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وجه مشترک جریان تحجر و تجدد در موضوع زن، 
شیءانگاری و کاال دیدن اوست. در نگاه متحجرانه 
زن عار و عورت و نقطۀ ضعف است. یا زنده به گور می شود یا 
که معلوم است یعنی ننگ.   » در خانه حبس می شود. »عار
»عورة« هم یعنی جای خلل و نفوذ؛ مثًال در قرآن وقتی پیامبر 
مردم را دعوت می کند که در جهاد شرکت کنند، بحث شد 
که توی شهر بمانیم یا به بیرون از مدینه برویم. گفتند: »...ِإَنّ 
ُبُیوَتَنا َعْوَرٌة«۱؛ خانه های ما عورت است؛ یعنی جای خلل؛ 
جایی که تو از آنجا می ترسی بر خودت و رخنه و خلل دارد. 
نقطۀ  ضعف است. زن در این جامعه عار و عورت بود؛ یعنی 
مایۀ ننگ یا نقطۀ  ضعفش بود. چرا؟ به خاطر اینکه کاال بود. آن 
به  کسی  وقتی  بود.  مرسوم  قبایل  به  حمله  و  جنگ  زمان 
قبیله ای حمله می کرد، چه چیزی به غارت می برد؟ آن ها در 
بیابان زندگی می کردند. فرش ساسانی و سکۀ طل  و  بادیه 
از  یکی  اسب.  و  شتر  تعدادی  و  داشتند  پشمی  نداشتند. 
دارایی هایشان هم زن و دخترشان بود که همراه اسب و شتر 
کاالیی بود برای غارت. از این حیث  به غارت می رفت. زن 
موجب عار و نقطۀ ضعف بود؛ چون بهترین جایی که دشمن 
می توانست نبض یک قبیله را در دست بگیرد، جایی بود که 
جنگاور  نیروی  که  کسی  کند.  تهدید  را  زنانش  می توانست 
بیشتری داشت، می توانست حمله بکند و آن ها را ببرد. در 
که نامش جاهلیت بود، زن چنین موقعیتی  جامعۀ غارتی 
یا می پوشاندند.  را می کشتند  او  یا  به خاطر همین  داشت. 
طبیعی است که همۀ قبایل و همۀ خانواده ها نمی کشتند. 
هر کسی ضعفش بیشتر است، دخترش را می کشد. در این 
وضعیت حجاب و پوشاندن زن، موضوع ارزشمندی نبود؛ 
چراکه به خاطر نقطۀ ضعفی او را می پوشاندند. از حیثی که 
این جامعه، جامعۀ غارتی است و زن عار و عورت است، او را 
می پوشاندند که سوژه نشود و به غارت نبرندش. پوشاندن و 

خانه نشینی و پرده نشینی او از سر این نقطۀ ضعف بود.
که آنجا  کاالست؛ با این تفاوت  در جاهلیت مدرن هم زن 
کاالیی برای غارت بود و اینجا کاالیی برای مصرف. کاالیی 
پنهان  یا  می برند  بین  از  یا  بکنند،  غارت  می خواهند  که  را 
می کنند. کاالیی که می خواهند مصرف بکنند، آن را لوکس 
درست  تبلیغات  برایش  و  می گیرند  دست  سر  و  می کنند 

می کنند. به جای حبس در خانه، پشت ویترین قرار می گیرد.

نسبت 
خانه نشینی زن 
با کاال انگاری او

تقریری از سخنرانی 
حجت االسالم محسن قنبریان
سمیه ذوقی  

دانشجوی دکتری �قه و مبانی �قوق اسالمی دانشگاه �ردوسی



هر دو رویکرد نوع دیگری از برده داری است. ما دو نوع بردگی 
داریم؛ یک بردگی ظاهری که »رقیت« است که یک نفر بردۀ 
قرار  بنده  آزاد کردن  و  »عتق«  مقابلش  در  می شود.  دیگری 
دارد. یک نوع بردگی هم تبعیت از مناسبات غلط و جاهلی 
است. در مقابل این بردگی، تحریر قرار دارد. یک نفر آزاد را آزاد 
می کنید؛ آزادی که در مناسبات بد و رسوم جاهلی اسیر شده 
است. در آن مدل جاهلیت قدیم، دختر اصًال حق انتخابی 
را ندیده است. در بعضی مناطق، در  ندارد. شوهر خودش 
جامعۀ خودمان حتی شوهر خودش را نمی تواند ببیند. برایش 
که چطوری و با چه کسی ازدواج بکند. او  تصمیم می گیرند 
با  که  بودند  افرادی  برده داری  دورۀ  در  است.  محترمی  بردۀ 
بردگانشان محترم برخورد می کردند. حتی آن ها را سر سفرۀ 

خودشان می نشاندند؛ اما بردۀ محترم هم آخرش برده است.
پیامبر آمده است با بردگی مدل دوم مبارزه کند؛ گرچه اولی 
را هم نفی می کند. آن حد از مبارزه، از دیگران هم ساخته 
است؛ اما آزادکردن مردان و زنان از رسوم غلط، کار هرکسی 
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مبعوث کرده است که بنده ها را از پرستش بنده های دیگر 
منع کند و از عهد و پیمان بندگان خارج کند؛ یعنی بندگان 
را از هر عهد و پیوند غیرالهی و کج و ناراستی آزاد کند و از 
والیت مردم به والیت خداوند برساند. در یک کلمه می توانیم 
ِإْصَرُهْم  َعْنُهْم  »...َیَضُع  است؛   » »محرر پیامبر  بگوییم 
سنت های  است  قرار  ْیِهْم...«2؛ 
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اشتباهی را که مانند غل وزنجیری بر گردن مردم نهاده شده 
که اجازه نمی دهد یک  است، از میان بردارد؛ سنت بدی 
دربارۀ  روزها  این  برسد.  خودش  طبیعی  حقوق  به  دختر 
یاد می شنویم. این  طالبان و برخوردشان با زنان و دختران ز
، در مقابل اسلم خمینی؟هر؟ است که البته  مکتب تحجر
ممکن است برخی طرف دارانش داخل کشور ما هم باشند. 
معتقدند زن در اصل جایش درون خانه است و وظیفه اش 
که فقط بچه بیاورد و اطفال را سرپرستی بکند.  این است 
... به زن ها ربطی  معتقد است آموزش علومی مثل شیمی و
ندارد. آموزش علومی هم که خوب است بیاموزد، باید توسط 

و  نداشتند  یاد  محارمش  اگر  بگیرد.  صورت  محارمش 
ضرورت داشت از خانه خارج شود، باید معلمش زن باشد. 
کشیده  او و معلمش پرده ای  اگر زن نبود، حتمًا باید بین 
باشد. از نظر آن ها زن حق اشتغال ندارد و تحصیل هم با 
گفته اند جایز است. حتمًا باید به دست آدم  که  شرایطی 
زنجیر ببندند؟! اینکه یک نفر را این گونه خانه نشین کنیم، 
که این بندها را بردارد  اسارت او نیست؟! پیامبر آمده بود 
از اسارت رسوم جاهلی نجات بدهد و مقام  را  و دختران 

انسانی اش را به او برگرداند.
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هیچ کدام از این ها را نمی شود توی خانه انجام داد. باید در 
اجتماع فضایی را بسازی که بدون اینکه به تبرج برسد، بتواند 
به این حقوق و تکالیفش برسد. باید اغلل را از وسط راهش 

برداریم که او بتواند در آن جایگاه اجتماعی قرار بگیرد.
حجاب نشانۀ این تحریر و آزادگی است؛ البته قبل از اسلم 
زنان  نیز  کتیبه های هخامنشی  در  بوده است.  هم حجاب 
که اسلم آورد  باحجاب هستند؛ اما آن حجاب، با حجابی 
و میراث حضرت فاطمۀ  زهرا؟اهس؟ است، متفاوت است. هر 
چادر  در  را  نفر  یک  است  ممکن  نیست.  حجاب  چادری 
بپیچانی و حتی پوشیه هم بزند، به خاطر اینکه عار و ننگ 
است و اگر در معرض دید باشد، غارت می شود. آیا این همان 
ابزار  به عنوان  را  چادر  اسلم   . خیر است؟  اسلمی  حجاب 
تحریر آورد که زن را وارد عرصۀ کسب علم، امر به معروف و نهی 
... بکند. بعضی از این ها حق است  ، پرداخت زکات و از منکر
و برخی تکلیف. حجاب یعنی زن بتواند بدون اینکه آسیب 
ببیند، به این ها مشغول بشود. اسلم به حجابی که از قبل بود، 
معنا داد و آن را به عاملی برای فعالیت اجتماعی زن تبدیل کرد. 
زن با حجاب زنانگی اش را پنهان می کند و به عنوان انسان وارد 
جامعه می شود. در این  مدل حضور اجتماعی، زن نه عار است 
و نه عورت که نیاز به پرده نشینی و خانه نشینی داشته باشد و 
نه عاملی برای تبرج و خودنمایی. حرف اسلم در موضوع زن و 
حجاب این است که او کاالی غارتی یا مصرفی نیست. انسان 
است که هم حقوق و هم تکالیف اجتماعی دارد که باید آن ها 

را بدون تکیه بر جنسیتش انجام بدهد.

1. احزاب: ۱3.
2. اعراف: ۱۵۷.

3. توبه: ۷۱.
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فاصله گرفتن از وقایع تاریخی و سیر اجتماعی جوامع 
اغلب کار را برای تحلیل و بررسی و رفتارشناسی آن 
راحت تر می کند. چه بسا فردی سیر زندگی شخصی خود را 
بارهاوبارها تحلیل و بررسی کند. اینکه به عنوان ناظری بیرونی 
سرگذشت جامعه ای را واکاوی و کنکاش کنیم، امری  است 
کید  که در سیرۀ علمی و عملی ائمۀ اطهار هم بهش توصیه و تأ
شده است. کتاب انقالبژاکتهایدکمهدار کوششی  است 
برای بررسی سیر حجاب در جامعۀ غرب. در واقع اینکه غرب 
در دوره ای از تاریخ خود اعتقاد ویژه ای به حجاب و پوشش 
تصاویر  به  گذرا  نگاهی  با  که  امری  است  است،  داشته 
به جای مانده از نقاشی های حضرت مریم می توان به آن اذعان 
کرد یا بررسی فیلم های سینمایی غرب خود بیانگر این واقعیت 
تاریخی  است که غرب اعتقاد ویژه ای به حجاب و پوشش 
و  صنعتی شدن  که  نکته  این  اما  است؛  داشته  زنان  برای 
به  دست  روان شناختی  و  جامعه شناختی  انگاره های 
صنعت  چرخ دنده های  تا  زد  جامعه  از  قداست زدایی 
سریع تروسریع تر حرکت کند و در راه پیشرفت جامعه، زنانگی 
زنان را به تنانگی تقلیل داد و کاالیی شدنشان را هویتی پرطمطراق 
دانست هم برهه ای از این سیر تاریخی  است؛ اما زنانی که رنج 

ابزاری شدن را با پوست و گوشت و خون خود احساس کرده اند 
و علیه اش شوریده اند، قصد دارند باری دیگر برای دستیابی به 
گاهی کنند. انقلب اسلمی و پس  هویت واقعی خود قیام به آ
از آن نگاه هویت بخش رهبر کبیر انقلب اسلمی به زنان که در 
بهش اشاره شده است،   انقالبژاکتهایدکمهدار کتاب 
سرآغاز راهی  است که انتهایش حقیقت وجودی زنان را برای 

جهانیان به تصویر خواهد کشید. 
خصوص  در  جامعه شناسان  یافت های  در که  هرچند 
دقیق  نظری  یا  میدانی  پژوهش های  داده های  و  یافته ها 
باشد و در قالب برنامه ای وزین و علمی و کارشناسی شده 
به مخاطب ارائه شود یا در کلس های ارشد و دکتری نظر به 
وقایع اخیر جامعه تبیین شود، باز هم آنچه در بطن جامعۀ 
واقعی در حال وقوع است، متفاوت است. جامعه شناسان 
فرهیختگان  از  جامعه  مرجع  گروه  تغییر  و  نسلی  شکاف 
فرهنگی و اجتماعی به سلبریتی ها و سبک زندگی زردشان 
را ضریب می دهند؛ اما در پشت صحنه اتفاقات دیگری در 
حال رخ دادن است. مسئلۀ حجاب در برهه های مختلف 
گرفته است. سال های  به خود  زمان صورت های متفاوتی 
دربارۀ  کارشناسی  مباحث  برخلف  رسانه  که  است  سال 

انقالب 
ژاکت های دکمه دار

رقیه رودسرایی� 
کت های دکمه دار نویسنده کتاب انقالب ژا
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موضوع حجاب در تناقضی آشکار روایتی دیگر را در فیلم ها 
اما این تناقض  و سریال هایش به خورد مخاطب می دهد؛ 
کرده است تا مخاطب بداند این رسانه  خود بستری فراهم 
گاهی بخشی در حوزۀ حجاب از مرجعیت تام  برای فهم و آ
و تمامی برخوردار نیست. در عین حال آنچه به صورت آرام 
جرقه می خورد و تبدیل به حرکتی پرجوش وخروش می شود، 
حرکت های دوستانه و گردهمایی های چندنفره و تصمیم 
گاهی زنان از  برای حرکت در مسیری آرمانی  است. فهم و آ
خودشان و عبور از هویتی که دیگر آب ورنگ ها را پشت سر 
یسک شده  پرر انواع جراحی های  و دست به دامن  گذاشته 
است و تلش برای »نه به زنانگِی« به بازی گرفته شدۀ دنیای 
مدرن و قدم گذاشتن در مسیری که سرانجامش زن در آینۀ 
جمال و جلل است، دیگر در بستر رسانه رقم نمی خورد 
است.  مؤثر  حوزه  این  در  بسیار  شخصی،  تجربۀ  اتفاقًا  و 
نه  هستند،  ما  شبیه  که  آدم هایی  شخصی  تجربه های 
که شبیه بودن به ما را بازی می کنند و در زندگی  آدم هایی 
گونۀ زندگی دختران این  واقعی فرسنگ ها از هویت و فهِم 

مرزوبوم فاصله دارند. 
یج عفاف  که تحت عنوان مفاهیمی چون ترو سریال هایی 

و  می گیرند  مجوز  خانواده  بنیان  تحکیم  و  حجاب  و 
یسته ای تحت این  ساخته می شوند؛ اما عواملش تجربۀ ز
کامًال با این فضا بیگانه اند،  عناوین نداشته اند و چه بسا 
بازخورد و بازتولید فرهنگی شان بسیار محدود و نزدیک به 
کید بر این ن��ه ���ری است که ت�یین ذات  صفر است. ت�
زنان  وا�عی  هویت  به  با�رمندی  و  �اهی  آ ��اب،  مس�ل� 
کلیش� ت��ی� ��اف و ��اب در جامعه  آن�ه به �ن�ان  از 
که دنیای  �ن�ان می ش�د، �یاتی تر و بااهمیت تر است؛ چرا
خود  مدنظر  مؤلفه های  حیات  برای  راهی  همواره  مدرن 
و جشنواره های مد  ایونت  برپایی  امروز  می یابد. چنانچه 
مصرف گرایی  یج  ترو و  حیطه  این  مالی  گردش  و  اسلمی 
مسئلۀ  خود  تبرج گونه  اسلمی  پوشش های  حوزۀ  در 
مجالی  درباره اش  بررسی  و  بحث  که  است  تأمل پذیری 
باور  آنچه  برخلف  و  حال  عین  در  می طلبد.  دیگر 
هویت  به  گاهی  آ و  اعتقاد  است،  اجتماعی  کارشناسان 
گسترش  حال  در  روزبه  روز  جهانی  جامعۀ  در  زن  واقعی 
شنیده شدن  اجازۀ  رسانه  گاندای  پا پرو تردید  بی  است، 
کنون  این صدا را هرگز نخواهد داد؛ اما بارقه هایش از هم ا

مشاهده شدنی است.
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سرمایه داری 
فرصت فکر کردن را از 

زنان می گیرد
با وقوع انقلب صنعتی احتیاج به مواد اولیه و کارگر 
ارزان نیز ضرورت پیدا کرد. تولید انبوه با ده یا بیست 
یاد  ز کارگر هم نمی شد   به  از طرفی  نبود.  امکان پذیر  کارگر 
در  جدی  ارزشی  به عنوان  بهره وری  چراکه  داد؛  حقوق 
صنعت مطرح شده بود و ترجیح این بود تا می شود با هزینۀ 
، سود بیشتری کسب شود. صاحبان صنعت به دنبال  کمتر
سود بیشتری بودند و به این شکل نگاِه بهره وری در عمل 

کم کم به بهره کشی انجامید.
مسئلۀ  می خورد،  رقم  تولید  کنار  در  باید  که  دیگری  اتفاق 
کسی تولیدات را  که  مصرف بود. بعد از تولید احتیاج بود 
بخرد تا درآمد ایجاد شود؛ لذا الزم بود تا نظام سرمایه داری 
گر تا قبل از این  موضوع مصرف را به طور جدی مطرح کند. ا
اول تولید می شد و بعد مصرف، در این نظام، باید مصرف 
کید بر ارزش هایی چون  باشد تا به تناسب آن تولید شود. تأ
در  رقابت  مشتری،  آزاد  انتخاب  و  مشتری مداری  تنوع، 
خودبه خود   ، بازار از  بیشتر  سهم  کسب  و  مشتری  جذب 
رابطۀ تولید و مصرف را معکوس کرد و مصرف لوکوموتیوی 
که  که تولید را پشت سر خودش می کشاند...؛ به قدری  بود 
از دورانی به بعد شاهدیم که قلب تپندۀ نظام سرمایه داری 

به جای اینکه تولید باشد، مصرف است.

حال باید دید این تولید بهره ورانه و دمیدن در کورۀ مصرف، 
چه نسبتی با »زن« پیدا می کرد؟

با نگاه تولید بهره ورانه و کاهش هزینه ها و افزایش سود، نظام 
سلطه نیاز داشت برای تأمین مواد اولیۀ ارزان، به فکر منبع 
، کشورهای غارت شده  دیگری هم باشد. در جریان استعمار
یکی یکی تسلیم خواستۀ استعمارگران می شدند و آن ها هم 
منابع این کشورها را تصرف می کردند. طبیعی بود که در برابر 
جریان  نتیجه  در  دهد؛  رخ  هم  مقاومت هایی  اشغال  این 
پررنگی  این جریان نقش  زنان در  و  گرفت  مقاومتی شکل 

داشتند، خصوصًا زنان مسلمان.
فرانسوی  استعمار  جریان  الجزایر  پنجم انقالب کتاب  در 
نام زن و خصوصًا  به  نیرویی  که معتقد است  را می بینیم 
ایشان مبارزه  با  به شکل جدی  که  دارد  زن مسلمان وجود 
می دارد.  نگه  زنده  دیگران  در  هم  را  مبارزه  روح  و  می کند 
می بینیم  سلطه  نظام  استراتژی های  اکثر  در  همین  برای 
ضداستعمارند.  مبارزان  اغوای  و  سرگرم کردن  به دنبال  که 
از استراتژی های جدی برای  فساد اخلقی و جنسی یکی 
غافل کردن جامعه  از مقاومت است و زنان در این استراتژی 
کشورها  غارت  در  تقابل ها  اولین  پس  دارند.  فعاالنه  نقش 
برای تأمین مواد اولیه در نظام سرمایه داری شکل می گیرد و 

دکتر رقیه فاضل  
دکتری علوم تربیتی
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زن نقش محوری در تقابل و مبارزه یا کرنش و تسلیم ملت ها 
دارد؛ طبیعی است که سرمایه داری باید زن را جدی بگیرد.

معتقد  است.  ارزان  کارگر  به عنوان  زن  بعدی  موضوع 
طرح  اساس  بر  فمنیستی  جریان های  همۀ  نیستیم 
ی  سرمایه دار اقتصاد  و  سلطه  نظام  ازپیش تعیین شدۀ 
زنان  و  دارد  پیش می روند؛ چون حقیقتًا ظلم هایی وجود 
از طریق جنبش هایی می خواهند حق مشروع خودشان را 
بگیرند؛ اما قسمتی از جریان های فمنیستی از این نوع اند؛ 
به  تنها  را  زنان  ایجاد تحرکاتی، حضور اجتماعی  با  یعنی 
از  آزادشدن  به اسم  را  ایشان  داده اند و  تقلیل  کار  و  شغل 
بیرونی  ی  حضور برای  خانواده،  در  مرد  قید  و  خانه  قید 
ترغیب کرده اند، در حالی که فضای تمدن غربی و دولت 
در  مرد  و  زن  برای  اجتماعی ای  و  معنادار  فعالیت  مدرن 
از  تا  بود  اقتصادی  منافع  به دنبال  صرفًا  و  نداشت  نظر 
را به استخدام خودش در بیاورد. زن  یا زن  این روش مرد 
است  طبیعی  داشت،  بیشتری  دربندبودن  حس  چون 
کارخانه.  در  حضور  برای  بشکند  بیشتری  سرودست  که 
ارزان قیمت در نظام تولید  کارگر  از آنکه زن به عنوان  پس 
هم  شد،  ایجاد  بردبردی  ی  باز شد،  استفاده  ی  سرمایه دار

زن و هم سرمایه دار احساس رضایت داشتند.

تپندۀ  گفتیم قلب  که  موضوع دیگر مسئلۀ مصرف است 
روح  که  اینجاست  می شود.  محسوب  سرمایه داری  نظام 
لطیف و زیبایی پسند زن می تواند در خدمت سرمایه داری 
قرار بگیرد و به جای اینکه این روحیه َصرف تولید زیبایی 
اوًال  در جامعه شود، به سمت مصرف زیبایی می رود. پس 
بیفتد  اتفاق  زنانه  فرهنگ  و  زن  روحیات  در  تغییری  باید 
که به جای تولید زیبایی به مصرف زیبایی فکر کند و دومًا 
زیبایی را در تنوع و تکثر بداند؛ سومًا تنوع و تکثر را تحت 
آرایش  کند؛ یعنی فرد باید مدام متنوع  پارادایم ُمد تعریف 
کند یا متکثر لباس بپوشد. این تکثرها هم از الگوی خاصی 
فرد  انتخاب  و  اراده  با  آنکه  به جای  یعنی  می کند؛  پیروی 
مدیریت شود، طبق نظر شرکت های ذی نفع تغییر می یابد 
و برای فرد مهم می شود. به تعبیری فرد این تنوع ها و تکثرها را 
ذیل مد دنبال می کند. سرمایه داری نیز مسئلۀ مد را به طور 

جدی پیگیری می کند.
البته در این منظومه رابطۀ مصرف زن فقط به زن مصرف کننده 
ختم نمی شود. زن علوه بر خریدکردن به عنوان مصرف کننده 
می تواند با تبلیغ خودش دیگران را نیز به مصرف دعوت کند. 
تبلیغات  روان شناسی  در  زن  جنسی  و  زنانه  جذابیت های 
کاال برای مشتری خودش  می تواند به جذابیت های احتمالی 
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پیوند بخورد و ارزش افزوده برای آن کاال ایجاد کند و با این وصف، 
زن می تواند مشتری را ترغیب به خرید کند و غریبانه تر آنکه این 
جذابیت های جنسی زنانه تا آنجا در نظام سرمایه داری پررنگ 
می شود که زن خود به کاال تبدیل می شود و در بازاری جنسی، 
متناسب با تقاضای مشتری می تواند خدمات ارائه دهد و چرخ 

سرمایه داری را سریع تر و پرسودتر بچرخاند.
، »سرمایه داری« ابتدا زن را  ملحظه می شود که در این مسیر
از »مبارزه علیه سلطه و سرمایه داری« به »عنصری خنثی« 
و سپس »عامل خنثی کردن دیگر مبارزان« تبدیل می کند. 
بقای  برای  وفادار  »خدمتکاری  خریدش،  با  زن  آنگاه 
سرمایه داری« و سپس در سیری قهقرایی با به میدان آوردن 
جذابیت های جنسی در تبلیغ کاالها و سپس عرضۀ خود 
به عنوان کاال، »سربازی فداکار برای نظام سلطه« خواهد بود 
را  بالندگی سلطه  و  بقا  تا  را به فنا می دهد  که هویت خود 

تضمین کند.
دیدیم که مصرف کلیدواژۀ بنیادین فهم سرمایه داری است 
و همین جا که بحث مصرف شد، الزم است به چند نکته 

اشاره شود.

جامعۀ مصرفی؛ جامعۀ افسرده� 

شده  ایجاد  تولید  برای  صنعتی  طراحی  ذیل  جریان  دو 
حاال  است،  ازکارافتادن«  برای  »طراحی  اول  جریان  است؛ 
دیگری  هرچیز  یا  لباس  پارچه ،   ،CPU قطعۀ  می خواهد 
مدتی  از  بعد  که  می شود  طراحی  طوری  کاال  یعنی  باشد؛ 
درد  به  محصول  این  دیگر  که  می بینم  مصرف کننده  من 
شکل  این  به  و  بخرم  دیگری  محصول  باید  و  نمی خورد 
جدید  تولیدات  به گونه ای  یعنی  می شود؛  خارج  دور  از 
شرکت ها باید هم محصول قبلی را از دور خارج کنتد و هم 
که دوباره به فکر تأمین  مصرف کننده را امیدوار نگه دارند 

کاالی جدید بیفتد.
جریان دوم در طراحی صنعتی »طراحی برای ازکارافتادن 
ی محصولی طراحی  ذهنی« است؛ یعنی دیگر سرمایه دار
نوع  دوباره  بخواهند  افراد  تا  بیفتد  کار  از  که  نمی کند 
که  می کند  طراحی  به نحوی  بلکه  بخرند؛  را  جدیدش 
با  اما  باشد؛  برخوردار  هم  مطمئنی  و  مرغوب  جنس  از 
زنان  به ویژه  مخاطب  که  می کند  عمل  ی  طور تبلیغات 
که خریده اند،  کاالیی  که این  کنند  در ذهنشان احساس 
جواب گوی نیازها و لذایذشان نیست. این یعنی طراحی 

با رسانه.  کرده است؟  ازمدافتادن. مد چگونه تغییر  برای 
خدمت  در  بازرگانی  تبلیغات  گفت  می شود  به قولی 
نیست؛  بادوام  و  متناسب  و  کیفیت  با جنس  معرفی 
دارد  برعهده  را  بزرگ  رسالت  این  بازرگانی  تبلیغات  بلکه 
او  برای  و  ندارد  خوبی  وضعیت  بگوید  مخاطب  به  که 
را  نارضایتی  حس  صرفًا  گر  ا البته  کند؛  ایجاد  نارضایتی 
ایجاد کند، کم کم جامعه افسرده خواهد شد و دیگر خرید 
نخواهد کرد؛ لذا هم زمان با اینکه باید در افراد به ویژه زنان 
لباس، پوست، مدل لب  که مثًال  کند  ایجاد  ناامیدی ای 
ی  امیدوار نیست،  خوب  تو  خانۀ  لوازم  و  دکور  یا  گونه  و 
گرچه وضعیت تو االن خوب  بزرگی برایشان ایجاد کند که ا
نیست، امیدوار باش که می توانی آن زیبایی را با خریدن به 
ی. این چرخۀ مداومی است و ناامیدی نباید به  دست آور
نخریدن ختم شود؛ بلکه ناامیدی باید در خودش همچنان 
که  کند. به قولی می گویند  کورسوی امیدی با خرید روشن 
ما با چرخۀ WATCHING و SHOPPING روبه رو هستیم 
که  می فهمیم  و  می بینیم  را  بازرگانی  تبلیغات  مدام  که 
تبلیغات  بر اساس  این صورت  به  بد است.  یم،  دار آنچه 
را  خودش  باید  مدام  که  می گیرد  شکل  مسخره ای  چرخۀ 
بهایباالیمادیگرایی  کتاب  کسر در  کند. تیم  بازتولید 
که فرد مصرف می کند، بیشتر به سمت  می گوید به میزانی 
افسردگی اش  و  اضطراب  و  می شود  کشیده  مادی گرایی 
ناامیدی  و  افسردگی  این  از  فرار  برای  لذا  می شود؛  بیشتر 
او  همچنان  بیشتر  مصرف  اما  می کند؛  مصرف  بیشتر 
باز  و  از مد می افتد  کم کم  آنچه دارد،  و  را راضی نمی کند 
از  نوع  این  ذاتِی   ، افسرده ساز جریان  این  می شود.  افسرده 
نگران  خیلی  ی  سرمایه دار البته  است؛  مصرف  و  خرید 
گر بر اثر ناامیدی  این افسردگی هم نخواهد بود. فرد حتی ا
ی می تواند برای  افسرده شود هم ایرادی ندارد و سرمایه دار
او هم بازار دیگری درست کند که کلینیک های مشاوره و 
که در  کاال شده است دیگر  روان درمانی هستند. امید هم 

کلینیک به فروش می رسد!
بازار بدل شود؛  در نظام سرمایه داری همه چیز می تواند به 
چون اینجا همه چیز کاال شده است. در این چرخۀ مصرف 

زن عمًال از انسانیت خودش دور می شود.

جامعۀ فرامصرفی و معنازدایی از خانواده� 

دوره ای  می کند.  طی  را  دوره  چند  مصرفی  ی  سرمایه دار
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مصرف انبوه است؛ اما برای عده ای خاص یعنی طبقات 
مرفه جامعه. بعد کم کم جامعه به سمت جامعه ای می رود 
الزامًا مخصوص طبقۀ مرفه نیست.  و  که مصرف می کند 
و  تبدیل شده است  به مناسک  اقشار  برای همۀ  مصرف 
مصرف  جامعۀ  در  می گیرد.  شکل  انبوه  مصرف  جامعۀ 
یاد  اتفاقات رخ می دهد. فردگرایی بسیار ز انبوه یک سری 
تبدیل می شود؛ من  آرمانی مشروع  به  است. تجمل گرایی 
به دنبال توسعۀ علیق فردی ام می روم، به دنبال لذت های 

خودم می روم.
به  بعد  به   ۱980 دهۀ  اوایل  از  انبوه  مصرف  جامعۀ  از  پس 
جامعه ای  فرامصرفی  جامعۀ  می رسیم.  فرامصرفی  جامعۀ 
بلکه  دارند،  انبوه  مصرف  نه فقط  خانواده ها  که  است 
چنداثاثیه ای شده اند؛ برای نمونه یک خانواده چند ماشین 
که نهاد خانواده به لحاظ  کرده اند  کاری  از این طریق  دارد. 
می خواهد  اگر  فرد  باشد.  نداشته  معنا  دیگر  اقتصادی 
که یکی از اعضای  جابه جا بشود، الزم نیست منتظر باشد 
خانواده بیاید، خودش ماشین دارد و اعضای دیگر خانواده 
کامًال  نیز  خانواده  به تعبیری  دارند.  ماشین  خودشان  هم 
اتمیزه شده است و افراد هستند که برای خودشان تصمیم 
از  هرکدام  و  ندارد  خانه  یک  تنها  خانواده  یک  می گیرند. 
افراد خانواده می تواند یک خانۀ مجردی داشته باشد. کم کم 
را  مصرف  میزان  آن قدر  چنداثاثیه شدن،  این  که  می بینیم 
باال می برد که حتی از خانواده که بیشترین انتظار انسجام را 
یم، نهادزدایی می شود. اتفاق دیگر این است که برندها  دار
در این جامعه دیگر خیلی جدی حضور دارند؛ یعنی قبًال 
االن  اما  می ساختند؛  افراد  را  برندها  سرمایه داری،  نظام  در 
می دهند؛  تشخص  افراد  به  دارند  که  هستند  برندها  خود 
از  را  خود  اجتماعی  منزلت  و  تشخص  افراد   اکنون  یعنی 
برندها در مراحل  به دست می آورند.  برندها  طریق مصرف 
اولیه ممکن است از عقلنیتی برخوردار باشند که برند نماد 
اما برندها در جامعۀ فرامصرفی در این حد  کیفیت باشد؛ 
باقی نمی مانند و از اینجا به بعد مسئلۀ مصرف، به قول مک 
این تایر به سمت عاطفی شدن پیش می رود و از عقلنیت 
کامًال دور می شود و در مصرف عاطفی وارد می شود، به این 
معنا که فرد مدام مصرف می کند، نه به خاطر اینکه منزلت 
اجتماعی ای کسب کند یا نظر دیگران برایش اهمیت داشته 
می کند.  مصرف  سرگرمی  و  لذت  برای  صرفًا  بلکه  باشد، 

سرمایه داری در مسئلۀ مصرف تا این حد جلو می آید.

راه رهایی زن از چرخۀ مصرف 

باید  چه  زن  نجات  برای  که  می آید  پیش  سؤال  این  حال 
گاهی  یم جز اینکه به زن این آ کرد؟ به نظر می آید راهی ندار
او در زندان نظام سرمایه داری اسیر شده است.  که  را داد 
می گوید  مادیگرایی  باالی بهای کتاب  در  هم  کسر  تیم 
که مصرف دیوانه وار بر سر زن و جامعه  ما در قبال بلیی 
گاهی، آن   ها را از این وضع  می آورد، نمی توانیم جز با افزایش آ

نجات دهیم.
و  پرنده  سرمایه داری،  چنبرۀ  از  زن  اسارت  از  رهایی  برای 
قفس و باغ پرندگان تمثیل خوبی است. وقتی پرنده ای را 
در قفسی کوچک زندانی کنیم، میله های قفس را می بیند و 
تلش می کند که ازش آزاد شود. راه خوب برای اینکه پرنده 
برای آزادی از قفس، خودش را به درودیوار نزند، این است که 
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قفسش را آن قدر بزرگ کنیم که تبدیل به باغ پرندگان شود. 
در باغ پرندگان چون میله های قفس دیده نمی شود، توهمی 
از آزادی ایجاد می شود و لذا دیگر تلشی را برای آزادی پرنده 
شاهد نیستیم. از طرفی پرنده خودش را به درودیوار نمی زند 
و از طرفی دیگر بازاری هم برای صاحب باغ پرندگان ایجاد 

خواهد شد!
دیوانه وار  چرخۀ  نام  به  قفسی  در  را  زن  سرمایه داری  نظام 
واچینگ و شاپینگ قرار داده است. مشکل این است که 
این قفس خیلی بزرگ است و میله هایش دیده نمی شود. 
به میزانی که این میله ها دیده نشود، تلش برای آزادشدن از 
این قفس کمتر خواهد شد. اینجاست که مسئلۀ آزادی زن 
گاه به  گاه کرد. آ به طور جدی مطرح می شود؛ لذا باید زن را آ
اینکه تو داری در باغ پرندگان زندگی می کنی، خیال نکن 

آزادی فقط قفست بزرگ تر شده است.
ی  کسر می گوید برای نجات زنان از سلطۀ سرمایه دار تیم 
مصرف کننده  انسانی  هویت  و  انسان  باارزش  وجود  باید 
نظام  در  انسانی  هویت  شویم.  یادآور  او  به  مدام  را 
با  که مصرف می کند و دوم  کاالهایی  با  ی اول  سرمایه دار
گر افراد  ظاهری که دارد، تعریف می شود. او می گوید تنها ا
گاه کنیم، آن موقع این چرخه  را به وجود باارزش خودشان آ

را می توان شکست.

گاهی  البته به نظر می آید صرف آ
بر  علوه  باید  و  نیست  کافی 
با  آشناشدن  به دنبال  گاهی،  آ
آرمانی انسانی هم بود تا بتوان زن 

را از زندان سرمایه داری آزاد کرد.

ابتکار امام خمینی برای  
آزادی زنان

در  امام؟هر؟  حضرت  که  کاری   
آرمان  احیای  کردند،  زنان  قبال 
قرآنی  مبنای  اساس  بر  عدالت 
بود.  بالقسط«  الناس  »لیقوم 
حضرت امام؟هر؟ زن را به عنوان 
که در  مجاهدی معرفی می کنند 
راه اقامۀ عدل و توحید باید قیام 
کند. تعلق زن به این آرمان و این 
گاهی  آ بر  علوه  که  است  قله 
امام  کند.  آزاد  را  او  می تواند 
تعلقات جامعۀ زنان را تغییر داد.

پیش از این، زن خودش را در این 
احساس  و  نمی کرد  فرض  مقام 
عدالت  عرصۀ  در  که  نمی کرد 
باشد؛  مبارز  می تواند  اجتماعی 
راه  در  مبارزه  امام  حضرت  اما 
احیا  زنان  برای  را  آرمان ها  این 
وصیت نامه شان  در  امام  کردند. 
میدان  به  زنان  که  می گویند 
آمدند و این انقلب را به پیروزی 
به  اسلمی  انقلب  و  رساندند 
اصًال  می کند.  افتخار  ایشان 
در  امام  حضرت  افتخارات  جزو 
که  است  این  وصیت نامه شان 
و  زنان  که  مفتخریم  ما  می گویند 
مقاصد  تعالی  راه  در  ما  دختران 
کریم مجاهدت می کنند. با  قرآن 
نه فقط  را  خود  زنان  امام،  ابتکار 
بلکه  سرمایه داری،  نظام  قید  از 
از  بی اطلع  آخوندهای  قید  از 
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مصالح مسلمین نیز آزاد کردند. امام اینجا دارند از جریان 
زن  برای  که  امام  اندیشۀ  به موازات  می زنند.  حرف  تحجر 
که هرچه هم  آرمان تعریف می کند، شاهد جریانی هستیم 
این  جلوتر می آییم، فعالیت هایش سنگین تر شده است، 
جریاِن تحجر است. تحجر اگرچه در برابر زِن تعریف شده 
در نظام سرمایه داری در موضوعاتی ایستادگی می کند؛ مثًال 
با بی حجابی زن در غرب، با حضور اجتماعی زن در غرب 
یا خروجش از منزل بدون اذن همسر مخالف است، با نگاه 
درخانه بودن  بر  کید  تأ ندارد.  مشکل  زن  به  غرب  کاالیی 
برابر نگاه مرد اجنبی، مشکل  نهایتًا رعایت حجاب در  و 
اما  است؛  سرمایه داری  و  غرب  با  تحجر  خلصه شدۀ 
مشکلش با نگاه انقلب خیلی بیشتر است؛ چون معتقد 
است هم زن را از خانه بیرون کشیده است و هم دارد از اقامۀ 
کردند  عدل حرف می زند. بسیاری از ایشان با امام مقابله 
کرده  و خیابان  کوچه  وارد  را  امام زن ها  که  بودند  و معتقد 
است؛ ولی حضرت امام؟هر؟ خیلی جدی با این اندیشه 
گفتند: »من شما  زنان  به  مبارزه می کردند و حتی خطاب 
زنان را به رهبری قبول دارم و رهبر این انقلب شما هستید.« 
امام معتقد بودند وقتی پای زن به وسط می آید، همۀ افراد 
و  همسر  می آید،  که  زن  یعنی  می آورد؛  کار  پای  را  خانواده 

فرزندان هم می آیند؛ اما اگر فقط مردان به اندیشه ای ایمان 
بیاورند، نمی توانند اعضای خانواده را هم همراه کنند؛ چون 
آن ها نیستند که مدیریت عاطفی خانواده را به عهده دارند. 
پس قضیه این است که انقلب اسلمی و گفتمان حضرت 
امام، زن را هم از قید نظام سرمایه داری آزاد کرد و هم از قید 
متحجران و آخوندهای بی اطلع از مصالح مسلمین رهاند.

ماجرای دشمنی سرمایه داری با حجاب 

و  نبوده  زن  کاالیی شدن   ، متحجر جریان های  مسئلۀ 
نیست؛ مشکلشان تنها این است که زن باید در برابر نامحرم 
نیز  سرمایه داری  نظام  آن طرف  از  باشد.  داشته  حجاب 
که به راحتی زن را از دست بدهد؛ چون هم  حاضر نیست 
کاالهای  کار ارزان، هم تبلیغ کننده و مصرف کنندۀ  نیروی 
زن  بچرخاند.  را  بازاری  می تواند  هم  و  است  سرمایه داری 
از  به راحتی  نباید  سرمایه داری،  به  خدمات  همه  این  با 
که از نقطه ای به بعد  دست برود؛ لذا پیش بینی این است 
کنار  که با مسئلۀ حجاب  نظام سرمایه داری حاضر است 
برخی  با  سرمایه داری  می بینیم  هم  اکنون  چنان که  بیاید. 
زن  با  مثًال  ندارد؛  مشکلی  محجبه  زنان  جریان های  از 
محجبۀ عربستان سعودی و ترکیه و حتی زنان محجبۀ این 

۱3



جریان های داعشی و مانند آن ها مشکلی ندارد؛ اما آنجا که 
و نماد  آرمان و هویت اجتماعی زن  حجاب نشان دهندۀ 
مبارزه با نظام سرمایه داری باشد؛ چون بنیادهای سود نظام 
با آن حجاب مبارزه خواهد  از بین می برد،  را  سرمایه داری 
کرد و تلش می کند حجاب را از معنا تهی کند. پوشیدگی 
چه بسا جذابیت بیشتری هم برای نظام سرمایه  داری داشته 
باشد؛ چراکه می تواند با مانور بیشتر روی پوشش زنان، به 
پس  بزند.  دامن  حجاب استایل ها  ترویج  و  بیشتر  مصرف 
فاقد  مناسکی  به  را  حجاب  بتواند  سرمایه داری  نظام  اگر 
محتوا و به تعبیری مناسک میان تهی تبدیل کند، مشکلی 
با حجاب نخواهد داشت. چون منافع نظام سرمایه داری را 

به خطر نخواهد انداخت. ازاین رو باید گفت دغدغه مندان 
ک اصلح و تغییر  حوزۀ حجاب که صرفًا نحوۀ پوشش را مل
زن می دانند، نمی توانند انسانیت زن را در برابر سرمایه داری 
احیا کنند. به این ترتیب مسئلۀ حجاب هم می تواند ذیل 
همان تصورات جامعۀ فرامصرفی بگنجد؛ لذا باید جلوی 
از  را  مناسکش  روح  که  مناسکی  اسلم  این  و  تحجر  این 

دست داده است، ایستاد.

گی زنان آزادی خواه  دو وی�

یعنی  استعمار  که  معتقدند  ���ر  کتاب  در  حائری  آقای 
فکر  شما  ندهند  اجازه  که  معنا  آن  به  نه   ، فکر تعطیلی 

۱۴



نه  یعنی  ندهند.  شما  به  فکرکردن  فرصت  بلکه  کنید، 
را  تفکر  اجازۀ  سلطه  جریان  و  ی  سرمایه دار نظام  اینکه 
از  را  فکرکردن  فرصت  بلکه  ندهد،  غیرمحجب  زن  به 
که من  این است  که مدام ذهنش درگیر  زنی  او می گیرد. 
چه چیزی بپوشم، چگونه آرایش کنم و چه رنگی را با رنگ 
 ،... دیگر ِست کنم یا وسایل خانه ام را چگونه عوض کنم و
که زن اسیر  عمًال فرصتی برای تفکر ندارد. این طور است 
می  شود و از چنبرۀ نظام سلطه بیرون نخواهد آمد. جالب 
کتاب �رح�نود�ق�و�ه� که حضرت امام در  است 

که حدیث جنود را از امام صادق؟ع؟ شرح می دهند، سه 
پشت سرهم  را  جهل  جبهۀ  و  عقل  جبهۀ  سربازان  از  نوع 

اشاره  »حمق«  آن  ضد  و  »فهم«  به  ابتدا  می کند.  مطرح 
یج می کنند و در  می کنند؛ یعنی در جنود عقل تفکر را ترو
جنود جهل انسان ها را تحمیق می کنند. این احمق شدن 
فرصت  بار  یک  و  می گیرد  را  فکرکردن  جلوی  بار  یک 
فکرکردن را می گیرد. در ادامه به »عفت« و ضدش »هتک« 
اشاره می کنند؛ بنابراین ما با تفکر به عفاف و با حمق به 
ی می رسیم. پس از آن بحث »زهد« و ضد  هتک و پرده در
به عفاف  را  ما  را مطرح می کنند؛ یعنی تفکر  آن »رغبت« 
یستی دعوت می کند و حماقت به مال پرستی و  و ساده ز
مصرف می کشاند. پس تفکر در این حدیث موجب عفت 
برعکسش،  و  می شود  یستی  ساده ز و  قناعت  و  زهد  و 
ی  حماقت و کنارگذاشتن تفکر موجب بی عفتی و پرده در
و  مادی گرایی  دنیا،  به  رغبت  و  می شود  بی حیایی  و 
اعتقاد  ما  منظر  این  از  می آورد.  پدید  را  شدید  مصرف 
دل  و  می شود  گاه  آ که  وقتی  مسلمان  زن  اتفاقًا  که  یم  دار
آرمانی اجتماعی مثل عدالت می بندد، طبیعی است  به 
انقلب  نگاه  برخلف  شد.  خواهد  هم  یست  ساده ز که 
را  عفاف  اینکه  عین  در  متحجران  نگاه  آن  اسلمی، 
برای زن می پسندند، مسئله شان خیلی تفکر زن و حتی 
که  یستی او هم نیست. این انقلب اسلمی است  ساده ز
یستی را، هم برای زن و هم برای مرد  عفاف و تفکر و ساده ز
می خواهد. جریان اسلم آمریکایی و آخوندهای بی اطلع 
یشه های  از مصالح مسلمین نیز عفت را می خواهند؛ اما ر
تفکر  عفت  یشۀ  ر نمی خواهند.  را  پیامدهایش  و  عفت 
انقلب  است.  یستی  ساده ز و  زهد  پیامدش  و  است 
سلطۀ  بلکه  ی،  سرمایه دار سلطۀ  نه تنها  اتفاقًا  اسلمی 

متحجران را نیز در قبال انسان و به ویژه زن نقد می کند.
برای جمع بندی حول شعار »زن، زندگی، آزادی« معتقدم که 
گاهی و آرمان را بدهیم،  اگر ما به زن هر دو مؤلفۀ الزم یعنی آ
این زن آزاده و آزادی خواه خواهد بود و می تواند خودش را از 
بند آزاد کند؛ چه بند نظام سرمایه داری چه جریان تحجر و 
او را به زندگی و حیات طیبه ای برساند. ما به دنبال زندگی 
گوارایی هستیم که همانا زندگی انسانی است و می خواهیم 
را متجلی  ببریم و فطرت خودمان  از این طبیعت بهره  که 
خودمان  طبیعی  نیروهای  این  از  که  می خواهیم  کنیم. 
استفاده کنیم برای اینکه عدالت و توحید را محقق کنیم؛ 
که آرمان های  که زندگی ای انسانی خواهد بود  لذا معتقدم 

بلندی داشته باشد و از مراتب حیوانی عبور کرده باشد.
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کجا آمده  دوگانۀ خانه داری یا فعالیت اجتماعی از 
است؟ این پرسش را زنان کمتر از خودشان می پرسند. 
از  که من سراغ دارم، ایشان علمت سؤال را جلوتر  تا جایی 
گذاشته ام، می گذارند: »خانه داری یا فعالیت  که من  جایی 
و  چیست  تبارش  نیست  معلوم  که  سؤال  این  اجتماعی؟« 
چقدر می تواند منشأ حقیقت باشد، در وهلۀ اول دو سنخ از 
هویت زن را مقابل زنان می گذارد: زنان خانه دار و زنان فعال 
اجتماعی؛ زنی که از این کرۀ خاکی برای خود تنها به یک خانه 
گریزان است و سرزمینی  که از این خانه  کرده و زنی  بسنده 
فراخ تر را طلب می کند. حاال در این بلبشو زنی هم پیدا شده 
است که می خواهد هم خانه را داشته باشد و هم بیرون خانه را. 
استداللش این است که »من می توانم«؛ من می توانم خودم را از 
منتها الیه خانه با مجموعۀ وظایف تمام نشدنی اش تا منتها الیه 
جامعه با همۀ پیچیدگی ها و شتاب تحوالتش کش بدهم. 
برای خودش فرمان »جمع بین نقش ها« صادر کرده است، یا 

این چنین به او قبوالنده اند!
دو  می دهند؛  نشان  را  متضاد  امر  دو  ماهیتًا  دوگانه ها  این 
که علی القاعده می بایست یکی را  امر متضاد و متناقضی 
کرد و در صورت انتخاب یکی احتماًال قرار است  انتخاب 
را به عنوان  که زنی خانه  از دیگری بازماند. یعنی آن هنگام 
قلمروی حضور انتخاب می کند، قرار است محیط اجتماعی 
انتخاب  این  در  که  زنی  و  بدهد  دست  از  زرق وبرقش  با  را 
گزینۀ دوم غش می کند، احتماًال قرار است محیط  به سوی 
تن دادن  باشد.  محروم  خانواده  از  و  بگذارد  کم فروغ  را  خانه 
و  دوگانه ها  با  رفتار  طبیعت  دوگانه  این  از  طرف  یک  به 

اسلمی  انقلب  زن  و  مسلمان  زن  آیا  اما  دوقطبی هاست؛ 
که دست به تصمیم بزرگ و سلحشورانه زده و  کسی است 
حاضر شده است دو امر متضاد را در خود جمع کند؟ آیا زِن 
الگوی سوم را از میان کسانی قرار است پیدا کنیم که حاضر 
و  کنند  به قلمرویی خاص  را منحصر  نشده اند وجود خود 

، تکه ای از وجود خود را به ودیعه گذاشته اند؟ برای هر قلمرو
از  دوگانه  این  نخست:  سؤال  همان  به  بازگردیم  بیایید 
زندگی  حقیقت  توضیح دهندۀ  چقدر  است؟  آمده  کجا 
اجتماعی است؟ چقدر برآمده از دستگاه فکری و تجربۀ 
انقلب اسلمی است؟ چقدر با وجود زن انقلب اسلمی 
اشتغال«  و  خانه داری  میان  »جمِع  آیا  دارد؟  تناسب 
این  پیگیری  برای  است؟  اسلمی  انقلب  زن  شاخص 
سؤال، باید ابتدا برخی بنیان های مفروض این دوگانه را زیر 
سؤال ببرم. آیا اساسًا خانه و خانواده در نزد همۀ گفتمان ها 
یک معنا می دهد؟ آیا خانه داری زن معنای ثابتی دارد؟ آیا 
کارکرد نهاد خانه و  همۀ انسان ها متفقًا از معماری خانه و 
، آیا جامعه  خانواده برداشت واحدی دارند؟ از سوی دیگر
با تمام ساختارهایش تغییرناپذیر است؟ آیا ما تنها یک نوع 
که در برابر آن محکوم به پذیرشیم  یم  از جامعه را سراغ دار
بپرسم؛  صریح تر  کنیم؟  پیروی  قواعدش  از  الزامًا  باید  و 
شهری،  معماری  اجتماعی،  زندگی  از  شیوه  یک  تنها  آیا 
حمل ونقل، نظام تحصیل و اشتغال، ارزش های اجتماعی 
...  تصورشدنی است؟ این پرسش ها از این  جهت ضرورت  و
اجتماعی  فعالیت  و  خانه داری  دوگانۀ  از  وقتی  که  دارد 
کدام خانه و  کنیم و بپرسیم  صحبت می شود، باید درنگ 

ُبت دوگانۀ 
»خانه داری -فعالیت 

اجتماعی« را بشکنیم!
مهدی تکلو  

دانشجوی دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی
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از خانه داری زن  کدام معنا  با  و  کدام خانه  کدام جامعه؟ 
کدام  اجتماعی؟  فعالیت  با  است  متضاد  ذاتًا  که  است 
که با انتخاب کردنش زن  نظام اجتماعی و فرهنگی است 

مجبور می شود از محیط خانه و خانواده بریده باشد؟
انقلب  زن  به  اختصاصی  منظری،  از  نقش ها  بین  جمع 
اسلمی ندارد، همۀ انسان ها واجد مجموعه ای از نقش ها 
هستند که باید مراقب همه شان باشند؛ اما جمع بین نقش ها 
تسلیم شدن  و  باورکردن  از  ناشی  خانه جامعه  دوگانۀ  در 
که در این موقعیت به حکم  در برابر این دوگانه است. زنی 
تسلیم قضاوقدری حاضر می شود رنج بکشد و مزایای هیچ 
سمتی از این دوگانه را از دست ندهد، اصالت این دوگانه 
یخی و  را باور کرده است؛ در حالی  که نمی داند به لحاظ تار
تبارشناسی، امروز او با خانه و خانه داری در گفتمان شرقی 
گفتمان غربی.  از  مواجه است و با نظام اجتماعی برآمده 
در این وضعیت طبیعی است که میان این دو قلمرو تضاد 
جاری باشد؛ چون یکی از جهان اجتماعی شرقی آمده است 
و معنای خاصی دارد و یکی از جهان اجتماعی غربی. در 
هم  سومی  اجتماعی  جهان  مسلمان،  زن  برای  که  حالی  
و  الگوی سوم خانه  زن حکمًا  الگوی سوم  اقتضا می کند. 
جامعه را هم اقتضا می کند. زن انقلب اسلمی باید ببیند 
چه فهمی از خانه و خانه داری دارد. باید ببیند چه معنایی 
به این حوزۀ خانوادگی می بخشد. آیا خانه داری زن انقلب 
و  شوهرداری  بچه داری،   ، شست وشو همان  الزامًا  اسلمی 
آشپزی است یا تجربۀ عینی او در خانه و خانه داری فرم و 
محتوای دیگری را خلق کرده است؟ از طرفی آیا زن الگوی 

سوم باید ارزش های اجتماعی منطق غربی را بپذیرد و به 
ارزش های  مدرن،  حمل ونقل  مدرن،  اشتغال  مدرن،  شهر 
... که همگی عمدتًا  اجتماعی مدرن، روابط انسانی مدرن و
گر اروپایی طراحی شده  بر اساس مرد سفیدپوست و سودا
است، تن بدهد؟ یا در اینجا هم زن انقلب اسلمی رؤیای 

دیگری از جامعه را در سر می پروراند؟
ک خانه جامعه را حاصل درگیری الگوی شرقی  دوگانۀ ترسنا
در  نزاع  این  میانۀ  اسلمی  انقلب  زن  که  می دانم  غربی  و 
تنگناست؛ حاصلش هم وضعیتی »هم شرقی و هم غربی« 
است؛ در حالی  که زن انقلب اسلمی »نه شرقی و نه غربی« 
است. شاخصۀ زن مسلمان ایرانی به عنوان »معماران ایران 
جدید«، جمع بین جهان شرقی و غربی نیست؛ بلکه او به 
جهان هایی که از آِن او و مخلوق او نیست، »نه« می گوید. 
را  خودش  سوم  جهان  و  می کند  خلق  و  است  خلق  او 
برمی سازد و به خانه و جامعه رنگ خودش را می زند. شاید 
حتی در جهانی که این زن می سازد، دیگر اثری از تضاد میان 
مسلمان  زن  اصلی  شاخصۀ  نشود.  یافت  جامعه  و  خانه 
ایرانی انقلبی گری است. در ذات این شاخصه راضی نبودن 
است.  نهفته  آن  بهینه سازی  برای  تلش  و  فعلی  وضع  به 
زن انقلب اسلمی به معنای خانه و خانه داری و به نحوۀ 
گفته است و در عمل هم جور  زندگی اجتماعی موجود نه 
دیگری زندگی کرده است. تنها کافی است راهی را که آمده 
کند و مرزهایش را با الگوی  کند و روایتش  است، زبان دار 
گاهانه تر و  شرقی و غربی بهتر نشان بدهد و این مسیر را آ

پرقدرت تر ادامه بدهد.
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زن در 
ادوار جشنواره 
مردمی عمار

نگاه  عمار  جشنوارۀ  مهم  ویژگی های  از  یکی 
دغدغه مندی است که بر فضایش حاکم است. عمار 
کرده است در دوره های مختلف برگزاری به مسائل و  تلش 
موضوعات جمهوری اسلمی بپردازد و مسائل و موضوعات 
بگذارد.  مخاطب  روی  پیش  را  اسلمی  انقلب  در  مردم 
همچنین در عین پرداختن به نقاط ضعف، انفعالی عمل 
نکند و نهال امید را در ذهن مخاطب پرورش دهد. یکی از 
که در ادوار مختلف جشنوارۀ عمار بهش توجه  موضوعاتی 
فیلم های  برخلف  است.  زنان  موضوع  است،  شده  ویژه 
 ، تجارتی و شبه روشن فکری که زن را موجودی منفعل، درجۀ دو
تزئینی یا ستم کش به تصویر می کشند، این جشنواره به سمت 
معرفی الگوی متفاوتی از زن در سینما رفته است. این رویکرد 
هم در شکل و برگزاری جشنواره و هم در محتوایش به شکل 
بارزی دیده می شود و هرساله شاهد حضور زنان به روش های 
مختلف در بستر جشنواره هستیم. در ادامه به بررسی چند 
مستند از زنان در عرصه های گوناگون در ادوار جشنواره مردمی 

فیلم عمار می پردازیم.

ن های ناراضی حکایت ز

 یادداشتی بر مستند زنان جبهۀ شمالی 
 مریم برزویی 

قصۀ فیلم از یک ناآسودگی شروع می شود و تا خط مقدم 
فیلم  آغاز  آژیر در همان  پیش روی می کند. صدای شیهۀ 
کی را می ریزد روی  و رجزخوانی زن ها در خط مقدم، آب پا

دست دشمن!
بهتر  یا  شده  کمیاب  جنسش  روز ها  این  که  ناآسودگی ای 
جاساز  آرامش  جای  را  آسایش  کرده.  تغییر  آن  نوع  بگوییم 
چاه  این  در  هم  هرچه  داده اند.  خوردمان  به  و  کرده اند 
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این  ناآسودۀ  زنان  بی سروته آسایش می ریزیم، پر نمی شود. 
مستند، اما یک روز را هم با خیال معمولی زنانه نگذرانده اند. 
فکروذکرشان جهاد و مبارزه و بیرون زدن از چهارچوب خانۀ 

خود بوده است.
همسرش  به همراه  وقتی  رودسری،  زنان  سردستۀ  جنیدی، 
کشور  اوضاع  می کند،  کوچ  رودسر  به  امام جمعه  کسوت  در 
آرام و قرارش نمی دهد. به توصیۀ همسر وارد  تازه انقلب کرده 
م کار های جهادی را بلند 

َ
انجمن زنانه ای در شهر می شود و َعل

می کند. هنوز شیرینی انقلب زیر زبان مردم مزه نکرده است که 
دیوانه ای سنگی توی چاه می اندازد و جنگ آغاز می شود.

زن های انجمنی گوش به فرمان امامشان، چادر همت به کمر 
می بندند و وارد فعالیت های پشتیبانی جنگ می شوند. آن ها 
کم کم مزۀ جنگ را عوض می کنند. رنده به دست برای پخت 
کله های قند را حبه حبه  مربا می آیند؛ شال و کله می بافند؛ 
می کنند. هر نقطۀ شهر تبدیل می شود به پایگاه کمک های 
مردمی؛ از مدرسۀ خانم موسوی گرفته تا خانۀ خانم منزوی. 
حاال تو در خیال خودت داری مستند تماشا می کنی و هر بار 
اشک هایت سرازیر می شود. درود می فرستی به غیرت زنان 
کار زن ها به  سرزمینت؛ اما در میانۀ مستند ورق برمی گردد. 
پشتیبانی جنگ ختم نمی شود. گله مندند. به همین مقدار 
جبهۀ  در  می خواهند  نیستند.  راضی  جنگ  از  سهمشان 
نزدیک تری بجنگند. ماجرا از رفت وآمد های خانم امام جمعه 

به خط مقدم شروع می شود.
آشپزخانۀ گردان۱۴صاحب الزمان)عج( قرار است رخت نو 
بر تن کند. دویست وبیست زن گیلنی، رضایت نامه به دست 
ک بستن مرد ها برای  عازم خط مقدم می شوند و تو شاهد سا
زن هایشان هستی. آشپزخانۀ هویزه می شود معبر و مسجد 

و سنگر زنان.
مستند در دقایق پایانی خاطرات تلخ و شیرین روز های خط 
که خبر عقب نشینی  زمانی  زیرورو می کند. حتی  را  مقدم 
و  نمی آورد  دوام  غم  و  گریه  می آید،  جبهه  پشت  به  زن ها 
کاش پایان مستند با  آغازی می شود برای مسیر دوباره ای. 
که می گفت:  خنده های همان مادر شهیدی ختم می شد 
»محال است بتوانی گریۀ مرا درآوری! من مقاومت می کنم»!

چهره های  دهه،  چند  گذشت  بعد  حاال  دوربین 
روایت هایی  که  می کشد  تصویر  به  را  چروک افتاده ای 
محلی  لهجۀ  آورده اند.  خودشان  با  نزدیک  سال های  از 
روایت ها،  با  مرتبط  فیلم های  و  تصاویر  انطباق  راوی ها، 

کرده  دیدنی تر  را  مستند   ... و زنان  دست نوشته های 
جای  و  می شود  دیده  مستند  در  ابهاماتی  هرچند  است؛ 
بچه داری،  می کند؛  خودنمایی  آن ها  بررسی کردن  خالی 
همسرداری، مدیریت امور منزل در زمان حضور در جبهه 
اعضای  با  مصاحبه  جنگ،  پشتیبانی  فعالیت های  و 
فعالیت هایش،  و  زنانه  انجمن  بررسی کردن  خانواده، 
وقایع،  بیش تر  شرح  جبهه،  در  حضور  از  قبل  آموزش های 

زمان حضور در جبهه و. ...
مستند زنان جبهۀ شمالی، حکایت زن های ناراضی است؛ 
زن هایی که به دنبال سهم خواهی از جبهه و جنگ هستند؛ 

اما نه آن سهم خواهی های معروف!
هستند؛  زن  سوم  الگوی  از  خوبی  معرف های  زنان  این 
در  و  گرفت  شکل  اسلمی  انقلب  بستر  در  که  الگویی 
مقابل نگاه شرقی و غربی به زن، قد علم کرد؛ زنی که نه مثل 
شرقی،  زن  چون  نه  و  آمده  کوتاه  ارزش هایش  از  غربی  زن 
کرد؛ بلکه آن را  زنانگی اش را به محیط زندگی اش محدود 

به اندازۀ یک سرزمین وسعت داده است.

وت یادداشتی بر مستند بانو و بار
مریم برزویی

من شما زن ها را به رهبری قبول دارم. اگر شما زن ها وارد 
میدان نمی شدید، مردهای شما وارد میدان نمی شدند.

بیانات  در  که  را  دست  این  از  تی  جمل و  جملت  این 
واقعیت  با  می کنیم،  مرور  انقلب  رهبر  آن  از  پس  و  امام 
زنان  حوزۀ  در  اجتماعی ای  عظیم  ظرفیت  و  انکارناپذیر 
که  زن  وجود  در  عاطفه  نام  به  ظرفیتی  می شویم؛  مواجه 
می توان آن را مهم ترین ابزار در مدیریت ذهن ها، خصوصًا 

در عرصۀ جنگ نرم عنوان کرد.
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تعریف  به  شروع  ظرفیت  این  شناخت  از  پس  نیز  امام 
پروژه هایی از قبیل انقلب و جنگ می کند و میدان داری 
را بر عهدۀ زن ها می گذارد؛ ظرفیتی که در سال های مبارزه، 
در محاسبات دشمن نیامده بود و همۀ نقشه هایش را یکی 

پس از دیگری نقش برآب کرد.
که  است  کرده  تلش  سازنده  باروت  و  بانو  مستند  در 
مجاهدت ها و فعالیت های زنان لرستانی در عرصۀ انقلب 
و جنگ را به تصویر بکشد و گوشه ای از این جنس مدیریت 

زنانه را پیش روی مخاطب بگذارد.
در شروع مستند، صدای تیراندازی و تصویر دویدن زنی در 
قرص  را  چادرش  که  حالی  در  یک  تار کوچه پس کوچه های 
طی  در  درگیری  و  مبارزه  از  خبر  است،  گرفته  گلویش  زیر 

مستند می دهد.
مستندساز سپس تلش می کند که با بررسی کردن برهه های 
ویژگی  را  حرکت  این  زنان،  کنشگری  از  مختلف  یخی  تار

یخی بانوان عنوان کند؛ مستمری در طول حیات تار
از دورۀ کشف حجاب رضاخانی تا روزهای پایانی جنگ؛ ما 
در تمام این مراحل با زنی مواجه هستیم که لباس مبارزه اش 
و  شور  می زند.  میدان  دل  به  و  گرفته  آغوش  در  محکم  را 
کم بر فضای مستند نیز فضای درگیری جبهۀ  حرارت حا

حق و باطل و قیام هلل زنانه را القا می کند؛
روز دیگری  و قصۀ چادرِکشی،  روزی وسط حیاط مدرسه 
یم شاه، یک روز  توی خیابان ها و پنجه در پنجه شدن با رژ

هم وسط جبهه و در پشتیبانی جنگ.
محقق در این مستند پیرو دغدغه اش در ثبت وضبط فعالیت 
پای  و  می رود  به سراغشان  دانه دانه  شهرش،  انقلبی  زنان 
حرف ها و درد دل هایشان می نشیند و با یادآوری خاطرات آن 

روزها، سعی در ثبت وضبط این نمونه ها برای آینده دارد.
گوشه ای تکیه زده اند و  که توی مستند بر  از زن ها  هرکدام 
گذشته را روایت می کنند، پس از گذشت سال ها، جوری در 
گفته هایشان هدف و مسیر و آرمان و سیر شجاعت هایشان 
توی  را  بصیرت  و  گاهی  آ و  صلبت  که  می کنند  تبیین  را 

صدایشان احساس می کنی.
صحنه های  ی ها،  راو از  هرکدام  روایت  با  هم زمان 
می شود  داده  نمایش  نیز  روایت  با  منطبق  ی شده  بازساز

و فضای خاطره را در ذهن مخاطب ملموس تر می کند و 
ن می آورد. اثر را از یکنواختی بیرو

برای  عرصه هایی  می کند  تلش  دشمن  که  وضعیتی  در 
به  را  زن  و  کند  تعریف  اسلمی  انقلب  جریان  با  مبارزه 
بهانه هایی از جمله نبود آزادی به میدان بکشد و جمهوری 
تبیین موضوع  کند،  زنان معرفی  راه حرکت  را سد  اسلمی 
به عنوان  زنان  حرکت  یخی  تار هویت  تبارشناسی  و  زن 
یخ، یکی از نقاط  یستۀ زنان مسلمان در طول تار نمونه های ز
سیر  بر  بطلنی  خط  که  می رود  شمار  به  مستند  این  قوت 

اسلم هراسی در حوزۀ زن در انقلب می کشد.
مستند بانو و باروت حاوی خاطرات زنان فعال لرستانی در 
طاهره  سیده  نویسندگی  به  مقدس،  دفاع  و  انقلب  دوران 
کارگردانی  احمدپور  احمد  توسط  که  است  موسوی علوی 

شده است.

به نام او که خالق مادر است

یادداشتی بر مستند مادرانه
به قلم راضیه سادات حیدریه

و  باغشنی  علی رضا  آقای  به کارگردانی  مادرانه  مستند 
باارزش  مستندات  جمله  از  سلطانی  حسن  تهیه کنندگی 

اجتماعی است.
که  کاراکترها و شخصیت های فیلم، مادران خانه داری اند 
برای  حرف هایی  و  دغدغه ها  ازدواج،  و  تحصیل  از  بعد 

گفتن دارند.
در کل، اثر فیلم ساز درخور ستایش است؛ چراکه پلن ها با 
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را مطرح می کنند  یاد، حرف های دنباله داری  ز تأثیرگذاری 
که مسیر فیلم با خروج از تفکری انفعالی به رشد و بالندگی 

منتهی می شود.
فضا و قالب مستند در عین حالی که نمایشی از دورهمی های 
مادرانه است، حاکی از تجربیات و خلقیت های ایشان و 
ارائۀ سبک زندگی اسلمی با توجه به زمان و مکانی محدود 

است که خروجی های نامحدودی دارد.
خیلی  است  کرده  تلش  کارگردان  گفت  می توان  جرئت  به 
جسورانه از التهاب فکری مادران امروزی سخن بگوید و البته 
در پایان فیلم پازل را طوری تکمیل می کند که مخاطب خودش 
این  رفع  برای  که  می رسد  نتیجه  این  به  و  می کند  قضاوت 

نگرانی ها راه حل هایی اجرایی و دست یافتنی موجود است.
می شود،  تلقی  آسیب  به نوعی  شاید  و  تهدید  آنچه  البته 
کار  را  و بچه داری  زنان خانه داری  از  که بسیاری  آن است 
کتیک نفوذیافتۀ  خاصی حساب نمی کنند و این مسئله با تا
تفکری انحرافی بین زنان جامعه رواج یافته است، به گونه ای 

که مادران احساس مفیدبودن و مثمرثمربودن را ندارند.
این  بانوان  جمع  در  رهبری؟دم؟  معظم  مقام  سخنرانی  لکن 
فرضیه و تفکر را خیلی ماهرانه نفی می کند و مسیر را برای 
در  ایشان  می کند.  باز  ناب  اندیشه های  با  انقلبی  زنان 
بیانات گهربار خود فرمودند خانه داری به معنای خانه نشینی 
کنارش  در  و  باشید  داشته  را  خانه  یعنی  بلکه  نیست؛ 
ید،  دار را  شوقش  و  میل  و  بر می آید  عهده تان  از  کاری  هر 
خانه داری  ذیل  در  همه  منتهی  دهید،  انجام  می توانید 
می کنند  اذعان  فیلم  شخصیت های  که  مسئله ای  باشد؛ 
در  می گذارند.  نمایش  به  تمام قد  را  مختلفش  پلن های  و 
که مادران خود  واقع مستند طوری فضاسازی شده است 
را در چهاردیواری خانه محصور نمی کنند؛ بلکه با استفاده 
به روزرسانی  را  ذهنی شان  داده های  یکدیگر  تجربیات  از 
می کنند و هر روز ایده هایی نو برای پیشرفت ارائه می کنند.

این  روایی  مستنِد  این  اهداف  از  یکی  که  است  پرواضح 
تنها  ایرانی  مسلمان  زن  دهند  نشان  سکانس ها  که  است 
به فکر خورد وخواب و رفع نیازهای دنیوی خانواده نیست؛ 
بلکه به چیزی فراتر می اندیشد و آن این است که زن می تواند 
ودیعه  به  یادی  ز قابلیت های  او  در  و  باشد  سرنوشت ساز 

بسیار  ایرانی  مسلمان  زن  سیمای  است.  شده  گذاشته 
پرجاذبه است. زنی که در عین رعایت حجاب و عفاف در 
از نبوغ و معرفت رسیده است  سطح جامعه به مرحله ای 
که نه تنها نیازهای مادی همسر و فرزندان را برطرف می کند 
که  که به زندگی رویکردی معنوی دارد و بر این باور است 
با اتصال به برترین بانوی عالم، یعنی حضرت زهرا)سلم اهلل 
و تجمل گرایی می تواند هم در  از تکلف  با دوری  و  علیه( 
که این همان هدف  خانه و هم در اجتماع منشأ اثر باشد 
تفکر  در  حمداهلل  به  که  است  امام خمینی؟هر؟  حضرت 
بسیاری از بانوان ایرانی و انقلبی نهادینه است و فیلم ساز 

به خوبی بهش پرداخته است.
موضوع شفاف دیگری که در مادرانه بررسی و کندوکاو شده 
از دورهمی های مادرانه  که زنان پس  آرامشی است  است، 
می توانند به همسرانشان اهدا کنند و این چیز کمی نیست 
که  گفت نتیجۀ تفکر صحیحی است  و به راحتی می توان 
دقیقًا  که  است  شده  ایجاد  ایشان  دوستانۀ  مجموعۀ  در 
مطابق با رویکرد و دیدگاه مقام معظم رهبری)مدظله العالی( 
که بر مبانی درست و مؤثر این جمع های  دراین باره است 
که معظم له نقش  انقلبی و مادرانه ُمهر تأیید می زند. آنجا 

زن را در همسری عشق و آرامش عنوان می کنند.
برخی  احیای  فیلم  مهم  امتیازات  از  یکی  یم  نگذر حق  از 
سنت های زیبای ازبین رفته است؛ سنت هایی که با موازین 
و دستورات شرعی منطبق است و با تکرار و عمل کردن در 

فضای جامعه می تواند به جای خود بازگردد.
مادری  نقش  که  مادرانی  به  نمایشی  مستنِد  این  تماشای 
را مانع رشد و پیشرفت خود می دانند و لذتی از بچه داری 

ندارند و به نوعی دچار رخوت شده اند، توصیه می شود.
در بافت فیلم گاهی کنش وواکنش هایی دردسرساز عنوان 
دورهمی  بلند  اهداف  است،  متقن  آنچه  اما  می شود؛ 
مادرانه است که مادران را صبورتر می کند؛ به طوری که برای 
مرحله  این  در  و  می دهند  راهکار  به وجودآمده  مشکلت 

متوقف نمی مانند.
گفت؛  دست مریزاد  مادرانه  اثر  کارگردان  به  باید  پایان  در 
فرزندی در عرصۀ  و  روایت های مادری  این  بازتاب  چراکه 

فیلم و هنر کارنامۀ جذابی را برای وی ترسیم کرده است.
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نگاه  تلویزیون  و  سینما   » فاخر »آثار  به  زمانی که 
»هویت«  من  به  که  شخصیت هایی  جای  می کنم 
نگه داشتن  حین  در  که  زنانی  است؛  خالی  بخشیده اند، 
نیز  اجتماعی  و  سیاسی  عرصه های  در  خانواده،  سنگر 
جملۀ  همان  من  برای  و  دارند  و  داشته اند  فعال  حضور 
حضرت آقا را تداعی کرده اند که می توان زن بود، عفیف بود، 

محجبه و شریف بود و در عین  حال در متن و مرکز بود.
کرده اند  کارگردانان محترم به این فکر  حال باید پرسید، آیا 
جبهه های  در  بانوکاشانی  یای  بی ر و  خالصانه  حضور  که 
حق علیه باطل و آن همه آثار ادبیات پایداری ایشان را در 

فیلمی به تصویر بکشند؟
فیلم نامه نویس و نویسندۀ گرامی، آیا توانسته اید در آثار خود 
زنی مانند بانوغفوری را خلق کنید؟؛ شخصیتی که مقاومت 
و تلش را به من آموخت و یاد داد آنچه دیگران می گویند 

نمی شود، با تلش و همت شدنی است.
نوجوان  دختری  تلش های  چرا  ما  سینمای  و  صداوسیما 
به سمت  حرکت  و  آهنینش  عصای  کنارگذاشتن  برای 
یخ ورزش بانوان در رشتۀ پارالمپیک  اولین مدال طلی تار
را تصویرسازی نمی کند که دختر نوجوان ما بفهمد گروهی 
سینمایی  فیلم های  می تواند.  هم  او  پس  توانسته اند، 

علم  مروجان  و  دانشمند  و  اندیشمند  زنان  از  خالی  ما 
چه  پروانه شدن  برای  فرزانه  پروانه  می داند  چه کسی  است. 
آیا این زنان را  را انجام داده است!  مرارت ها و تلش هایی 

می شناسید؟!
آنچه به عنوان عضوی از این نیمۀ جامعه، از قشر هنری و 
الگوهایی  زندگی  داستان  بازنمایی  می خواهم،  رسانه ای 
و  ممکن  پیروزی  و  مقاومت  فهماندند  من  به  که  است 
شدنی است و وظیفۀ خود می دانم که این قله ها را به شما 

بشناسانم، شاید که کاری کنید.

�اهره غفوری 

مردم  جان  به  بود  افتاده  کرونا 
اینکه  با  می طلبید.  حریف  و 
بیماری  بستر  در  خودش 
طاقت  دلش  اما  بود؛  افتاده 
دست  بنشیند.  بیکار  نمی آورد 
و  گفت  یاعلی  گرفت،  زانو  به 
و  ماسک ها  به  چشمش  شدند.  میدان  راهی  همسرش  با 
کرد برود سراغ خیاطی  که افتاد، فکر  گان های دوخته شده 
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گرفت و  کار را یاد  گان. ظرف چند روز  و دوخت ماسک و 
نشست پشت چرخ. دستش که به چرخ خیاطی می رفت، 
رزمنده ها  برای  پشت جبهه  توی  که  می افتاد  روزهایی  یاد 
لباس می دوخت. روی شیشۀ جلو و عقب ماشینش هم 
نوشته بود »ماشین تحویل وسایل دوخت و ماسک«. وقتی 
شهر  توی  را  وسایل  دخترش  با  تا  می نشست  وانت  پشت 
جبهه  توی  وانت  با  که  می افتاد  روزهایی  یاد  کند،  پخش 
پایش  یک  روزها  آن  می کرد.  یع  توز موادغذایی  و  مهمات 
پای دیگرش هم وسط  و  بود  و جهادسازندگی  توی بسیج 
آچارفرانسه  توی خانه اش هم  امدادی.  نظامی  آموزش های 
بود. با دو دست کاسه و بشقاب زندگی اش را توی خانه ای 
بود.  هم  مهمان دار  خانه  همان  توی  کرد.  شروع  نیمه کاره 
و  ترشی  داشت،  خانه  بیرون  که  یادی  ز کارهای  همۀ  با 
مربایش را خودش درست می کرد. هر شب جمعه پذیرای 
خانه داری  و  بچه داری  توی  هم  آن ها  و  بود  شوهرش  قوم 

کمک حالش بودند.
پسر اولش را حامله بود که با همان حال و روزش به میدان 
که ملیحه را حامله بود، چادربه کمر  تیر می رفت. وقتی هم 
که قرار بود بشود اولین  داشت طاق های پایگاهی را می زد 
خواهران  بسیج  شاخه های  همۀ  در  محله.  بسیج  پایگاه 

کرد.  می  کار  هم  روستایی  جهادسازندگی  توی  بود.  فعال 
از لباس دوختن و دروکردن زمین رزمنده ها تا درخت کاری 
برای محیط و کمک به خانواده هایی که مرد خانه شان توی 

جنگ بود یا شهید شده بود.
بعد از جنگ هم خانه اش را بیت الزهرا کرد؛ مکانی مذهبی 
کلس های  انواع  برگزاری  و  دین  تبلیغ  برای  فرهنگی  و 

اخلقی و قرآنی و رسیدگی به مستضعفان.
طاهره خانم  نبود.  بیکار  هم  کرونا  روزهای  توی  بیت الزهرا 
آماده کردن  و  مردمی  کمک های  مقر  بود  کرده  را  آنجا 
تجهیزات مقابله با کرونا؛ از ظرف های بسته بندی آب میوه 
گوشۀ بیت الزهرا پهن بود. میزی هم  تا بسته های معیشتی 
گذاشته بودند.  کمک های مردمی جلوی در  یافت  برای در
وانتی هم به اسم موکب بیت الزهرا به تهران می رفت و مواد 
مواد  همسرش  به همراه  طاهره خانم  و  می آورد  ضدعفونی 
جوالنش  روزبه روز  کرونا  می کرد.   پخش  مردم  بین  رایگان  را 
همشهری هایش  و  طاهره خانم  اما  می شد؛  بیشتر  داشت 
از پای نمی نشستند. خانم غفوری با همان تن بیمارش تا 
کرونا توی میدان بود. دلش نمی خواست یک  روزهای آخر 
تمام  مثل  درست  بدهد؛  دست  از  کمک  برای  را  لحظه 

روزهای انقلب و جنگ.
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بانوامین 

عاشق کتاب خواندن و فکرکردن 
توی  را  گمشده اش  انگار  بود. 
بار  یک  می کرد.  پیدا  کتاب ها 
یکی  روضه،  جلسۀ  توی  وقتی 
از زن ها ازش سؤال شرعی پرسید و نتوانست جواب بدهد، 
با خودش فکر کرد چرا زن ها نمی توانند مجتهد شوند. پاپی 
پدر شد تا برایش معلم زبان عربی بگیرد. پدر هم قبول کرد. 
هنوز سن وسالی ازش نگذشته بود که راهی خانۀ بخت شد. 
همسرش  اما  داشت؛  را  تحصیل  و  درس  از  جدایی  دلهرۀ 
خیالش را راحت کرد و برایش معلم خصوصی گرفت. هر روز 
بعد از انجام کارهای خانه االغی می فرستاد تا استادش را به 
خانه بیاورد و دروس صرف و نحو را یاد بگیرد. دو سال بعد 
که  اما دیری نگذشت  ازدواجش طعم مادری را چشید؛  از 

فرزندش از دنیا رفت.
چندروزی از فوت فرزندش نمی گذشت که سر درس حاضر 
گرفت. استاد  که خدا داد و پس  شد. می گفت امانتی بود 
گردش. خدا هشت فرزند بهش  غبطه می خورد به صبر شا
عنایت کرد و یکی یکی در همان دوران کودکی از دنیا رفتند 
و فقط یک پسر برایش ماند؛ اما هیچ وقت توی ادامۀ راهش 

خللی وارد نشد.
که داشت؛ اما به توجه  یادی  با وجود دغدغه های درسی ز
به خانواده و خصوصًا همسرش خیلی پایبند بود. روزهایی 
اندرونی  به  نماز  خواندن  از  پس  آقا  نداشتند،  مهمان  که 
گاه ساعت ها با  می آمد و ناهار خود را با هم می خوردند و 

هم می نشستند و صحبت می کردند.
گاهی می شد که آقا می خواست به مسافرت برود و بانوامین 

با اینکه خیلی کار داشت با او همراه می شد.
وجود  با  زن  این  و  بود  مهمان  از  پر  همیشه  هم  خانه شان 

مشغلۀ فراوان از مهمان ها پذیرایی می کرد.
از  روایت  و  اجتهاد  اجازۀ  که  بود  رسیده  چهل سالگی  به 
علمای طراز اول نجف گرفت. حاال نصرت الملوک دیگر در 
پوست خود نمی گنجید. شده بود اولین زن در جهان اسلم 

که اجازۀ اجتهاد داشت.
به  اقدام  داشت  که  مالی ای  بضاعت  با  تحصیل  کنار  در 
کرد.  کلس های مختلف علوم دینی در خانه اش  تشکیل 

گردش علویه همایونی، مکتبی به نام  بعدها هم با تلش شا
که شاید بتوان آن را  کرد. مکتبی  فاطمه الزهرا؟اهس؟ تأسیس 

اولین حوزه علمیۀ زنان در دنیا دانست.
همچنین به دلیل مسئلۀ بی حجابی که بسیاری از دختران 
اصفهان از تحصیل محروم شده بودند، بانوامین برای حل این 
مشکل دبیرستان دخترانه ای تأسیس کرد و از زنان حرفه ای 
کرد؛ به طوری که بعد از گذشت مدتی  برای تدریس دعوت 

مردم استقبال زیادی از دبیرستان بانوامین کردند.
کمتر  و  بود  خانه  در  بیشتر  درس،  به  اشتغال  به دلیل 
حجاب  کشف  روزهای  در  ولی  می شد؛  خارج  خانه  از 
بانوان  راهنمایی  و  یس  تدر به  و  می شد  خارج  منزل  از 
اجبار  بدون  را  جوانان  که  بود  این  سعی اش  می پرداخت. 
ی از سال های زندگی  و با منطق جذب اسلم کند. بسیار
که بیشترین  بانو در دوران پهلوی سپری شد؛ یعنی زمانی 
وقتی  به تمدن اسلم می شد.  از سوی حکومت  حملت 
بین  در  اسلم ستیز  آرمان های  یج  ترو دنبال  رضاخان  که 
تحقیر  را  ایران  تمدن  و  فرهنگ  تا  می کرد  تلش  ایرانیان 
به  را  ایرانی  تا هویت اصلی زن  کرد  کند، شجاعانه سعی 
مردم معرفی کند و در همین راستا خودش را بانوی ایرانی 
که با آمدن  کند بانوی ایرانی زنی است  لقب داد تا ثابت 
اسلم به ایران به فضیلت های انسانی اش افزوده و زندگی 

نوین خودش را شروع کرده است.

س��ده کاشانی 

و  شعر  اهل  مادرش  و  پدر 
شاعری بودند. او هم توی دامن 
شعرهای  با  مادر  و  پدر  همین 
آشنا  موالنا  و  سعدی  و  حافظ 
شد. در دوران طاغوت هم شعر 
مالی  فسادهای  و  ی ها  بی بندوبار به  اعتراضش  وسیلۀ  را 
انقلب،  ی  پیروز از  بعد  داد.  قرار  پهلوی  جنایت های  و 
سپیده کاشانی وارد فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شد 
انقلب  ارزش های  ادبیات،  و  شعر  طریق  از  کرد  تلش  و 
فضای  در  را   ... و ی  دین دار آزادی،  استقلل،  جمله  از 
تحمیلی  جنگ  شروع  با  هم زمان  کند .  منتشر  جامعه 
نزدیک حوادث  و مشاهدۀ  رزمنده ها  به  روحیه دادن  برای 
عملیات  در  کرد.  پیدا  حضور  جبهه  در  بارها  جنگ، 
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و  می کرد  صحبت  قرارگاه  رزمندگان  جمع  در  خرمشهر 
ی همچنین فرزند و برادرهایش  ایشان را تشویق می کرد. و
گاه  تا هفته ها در  را نیز به حضور در جبهه تشویق می کرد. 
بود.  میدان  در  رزمنده ها  ی  کار فدا شاهد  و  می ماند  آنجا 
دفاع مقدس  دربارۀ  ی  اشعار سرودن  با  کاشانی  سپیده 
ی و جهاد و مقاومت  توانست نخستین آثار ادبیات پایدار
را در شعر انقلب به وجود بیاورد. همین آثار و نوشته های 
یخ جنگ  سپیده سبب آشنایی و انس بیشتر مردم با تار
کشور  به  محدود  فقط  را  ی  کار فدا مرزهای  او  البته  شد؛ 
یا  فلسطینی  مبارزان  برای  گاهی  و  نمی دانست  خودش 
و  هم دردی  آنان  با  و  می گفت  شعر  هرزگوین  و  بوسنی 

همدلی می کرد.
بیماری  بستری  در  را  همسرش  و  برگشت  جنگ  از  وقتی 
بیمارش  همسر  از  نگهداری  صرف  را  وقتش  همۀ  دید، 
آشنایانش  و  دوستان  به اصرار  همسرش،  فوت  از  بعد  کرد. 
مختلف  برنامه های   برای  او  بازگشت.  صحنه  به  دوباره 
می سرود.  شعر  بودند،  رزمندگان   مخاطبش  که   رادیو 
بزرگانی  مثل شهیددکترسیدمحمد  همچنین  در شهادت  
حسینی بهشتی ، عارف حسینی، بانوامین و شهیدمطهری 
هم شعر گفت. حدود چهل قطعه شعر از این بانوی شاعر 
انقلبی با موضوع انقلب و جنگ به جا مانده که همه شان 

به شکل سرود نیز اجرا شده است.

یخش به نام خانم مفرج آشنا  در دورۀ راهنمایی با معلم تار
شد. خانم مفرج کارهای پروتز هلل احمر را انجام داد و او 
که سال اول راهنمایی با هزینۀ  کرد  را به خواهرش معرفی 
برایش  رایگان   ) )ارتوز بریس  یک جفت  آموزش وپرورش 
درست کردند و از آن به بعد عصای آهنی را کنار گذاشت 
مدرسه  به  طبی  کفش  و  عصا  یک  بر  تکیه  با  توانست  و 
گذاشت  کنار  هم  را  دومی  عصای  آرام آرام  بیاید.  و  برود 
از  می داد.  انجام  را  روزمره اش  کارهای  طبی  بریس  با  و 
دوران پیش دانشگاهی وارد دنیای ورزش شد. وقتی به طور 
یکنان والیبال نشسته آشنا شد و به  اتفاقی با دو نفر از باز
که  گفتند مرکزی به نام ورزش جانبازان معلوالن هست  او 
می تواند برود و عضو تیم شود. به مرکز رفت و بعد از شش 

یکن ثابت شد. ماه باز
تا اینکه به مرحلۀ انتخاب اعضای تیم ملی والیبال کشور 
که رسید، به دلیل وضعیت فیزیکی بدنش و دست هایش 
اما  خورد؛  خط  تیم ملی  از  نداشتند،  را  الزم  بلندی  که 
دست از تلش برنداشت. مربی والیبال نشستۀ خوزستان 
تمرینات  روز  هر  کرد.  هدایتش  دوومیدانی  مسابقات  به 
و  می داد  انجام  استادش  نظر  زیر  را  پرتاب  و  ی  بدن ساز
کشور  از 8 ماه، در سال ۱38۷ در مسابقات قهرمانی  بعد 
اولین مدال طلیش را گرفت. بعد از این مدال طل دوست 
ی های پاراآسیایی اینچئون 20۱۴ داشت در مسابقات باز

تمرینات  سال  چهار  از  بعد  بیاورد.  دست  به  سهمیه ای 
پیاپی و قهرمان کشور در سال های ۱388 تا ۱390 سهمیۀ 
حضور در مسابقات را به دست آورد و آنجا دو مدال نقره 
در مادۀ پرتاب نیزه و پرتاب دیسک را کسب کرد. دو مدال 
طلی دیسک و نیزۀ مسابقات آسیایی امارات، مدال نقرۀ 
پرتاب نیزۀ 20۱۷ جهان، مدال طلی پرتاب دیسک و نقرۀ 
نیزه  پرتاب  نقرۀ  مدال  و  کارتا  جا پاراآسیایی  نیزۀ  پرتاب 

20۱9 جهان را نیز به دست آورد.
خانم متقیان ورزش کار خوزستانی تیم ملی پارادوومیدانی 
۵0 و  متر   2۴ رکورد  ثبت  با  ایران،  نیزۀ  پرتاب  رشتۀ  در 

رکورد  و  رسید  بانوان  بخش  در  طل  نشان  به  سانتی متر 
کاروان  بانوی  تنها  داد.  ارتقا  نیز  را  رشته  این  در  جهان 
طلی  مدال  اولین  شد  موفق  که  است  ایران  دوومیدانی 
را  پارالمپیک  در  رشته  این  در  ایران  بانوان  ورزش  یخ  تار

نیز به دست آورد.

هاشمیه متقیان 

شدیدی  تب  و  بود  یک ساله 
اطفال  فلج  واکسن  داشت. 
دستش  کار  شدید  تب  آن  توی 
نتواند  دیگر  شد  باعث  و  داد 
به  گاری  با  خانواده اش  ابتدایی  چهارم  کلس  تا  برود.  راه 
پدرش  برود.  راه  نمی توانست  چون  می بردندش؛  مدرسه 
دست  می شود،  اذیت  دخترش  دید  وقتی  جوشکاربود. 
کلس  کرد. از  کار شد و دو عصای آهنی برایش درست  به 
پنجم با تکیه بر آن ها به مدرسه می رفت. او از همان دوران 
که  ابتدایی جنب وجوش خاصی داشت و دوست داشت 
کند؛ اما  گروهی مثل وسطی یا والیبال شرکت  در بازی های 

بچه های مدرسه او را بازی نمی دادند.
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�روانه فرزانه 

روزهای  از  چندماهی  هنوز 
نگذشته  زندگی شان  عاشقانۀ 
سراغش  بیماری  ئم  عل که  بود 
ماهیچه ها  و  مفاصل  درد  آمد. 
از  بعد  بود.  بریده  را  امانش 
دواودکترهای فراوان باالخره تشخیص دادند که خانم فرزانه 
درمان  بیماری اش  می برد.  رنج  خودایمنی ای  بیماری  از 
مشخصی هم نداشت و با زدن کورتون فقط دردها را برایش 
تحمل پذیر می کردند. چند ماه بعد از این بیماری توموری 
کشید.  جراحی ها  انواع  به  کارش  و  شد  پیدا  سرش  توی 
اوضاع  روزبه روز  داشت  قبل  از  که  بیماری ای  و  جراحی 
را بدتر می کرد. با همۀ این احواالت اما، خانم  جسمی اش 
همۀ  به  بود.  صبوری  و  مقاوم  زن  همسرش  به گفتۀ  فرزانه 
اعضای خانواده روحیه می داد. خودش هم در همان دوران 

تش را ادامه داد. سخت بیماری تحصیل
زمانی  بود.  فعالی  دانشجوی  تحصیلش   دوران  تمام 
و  همسر  به اتفاق  بود،  کارشناسی  دانشجوی  که 
در  را  یست شناسی  ز علمی  انجمن  هم کلسی هایش، 
کمک  برای  هم  بعد  کمی  انداخت.  راه  شیراز  دانشگاه 
سلولی  یست شناسی  ز مبانی  کتاب  هم کلسی هایش  به 
هم کلسی هایش،  و  استادان  همراهی  با  کرد.  ترجمه  را 
دانشگاه  در  را  کشت سلولی  اختصاصی  آزمایشگاه 
سخت  روزهای  وجود  با  کرد.  راه اندازی  تربیت مدرس 
دانشگاه  از  برنمی داشت.  تلش  از  دست  پروانه  بیماری 
عضو  هم  بعد  گرفت.  ایمن شناسی  دکتری  تربیت مدرس 
هیئت علمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی ایران شد. سال ۱386

شد؛  جانوری  و  انسانی  سلول های  بانک  تأسیس  مأمور 
مرکزی که تا پایان عمر مدیریتش را به عهده داشت.

با  فعالیت ها  و  فرایندها  تمام  که  بود  این  همتش  تمام 
یستی دنیا باشد. وقتی  بیشترین استانداردهای بانک های ز
و  نامه ها  سراغ  می شد،  فارغ  بچه داری  و  خانه داری  از  هم 
کتاب ها  ایمیل هایش می رفت و سعی در یافتن مقاالت و 

و اشتراک گذاشتن با همکارانش داشت.
در روزهای سخت تحریم اقتصادی کشور هم همکارانش را 
صدا می زد و مدام بهشان گوشزد می کرد که باید استقامت 
کنیم و حواسمان به حفظ دستاوردهایمان باشد. در یک 
ماه پایانی عمرش که یک خط درمیان در بیمارستان بستری 

بود، باز هم تلفنی پیگیر کارها بود. در آخرین پیام صوتی ای 
کید  گروه همکارانش فرستاده بود، تأ که از بیمارستان برای 
و  ید  بردار قدم  مسیر  این  در  تلش  و  همت  با  که  داشت 

بدانید که این مسیر باعث برکت دنیا و آخرتتان می شود.
علوه بر موضوعات کاری حواسش به مشکلت خانوادگی 

و مالی همکارانش هم بود و برای رفعشان تلش می کرد.

شهیدمرجان نازقلی� 

در خانواده ای اهل تسنن به دنیا 
آمد. از آن بچه هایی بود که اصًال 
راه نمی رفت.  زمین صاف  روی 
دیوارها  لبۀ  روی  همیشه 
می دوید و راحت هم تعادلش را 
حفظ می کرد. خیلی تلشگر بود؛ اگر چیزی را می خواست، 

آن قدر برایش زحمت می کشید تا به دستش بیاورد.
و اسمش همیشه  یادی داشت  ز و مدرسه علقۀ  به درس 
قوی ای  روحیۀ  بود.  مدرسه  ممتاز  گردهای  شا صف  در 
ماتم گرفتن  به جای  رفت،  دنیا  از  پدرش  وقتی  داشت.  هم 
کمک خرج خانه شود. آن موقع ها  نشست پای دار قالی تا 

دانشجو بود. گاهی کنار قالی بافی خیاطی هم می کرد.
را  پیرش  مادربزرگ  بود.  باز  همه  به  کمک  برای  دستش 

یک تنه پرستاری کرد.
سادۀ  اتاق های  از  یکی  توی  را  زندگی اش  کرد،  که  ازدواج 

خانۀ مادرشوهرش شروع کرد.
که حسابی توی دل خانوادۀ  آن قدر اهل مدارا و سازش بود 
شوهرش نشسته بود. چند وقتی از ازدواجشان نگذشته بود 
که مادر شد. مرجان با وجود همۀ مشغله های کاری از بچه ها 
و زندگی اش نمی زد. تا می توانست برای بازی و تفریح بچه ها 
وقتی می گذاشت. با برنامه ریزی و نظمی که داشت به همۀ 
کارها می رسید. با آنکه فرماندار شده بود؛ اما کارهای خانه اش 
سر جایش بود. دوشنبه خرید کل خانه را انجام می داد. انواع 
فریزر  و توی  آماده می کرد  را  و سبزیجات  و نخود سبز  باقل 
می گذاشت. جمعه ها هم با اینکه تعطیل بود؛ اما تمام وقتش 
را برای خانه می گذاشت. با کمک خواهرش انواع خورشت ها 
و غذاها را می پخت و توی فریزر می گذاشت تا اهل خانه در 

طول هفته غذای خانگی و متنوع داشته باشند.



شهید�یبه زمانی 

کنگاور  گودین  روستای  در 
پدرش  آمد.  دنیا  به  کرمانشاه 
بود.  روحانی  آقاسیدحسین، 
شش ساله  که  طیبه سادات 
گرفتند  تصمیم  والدینش  شد، 
او را به مکتب بفرستند. طیبه هم در زمانی کوتاه تمام قرآن 
گرفت. بعد از مکتب به دبیرستان پروین اعتصامی  را یاد 
رفت و در رشتۀ علوم طبیعی شروع به درس خواندن کرد. از 
کمک بهشان  همان بچگی غم خوار دوستانش بود و برای 
مکتب  در  را  دوستش  فاطمه  که  روزی  می شد.  پیش قدم 
ناراحت دید، جلو رفت و علت را جویا شد. دوستش گفت 
پدر و مادرم با هم دعوا کرده اند و می خواهند طلق بگیرند. 
تصمیم  اما  نداشت؛  بیشتر  سال  شش  روزها  آن  در  طیبه 
گرفت برود و موضوع را به استاد مکتب بگوید و از او بخواهد 
به دوستش کمک کند. همین کار طیبه سادات باعث شد 

مشکل خانوادۀ دوستش حل شود.
را  او  مدرسه  مدیر  حجابش  به خاطر  دی ماه۱3۵۴  هفدهم 
یم.  رژ و همین شد نقطۀ شروع مبارزه اش علیه  کرد  اخراج 
بعدها با پافشاری خانواده با همان حجاب قبلی در مدرسه 

قبولش کردند.
در سال ۱3۵6 بعد از تمام شدن دبیرستان در رشتۀ مهندسی 
درس  هم  شد.  پذیرفته  مشهد  فردوسی  دانشگاه  شیمی 
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اختلف  حل  شورای  در  فرماندارشدن  از  قبل  وقتی  چند 
مردم  کار  از  یادی  ز گره های  بود،  آنجا  که  مدتی  توی  بود. 
کارش توی شورای  کرد. غیر فرمانداری و بخشداری و  باز 
کارهای دیگری هم انجام می داد، از جمله  حل اختلف، 
اینکه سمنی داشت که جزو سمن های برتر و فعال استان 
صلۀ  اما  داشت؛  که  یادی  ز کارهای  وجود  با  بود.  گلستان 
که  شب  هفت وهشت  ساعت  نمی شد.  ترک  رحمش 
خسته وکوفته از سر کار بر می گشت، اول به خانۀ خواهرش 
اقوام  با فامیل و  می رفت و بهش سر می زد. در طول هفته 
هرجورشده  یا  می پرسید  را  حالشان  و  می گرفت  تماس 
سراغشان می رفت. خیلی به صلۀ رحم اعتقاد داشت؛ البته 
فقط به زندگی خودش و فامیلش فکر نمی کرد. سرش برای 

همه درد می کرد.
خودش هم دوتا پسر بزرگ داشت و ازشان غافل نبود. گاهی برای 
پسرها یکی یکی وقت می گذاشت و پای حرفشان می نشست. 

عضو فعال انجمن اولیای مدرسه بچه هایش هم بود.
و  مهر  خانه اش  توی  همیشه  اما  بود؛  اهل سنت  اینکه  با 
و  شیعه  وحدت  داشت.  شیعه اش  دوستان  برای  جانماز 
شهر  توی  را  او  داشت.  اهمیت  خیلی  مرجان  برای  سنی 
نماد وحدت شیعه و سنی می دانستند. همیشه می گفت 
مسلمونیم،  همه  ما  نکشید،  پیش  را  مذهبی  اختلفات 
شیعه و سنی ندارد. توی محل کار هم، شیعه و سنی برایش 
فرقی نداشت و به یک چشم به همه نگاه می کرد. توی مراسم 

مذهبی شیعیان هم تا می توانست حضور پیدا می کرد.
خانم فرماندار نه تنها برای مردم شهر که برای خانۀ خودش 
خراب  خانه  توی  که  وسیله ای  هر  بود.  دست به آچار  هم 
می شد، مرجان پیچ گوشتی اش را برمی داشت و به جانش 

می افتاد و تا درستش نمی کرد، دست بردار نبود.
به نماز و عبادتش هم خیلی اهمیت می داد. ماه رمضان ها 

مقید بود هر شب برای نماز تراویح به مسجد برود.
انداخته  راه  کمپینی  بود.  هم  شهر  نیازمندان  به  حواسش 
ک از این طرف و آن طرف برایشان  کلی پوشا بود و هر سال 

جمع آوری می کرد.
اهل استفاده از امکانات دولتی هم نبود؛ طوری که خانه و 
ماشینی را که فرمانداری بهش داده بود، قبول نکرد و ترجیح 
داد توی خانۀ کوچک خودش بنشیند و ماشین خودش زیر 

پایش باشد.
افرادی  نائب الزیارۀ  می رود،  حج  به  بار  هر  داشت  عادت 

اقوام  از  یکی  مثًال  بروند؛  حج  به  نمی توانستند  که  بشود 
که  گمنامی  که توانایی حج رفتن نداشت تا شهید  مادرش 

توی گلزار شهدای شیعه دفن بود.
آخرین حجش را هم به نیابت از رهبر معظم انقلب رفت. 
همان حجی که بهانۀ پروازش شد و مهر عاقبت به خیری را 

زد توی صفحۀ آخر شناسنامه اش.
می کردند  زیرورو  را  منا  حادثۀ  فیلم های  و  عکس ها  وقتی 
که توی آن  بار دیده بودند  کنند، چند  تا خبری ازش پیدا 
می کند.  کمک  بهشان  و  جابه جا  را  دیگران  دارد  شلوغی 
و  باشد  زنده  است  ممکن  هنوز  که  داشتند  امید  خانواده 
بود؛  شهادت  خبر  آمد  که  خبر  آخرین  بیاید.  او  از  خبری 
با  قلیچ  ناز  مرجان  مطهر  پیکر  از  نام ونشانی  که  شهادتی 

خودش نیاورد.



می خواند و هم بیدار بود و فعال سیاسی. نیازی نبود کسی 
از او برای یاری اسلم کمک بخواهد؛ خودش پیش قدم بود 

و فرصت شناس.
گذاشته  زن«  »آزادی  را  روز 26دی۱3۵6  اسم  یم طاغوت  رژ
در  مسلمان  دانشجویان  دیگر  به همراه  طیبه سادات  بود. 
دفاع  زن  مقام  و  حجاب  از  و  رفتند  تظاهرات  به  مشهد 
کرد؛ ولی طولی نکشید  یم هم ایشان را بازداشت  کردند. رژ

که با هشدار آیت اهلل عبداهلل شیرازی به ساواک آزاد شدند.
افتاد،  اتفاق  طبس  2۵شهریور۱3۵۷زلزلۀ  یخ  تار در  زمانی 
طیبه به همراه دوستانش به عنوان نمایندۀ امام خمینی)ره( 
این  در  رفت.  زلزله زدگان  ی  یار به  ماه  یک  مدت  به 
کنار  در  و  بخواند  آیات  نماز  می تواند  تا  کرد  سعی  مدت 
دختران  به سراغ  بکند.  هم  ی  مددکار اولیه  کمک های 
حدیث  برایشان  می داد.  ی شان  دلدار و  می رفت  زلزله زده 
می خواند و امیدوارشان می کرد. با مهارت خاصی عکس 
کنگاور برمی گردد، نمایشگاه  اینکه به  از  تا بعد  می گرفت 

پا کند. عکسی بر
بیمارستان  به  یم  رژ نیروهای  که  23آذر۱3۵۷زمانی  در 
به بخش  را  کردند، طیبه خودش  شاه رضای مشهد حمله 
یغ نکرد. در کنار  اطفال رساند و از هیچ کمکی به کودکان در
از دوربینش هم برای عکاسی غافل نبود و  کارهایش  همۀ 

یم را نشان می داد. عکس می گرفت و به مردم جنایات رژ
یم  هفدهم دی ماه ۱3۵۷ در تظاهرات کنگاور با تیراندازی رژ

به طرف جمعیت به شهادت رسید.
طیبه سادات شهید 23ساله در زادگاهش در جوار آستان 
ک سپرده شد. اهالی روستا که  ع( به خا ( امامزاده محمدباقر
تهدیدات دشمن را شنیده بودند، سه روز بر مزار او نگهبانی 

دادند تا دشمن به پیکر طیبه آسیبی نزند.
»طیبه  زد:  تیتر  اطلعات  روزنامۀ  شهادتش  روز  همان  در 
گلوله بسته شد.« پدرش  به  امام در طبس  زمانی، نمایندۀ 
نمایندۀ امام خمینی)ره( در کنگاور بود، به همین خاطر هم 
بعضی از نشریات تیتر زدند: »دختر نمایندۀ امام در کنگاور 

شهید شد.« طیبه اولین شهید زن در کرمانشاه بود.
شدند  دست به کار  شهادتش  از  بعد  روز  یک  دوستانش 
پا  بر می خواست  طیبه سادات  که  را  عکسی  نمایشگاه  و 
انداختند؛  راه  به  رسید،  شهادت  به  آن  از  قبل  ولی  کند؛ 
عکس هایی از ظلم های طاغوت و شهدا که طیبه سادات 
بر  بگذارد.  عموم  دید  به  داشت  قصد  و  بود  گرفته 
عکس  شهدا  سایر  عکس  از  قبل  هم  نمایشگاه  سردر 
این  نه  »مگر  گذاشتند:  را  گفته اش  این  و  طیبه سادات 
که  کنیم  را انتخاب  که می میریم؛ پس بگذار مرگی  است 

زندگی ها را بارور کند… .«

ی� تنه ی� س�اه 

مروری بر زندگی بانوعصمت 
احمدیان

اما  نبود؛  بلد  چای دم کردن 
جیب  یک قران دوقران  حساب 
پدر را به خوبی داشت و برای خستگی هایش دل می سوزاند. 
بابا اسمش را گذاشته بود »مادر بابا«. ده دوازده سالش بیشتر 
نبود که عروس اهوازی ها شد. حاال شده بود چشم وچراغ خانۀ 
جوادآقا. سیزده ساله بود که مادر شد. با نیمچه خیاطی ای که 
یادگرفته بود، برای اسماعیلش لباس می دوخت. از پای چرخ 
قرآن می رفت.  کلس  به  و  می شد، وضو می گرفت  بلند  که 
درس خواندن را هم شروع کرده بود. از بابت بچه هم خیالش 
جمع بود؛ عمه ها اسماعیل را روی چشمشان می گذاشتند. 
مدتی نگذشت که خدا دومین بچه را هم توی دامن عصمت 
روزبه روز  بچه ها  کرد.  کامل  را  خوشبختی اش  و  گذاشت 
بزرگ تر می شدند. عصمت یادشان داده بود چه جوری هوای 
همدیگر را داشته باشند. کلس احکام و قرآنش هم توی خانه 
به راه بود. برای پسرها احکام می گفت و می خواست تا بزرگ تر 
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نشده اند و حیا وسط نیامده، راست و درست را یاد بگیرند.
کارهای اقتصادی هم دستی داشت؛  عصمت خانم توی 
تخم مرغ فروشی،  برای  کرایه نشین  خانۀ  بزرگ  حیاط  از 
از  لوبیا،  ک  خورا و  آش  فروش  برای  فرزندانش  مدرسۀ  از 
دوخت ودوز  کارگاه  برپایی  برای  همسایه  زن  خیاطی 
نیازمند  اقوام  و  همسایه ها  میان  این  در  می کرد.  استفاده 

هم، شریک کارهایش می شدند.
صدای موشک و خمپاره هم که به هوا بلند  شد، اسماعیل 
و ابراهیمش را راهی میدان جنگ کرد. کارگاه خیاطی اش 

هم شد، پایگاه دوخت ودوز لباس رزمنده ها.
ک سپرد و  جگر گوشه هایش را با دست های خودش به خا

حساب کتابش را با جنگ تسویه کرد.
جهادی  لباس  و  گرفت  زانو  به  دست  شد.  تمام  جنگ 

دیگری به تن کرد.
مردم را سر کار و تولید برگرداند. به زنان گوشۀ زندان ها خودباوری 

و عزت نفس داد. روحیۀ مادران شهدا را تقویت کرد.
کرد.  پا  را سر  کارگاه قالی بافی اش  استخر پرورش ماهی و 

هم کار جور می کرد و هم راه وچاه کارکردن را یاد می داد.
عمری  فرجوانی،  شهیدان  مادر  احمدیان،  بانوعصمت 

ی می کند. است که دارد برای ایران مادر

خلق وخوی  بپزیم.  نان  جبهه  برای  خواسته اند  و  آورده اند 
به  رد  دست  هم  خیرالنسا  می شناخت.  خوب  را  زنش 
برای  نه  حاج عباس  خونۀ  توی  حاال  تا  نزد.  سینه اش 
ی صدای  کم نگذاشته بود. روز مهمان ها، نه مردم روستا 
بزن  خانه ات  سردر  یک دفعه  گفت  و  درآمد  هم  برادرش 
برای  مردم  دم به دقیقه  که  بس  از  اختلف«!  حل  »شورای 

تشان به خانه اش می آمدند. حل مشکل
از  مقدار  همین  به  اما  بود؛  شده  جنگ  پایگاه  خانه اش 
جبهه  راهی  یکی یکی  هم  را  بچه ها  نبود؛  راضی  سهمش 
توی  می رفت  گهگاه  داشت؛  دل شوره  بود،  مادر  کرد. 
می گفت:  تلفنچی  بگیرد.  خبر  ازشان  تا  روستا  مخابرات 
جبهه  می رن  و  می آن  این قدر  بچه هات  »زن عباس 
را  همیشگی اش  جواب  بار  هر  او  و  نیستی؟!«  ناراحت 

یم.« می داد؛ »هرچی خدا می خواد. ما به خدا می سپار
سروکله شان  یکی یکی  همسایه ها  خروس خوان  صبح 
به  و  می کرد  زواله  را  خمیرها  خیرالنسا  می شد.  پیدا 
ی  رو می گذاشت  را  مسی  دیگ  حاج عباس  می زد.  تنور 
بودند،  کرده  تکه تکه  ن ها  ز که  را  سیب هایی  تا  کنده ها 
دورتادور  آش  رشته های  کند.  پر  مربا  شیشه های  با 
گوشۀ حیاط حاال  کیسه های آرِد  یزان شده بود.  حیاط آو
کلوچه خانه  ک داده بود. عطر  کا جایشان را به نان های 
هر  به قاعدۀ  نرمه هایش  با  را  کلوچه ها  بود.  کرده  پر  از  را 
جبهه  راهی  و  می کردند  بسته بندی  کلوچه،  پنج  نایلون 

می شد.
نان  آخرین  پختن  برای  بود  دعا  و  ذکر  زیرلب  زمزمه شان 

جنگ!
را می آورند،  روستا  اهالی  از  که خبر شهادت یکی  بار  هر 
حاج عباس.  و  خیرالنسا  صورت  توی  می نشست  غم 
لیست  در  بچه هایشان  اسم  چرا  که  بود  این  غصه شان 
را  خانه وزندگی شان  همۀ  که  انگارنه انگار  نیست.  شهدا 

وقف جنگ کرده بودند! 

مادر مهربان جبهه ها 

روایتی از زندگی خیرالنسا 
صدخروی، فرماندۀ پشتیبانی 

جن�، روستای صدخرو

با  شد،  شروع  جنگ  وقتی 
جبهه  اختیار  در  را  خانه  و  کردند  هم فکری  حاج عباس 
گذاشتند. این نانی بود که حاج عباس توی دامن خیرالنسا 
آرد  کیسۀ  گفت،  صبحانه  سفرۀ  سر  ی  روز گذاشت. 
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در میان آثاری که برای شهدا نوشته شده است،جای خالی روایت رشد شهید 
از زبان نزدیکترین و همراه ترین مربیان شهدا یعنی والدینشان احساس می شود. 
بلکه لحظه  نه فقط لحظه شهادت  که  و مادری  پدر  تربیت  تجربیات شیوه 

لحظه های »شدن« شهید را ساخته یا نظاره کرده اند، بسیار مغتنم است. 
مجموعه کتاب های سبک تربیتی والدین شهدا با بررسی بینش ها و روش های 
تربیتی مادران و پدران شهدا به دنبال ایجاد یک رویکرد جدید در این عرصه 
عمل  از  روایت هایی  دنبال  به  مادرم،  یه  »منم  مجموعه  این  اول  جلد  است. 

تربیتی مؤثر مادران در شکل گیری شخصیت شهید است.
مطالعه این کتاب به افرادی پیشنهاد می شود که می خواهند رشد همزمان یک 

مادر و فرزند را ببینند و از الگوهای کاربردی تربیتی بهره مند بشوند.
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زنان در  که وضعیت  آمارها نشان دهندۀ این است 
جمهوری اسلمی ایران در مجموع مطلوب است و 
، هنرمند، سیاست مدار و  آمار بانوان دانشگاهی، ورزشکار
دالیلی  به  بنا  اما  می کند؛  تایید  را  مسئله  این  کارآفرین 
وضعیت اجتماعی زنان در ایران مطلوب احساس نمی شود 
نامطلوبی  احساس  دالیل  از  یکی  ندارد.  مطلوبی  نمود  یا 
وضعیت زنان در جمهوری اسلمی به مسئله ای برمی گردد 

که در خلل سفری باهاش مواجه شدم.
در سفری که به همراه دو نفر از اعضای جنبش عدالت خواه 
مفصلی  گفت وگوهای  داشتیم،  بولیوی  به   ۱389 سال  در 
دربارۀ زنان و موقعیتشان در جمهوری اسلمی ایران با افراد 
کشورهای مختلف صورت  از  مختلف حقیقی و حقوقی 
یست  گرفت. یکی از این گفت وگوهای مهم با وزیر محیط ز
اتیوپی بود که از من راجع به وضعیت زنان در ایران پرسید 
جمهوری  دستاوردهای  از  داشتم  افتخار  با  من  وقتی  و 
اسلمی دربارۀ زنان نام می بردم، از تعداد زنان وزیر و نمایندۀ 
مجلس پرسید. وقتی تعداد را گفتم که در آن زمان از تعداد 
اتیوپی  گفت در  انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کرد، 

در  وزیر  سطح  در  و  است  زن  نفر  یک  نماینده،  سه  هر  از 
وزارت خانه ها هم تقریبًا با درصد خوبی زنان حضور پررنگ 
و مؤثری دارند. از همان  جا این مسئله برای من شکل گرفت 
سطوح  تا  کمی  بسیار  زنان  اسلمی،  جمهوری  در  چرا  که 
یافته اند و سقف شیشه ای معروف در  راه  کمیتی  کلن حا
در  زنان  حضورنداشتن  می کند.  رخ نمایی  کامًال  نیز  ایران 
که زنان در  بر این تصویر  که برد رسانه ای نیز دارد،  نقاطی 
کمیتی ندارند  کلن حا ایران یا اصًال امکان رشد تا مقاطع 
یا فقط با داشتن بسیاری از ویژگی هایی که ایشان را خودی 
صحه  می کنند،  پیدا  امکانی  چنین  می کند،  کمیت  حا
یادی  می گذارد. در واقع هرچند در دامنۀ کوه سیاست، زنان ز
از  خالی  سیاست  قله های  اما  مشغول اند؛  نقش آفرینی  به 
حضور زنان است و این مسئله بر نمود حضور اجتماعی 
یادی گذاشته است؛  زنان در جمهوری اسلمی ایران تأثیر ز

چراکه چشم ها نظاره گر قله هاست و نه دامنه ها.
کابینۀ جو بایدن  که در آمریکا  این مسئله در حالی است 
است  رنگین پوست  و  سفیدپوست  زنان  حضور  رکورددار 
که از جمله  کابینه اش را زنان تشکیل می دهند  و نیمی از 

راهی نیستتا قله 
فا�مه د�وری پاریزی 

دانشجوی دکتری �لس�ه �رب

تأملی در چرایی بازنمایی منفی وضعیت اجتماعی 
زنان در جمهوری اسالمی ایران
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جنت  معاون،  هندی آمریکایی،  هریِس  کاماال  به  می توان 
یلن، وزیر خزانه داری و دب هالند، وزیر کشور آمریکا اشاره 
کرد که هر سه متأهل اند و تجربۀ مادری یا سرپرستی فرزند 
نیز دارند. همچنین نه نفر از کابینۀ هفده نفرۀ دولت اوالف 
شولتس در آلمان نیز زن هستند که از آن جمله می توان به 
، وزیر فدرال داخله و ساختمان و جامعه، آنالنا  نانسی فزر
کریستین المبرشت، وزیر  بائربوک، وزیرت فدرال خارجه و 
دفاع آلمان اشاره کرد. اگر بخواهیم راه دوری نرویم در دولت 
کابینۀ  در  زن  چند  نام  عراق،  همسایه،  و  دوست  کشور 
وزیر  نعمت،  هیام  دارایی،  وزیر  می خورد؛  چشم  به  دولت 
عبود  هیام  ارتباطات،  وزیر  و  جابرو  فائق  ایفان  مهاجرت، 
کاظم از جمله این زنان هستند. در چنین موقعیتی حضور 
کمیتی  نزدیک به صفر بانوان ایرانی در جایگاه های کلن حا

آمار جالب توجه و درخور ارائه ای نیست.
نیست  اسلمی  جمهوری  در  زنی  تقریبًا   ، حاضر حال  در 
به  کند،  تحصیل  دانشگاه  در  بخواهد  اگر  کند  تصور  که 
رشته های  از  برخی  در  یا  بپردازد  هنری  رشته های  بیشتر 
کمیتی بر سر راهش قرار دارد؛  ورزشی فعالیت کند، مانع حا
چراکه نمونه های بسیاری از حضور زنان موفق در فضاهای 
مختلف وجود دارد که با روحیۀ زنانه و حفظ خانواده مشغول 
به فعالیت اند؛ اما در بحث سیاست و مدیریت کلن، این 
کم و  که چنین امکانی یا نیست یا بسیار  تصور وجود دارد 
نمایندۀ  زنان،  که  همین  است.  محدودی  افراد  اختیار  در 
کمیتی نمی بینند، این  هم جنس خود را در سطوح کلن حا
تصور را ایجاد می کند که اصًال چنین امکانی وجود ندارد. اگر 
در دولتی، وزیری یا وزرایی از میان زنان انتخاب شود، این 
تصور که زنان چنین امکانی را ندارند، از بین می رود. حتی 
اگر زنی به دلیل وضعیت خاص زندگی، توانایی شخصی، 
... نخواهد خودش به چنین جایگاهی دست یابد؛  علیق و
وزیر  با  خود  جنسیت  یکسانی  جهت  از  که  قیاسی  با  اما 
به  از رسیدن  را مانع  انجام می دهد، جنسیت خودش  زن 
چنان موقعیتی نمی پندارد. در واقع حضور زنان در سطوح 
کمیتی یکی از افق هایی است که گشوده شدنش  باالی حا
در برابر زنان به اعتمادبه نفس جمعی شان کمک می کند و 
نگرانی واقعی ایشان از رشد عمودی را کاهش می دهد. زنان 
که علقه دارند، امکانش  کنند در حیطه ای  باید احساس 
از  کنند؛  رشد  تبعیض  بدون  و  مراتب  بهترین  تا  دارند  را 
دیگر سو به بازنمایی چهرۀ جمهوری اسلمی در حمایت 

این  باید  زنان  کرد.  خواهد  شایانی  کمک  زنان  حقوق  از 
امکان را داشته باشند تا در هر رشته  و موقعیت سیاسی و 
اجتماعی که علقه و توانایی دارند، در قله ها حضور یابند 
کمیت فقط در مسائل زنان به سراغشان نرود و زنان در  و حا
وزارت خانه های مختلف بر اساس تخصص و توانمندی به 
جایگاهی که شایسته اش هستند و مایلند برسند و امکان 
رسیدن به قله و باالترین سطح تصمیم سازی و عاملیت را 
هم برای خود ممکن ببینند و این تصور تنها با دیدن زنانی 

دیگر در چنین جایگاهی ممکن خواهد شد.
البته زنان در همه جای دنیا موانع بیشتری از مردان در برابر خود 
می بینند؛ چراکه بسیاری از ساختارهای حاکمیتی را مردان و 
با زاویۀ دید و تجارب زیستۀ مردانه تشکیل  داده اند؛ همان طور 
کلن  کشورها اگر زنان بخواهند به سطوح  که در بسیاری از 
مدیریتی برسند، باید بسیاری از ویژگی های زنانۀ خود را فدا 
کنند، تلش چندبرابری داشته باشند و به دستمزد کمتری هم 
قناعت کنند. انقلب اسلمی که سخن از طرح سومی برای زنان 
می کند که در برابر زن خانه نشین و زن مرد شده مطرح می شود، 
باید به امکان ها و ساختارهای جدیدی برای حضور زنان در 
سطوح کلن فکر کند که بر اساس تجارب زیستۀ زنانه شکل 
گرفته است. تجاربی چون همیاری به جای رقابت، تکثرپذیری 
به جای تک صدایی، تعاون به جای فردیت، تنوع تجربه های 
... . طبیعتًا  زیباشناختی به جای اکتفا به تجارب منطقی و
شکل گیری چنین ساختارهایی با میدان دادن به زنان در سطوح 
کلن، پذیرش خطاهایشان در تجارب اولیه و حمایت مثبت 
از ایشان امکان پذیر است. در این میان مقام معظم رهبری در 
آخرین دیدار خود با جمعی از بانوان به این موضوع اشاره کردند 
و درصدد یافتن راه علجی برای آن هستند؛ »موضوع به کارگیری 
زنان فرزانۀ ما، کارآمد ما، مجرب ما، دانشمند و عاقل و فهمیدۀ 
 ، گوناگوِن تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور ما در رده های 
این مطلب مهمی است؛ البته ذهن بنده به این قضیه مشغول 

است.« )بیانات رهبری، ۱۴ دی ۱۴0۱(
در فرهنگی که با تأسی از زنانی چون حضرت خدیجه؟س؟ که 
فعال و حتی رهبر اقتصادی است، حضرت فاطمه؟س؟که 
رهبری  ینب؟س؟که  ز حضرت  و  است  سیاسی  رهبری 
در  است  نیاز  گرفته،  شکل  است،  فرهنگی  و  اجتماعی 
باب حضور زنان در سطوح کلن و نوع نقش آفرینی شان در 

سطوح تصمیم ساز و تصمیم گیر بازنگری اساسی شود.
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سخن نخست: هویت زن در تفکر غربی و دینی: 

کرده،  ارائه  جامعه  در  را  هویتش  و  زن  از  مفهومی  غرب، 
مفهومی که اساس آن بر مبانی معرفت شناسی مادی و غیر 
الهی مبتنی شده است؛ به همین دلیل، زن در هویت غرب، 
بیشتر از آنکه شخصیتی مستقل و انسانی پیدا کند، گرفتار 
کلیشه های جنسیتی می شود. گاهی از جنس زن به عنوان 
ابزاری برای تبلیغ فعالیت های اقتصادی و تجاری خود بهره 
می برند و گاه با شعار برابری زن و مرد، تشبه برخی از زنان به 
مردان را سبب ارزش برای زن می دانند. حال در مقابل چنین 
تفکری، اسلم برای زن، اصالتی مستقل قائل است؛ اصالتی 
را  او  و  شده  وی  انسانی  تکامل  برای  زمینه ای  می تواند  که 

تبدیل به الگویی برای انسان ها در تمام ادوار تاریخ کند.

دوم: رسانه و هویتی که می تواند بسازد: 

امروزه، صاحبان قدرت و ثروت، مفاهیم فرهنگی و هویتی 
به  رسانه  متنوع  و  مختلف  ابزارهای  با  را  خود  نظر  مورد 

شیوه ای موجه در اختیار مخاطب قرار می دهند و مخاطبی 
که ناخواسته گرفتار انبوهی از روایت ها شده، تصور می کند 
از آن وجود ندارد.  کرده و چیزی غیر  را درک  روایت واقعی 
که مفاهیم درست و نادرست را  در واقع، این رسانه است 
مخالف  جریان  دلیل،  همین  به  می کند؛  القا  مخاطب  به 
جمهوری اسلمی برای مقابله با مفاهیم فرهنگی و دینی از 

ابزار رسانه بهره می برد.

سوم: ضرورت بازنمایی الگوهای دینی و فایده آن: 

گروهی از زنان مسلمان، با توجه به شناخت جامع و کاملی 
که از مفهوم هویت و نقش خود در جامعه دینی داشته اند، 
توانسته اند الگوهای متکثر و متنوعی را برای جامعه معرفی 
به  می توان  آنها،  درست  بازنمایی  با  که  الگوهایی  کنند؛ 
مقابله با هجمه گسترده رسانه های غربی رفت. معرفی الگو 
و شناخت الگوی درست، موضوعی است که از دیرباز مورد 
توجه قرار گرفته است، اما همچنان خلء شناخت کامل و 

رسانه و تفهیم هویت زن 
مسلمان در زیست کنونی

احمد عسگری 
کارشناس ارشد تاری� �رهن� و تمدن مل� اسالمی
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جامع چنین الگوهایی در جامعه و بازنمایی رسانه ای آن، 
احساس می شود. 

چهارم: روایتی از نقش آفرینی زنان در عصر  
��امبر�:

یخ را مرور کنیم تا با تعداد  کافی است دوره های مختلف تار
که هرکدام قصه های متنوع  از زنان الگو مواجه شویم  یاد  ز
؟ص؟  پیامبر عصر  دارند.  یادی  ز تکرار  قابل  تجربه های  و 
یخی است که زنان در عرصه های  یکی از دوره های مهم تار
مختلف فرهنگی و اجتماعی، نقش فعالی داشته اند؛ حال 
برخی  کردن دختران، سنت  گور  به  زنده  آن،  از  آنکه پیش 
از طوایف و دختر داشتن، مایه شرمندگی آنان بود. بر این 
یخ  گوشه ای از فعالیت زنان و نقش آن ها در تار اساس، به 
که تا  ؟ع؟ اشاره می شود  سیاسی و اجتماعی عصر پیامبر
کنون، رسانه در بازنمایی واقعی آن، اقدامات قابل توجهی 

نداشته است.

��شگامان ای�ار و شهادت: 

حضرت خدیجه به گواه همه مورخان، نخستین فردی است 
همسرش،  همراه  سمیه  آورد.  ایمان  اکرم؟ص؟  رسول  به  که 
از هجرت به  که  نخستین شهدای اسلم بودند. ام شریک 
مدینه بازمانده بود، به تبلیغ دین اسلم در میان زنان مکه 
وحشیانه  را  او  و  شدند  متوجه  مکه  مشرکان  که  پرداخت 
شکنجه دادند؛ اما کرامت الهی شامل حال او شد و از مرگ 
اسلم  سبب  ام شریک،  گونه  معجزه  رهایی  یافت.  نجات 

آوردن برخی از خویشاوندانش شد.

مبلغان دین: 

برخی از زنان، پیش از آنکه خانواده آن ها اسلم را بپذیرند، 
مسلمان شده و حتی عامل دعوت خانواده به دین اسلم 
خواهرش  خانواده  واسطه  به  مسلمین  دوم  خلیفه  شدند. 
از  ابی جهل،  ابن  عکرمه  همسر  ام حکیم،  شد.  مسلمان 
؟ص؟ برای عکرمه امان گرفت و به دنبال او تا سواحل  پیامبر
تهامه رفت و مانع از هجرت او به یمن شد. عکرمه، بعدها 
همچون پدر و برادر ام حکیم به شهادت رسید. سهله، اسلم 

آوردن را به عنوان مهریه برای همسر خود معین ساخت. 

همراهی در هجرت مسلمانان به حبشه:  

دختر  ام حبیبه،  و  ابی طالب  بن  جعفر  همسر  أسماء، 
این هجرت حضور  که در  بودند  افرادی  از جمله  ابوسفیان 
حبشه  در  جحش  بن  عبداهلل  ام حبیبه،  همسر  داشتند. 
مسیحی شد و همانجا ماند و مرد. حضرت محمد به پادشاه 
حبشه نامه نوشت و وکالت داد تا حاکم حبشه، ام حبیبه را به 

عقد آن حضرت در آورد.
؟ص؟ و بیعت با آن جضرت در بیعت عقبه،  همراهی با پیامبر
بیعت رضوان، فتح مکه و ... که هر کدام روایتی منحصر به فرد 

از حضور فعال زن در تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلم است.

همراهی با مسلمانان در مهاجرت بزرگ  
مسلمانان از مکه به مدینه:

ام سلمه که همراه همسر و فرزندش عازم مدینه شد، گرفتار 
مهاجرت  مدینه  به  فرزندش  و  همسر  اما  شدند،  مشرکین 
کردند و از هجرت ام سلمه ممانعت شد. ام سلمه، یک سال 
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یخت و در سال  کوچکش اشک ر در فراق همسر و فرزند 
بعد توانست به مدینه مهاجرت کند.

؟ص؟ در هنگام هجرت از مکه به مدینه: پذیرائی از پیامبر
؟ص؟ میزبان وی شد که با  ام معبد در هنگام هجرت پیامبر
؟ص؟،  گوسفند مریضش توسط پیامبر پر شیر شدن پستان 

اسلم آورد و با آن حضرت بیعت کرد.

مشارکت و همکاری در نبرد با مشرکین: 

کار  داشتند.  فعالی  حضور  نخست،  غزوه های  در  زنان 
آب رسانی، پرستاری و شستشوی لباس رزمندگان به عهده 
، برادر و فرزندانشان نیز  آن ها بود و این در حالی بود که همسر
گروهی از همین زنان مسلمان،  در حال مبارزه بودند. حتی 
؟ص؟ دعوت می کردند؛  مردان خانواده را به همراهی با پیامبر
مانند هند همسر عمرو بن جموح که فرزندش را برای کمک 
 ، ؟ص؟ رهسپار جهاد کرد. آنان حتی در شرایط اضطرار به پیامبر
؟ص؟ پرداختند؛ مانند  سلح برداشته و به دفاع از جان پیامبر
احد  نبرد  در  فرزندش  و  خود  گذشتگی  جان  از  و  ام عماره 
احد،  نبرد  در  که  انصار  از  خانمی  و  عمرو  دختر  هند  یا  و 
، برادر و پدرش را از دست داده است، اما وی از حال  همسر
؟ص؟ می گوید: همه  ؟ص؟ می پرسد و بعد از دیدار پیامبر پیامبر

مصیبت ها با سلمتی تو کوچک است! 

کرم�:  شاعران زن �رفدار رسول ا

بود،  شاعر  بزرگترین  ؟ص؟  پیامبر گواه  به  که  زنی  خنساء، 
چهارفرزندش را در فتوحات اسلمی و نبرد قادسیه از دست 
داد. ام کلثوم، خواهر پهلوان مشهور عرب، عمرو بن عبدود، 

کت رسید. ؟ص؟ به هل بود که در نبرد خندق توسط پیامبر

راوی روایت های عصر ��امبر�: 

اکثر  در  ام ایمن  ام سلمه،  فاطمه،  حضرت  چون  زنانی 
؟ص؟ و اصحاب  یخ اسلم در کنار پیامبر غزوات و وقایع تار
آن ها  پررنگ  حضور  داشته اند.  فعالی  نقش  حضرت  آن 
از  آنان  که  روایتی  و  فرهنگی  و  یخی  تار مهم  حوادث  در 
یخ اسلم داشته اند، می تواند زمینه نگاهی تازه  حوادث تار
تا  که متاسفانه  باشد،  یخی در رسانه  تار به مسائل  بدیع  و 
کنون مورد توجه اهالی رسانه قرار نگرفته است. یکی از این 
شخصیت ها، ام ایمن کنیز حبشی عبداهلل بن مطلب است 
؟ص؟ ارث می رسد. ام ایمن  که بعد از وفات عبداهلل، به پیامبر
محمد؟ص؟  حضرت  از  مراقبت  وظیفه  آمنه،  وفات  از  بعد 
با  ازدواج  از  بعد  محمد؟ص؟  حضرت  می گیرد.  عهده  به  را 
نخستین  از  ام ایمن  کرد.  آزاد  را  ام ایمن  خدیجه،  حضرت 
به  مسلمانان  همراه  که  بود  ؟ص؟  پیامبر به  آورندگان  ایمان 
مدینه هجرت کرد و در بیشتر نبردهای مسلمانان، همراه و 
یاور پیامبر بود. فرزندان و همسر وی در راه اسلم به شهادت 
؟ص؟ او را زنی بهشتی معرفی کرده و گاهی او  رسیدند. پیامبر
؟ص؟ به  را مادر خطاب می کرد. ام ایمن بعد از وفات پیامبر

ملکیت فدک برای حضرت فاطمه؟اهس؟ شهادت داد. 

 ح�ور در مشاغل مختل�: 

بازرگانی،  و  تجارت  پارچه بافی،  نخ ریسی،  دستی،  صنایع 
فروشندگی، نظافت، همکاری روزانه، خدمت در مساجد؛ مثل 
؟ص؟ را نظافت  که مسجد پیامبر ام محجن زن سیاهپوستی 

؟ص؟ بر پیکر وی نماز خواند. می کرد و بعد از وفاتش، پیامبر
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به عنوان  ایران  اسلمی  جمهوری  صداوسیمای 
و  جمعی  ویژگی  دو  به واسطۀ  ملی،  رسانۀ 
تصویری بودن، از اثرگذارترین رسانه ها در حوزۀ مسائل مرتبط 
گفت رسانه با تصویرسازی های  با خانواده است. می توان 
مختلف، سلیقه و ذائقۀ خانواده ها در چگونه زندگی کردن را 
تحت الشعاع خود قرار می دهد. قاعدتًا این نوع تصویرسازی 
یشه می گیرد؛ به  از بطن استراتژی ها و سیاست های رسانه ر
به مخاطب نشان می دهد،  آنچه  برای  که رسانه  این معنا 
از جایگاه آن موضوع در جامعه  برنامه و هدفی متأثر  باید 
واقعیت ها،  ساخت  در  رسانه  نقش  ازاین رو  باشد؛  داشته 

باورها و نگرش ها یا تغییر آن ها انکارنشدنی است.

ملیحه بخشی ن�اد 
کارشناس ارشد م�ا�عات زنان و �انواده

بر اساس فرمودۀ امام خمینی؟هر؟ صداوسیما باید دانشگاه 
صداوسیما  باشد.  مردم  تربیت  و  هدایت  برای  عمومی 
به عنوان ابزار تعلیم  و تربیت و تعالی جامعه، تأثیرات فراوانی 
برای  لذا  می گذارد؛  سیاست  حتی  و  اجتماع  فرهنگ  بر 
حوزۀ  در  اسلمی  انقلب  گفتمان  و  فرهنگ  بتواند  اینکه 
و  سیاست ها  باید  دهد،  تعمیق  و  کند  ترویج  را  خانواده 

برنامه های آن در همین زمینه جریان یابد.
قالب  در  تلویزیونی  ژانرهای  از  یکی  خانواده محور  برنامۀ 
شادی  حال  عین   در  و  آرام  فضای  در  که  است  ترکیبی 
برای طیف های مختلف مردان و زنان شاغل و غیرشاغل، 
برنامه های آموزشی و تربیتی اجرا می کند. یکی از ویژگی های 
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رسانۀ ملی باید جایگزین تئورِی »خاص بهره مند« و »عوام 
محروم« شود تا همۀ مردم، باالخص همۀ خانواده ها بتوانند 
صداوسیما،  برنامه های  تربیتی  و  آموزشی  محتواهای  از 
استعدادها  آن  سایۀ  در  باشند.  داشته  را  بهینه  استفاده 
تقویت  خانواده ها  در  کارآمدی  و  اصلح  نگاه ها  شکوفا، 
که  خانواده محوری  برنامه های  تولید  نتیجه  در  می شود. 
از  جامعه،  آحاد  همۀ  روی  پیش   معضلت  و  مسائل 
کند،  کم سواد تا تحصیل کرده را بیان  شهری تا روستایی و 
است.  جامعه  در  فراگیر  نگاه  این  گسترش  نشان دهندۀ 
در  بین المللی  بازنمایی های  و  بروزها  فرصت  فراتر  این  از 
بازنمایی  داشت.  دور  نظر  از  نباید  نیز  را  خانواده  عرصۀ 
صحیح خانوادۀ اسلمی ایرانی در عرصۀ جهانی، بازنمایی 
خانواده در عرصه های جهانی و مرور مسائل بین المللی و 
جهان اسلم از منظر خانواده، از جمله دیدگاه های نوینی 

است که کمتر به عرصۀ مسائل خانواده راه یافته است.
در  تکنیک ها  و  بینش ها  به  توأمان  توجه  از  مراقبت  ج( 
عرصۀ مدیریت خانواده نیز از جمله دغدغه های اساسی 
مشاوران   ، خانواده محور برنامه های  اغلب  در  اما  است؛ 
روی  عمدتًا  که  می کنیم  مشاهده  را  روان شناسانی  و 
انتقال  از  و  کرده اند  تمرکز  خانواده  مدیریت  تکنیک های 
فلسفه و بینش های عمیق و معنابخش زندگی خانوادگی 

کمتر حرفی به میان می آورند.
شد،  مطرح  باال  در  که  بنیادینی  اندیشه های  ملحظۀ  با 
را  خانواده محور  برنامه های  محتوای  در  مؤکد  ارزش های 

می توان این چنین مطرح کرد:

توجه به شبکۀ روابط خانواده؛ محدودنکردن � 
خانواده به زوجین و توجه به شبکۀ روابط 

خانواده، صله رحم و... .

خانوادۀ ما به  جز پدر و مادر و فرزندان، به خانوادۀ  بزرگ تري ختم 
می شود که رابطه هاي گسترده تري را می سازد؛ مثل عمو و دایي 
و خاله و عمه. این رابطه هاي فامیلي به زندگي ما و تعاملتي که 
با آن ها داریم، شکل زیبایي مي دهد؛ اما با توجه به مدرن شدن 
خانواده ها و به وجودآمدن دغدغه های فراوان معیشتی برای 
آن ها، روابط خویشاوندی نسبت به گذشته کم رنگ و گسترۀ 
و  است  شده  محدود  آن ها  فرزندان  و  زوجین  به  خانواده ها 
صله رحم فقط در مراسمات و دورهمی های ساالنه جریان دارد.
بر طبق فرهنگ اسلمی ایرانی با گسترش فرهنگ صله رحم 

این ژانر تلویزیونی، آیتم های کوتاه و متنوع است که هر آیتم 
که همراه  برحسب محتوای خود، میهمانان مختلف دارد 
با مجری یا مجریان آن محتوای متناسب خانواده ها را ارائه 
می دهد. حال باید دید صداوسیما به عنوان یک دانشگاه 
عمومی، برای به نمایش درآوردن آرمان های مطلوب خانواده 
به  باید  ابتدا  سؤال،  این  به  پاسخ  برای  بکند؟  باید  چه 
اندیشه های بنیادین در این زمینه اشاره و سپس بایسته ها و 

ملحظات چنین برنامه هایی را بیان کرد. 
الف( اگر خانواده را سلول بنیادی جامعه بدانیم، نخست باید 
توجه داشت که خانواده، امری منتزع از مسائل جامعه نیست و 
هر مسئلۀ اجتماعی در خانواده نیز ضرب می شود. با این وصف 
، صرفًا به مرزهای بستۀ روابط درون یک  برنامه های خانواده محور
خانواده محدود نمی شود و هر مسئلۀ اجتماعی، می تواند ُبرشی 
که نتوانیم خانواده را با این  خانوادگی داشته باشد. تا زمانی 
منظر مطالعه و بررسی و تحلیل کنیم، برنامۀ خانواده محور صرفًا 
برای یک سلیقۀ خاص و در یک قالب محدود خواهد بود و 
نمی تواند در حل مسائل اجتماعی کمک کننده باشد؛ به عنوان 
مثال اگر اتفاقی در عرصۀ صنعت رقم می خورد، اگر الگوی 
کشت کشاورزی بعد از سال ها ابلغ می شود، اگر مالیات بر 
عایدی سرمایه مصوب نمی شود، اگر درمان سرطان از طریق 
خانواده  مسائل  این  از  هرکدام   ... و می شود  موفق  ژن درمانی 
را تحت تأثیر قرار می دهد و برنامۀ خانواده محور بررسی کردن 
این مسائل را از منظر تأثیر و تأثرات آن با خانواده، باید رسالت 
خود بداند؛ چراکه خانواده هستۀ مقاومت در جامعه است و 
این خانواده است که می تواند چه فردفرد اعضای خود و چه 
خانواده از منظر حیثیت جمعی اش را در عرصه های اقدام 
کند. باید توجه داشت  و قیام اجتماعی برانگیزد و هدایت 
که گاهی در برنامه های خانواده محور که خواسته اند خانواده 
کنند، خانواده را از عرصۀ اجتماعی  را درست و زیبا تصویر 
جدا کرده اند. یک نفر مجاهد فی سبیل اهلل جهاد می کند. هر از 
گاهی هم به خانه اش برمی گردد؛ ولی خانه هیچ بویی از جهاد 
نبرده است. در برنامه های دیگر به صورتی تصویر می شود که 
گویی خانواده، فقط محل استراحت و آرامش است. مجاهد 
در خانواده کمی شارژ می شود و بعد به میدان می رود؛ اما اگر 
خانواده انقلبی شد و به آن به عنوان هستۀ مقاومت توجه شد، 
دیگر مکان خنثایی نیست. آدم ها »نعم العون علی طاعة اهلل« 

هستند. خانواده بهترین یاور برای عبودیت خدا است.
ب( همچنین نگاه عادالنه و فراگیر اجتماعی در برنامه های 
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گروه خانواده،  و معاشرت های فامیلی و احساس تعلق به 
رعایت  برای  افراد  و  می یابد  افزایش  گروهی  هم نوایی 
از  می کنند.  تلش  خانواده  در  پذیرفته شده  هنجارهای 
که وابسته به  گروهی  از آداب ورسوم  که فرد غالبًا غیر  آنجا 
نمی شناسد،  رسمیت  به  را  دیگری  ارزش های  است،  آن 
کسی از مصالح جمع پیروی نکند، از شبکۀ حقوق و  اگر 
گروهی طرد می شود؛ در نتیجه خودبه خود  وظایف متقابل 
گرفته  بزهکاری ها  و  ناهنجاری ها  از  بسیاری  جلوی 
ارائۀ  ارتباطات خانوادگی، هم در  و  می شود؛ لذا صله رحم 
افراد  پایبندی  و  هنجارها  گسترش  و  مثبت  ارزش های 
و  ناهنجاری ها  برابر  در  هم  و  دارد  مؤثری  نقش  آن ها  به 
بزهکاری های اجتماعی نقش بازدارندگی خواهد داشت و 
مانند کنترل کنندۀ اجتماعی نامرئی، اعضای خانواده را زیر 

چتر حمایتی خود قرار می دهد.
به  کمک   ، خانواده محور برنامه های  وظیفۀ  میان  این  در 
ترویج این فرهنگ در خانواده ها است. این قبیل برنامه ها 
با نمایش مزیت ها و اثرات توجه به شبکۀ روابط در خانواده، 

می توانند تأثیرات فراوانی بر گسترش آن داشته باشند.

توجه به روابط زوجین مبتنی بر سازگاری و محبت � 
و بازیابی آن در مسیر غایات

رهبری  معظم  مقام  و  امام؟هر؟  حضرت  توصیۀ  مهم ترین 
ید. هرقدر در برابر  برای زوجین این است که بروید با هم بساز
دشمن توصیه به سرسختی و عدم سازش شده است، در 

ید. خانواده توصیه شده است که تا می توانید بساز
می توان گفت بعد از ازدواج، مودت و محبتی در دل زوجین 
خانواده  اعضای  به دسِت  ادامه اش  اما  می گیرد؛  شکل 
کاشته شود، باید باز هم  گلدان  گلی در  است. مسلمًا اگر 
از آن مراقبت شود تا رشد کند و به ثمر برسد؛ اما اگر به گل 
رسیدگی الزم نشود، طبیعی است که پژمرده  شود. در روابط 
خانواده هم محبت اولیه توسط خداوند داده می شود؛ اما 
بعد از آن این اعضای خانواده هستند که باید برای افزایش 
این  از دست می رود.  این صورت  کنند. در غیر  آن تلش 
محبت و سازگاری، صرفًا یک وعظ اخلقی نیست؛ بلکه 
از لوازم حرکت مجاهدانۀ خانواده است. از مهم ترین نکات 
مغفول مانده در خانواده، درخودماندگی خانواده و نداشتن 
چشم انداز برای حرکت جمعی است. این در حالی است 
که نگه داشتن اعضای خانواده توسط هم، اصوًال زمانی معنا 

جمع  یک  برای  متعالی  غایت  با  حرکتی  که  می کند  پیدا 
مدنظر باشد که »...قوا أنُفَسُکم َو أهِلیُکم َناًرا...«۱

توجه به تربیت  دینی فرزند ان� 

تربیتی  خانواده  کارکرد  اصلی ترین  دینی،  مبانی  اساس  بر 
و  می شوند  ساخته  آن  در  افراد  که  سبب  این  به  است؛ 
در  مقاومت  و  می شود  جزم  جامعه  ساختن  برای  عزم ها 
آنجا می جوشد. صداوسیما نیز یکی از مهم ترین و مؤثرترین 
عوامل تربیت در هر جامعه است. فعالیت رسانۀ ملی در 
زمینۀ تربیت، سهم خانواده ها و حتی معلمان را در تکوین 
این  به  توجه  لذا  کرده  است؛  کم رنگ  فرزندان  شخصیت 
از  دارد.  اهمیت  آن  دینی  قید  با  همراه  ملی،  رسانۀ  کارکرد 
یک طرف رسانۀ ملی با تکیه  بر روش های تربیت غیردینی 
از  کند.  مختل  را  خانواده  اصلی  کارکرد  می تواند  غربی  و 
طرف دیگر پیچیدگی مسائل تربیتی و نبودن دانش دینی 
از  یکی  که  مادران  بر  یادی  ز فشار  که  است  شده  باعث 
مسئوالن مهم تربیت فرزند هستند، تحمیل شود؛ لذا باید 
برای خانواده نظام پشتیبانی طراحی شود که حمایت های 
آموزشی و مشورتی در موضوع تربیت دینی فرزندان را برای 
خانواده ها انجام دهد. در واقع باید همۀ نهادها کمک کنند 
که امر تربیت تحقق پیدا کند و رسانۀ ملی می تواند در این 

زمینه راهگشا باشد.

توجه به نگاه معنوی و الهی در تنظیم  روابط � 
خانواده

حساسیت محیط خانواده و اهداف بلندمدت و مقدس 
آن اقتضا می کند که روابط خانوادگی با نگاه معنوی و الهی 
از  باید سرشار  تنظیم شود. به همین دلیل فضای خانواده 
و هم دردی،  همکاری  معاشرت،  حسن  ملطفت،  و  انس 
، وجود عشق، مهر و محبت میان اعضای  مشاوره با یکدیگر
خانواده، صبر و پایداری در زندگی، روحیۀ عفو و گذشت، 
رازداری و وفاداری، حلم و بردباری و مواردی دیگر باشد. در 
واقع صرف این ویژگی ها در خانواده بدون توجه به غایت 
انسانی، رشد و تعالی خانواده به سمت کمال انسانی و قرب 
الهی بی معنا است. در نتیجه در صورتی که در تنظیمگری 
نگاه  الهی،  و  معنوی  نگاه  به جای  خانوادگی  روابط 
اقتصادی و مادی در جریان باشد با هجوم انواع مخاطره ها 
خانواده  در  بزرگ  بحران های  کوچک،  ناامنی های  و 
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خشونت ها  انواع  بروز  به  منجر  و  ایجاد 
نتیجه  در  می شود.  بی عدالتی ها  و 
کارشناسان  و  برنامه سازان  واقف بودن 
و  مهم  این  بر  خانواده محور  برنامه های 
زمینۀ  رویکرد،  این  با  برنامه ها  اجرای 
حرکت خانواده ها در بستر پایبندی به 
دین و اخلق در تعاملت با یکدیگر را 

سبب می شود.

توجه به تکثیر جمعیت و � 
تشویق فرزندآوری

دربارۀ  را  خود  اساسی  باورهای  افراد 
از  اجتماعی  مختلف  مسائل 
خانواده  واقع  در  می گیرند.  خانواده 
جامعه  نگرش ساز  نهاد  مؤثرترین 
که  هستند  نگرش ها  این  و  است 
عمل افراد را می سازند. با توجه به 
تأثیر رسانه بر خانواده، در موضوع 
باید  نیز  فرزندآوری  و  جمعیت 
و  مزایا  به  متعدد  برنامه های  در 
شادی ها،  و  سختی ها  معایب، 
 ،... و محدودیت ها  و  امتیازات 

توأمان اشاره کرد. 
باید در  برنامه ها  این قبیل  البته 
مطالبه گری  نگاه  موضوع،  این 
هم به سیاست ها و نگرش های 
برای  باشند؛  کمیتی داشته  حا
برنامه ها  از  کدام یک  نمونه 
نهادهای مکمل  ایجاد  دربارۀ 
خانواده ها  به  کمک  برای 
و  فرزندآوری  موضوع  در 
منسجمی  کار  فرزندپروری، 
منجر  خروجی  تولید  به  که 
یا  داده اند  انجام  شود 
از  حمایتی  سیاست های 
مادران  باالخص  مادران، 
شاغل به چه نحوی است 

... ؟ و
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بررسی کردن چالش های خانواده� 

مسائل  از  است؛  یاد  ز بسیار  خانواده  زندگی  چالش های 
زناشویی گرفته تا فرزندآوری و فرزندپروری، مسائل اقتصادی 
قرار  خانواده ها  برابر  در  که  چالشی  هزاران  و  اجتماعی  و 
می گیرد. بررسی کردن این مسائل در برنامه های خانواده محور 
که  باید توجه داشت  اما  به  نظر می رسد؛  ُپراهمیت  بسیار 
نباید نشان دادن مشکلت زندگی متأهلی به خانواده گریزی 
موفقیت های  و  تلش ها  صرفًا  یا  بزند  دامن  تجردگرایی  و 
فردی به نمایش درآید. نکته ای که این برنامه ها باید رعایت 

کنند، ارائۀ بینش همراه با تکنیک است.

توجه به تفریح و نشاط معنوی و مادی خانواده؛ � 
میهمانی ها، مراسمات مذهبی، سفرها و 

نشاط های ابتکاری.

ي که موجب ایجاد تحول  و پویایي در خانواده  یکي از امور
است.  معنوی  و  مادی  نشاط  و  تفریح  به  توجه  مي شود، 
نشاط  و  تلش  روحیۀ  افزایش  باعث  خانوادگي  تفریح 
تفریحات  در  فرزندان  مي شود.  وکودکان  بزرگ ساالن  در 
کار آشنا  سالم، با برنامه ریزي و افزایش مشارکت و تقسیم  
مي شوند و مدیریت زمان و تدبیر مالي را بهتر فرامي گیرند. 
مذهبی  مراسمات  و  میهمانی ها  و  جشن ها  در  شرکت 
هیجان انگیز  و  ُپرنشاط  ی های  باز انجام  همچنین  و 
و  می تواند خستگی ها و دل مردگی های زندگی خانوادگی 

فردی را از بین ببرد. 
یکی از این تفریحات و نشاط های معنوی، انجام کار خیر 
قربًةإلی اهلل، به عنوان تضمین کنندۀ سلمت و شادی روانی 
که شادی صرف، نشاط معنوی و خوش حالی  است؛ چرا
نشاط  که  افرادی  بلکه  نمی آورد؛  درونی  بهجت  و  قلبی 
می شود.  تضمین  نیز  روانی شان  سلمت  دارند،  معنوی 
که با بسط و اشاعۀ  در این میان وظیفۀ رسانۀ ملی است 
سبک  زندگی  بر  منطبق  نشاط  و  تفریح  متنوع  شیوه های 

اسلمی ایرانی، سلمت روان خانواده ها را تضمین کند.

توجه به رعایت حیا و عفاف در خانواده و روابط آن� 

یکی از مهم ترین آسیب ها و مشکلت در ساختار مدیریتی 
رسانۀ ملی، قرارگرفتن بخش معارف دینی یا مناسبت های 
است.  دیگر  گروه های  و  بخش ها  کنار  و  عرض  در  دینی 
رسانۀ  بخش های  تمام  بر  باید  دینی  دیدگاه  در حالی که 
کم باشد تا بتواند مسائل  دیداری، شنیداری و نوشتاری حا
و نگاه های دینی را به شیوه های مختلف و به شکل شایسته 
برای مردم تبیین کند؛ بنابراین جداسازی برنامه  های دینی 
و معارفی از سایر برنامه های جذاب و سرگرم کننده، آسیب 
چالش های  و  مشکلت  از  یکی  است.  رسانه  در  جدی 
که  است  حدومرزهایی  رعایت  به  بی توجهی  خانواده، 
رفتار  و  خانواده  اعضای  روابط  سلمت  برای  آن ها  رعایت 
در  مؤثر  عوامل  مهم ترین  از  است.  ضروری  آن ها  مناسب 
، رعایت حدود  روابط عاطفی رضایت بخش بین زن و شوهر
مهارت های  رابطه  این  در  است.  نامحرم  مرد  و  زن  روابط 
محدودۀ  در  نامحرم  مرد  و  زن  بین  کلمی  رابطۀ  چشمی، 
در  معنادار  کلمی  روابط  و  نگاه ها  از  دوری  و  الزم  عرفی 

پیشگیری از اختلفات نقش مهمی دارد.
برنامه های  تمام  در  باید  صداوسیما  اساس  این  بر 
خانواده محور به این مهم توجه کند و جایگاه حیا و عفاف 
است  الزم  که  هرچند  کند؛  تبیین  خانوادگی  روابط  در  را 
خود مجریان برنامه هم بر این چهارچوب ها اهتمام بورزند؛ 
پیام های  انتقال  در  مهمی  نقش  تلویزیون  مجریان  چراکه 
مجریان  اخلقی  مسائل  رعایت  می کنند.  ایفا  اخلقی 
تأثیر  جامعه  بر  و  کند  تربیت  را  مخاطب  به نوعی  می تواند 
و  رفتار  حیای  و  نگاه  حیای  باید  آن ها  بگذارد.  مثبت 
چشمک زدن،   ، ابرو و  چشم  غمزۀ  و  کنند  رعایت  را  گفتار 
و تخریب دیگران، عشوه گری در  نازک کردن صدا، تمسخر 
در  دیگر  طرف  از  شود.  دیده  رفتارشان  در  نباید   ... و کلم 
بخش های بسیاری از برنامه های خانواده محور صداوسیما، 
یا  نمی شود  رعایت  برنامه  مجری  و  مهمان  هم جنس بودن 
و  مرد  مجری  اینکه  به  توجه  با  که  است  شده  دیده  گاهی 
زن هر دو حضور دارند، اما برای میهمان مرد از مجری زن 
و بالعکس استفاده می شود که باید اصلحاتی در این قبیل 

برنامه ها صورت گیرد.
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مدیریت مصرف؛ دوری از تجمل، اشرافیگری، � 
اسراف و مصرف زدگی.

یکی از شاخصه های سبک زندگی اسلمی ایرانی، مدیریت 
مصرف به معنای دوری از تجمل و اشرافیگری خانواده ها 
است. دنیا را باید با نگاه مزرعۀ آخرتی دید. سبک زندگی 
مصرفی.  نه  است؛  تولیدی  زندگی  سبک  انقلبی،  انسان 
اگر  اما  دارد؛  جوشانی  هویت  است،  تولید  اهل  کسی که 
مصرفی باشد، به راحتی می تواند تحت تأثیر محیط بیرونی 
کند  مصرف  است  مجبور  را  چیزی  آن  واقع  در  گیرد.  قرار 
همین  هم  فرهنگ  عرصۀ  در  کرده اند.  تولید  دیگران  که 
صرفًا  فرهنگ  عرصۀ  در  نمی تواند  انقلبی  جامعۀ  است. 
جامعه،  آن  کند،  تولید  نتواند  اگر  باشد.  مصرف کننده 

جامعۀ انقلبی نیست یا انقلبی نخواهد ماند.
و  اشرافیگری  یج  ترو با  زمینه  این  در  نباید  ملی  رسانۀ 
دامن زدن به مصرف گرایی نقش مجرب داشته باشد. نحوۀ 
در  می شود،  باعث  تلویزیون  در  خانواده  به تصویرکشیدن 
فرایندی روان شناختی، افراد خود را با تصاویر ترسیم شده 
مرفه  خانواده های  نشان دادن  واقع  در  بپندارند.  هم سان 
اتاق  فراوان،  تزئینات  و  مبل  با  منزل هایی  تی،  تجمل و 
غربی،  یا  روز  مد  دکوراسیون  و  فرزندان  برای  شخصی 
جامعه را چنان نشان می دهد که گویی اصًال چیزی به نام 
خانوادۀ معمولی، متوسط یا ضعیف وجود ندارد. در حالی 
کرده اند، تجمل گرایی  که مقام معظم رهبری صراحتًا بیان 
رفته  به  کار  تخریب  واژۀ  عبارت  این  در  کنید.  تخریب  را 
در  عمل  و  مقابله  بلکه  نیست؛  فعل  ترک  صرفًا  که  است 

برابر فعل تجمل گرایی و مصرف زدگی است.
کرد؛  توجه  باید  هم  خانواده محور  برنامه های  عناصر  به 
تضادهای  دارای  هم  نسبت  به  برنامه  مجریان  مثال  برای 
و  یستی  ساده ز مروج  مجریان  از  یکی  هستند.  معنایی 
مروج  دیگر  مجری  پوشش  اما  است؛  تجمل گرایی  عدم 

تجمل گرایی و استفاده از پوشش های مدگرایانه است.

مدیریت درآمدها در خانواده� 

اهمیت مدیریت منابع اقتصادي در خانواده تا آنجاست 

که مدیریت صحیح در این بخش مي تواند منجر به تحکیم 
بنیان خانواده و کاهش تنش ها و مشکلت خانوادگي شود 
و بی توجهی به مدیریت صحیح هزینه ها در خانواده، گاهی 
به  را  خانواده  گرم  کانون  که  به گونه ای  می شود.  بحران ساز 
کارشناسان عدم رقابت  از  فروپاشی تهدید می کند. برخی 
هزینه کردها،  در  اعتدال  چشم وهم چشمی ها،  مسیر  در 
و  والدین  مساعی  تشریک  یخت وپاش،  ر از  جلوگیری 
چگونگی هزینه ها را مهم ترین راهکارهای دستیابی به این 

نوع مدیریت عنوان می کنند.
با  همراه  مالي  و  اقتصادي  مدیریت  با  خانوار  درآمدهاي 
صرفه جویي و پیشه کردن قناعت و فرهنگ سازِي »به آنچه 
صورت  این  در  که  می شود  کنترل  باشیم«،  راضي  یم  دار
کم مي شود؛ بنابراین  آرامش، شادابي و نشاط در خانواده حا
با تلفیق مدیریت اقتصادي خانواده با آموزه هاي دیني، مثل 
پرهیز از اسراف و پیشه کردن صرفه جویي و قناعت، مي توان 

به آرامش دست یافت.
جامعۀ ما در حال حاضر با شتاب به سوي تجمل گرایي و 
است،  داده  افزایش  را  خانوار  هزینه هاي  که  مصرف زدگي 
ی از خانواده ها به دلیل عدم مدیریت  پیش مي رود. بسیار
و  مالی  مشکلت  با   ، خانوار خارج  و  داخل  در  اقتصادی 
به  حالی  که توجه  در  می شوند.  روبه رو  خانوادگی  حتی 
رسیدن  نشان دهندۀ  خانواده  هر  در  زندگي  واقعیت هاي 
مدیریت  اهداف  به  دستیابي  در  بیشتر  موفقیت هاي  به 
در  دارد  وظیفه  ملی  رسانۀ  است.  صحیح  اقتصادي 
دینی  آموزش های  به  خانواده،  مدیریت  آموزش های  سایۀ 
 ... و از تجمل گرایی  ی  قناعت، دور قبیل صرفه جویی،  از 

همت بگمارد.
در  فوق  نکات  گرفتن  نظر  در  با  می رسد،  نظر  به  انتها  در 
برنامه  بصری  عناصر  رعایت  و  خانواده محور  برنامه های 
همراه   ... و مجریگری  فنون  و  ی  برنامه ساز تکنیک های  و 
به  بتوان  بازنمایی درست سبک زندگی اسلمی ایرانی،  با 

الگوهای مناسب و راهگشا در این قبیل برنامه ها رسید.



آسیب شناسی نقش رسانۀ 
ملی در بازنمایی نقش زنان

دکترفر� ا� هدایت نیا 
دانشیار ��وهشگاه �رهن� و اندیش� اسالمی

۴2



۴3

زنان در رسانه، مسائل  بازنمایی نقش  با  ارتباط  در 
گون فقهی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، تربیتی  گونا
نظریه پردازان  و  اندیشمندان  باید  که  است  مطرح   ... و
حوزه های دانشی به آن ها توجه کنند و برایشان راه حل ارائه 
کنند. یادداشت کنونی در مقام تبیین برخی کشمکش های 
مهم موضوع یادشده است که عمدتًا سبقۀ فقهی و حقوقی 
یا فرهنگی و اجتماعی دارد. آنچه در یادداشت کوتاه کنونی 
می آید، بیان برخی مسائل مهم مربوط به موضوع و صرفًا در 
مقام مسئله شناسی است. بدیهی است که تشریح مسائل 
بیان  این،  از  مهم تر  و  مستنداتش  و  مصادیق  بیان  و 

راهکارهایش نیازمند پژوهشی جامع است.
چالش هایی که بهشان در این نوشتار اشاره می شود، عمدتًا 
نقش  ایفای  در  مدیرانش  و  صداوسیما  سرگردانی  از  ناشی 
»رسانۀ ملی« یا »رسانۀ دولتی« یا »رسانۀ آزاد« است. رسانۀ ملی 
قومیتی،  جغرافیایی،  تنوع  با  را  ایرانی اسلمی  زندگی  سبک 
سوگیری  جهت  این  از  و  می دهد  پوشش  مذهبی  و  دینی 
ندارد. رسانۀ دولتی موضع رسمی حاکمیت را دربارۀ مسائل 
زنان مانند سایر حوزه ها منعکس می کند؛ در حالی که رسانۀ 
آزاد از این جهات آزاد است و می تواند بر اساس مرام نامۀ خود 
برنامه تولید و برای مخاطبان خود پخش کند. در حقیقت ما 
با سه نوع رسانه مواجهیم که هرکدام اقتضائات خاص خود را 
دارد و رسانۀ ملی نمی تواند نقش هر سه را ایفا کند؛ مثًال اگر 
رسانۀ ملی، دولتی پنداشته شود، باید بلندگوی گفتمان رسمی 
و حاکمیتی از شخصیت زن و حقوق و مسئولیت های او 
باشد. منطقی نیست رسانۀ ملی در جایگاه منتقد بنشیند و 
از محصوالتی استفاده کند که احکام دین و مذهب رسمی 
و مخاطب  به چالش می کشد  را  کشور  نهادهای حقوقی  یا 
خود را علیه  اش می شوراند؛ البته این مطلب دربارۀ برنامه های 
که هدفشان تضارب آرا است، استثنا است؛  گفت وگومحور 
زیرا هدف از تولید و پخش این قبیل برنامه ها، تضارب آرا و 
گاهی مخاطبان است؛  تناظر دیدگاه ها برای افزایش سطح آ
اما رسانۀ آزاد متفاوت با آن چیزی است که بیان شد. رسانۀ 
آزاد مکلف نیست هنجارهای حاکمیت را به طور کلی رعایت 
کند؛ البته بی قید و رها نیست؛ ولی سیاست های حاکم بر آن 
در یکی از وضعیت های سه گانۀ ملی و دولتی و آزاد متفاوت 
خود  با  را  تکلیفش  باید  صداوسیما  بنابراین  بود؛  خواهد 
مشخص کند و تصمیم بگیرد که رسانۀ دولتی باشد یا ملی یا 

آزاد؛ این مطلب پیام اصلی یادداشت کنونی است.

با توجه به نکاتی که در مقدمه بیان شد، اینک برخی مسائل 
مهم مربوط به بازنمایی نقش زنان در رسانۀ ملی تشریح و 

چالش هایش نشان داده خواهد شد.

1. رویکردشناسی معرفتی هویت و شخصیت زن� 

ماهیت  زن،  شخصیت  و  هویت  به  مربوط  مسائل 
و  حقوق  زیرساخت  ولی  دارد؛  انسان شناختی  و  کلمی 
یادی  ز ارتباط  آن  با  بنابراین  و  است  زنان  مسئولیت های 
و  اسلمی  میراث  در  زن  شخصیت  و  هویت  دربارۀ  دارد. 
میان دانشمندان دینی اتفاق نظر وجود ندارد. دیدگاه های 

ایشان دربارۀ این موضوع به دو نظریۀ کلی بازمی گردد:
یادی از مفسران، آفرینش مرد و زن را از منشأهای  ۱. ۱. جمع ز
معتقدند  و  می دانند  متفاوت  اهداف  برای  و  متفاوت 
خدای سبحان حوا را از قسمتی از بدن حضرت آدم آفریده 
است. نیز معتقدند خدای متعال زن را برای آرامش شوهر 
آفریده است. نتیجۀ این نظریه فرادستی و سروری مرد بر زن 

و آفرینش تبعی زن در نظام ارزشی اسلم است.
۱. 2. گروهی دیگر از ایشان منشأ و هدف آفرینش آدم و حوا 
و  آفرینش  و زنان در  را مشترک می دانند و معتقدند مردان 
به لحاظ شرافت و ارزش یکسان و هم سان اند و تفاوتشان 
یا  روان شناختی  و  یست شناختی  ز جنبه های  به  مربوط 
ارزش گذاری  معیار  همچنین  است.  حقوقی  نظامات 
آن  مانند  و  تقوا  و  دانش  مانند  اکتسابی ای  امور  انسان ها 
است. مطابق این نظریه، خدای متعال زن و شوهر را برای 
تفاوتی میان  این جهت  از  و  آفریده است  آرامش یکدیگر 

جنس مذکر و مؤنث نیست.
سؤال این است که رسانۀ ملی باید کدام یک از رویکردهای 
مذکور دربارۀ هویت و شخصیت زن را در تولیدات خود به 

تصویر بکشد و به مخاطب خود بنمایاند؟

ع و قانون دربارۀ حقوق و �  2. دوگانۀ شر
مسئولیت های زن

دربارۀ برخی مسائل مهم مربوط به حقوق و مسئولیت های 
زنان اختلف دیدگاه فقهی وجود دارد. به عنوان نمونه به تعبیر 
یا  سرپرست  مقام  در  مرد  اختیار  حدود  دربارۀ  مدنی  قانون 
زن  اجتماعی  حضور  محدودسازی  در  خانواده  ریاست 
دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ بعضی آن را مطلق و موسع و 
بعضی دیگر آن را محدود به حقوق زناشویی شوهر و مصالح 
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خانواده دانسته اند. تفاوت این دو نظریه بسیار زیاد است. 
مبتنی بر نظریۀ نخست، تحصیل زن، اشتغال زن، فعالیت 
یا مشارکت سیاسی زن و همچنین فعالیت هنری و ورزشی 
زن به طور کلی مشروط به رضایت شوهر است؛ در حالی که 
در نظریۀ دوم شوهر حق مخالفت ندارد، مگر اینکه فعالیت 
زن باعث تضییع حقوق شوهر باشد یا منافی مصالح خانواده 
تشخیص داده شود. در قوانین ایران از نظریۀ اخیر تبعیت 
با  است.  شده  موکول  دادگاه  به  امر  این  تشخیص  و  شده 
وجود مبتنی قراردادن شریعت اسلمی در نظام قانون گذاری 
جمهوری اسلمی ایران، میان قوانین این موضوع و فتواهای 
فقهی هم سویی کامل وجود ندارد. دالیل این مطلب را باید در 

جای دیگری جست وجو کرد.
که اگر تهیه کنند گان رسانۀ دولتی بخواهند بر  روشن است 
مذکور  رویکردهای  از  یکی  خود،  سلیقه  یا  دیدگاه  اساس 
نقض  بسازند،  برنامه  مبنایش  بر  و  بدهند  قرار  مبنا  را 
غرض است؛ زیرا به جای روشنگری و دعوت به حقیقت، 
بینندگان را دچار سرگردانی عجیبی می سازند و آنان را علیه 
کمیت تحریک می کنند؛ در حالی که رسانۀ ملی  موضع حا
یا آزاد چنین محدودیتی ندارد. عجیب است که رسانۀ ملی 
منعکس  را  فقهی  مشهور  آرای  خود  برنامه های  بعضی  در 
خود  مخاطب  با  ایران  حقوقی  نظام  از  گاهی  می کند، 
سخن می گوید و در بعضی برنامه های دیگر نقش جریانی 

فمینیستی را ایفا می کند!

ع و عرف دربارۀ حقوق و �  3. دوگانۀ شر
مسئولیت های زن

با  آن  از  ناشی  حقوقی  قواعد  و  زنان  فقهی  نهادهای  میان 
یادی وجود  عرف اجتماعی در بعضی موضوعات تفاوت ز
دارد. انتظار می رود رسانۀ ملی در تولیدات خود، مخاطبان 
را دربارۀ احکام شرعی و قوانین موضوع گفته شده اقناع کند؛ 
اما گاهی چنین نیست و در مسیر عرفی سازی احکام مربوط 

به زنان گام برمی دارد. به بعضی نمونه ها اشاره می شود:
به صورت استثنایی پذیرفته  3. ۱. چندهمسری در اسلم 
عادالنه،  رفتار  در  مرد  توانایی  به شرط  کریم  قرآن  است. 
نیز  ایران  حقوق  در  است.  شمرده  مجاز  را  زوجات  تعدد 
با رعایت شرایطش مجاز شناخته شده است. در صورتی 
از دادگاه  باید  کند،  اختیار  که مرد بخواهد همسر دیگری 
اول  همسر  موافقت  صورت  در  نیز  دادگاه  بگیرد.  اجازه 

جنسی  ناتوانی  یا  نازایی  یا  ناشزگی  مانند  عذری  احراز  یا 
انتظار  داد.  خواهد  دوم  همسر  اختیار  اجازۀ  اول،  همسر 
چندهمسری  تشویق  و  تبلیغ  به جای  ملی  رسانۀ  می رود 
اگر  یا  یا تقبیحش، دربارۀ این مسئله موضع نداشته باشد 
کریم  بنای موضع گیری دارد، حکم شرعی اسلمی در قرآن 
کند  بیان  مخاطب  برای  را  ایران  حقوقی  نظام  موضع  یا 
برنامه های  بعضی  در  که  حالی  در  بگذارد؛  نمایش  به  یا 
و  می ورزد  مبادرت  چندهمسری  تبلیغ  به   ، گفت وگومحور
گاهی بر عکس عمل می کند و در تولیدات رسانه ای خود، 
ازدواج دوم مرد را صرف نظر از شرایط آن »خیانت« معرفی 
نظام های  و  شرعی  احکام  عرفی سازی  به  عمًال  و  می کند 
حقوقی دامن می زند. همین مسئله دربارۀ تولیدات رسانه ای 
در خصوص احکام یا قوانین دیگری مانند ارث زنان، دیۀ 

... مشاهده می شود. زنان، ازدواج موقت، ازدواج کودکان و

4. حجاب قانونی یا عرفی زنان� 

کید شده  در نظام حقوقی ایران، بر رعایت پوشش شرعی تأ
است. در حقوق اداری و استخدامی، رعایت نکردن حجاب 
قانون   8 مادۀ  در  چنانچه  است.  انتظامی  تخلفی  شرعی 
رسیدگی به تخلفات اداری، »رعایت نکردن حجاب اسلمی« 
به شمار  تخلف  اسلمی«  شعایر  و  شئون  »رعایت نکردن  و 
آمده و در مادۀ 9 برای آن تنبیهات اداری متنوعی پیش بینی 
شده است. در حقوق شهروندی نیز رعایت حجاب شرعی 
برای بانوان الزامی است و بی حجابی در تعریف شرعی جرم 
است و در تبصرۀ مادۀ 638 قانون مجازات اسلمی تعزیرات 

برای آن مجازات پیش بینی شده است.
بر  خود  برنامه های  در  ملی  رسانۀ  مذکور  مقررات  مبنای  بر 
از  امور  در همۀ  قانونمندی  و  کید می کند  تأ قانونی  حجاب 
جمله مسئلۀ حجاب را تبلیغ می کند؛ در حالی که در تولیدات 
...، به آن التزام  گزارش و خود در حوزۀ فیلم و سریال یا پخش 
از این امور می داند. چگونه می توان این  ندارد و خود را فارغ 

مسئله را حل کرد و مخاطب را از سرگردانی نجات داد؟

5. الگوی رفتار اجتماعی زنان� 

دربارۀ الگوی رفتاری زنان در خانواده و جامعه دیدگاه های 
به  سوم،  الگوی کتاب  در  نگارنده  دارد.  وجود  مختلفی 
را  تمایزشان  و  اشاره  زنان  رفتاری  متفاوت  الگوی  سه 
عبارت اند  الگو  سه  این  است.  کرده  تشریح  یکدیگر  با 
»خانواده گرایی«.  و  »خانه نشینی«  و  »خانواده گریزی«  از 
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است  الگویی  خانواده گریزی  و  سنتی  الگوی  خانه نشینی 
کید و  که در رهبانیت مسیحی و فمینیسم افراطی َبرش تأ
تبلیغ می شود. گفتمان انقلب اسلمی دربارۀ زنان، الگوی 
خانواده گرایی است. این مطلب در اسناد و سیاست های 
جمهوری  بنیان گذار  مواضع  در  همچنین  و  کشور  کلی 
اسلمی مرحوم امام خمینی و رهبری معظم انقلب اسلمی 

حضرت آیت اهلل خامنه ای به روشنی بیان شده است.
رسانۀ ملی در برنامه سازی های خود دربارۀ الگوهای مذکور 
بر  هرکدام  برنامه سازان  حقیقت  در  و  ندارد  روشنی  موضع 
که دنبال  یا اهدافی  یا ذائقۀ شخصی خود  اساس دیدگاه 
الگوهای  از  یکی  از  مخاطب  جذب  به منظور  یا  می کنند 
می کنند؛  القا  مخاطب  به  را  آن  و  می کنند  تبعیت  مذکور 
مثًال در بسیاری از برنامه ها، دختر موفقی را نمایش می دهد 
یاد ازدواج نکرده است و به صورت غیرمستقیم  که در سن ز
را به تصویر  را تبلیغ می کند یا خانوادۀ موفقی  یستی  مجردز
می کشد که کم جمعیت است یا خانوادۀ فقیر و آشفته ای را 

. ... نشان می دهد که پرجمعیت است و

6. ابزارسازی زنان در تبلیغات تجاری� 

در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلمی ایران دربارۀ زنان و 
سیاست نظام جمهوری اسلمی ایران دربارۀ آن چنین آمده 
نیروهای  اسلمی،  اجتماعِی  بنیادهای  ایجاد  »در  است: 
کنون در خدمت استثمار همه جانبۀ خارجی  که تا  انسانی 
و  بازمی یابند  را  خود  انسانی  حقوق  و  اصلی  هویت  بودند، 
که زنان به دلیل ستم بیشتری  در این بازیابی طبیعی است 
استیفای  شده اند،  متحمل  طاغوتی  نظام  از  کنون  تا  که 
حقوق آنان بیشتر خواهد بود. خانواده واحد بنیادین جامعه 
کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی  و 
حرکت  اصلی  زمینه ساز  که  خانواده  تشکیل  در  آرمانی  و 
و  بوده  اساسی  اصل  است،  انسان  رشدیابندۀ  و  تکاملی 
وظایف  از  مقصود  این  به  نیل  جهت  امکانات  فراهم کردن 
واحد  از  برداشتی  چنین  در  زن  است.  اسلمی  حکومت 
خدمت  در  ابزارکاربودن  یا  و  شی بودن  حالت  از  خانواده 
اشاعۀ مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن 
وظیفۀ خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان های مکتبی 
پیش آهنگ خود، هم رزم مردان در میدا ن های فعال حیات 
می باشد و در نتیجه، پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه 

اسلمی برخوردار از ارزش و کرامتی واالتر خواهد بود.«

و  تقبیح  زن«  جنس  به  »ابزاری نگری  باال  عبارات  در 
این،  وجود  با  است.  شده  منع  زن  جنس  از  سوءاستفاده 
استفاده از جنس زن و جذابیت جنسی در تولیدات رسانۀ 
ملی، کارکرد اصلی اش را به چالش کشیده است و به نوعی 
بدکارکردی تبدیل می شود. صرف نظر از دعوت به مصرف 
در تبلیغات تجاری که رسانۀ ملی را به بلندگوی تبلیغاتی 
ارزش های  و  است  ساخته  مبدل  تجاری  شرکت های 
چالش  به  را  مصرف  در  میانه روی  مانند  اسلمی  بنیادین 
تجاری  تبلیغات  در  کاالیی  به عنوان  زن  از  می کشد، 
استفاده می شود تا مشتریان بیشتری را روانۀ فروشگاه های 

طرف قرارداد خود کند.

سخن پایانی� 

در پایان این یادداشت الزم است به برخی نکات اشاره شود 
از  و  شود  منتقل  مخاطب  به  به درستی  نگارنده  مقصود  تا 

سوءفهم پیشگیری شود:
۱. برخلف پندار بعضی، نگارنده بر این باور است که رسانۀ 
ملی بسیار پرمخاطب و به همین دلیل درجۀ تأثیرگذاری اش 
مذکور  مشکلت   از  می شد  نبود،  چنین  اگر  است.  فراوان 
کرد و درباره اش تساهل به خرج  در این نوشتار چشم پوشی 
یا  فرهنگ سازی  در  فراوانش  اثرگذاری  به دلیل  ولی  داد؛ 
و  اسناد  در  است  شایسته  اسلمی ایرانی،  فرهنگ  ویرانی 
کلی، ماهیت و رسالت صداوسیما به عنوان  سیاست های 
رسانۀ ملی یا دولتی یا آزاد مشخص شود و مدیران و همچنین 

مخاطبانش را از این سرگردانی نجات داد.
2. آنچه در بندهای شش گانه به آن اشاره شد، به هیج وجه 
سازندۀ  و  سودمند  برنامه های  نادیده گرفتن  به معنی 
نگارنده  نیست.  مختلفش  بخش های  در  صداوسیما 
است  داشته  نظر  مطلوب  وضعیت  به  یادداشت  این  در 
از  پاره ای  است.  کرده  مطرح  را  نقدهایی  آن  مبنای  بر  و 
اسناد  در  مشخص  راه  نقشۀ  فقدان  به  مذکور  مشکلت 
مدیران  عذر  و  بازمی گردد  کشور  کلی  سیاست های  و 
این  حل  و  است  موجه  خصوص  این  در  ملی  رسانۀ 
در  قانون گذار  یا  سیاست گذار  نهادهای  برعهدۀ  مشکل 
 ، ی اسلمی ایران است؛ اما برخی مشکلت دیگر جمهور
نتیجۀ تساهل مدیران صداوسیما یا فقدان نظارت مؤثر بر 

تولیدات و محصوالت آن است.



تجربه زیسته مادران و 
چالش های فرزند آوری

کار  دکتر فهیمه فدا
دکتری ت���ی مشاوره

تجربه زیسته مادران و تجربه زیسته مادران و 
چالش های فرزند آوری

تجربه زیسته مادران و 

افــراد  زیســتۀ  تجربــۀ  بررســی 
همــواره یکــی از روش هــای کیفی 
ــرای  ــا مســئله  اســت. ب بررســی موضــوع ی
مســئله ای  و  پدیــده  دربــارۀ  اینکــه 
صحبــت کنیــم، الزم اســت کــه بدانیــم 
دربــاره اش  کــه  جامعــه  ای   

ً
اساســا

ــم، آن مســئله را چ�ــور  گفت وگــو می کنی
تعبیــر و تفســیر می کنــد و چ�ــور معنــا 
می بخشــد. تجــارب قبلی فــرد و تجاربی 
از  یــا  بی واســ�ه  به طــور  خــودش  کــه 
طریــ� نزدیــکان یــا از منابــ� رســانه ای ای 
کــه بــا  آن هــا در ارتبــاط  اســت، بــه دســت 
مــی آورد، یکــی از منابــ� مهــم تفســیر و 
معناســت. همیــن جــا بایســتید و بیایید 
بــا هــم ســؤاالتی را م�ــرح کنیــم: چه چیــز 
بــه  دســت  مــا  کــه  می شــود  باعــ� 
انتخــاب مدلــی از ســبک زندگــی  بزنیــم؟ 
کــه  می شــود  باعــ�  چه چیــزی 
کنیــم؟ اصــ�  ســختی هایش را تحمــل 
کــدام  کــه  می  گویــد  مــا  بــه  چه چیــزی 
و  اســت  ســختی  تجــارب  تجــارب، 
ایــن  از  ســؤاالتی  و  آســان؟  کدام یــک 

دست... .

پاســ� بــه ایــن ســؤاالت را کجــا و چگونــه 
می تــوان بــه دســت آورد؟ موضــوع ایــن 
کالن  معنــای  طریــ�  از  مــا  کــه  اســت 
ــم  ــد مفاهی ــه تولی ــت ب ــا دس ــه رویداده ب
بــه  پاســ�  کــه  می زنیــم  دیدگاهــی  و 
ســؤاالت بــاال را بــر اســاس آن می دهیــم. 
مــا همــواره در حــال هزینــه و منفعــت 
انتخابگــری  لحظــات  در  کــه  هســتیم 
ــه انتخــاب بزنیــم؛ امــا  بتوانیــم دســت ب
دنیــای  در  مــا  مــادران  یســتۀ  ز تجربــۀ 



۴۷

فرزندداشــتن  از  معنایــی  چــه  معمــول  به طــور  پیرامونشــان 
یــا  خوب بــودن  و  آســانی  و  ســختی  از  مفهومــی  چــه  و 
ذیــل  همه چیــز  بگویــم  کــه  متأســفم  می دهــد؟  را  نبــودن 
مــا  ایــن وضعیــت« دســته بندی می شــود.  »نامناســب بودن 
می دانیــم کــه هــر انســانی وقتــی در هــر موقعیتــی از زندگــی 
قــرار می گیــرد، توانایــی مقابلــه بــا همــۀ رویدادهــا و ســختی ها 
را دارد، اگــر آن رویــداد را ضــروری و دل چســب بدانــد. در ایــن 
صــورت خــودش را بــرای همــۀ انــواع مشــکالت و ســختی های 
آن موضــوع ضــروری و دل چســب آمــاده می کنــد. وقتــی شــما 
آن را ضــروری و  یــد و  رؤیــای قبولــی در امتحانــی مهــم را دار
دل چســب می دانیــد، همــۀ ســختی های ایــن امتحــان را بــه 
یــد و در  کار می پرداز یــد و بــا طیــب خاطــر بــه  جــان می خر

یــد. همــۀ لحظــات احســاس خــوب دار

تعامــالت  همــۀ  و  را  مــادران  و  زنــان  زیســتۀ  تجربــۀ  اگــر 
بــه  منجــر  کــه  گذشــته  دهــۀ  چنــد  طــی  در  تجمیعی شــان 
شــکل گیری هســتۀ معنایــی و مفهومــی مربــوط بــه ایــن مســئله 
شــده اســت، نــگاه  کنیــم، متوجــه می شــویم کــه ایــن هســتۀ 
« اســت. هــم  ــر ، زندگــی بهت ــر ــد کمت ــل تفکــر »فرزن ــادار ذی معن
مــادران و هــم خانــواده و اطرافیــان و همۀ اجتماِع در پیرامونشــان 
بــا هــم یک جــور بــه مســئلۀ تعــداد فرزنــدان نــگاه می کننــد کــه 
، زندگــی بهتــر و راحت تــر اســت و  حامــی نــگاه فرزنــد کمتــر
یــان انتخابگــری در لحظــات مختلــف  طبیعــی اســت ســود و ز
می شــود  و  می چربــد  ســمت  ایــن  بــه  مــادران  و  زنــان  بــرای 
بیدارخوابــی  مســئله   می بینیــم.  روزهــا  ایــن  کــه  چیــزی  آن 
شــب ها، بیمــاری فرزنــدان، هزینــۀ فرزندپــروری، ســختی ها و 
ایدئالگری هــای تربیــت فرزنــد و... نیســت، نــه کــه نباشــد؛ امــا 

بخــش اعظــم و مهــم ماجــرا ایــن نیســت.

معنایــی  اســت؛  تصویــر  ماجــرا  مهــم  و  اعظــم  بخــش 
کــه در قالــب  کــه چندفرزنــدی دارد، حرفــی اســت  اســت 
بــه  چهارفرزنــدی  خانــواده ای  ســوِم  فرزنــد  گفت وگــوی 
تمامــی متبلــور می شــود، »کاش کــه ایــن بچــۀ چهــارم بــا مــا 

ــخره  ــا را مس ــت و م ــت اس ــر زش ــد؛ آخ ــان راه نیای ــوی خیاب ت
بــرای  مــادری  دل ســوزانۀ  گفت وگــوی  در  یــا  می کننــد.« 
آورده ای؟!  بچــه  و  گذاشــته ای  را  دختــرش، »چــرا عمــرت 

، بــرو باشــگاه... .« کار بــرو ســر 

تبلیغــات  و  ســریال ها  و  فیلم هــا  در  تصویرهایــش  و  رســانه 
و... چــه می کننــد؟ هیــچ. هــر روز شــاخه ای از درخــت تنــاور 
خانــوادۀ ایرانــی را می ُبرنــد. آن هــا هــر روز بــر مادران تکان نخــورده و 
خنــدان و تک فرزندانــی کــه از همۀ امکانــات برخوردارند، صحه 
می گذارنــد؛ زندگی هایــی شــیک و مرفــه کــه مــا فقــط در فیلم هــا 
می بینیــم و هــر شــب بــا رؤیــای داشــتن آن هــا در خانــۀ خودمــان 
ــتند و  ــا نیس ــی در نقش ه ــور واقع ــه به ط ــی ک ــم، مادران می خوابی
مــادری نمی کننــد یــا بــا مادری کــردن و مادربــودن افتخــاری در 
هیچ کجــا ندارنــد. آنچه مــادری چندفرزندی را ســخت می کند، 
در روایــت همــۀ مــادران دعواهــای بچه هــا و تمهیــدات امورشــان 
و امثالهــم نیســت؛ بلکــه جنــگ بــا ایــن روایــت غالــب و هســتۀ 
معنایــی اســت کــه در همه جــا تســری پیــدا کــرده اســت؛ هســتۀ 
می خــورد؛  آب  مختلــف  سرچشــمه های  از  کــه  معنایــی ای 
امــا بی شــک یکــی از آبشــخورهای مهمــش رســانه اســت کــه 
هــر روز در حــال پمپــاژی قدرتمنــد اســت. حــاال می رســیم بــه 
ســؤاالت قبلــی و اینکــه ســختی و آســانی چیســت؟ چگونــه 
انتخــاب می کنیــم کــه دســت بــه مدلــی از ســبک زندگــی بزنیم؟ 
اینجاســت کــه می فهمیــم اگــر زمین همــوار ایــن روایــت و معنای 
اذهــان وجــود  و تجربــه در  زندگــی  ایــن  و دل چســبی  غالــب 
 آدم هــا ســختی ها و آســانی های ایــن انتخــاب را 

ً
داشــت، حتمــا

بــه جــان می خریدنــد و آن را در زندگــی خــود متبلــور می کردنــد و 
بــا ایــن گلــوگاه مهــم در اذهــان می توان امیــدوار بود که ادامۀ مســیر 
به خودی خــود به نحــو چشــمگیری رقــم بخــورد و مــا از خانــوادۀ 
هســته ای کم فرزنــد و تک فرزنــد بــه خانــوادۀ هســته ای پرفرزنــد و 

خانــواده ای گســترده بــا روابــط غنــی حرکــت کنیــم.



در  خانوادگی  »ارتباطات  گون  گونا پژوهش های  در 
درون خانواده« یکی از عوامل پایدار در رشد انسان 
و  برادری«  و  »خواهر  خرده نظام  روابط  و  می شود  شمرده 
انسان  والدین در صدر توجه نظریات رشدی  با  آن  تعامل 

بوده است.
بیشتری  منفعت  خانواده،  اعضای  بیشتربودن  با  طبیعتًا 
یده شدن بچه ها در مدیریت  نصیب افراد می شود، مثل ورز
و  کمک  وفاداری،  الگوهای  یادگیری  عاطفی،  تنش های 

. ... حمایت و رقابت در عین اختلف نظر و
اجتماعی،  تعاملت  در  بعدها  موضوعات  این  از  هرکدام 
تشکیل زندگی آینده و تعامل با همسر نیز به خوبی خود را 
اما این مدل در سبک زندگی خانواده های  نشان می دهد؛ 
امروزی رو به افول است. این تغییرات تبعات روانی متعددی 
هم برای والدین و هم فرزندان خانواده های کم جمعیت دارد، 
فرزندان، اضطراب  به  والدین  نامتعارف  وابستگی  از جمله 

. ... بیشتر بچه ها ناشی از کنترل زیاد والدین و
سیاست  آثار  از  ایران  کشور  در  وضعیت  این  بدیهی است 
« و محصول ویژگی های فرهنگی و  ، زندگی بهتر کمتر »فرزند 
اقتصادی و اجتماعِی جاری است که مطلوب است به کمک 
هم اصلحش کنیم و به سمت خانواده باکیفیت حرکت کنیم.

▪▪▪
در  ایدۀ ذهنی نقش مؤثری  و  رؤیا  در هر موضوعی داشتن 

تلش فرد در رسیدن یا نرسیدن به هدفی مشخص دارد.
وقتی ایده ای ذهنی به عنوان تصویری مطلوب در ذهن افراد 
نقش ببندد، تمام تلش فرد معطوف به اجرایی کردن آن ایده 

در زندگی شخصی اش خواهد شد.
پس نقطۀ کانونی مهم و البته گام ابتدایی رسیدن به نقطۀ 
با  خانواده ای  داشتن  برای  خانوادگی  زندگی  در  مطلوب 
روایت  به تصویرکشیدن  اعضا،  همۀ  برای  مناسب  کارکرد 

خانواده هایی است که در این نقطه قرار دارند.

»بادبان ها را بکشید«؛ 
َپر پروازی برای رسیدن به کشتی 
خانواده های پویا

مریم حالج  
کارشناس ارشد روان شناسی
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»بادبان ها را بکشید«، روایتی ساده و صمیمی از متن زندگی 
و  خود  از  جدا  را  فرزند  که  است  چندفرزندی  ای  خانواده  های 
در  خانواده  همۀ  بلکه  نمی  کنند؛  نگاه  اضافه  باری  چشم  به 
، زندگی را پیش می  برند و وجه  ارتباطی مداوم و متقابل با یکدیگر

اشتراکشان، رضایت و خوش حالی  شان از این تصمیم است.
راویان کتاب زندگی را فانتزی و به دور از سختی نمی  بینند؛ 
اما این سبک زندگی را با همۀ سختی و آسانی  اش دوست 
دارند و از بودن اعضای خانواده  شان کنار هم لذت می برند.
که  است  این  کتاب  این  در  مهم  موضوعات  از  یکی 
کتاب  وقتی سر می چرخانیم، از همۀ افراد دوروبرمان در 
تعداد  برای  امکانی  نه  چندفرزندی  تا  باشد  رّدپایی 
نه  و  شود  محسوب  جامعه  خانواده های  از  مشخصی 
وضعیت  و  تحصیل  از  تبعی  ارزشی  چندفرزندی  ارزش 
به عنوان  گسترده  خانوادۀ  بلکه  آید؛  حساب  به  مالی 
خودش  چندفرزندی  و  شود  تلقی  مطلوب  ارزشی 

به عنوان مؤلفه  ای ارزشمند در شمار ویژگی های خانوادۀ 
کیفیت محسوب شود. با

خانۀ  به همت  بکشید«  را  »بادبان ها  کتاب  گفتنی است 
با  راه یار  انتشارات  و  هنر  حسینیۀ  خانوادۀ  واحد  هم بازی، 
مشاورۀ علمی دکتر فهیمه فداکار و دبیری مریم حلج در 26۴
صفحه به قیمت ۷0 هزار تومان در سال ۱۴0۱ منتشر شده است.
در ادامه با دیگر دست اندرکاران تولید این کتاب آشنا می شوید.

ینب ناجی جمال، مریم حلج. تحقیق: ز
سعیده  مشایخ،  طاهره  شایان پویا،  فاطمه  نویسندگان: 

تیمورزاده و فریده الیاسی فرد.
ویراستاران: هاجر بنایی، منیره زین العابدینی رنانی.

مدیرهنری و طراح جلد: سعید دین پناه.
: سیدحامد الحسینی. تصویرگر

طراح گرافیک: زهرا وزیری. 
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