک زندگ س
ــه تنهــا از منظــر روانشناســی و  امنیــت کــه ن
ــه  ــت بلک ــت اس ــز اهمی ــی حائ ــه شناس جامع
ــت  ــون اهمی ــی را پیرام ــا نکات ــرآن اختصاص ق
آن در اســتقرار حکومــت اســالمی، جانشــینی 
صالحــان و طــرح امامــت عنــوان کــرده و 
امنیــت را بــه عنــوان نعمــت الهــی بــه شــمار 
آورده اســت. امنیــت کــه فراهــم آوردنــده 
شــرایط دوام و مطلــوب بــرای توانمندی هــا 
ــرو،  ــرام، آب ــوال، احت ــت )ام و برخورداری هاس
قــدرت، ثــروت و...( بــرای عمــوم جامعــه علــی 

ــژه ای دارد.  ــگاه وی ــوان جای ــوص بان الخص

خــــانـهخــــانـه 

مـــن
َ
مـــنا
َ
           ا

                    ۳1
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مهدیه رجبعلی گلدره
کارشناسی مهندسی صنایع

و  اولیــه  اصــول  دارای  کــه  امنیــت 
اســت،  مختلــف  موضوعــات  در  مشــترک 
متاســفانه بــه علــت سواســتفاده عــده ای 
حــوزه  در  خــود،  سیاســی  اهــداف  بــرای 
اســت.  مواجــه  چالش هایــی  بــا  زنــان 
و  خانــواده  مهــم  رکــن   به عنــوان  زنــان 
جامعــه کــه وظیفــه رشــد و تعالــی خــود 
از  فــارغ  و  خاطــر  آرامــِش  ســایه  در  را 
ــن  ــا تامی ــز ب ــد،  ج ــترس دارن ــی و اس نگران
کننــد.  محقــق  را  آن  نمی تواننــد  امنیــت 
زنــان بــه دلیــل ویژگی هــای فیزیکــی و جثــه 
نحیفــی کــه نســبت بــه دیگــران دارنــد، دربرابر 
خطــرات احتمالــی امــکان دفاع کم تری داشــته 
و نگاه هــای جنســی و جنســیتی، توانایــی آنــان 
ــت .  ــش داده اس ــائل کاه ــن مس ــل ای را در ح
امنیــت ابعــاد گوناگونــی دارد کــه بعــد روانــی 
آن هیــچ قشــری را اســتثنا قــرار نــداده و 
بــرای همــه بانــوان چــه زنــان شــاغل یــا خانــه 
ــد.  ــدق می کن ــوان ص ــران ج ــه دخت دار و چ
هــدف امنیــت روانــی به عنــوان مهم تریــن بعــد 
امنیــت جلوگیــری از تهدیــدات روحی-روانــی 
و مشــغولیت های ذهنــی منفــی می باشــد. 
ــان روح و  ــا ســالح زب ــن بعــد کــه بیشــتر ب ای
ــد،  ــرار می ده ــدف ق ــورد ه ــوان را م روان بان
بیشــتر آمــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
با توجــه بــه آمــار منتشــر شــده در یــک مقالــه 
کــه ۳84هــزار زن و دختر۳5-15ســاله را مورد 
مطالعــه قــرار داده اســت، همــه زنــان مــواردی 
امنیــت  شــدن  مخــدوش  کالمــی،  آزار  از 
ــی  ــن کلمات ــردان و گفت ــای م ــط نگاه ه توس

در رابطــه بــا تحســین زیبایــی و... را جزئــی 
ــد.  ــرده ان ــوان ک ــت عن ــدم امنی ــن ع از ای

عنــوان  بــه  کــه  جســمی  امنیــت 
ــه  ــود، ن ــی می ش ــر معرف ــدی دیگ بع
جنــس  توســط  می توانــد  تنهــا 
اجتمــاع  یــا  خانــه  در  مخالــف 
شــرایط  بلکــه  شــود  نقــض 
محیطــی و کاری نیــز می توانــد 
ایــن امنیــت را از بیــن ببــرد. 
ــال، عــدم شــرایط  ــوان مث ــه عن ب
ــان در  مطلــوب جهــت حضــور زن
دفتــر کار )صندلی ، میــز و...( و یا 
ــد  ــل، می توان ــل و نق ــائل حم وس
و  ســالمت  نقــض  بــه  منجــر 
شــود.  آنهــا  جســمی  امنیــت 
ــترین  ــه بیش ــر ک ــد آخ ــا بع و ام
آفــت را بــرای زنــان داشــته و آنهــا 
ــرز خودکشــی، افســردگی  ــا م را ت
بــرده  روانــی  بیماری هــای  و 

ــد.  ــی می باش ــت جنس ــت، امنی اس

تفاوت هــای  علــت  بــه  کــه  بعــد  ایــن 
مــورد  مخالــف  جنــس  دو  فیزیولــوژی 
بیــن  از  بــا  می گیــرد،  قــرار  تهدیــد 
قابــل  غیــر  آســیب های  امنیــت،   رفتــن 
ــی آورد.  ــراه م ــه هم ــان ب ــرای زن ــی ب جبران
ــت  ــن امنی ــد ای ــه می توان ــردی ک ــن ف بهتری
ــوان هســتند.  ــاورد، خــود بان ــان بی ــه ارمغ را ب
ــورهای  ــه در  کش ــد ک ــان می دهن ــا نش آماره
گوناگــون از جملــه آمریــکا بیــش از ۲50 
ــاوز  ــه تح ــدام ب ــا اق ــاوز ی ــده تج ــزار پرون ه
ــت.  ــده اس ــت ش ــس ثب ــط پلی ــاالنه توس س
آزارهــای  مــوارد  بیشــترین  همچنیــن 
آلمــان،  کشــورهای  بــه  مربــوط  جنســی 
ــد  ــدود ۶8 درص ــت. ح ــه اس ــپانیا و فرانس اس
زنــان آلمانــی،۶۶ درصــد زنــان اســپانیایی 
و۳0 درصــد زنــان فرانســوی در محــل کار 
خــود مــورد آزار جنســی قــرار گرفته انــد. 
در  زن  یــک  دقیقــه،  دو  هــر  واقــع  در 
ــو  ــک زن در کنگ ــه، ی ــک دقیق ــکا وهری آمری
می گیــرد.  قــرار  تجاوزجنســی  مــورد 
ــه  ــت ک ــده آن اس ــان دهن ــا نش ــن آماره ای
بــودن کشــورهای  یــا صنعتــی  و  توســعه 
گوناگــون و یــا حتــی میــزان گرایــش بــه 
فمنیســت گری نمی توانــد از میــزان آن بکاهــد. 
ــو  ــناس[ در گفت وگ ــه ش ــعید مدنی]جامع س
ــه  ــر اینک ــد ب ــن تاکی ــرق، ضم ــه ش ــا روزنام ب
ــزارش نمی شــود،  ــوارد تجــاوز گ 80 درصــد م
ــوط  ــی مرب ــار تجاوزجنس ــترین آم گفت:»بیش
ــورد  ــدود 1۶50 م ــه ح ــت ک ــران اس ــه ته ب
در ســال اســت.« بســیاری از زنــان و دختــران 
ــاوت  ــرو و قض ــرس از اب ــت ت ــه عل ــی ب قربان
ایــن موضــوع را ماننــد رازی در دل خــود 
نگــه می دارنــد و آن را عنــوان نمی کننــد. 
ــان  ــا پنه ــه ب ــتند ک ــیاری هس ــداد بس تع
کــردن ایــن راز، ازدواج خــود را بــه تاخیــر 
ــد.  ــد آن را زده ان ــی قی ــا حت ــه و ی انداخت
ازبین رفتــن عفــت زنــان، نابودشــدن 
ــردگی و  ــی، افس ــان، خودکش ــده آن آین
ــرات  ــه آن هــا از اث ــد جامعــه ب ــگاه ب ن
ابعــاد  می باشــد.   تجاوزجنســی 
مختلــف امنیــت کــه حفــظ آن 
ــزون  ــی روزاف ــد و تعال ــه رش الزم
ــب  ــط از جان ــه فق ــان اســت ن زن
ــن،  ــتن قوانی ــا نوش ــت ب حاکمی
عمــوم  توســط  بایــد  بلکــه 
و  شــده  فرهنگســازی  مــردم 
ــی  ــاره چگونگ ــی درب آموزش های
ــل نقــض امنیــت و  ــاع در مقاب دف
تربیــت فرزنــدان بــه عنــوان مثــال 

ــود.  ــه ش ــده ارائ آین
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شــــهید پـــروران گمنــــــامشــــهید پـــروران گمنــــــام

ــهادت، در  ــه ش ــیدن کلم ــوش رس ــه گ ــا ب ب
وجودمــان نــام و یــاد شــهدا بــه تصویر کشــیده 
می شــود و  زندگی نامه هــای خوانده شــده و 
ــر  ــه روز ب ــه روز ب ــزان ک ــن عزی ــده از ای نش
تعدادشــان افــزوده می شــود در ذهــن مــا 
نقــش می بنــدد، امــا شــاید آن طــور کــه بایــد 
ــم. ــال کنی ــان را دنب ــور راهش ــته ایم ن نتوانس

ســالیان زیــادی اســت کــه ایــن بــزرگ مــردان 
ارج می نهیــم و هربــار زندگی نامــه ای در  را 
ــزرگ ــل ازب ــا غاف ــم، ام ــان می خوانی وصف  ش

           زنان شهید خود هستیم!! 

مــا  راه  جنــس  کــه  برده ایــم  یــاد  از 
متناســب  داریــم  نیــاز  و  اســت  متفــاوت 
ایــن  از  خــود  موقعیــت  و  نقــش  بــا 
کنیــم. بــرداری  الگــو  شــهیده  بانــوان 
مهــم نیســت کــه در چــه زمــان و چــه 
موقعیتــی زندگــی می کنیــم، کافــی اســت 
ــم  ــوع کنی ــان رج ــودی خودم ــر وج ــه جوه ب
بتوانیــم  تــا  برگزینیــم  را  درســت  راه  و 
یابیــم. دســت  مقام هــا  واالتریــن  بــه 

خواهــران   و  همســر  مــادر،  همــواره 
آنــان  تــا  بوده انــد  و علمــا  پشــت شــهدا 
شــده اند. راه  ایــن  پیمــودن  بــه  موفــق 
همسرشــان  دربــاره  طباطبایــی  عالمــه 
از  زیــادی  »حجــم  فرماینــد:  مــی 
پیــدا  برکتــی  هــر  و  المیــزان  تفســیر 

.» هســتم  همســرم  مدیــون  را  کــرده ام 
چنانچــه به عنــوان یــک زن یــا دختــر در 
جهــت شــناخت ریحانــه بهشــتی وجــود خــود 
قــدم برداریــم، می توانیــم بــه گوهــر نــاب 
ــته  ــت گذاش ــا امان ــدا در م ــه خ ــان ک وجودم
اســت دســت یابیــم و آن طــور کــه شایســته ی 
شــأن و منزلــت یــک زن اســت رفتــار کنیــم. 
ــده،  ــادری تربیت کنن ــش م ــد در نق زن می توان
همســری صبــور و مشــوق راه و خواهــری 
ــد.  ــرد باش ــار م ــده در کن ــدل و یاری دهن هم
ــق  ــد محق ــی می توان ــا زمان ــن نقش ه ــه ای هم
بــرای خــود  درســتی  الگــوی  کــه  شــود 
ــم  ــه می توانی ــت ک ــان اس ــم و آن زم برگزینی
همت ها،مطهــری ها،بابایــی هــا و... تربیــت 
کنیــم و یــا نــوری بــرای راه این بزرگان شــویم.
ــاره  نامه هــای  کتــاب» نامه هــای فهیمــه « درب
فهیمــه بابائیان پــور بــه همســرش شــهید 
ــه  ــی ک ــت. نامه های ــادق زاده اس ــا ص غالم رض
ــخ هایی  ــد و پاس ــال می کن ــه ارس ــه جبه او ب
ــد. ــاز می گردان ــرای فهیمــه ب کــه همســرش ب
ایــن نامه هــا عــاری از هرگونــه عشــق دنیــوی 
و پــر از شــور و اشــتیاق بــرای دیــدن معشــوق 
حقیقی شــان »خــدای متعــال« بــود و هــر 
ــهادت خواهی  ــعله ش ــا ش ــن نامه ه ــه از ای کلم
ــد. ــه می کن ــردی برافروخت ــر ف ــان ه را در ج
فهیمــه دختــری دبیرســتانی که به درخواســت 
ــی جــواب  ازدواج غالم رضــا صــادق زاده در حال
مثبــت داد کــه در رویــای صادقانــه خــود دیده 
بــود ایشــان بــه درجــه شــهادت نائل می شــوند.
ســمت  بــه  غالم رضــا  ازدواج،  از  بعــد 
بدرقــه  فهیمــه  نامه هــای  و  روانــه  جبهــه 
خبــر  ســالگی   18 در  می شــود.  او  راه 
می شــود. داده  او  بــه  غالم رضــا  شــهادت 
فهیمــه در مراســم تشــییع لباســی ســفید 
بــر تــن کــرد و در تمــام مــدت در میــان 
می گفــت:  و  می کــرد  حرکــت  جماعــت 
»ای همســر شــهیدم شــهادتت مبــارک...«
کلیــدی   می توانــد  کتــاب  ایــن  خوانــدن 
ــمت  ــه س ــران ب ــان و دخت ــیدن زن ــرای رس ب
ســعادت وجــودی و حقیقــی خودشــان باشــد. 
بــه  فهیمــه  نامــه  از   بخشــی  ادامــه  در   
شــهید غالم رضــا صــادق زاده را می خوانیــم:
امــروز  کــه  بجنــگ  همســرم!  ولــی   «
وظیفــه تــو جنگیــدن اســت و بــدان مــن 
آن زمــان دلــم بــرای تــو تنــگ می شــود 
اســتغفرا...و  بــرداری؛  جنــگ  از  روی  کــه 
تــا زمانــی کــه در پــی انجــام وظیفــه ات 
کــه: چــرا  هســتیم  راضــی  مــا  هســتی 

پســندد درمــان  یکــی  و  درد  یکــی 
پســندد هجــران  یکــی  و  وصــل  یکــی 
و هجــران و وصــل  درد  و  درمــان  از  مــن 
پســندد....« جانــان  را  آنچــه      ۳۳پســندم 
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فاطمه تابان
کارشناسی روانشناسی

دلم را بی خبر بیمار کردی 
   هوایم را ز عطر یار کردی

مرا باهر نگاهت خام کردی
شبم را تا کجا بیدار کردی

نگاهی کن به من بامن چه کردی؟
مرا از پیچکی گلزار کردی

تنم را تو کجا با عشق بردی
مین را بی هوا دلدار کردی
مگر تو راه عاشق را ندانی 

که خبشش را دیم انکار کردی
بسازی ساز سی تاری برایم

ترا خبشم که بد آوار کردی

شعرشعر

شاعر
هانیه حسیین 
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