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» انتخــاب حــق مــردم اســت« یــک گــزاره ی درســت و واقعــی اســت 
یــا یــک شــو رســانه ای و ژســت روشــنفکری بــرای عــوام فریبــی؟! 

ــه  راه تشــخیص ایــن مســئله اینســت کــه در بیــن گزینــه هــای ارائ
شــده بــرای انتخــاب شــفافیت و صداقــت گزینــه هــا مــورد ارزیابــی 
قــرار گیــرد. فضــای سیاســی و اجتماعــی مــا سرشــار از دوگانــه ســازی 
ــده ای  ــرداری ع ــره ب ــه جهــت به ــی ب ــی ســرانجام و مقطع ــای ب ه
ــوده اســت. یکــی از پدیــده  خــاص و امتیــاز گیــری هــای سیاســی ب
ــه ی  ــدیم دوگان ــه ش ــا آن مواج ــته ب ــای گذش ــه در روزه ــی ک های

ــا عنــوان حجــاب اجبــاری یــا اختیــاری بــود. تقریبــا جدیــد ب
ایــن پدیــده کــه از ســمت جریانــی 
خــاص بــا حمایــت هــای مــادی و 
معنــوی همــراه بــود در تعبیــر و تعریــف 
دوگانــه ی ســاخته شــده صداقــت را 
ــای  ــتفاده از فض ــا اس ــته و ب ــار گذاش کن
ــه  ــود و جــو رســانه ای منجــر ب ــار آل غب

نوعــی موضــع گیــری احساســی در بخشــی از مخاطبــان جامعــه شــد. 
لــذا بــرای تشــخیص ایــن صحــت  ایــن دوگانــه بایــد آن را به درســتی 
معنــا نمــود. »اجبــار« کلمــه ای اســت کــه در اذهــان مــا بــا نگاهــی 
منفــی گــره خــورده اســت. ایــن کــه اساســا اجبــار لفظــی منفــی اســت 
یــا خیــر بحــث مفصلــی اســت کــه بــه راحتــی مــی تــوان نشــان داد 
ــون  ــس قان ــا نف ــت. عمدت ــوده و نیس ــی نب ــواره منف ــا و هم ــه ج هم
گــذاری نوعــی اجبــار در جامعــه پدیــد مــی آورد کــه هرچنــد خوشــایند 
برخــی نباشــد امــا بــرای برقــراری نظــم اجتماعــی »اجبــار« هایــی بــر 
همــه ی جوامــع حاکــم اســت و بــه تبــع،  اقدامــات بــر هــم زننــده ی 
نظــم اجتماعــی و بــی توجهــی بــه قوانیــن نوعــی افسارگســیختگی و 
بــی نظمــی را ایجــاد مــی نمایــد کــه همــواره در اذهــان ملــت مذمــوم 

و مطــرود اســت. 
امــا زمانیکــه لفــظ اجبــار  بــا نــگاه منفــی بیــان مــی شــود، مخاطــب 
ــت  ــظ ژس ــرای حف ــل ب ــه ، حداق ــر محجب ــا غی ــد ی ــه باش محجب

ــد! ــی زن ــس م ــریعا آن را پ ــود س ــی خ ــنفکری و آزاد اندیش روش
ــای  ــا معن ــاب ب ــم. حج ــگاه بیندازی ــه ن ــراف جامع ــه اط ــه ب  صادقان
ــده و  ــاره ش ــه آن اش ــرآن ب ــی و ق ــت دین ــه در تربی ــح آن ک صحی
ــا مــچ و گــردی صــورت و عــدم  ــودن دســت هــا ت شــامل آشــکار ب
پوشــیدن لبــاس هــای تنــگ و بــدن نمــا مــی باشــد بــه صــورت اجبار 
در آمــده اســت ؟ کجــای جامعــه ی مــا بــا ایــن تعریــف از حجــاب کــه 
ــار شــده  ــا اجب ــگام ب ــد، هم ــوان آن را حجــاب اســالمی خوان ــی ت م
ــد و  ــی دهن ــر م ــی س ــاد آزادی خواه ــه فری ــی ک ــا ان های اســت؟ آی
محدودیــت هــا را پــس مــی زننــد در تعریــف »حجــاب« و »اجبــار« 

کدام اجبار؟ کدام اختیار؟

ــد؟ ــه عمــل کــرده ان صادقان
ــرا  ــاب اج ــوزه ی حج ــون در ح ــوان قان ــت عن ــروز تح ــه ام آن چ
مــی شــود در واقــع درصــدی از حجــاب اســت کــه مــی تــوان آن را 
پوششــی قانــون مــدار خوانــد و ایــن پوشــش مبتنــی بــر حجــاب 
ــه  ــرای رســیدن ب اســالمی نیســت. هرچنــد در جامعــه ی اســالمی ب
ــزی و هــدف گــذاری کــرد و  ــه ری ــد برنام ــن الهــی بای اجــرای قوانی
ــا طــرح بحــث در  ــه ی جــدی اســت ام ــن یــک خواســت و مطالب ای

ایــن مقــال نمــی گنجــد. 
 آن چــه عــده ای تحــت عنــوان حجــاب اختیــاری دنبــال مــی کننــد را 
بایــد صریــح تــر بررســی نمــود. کســی کــه امــروز یــک پارچــه ی 20 
ــد و اســم  ــر ســر چــوب مــی زن ســانتی را ب
ــرف  ــه ع ــی ب ــی حرمت ــزی و ب ــون گری قان
ــاری!«  ــاب اجب ــه حج ــه ب ــه اش را »ن جامع
مــی گــذارد، فــردا بــرای لبــاس اجبــاری هــم 
ــن اســت  ــد! و همی ــراض کن ــد اعت مــی توان
کــه ایــن ره کــه عــده ای بــا دوگانــه هــای 
توهــم آلــود ومخالفــت بــا اجبــار طــرح مــی کنــد راهــی جــز ولنــگاری 

جامعــه نخواهــد داشــت.
بنابرایــن دوگانــه ی صحیــح و منطبــق بــر واقعیــت دوگانه ی پوشــش 
قانونمــدار یــا ولنــگاری اســت. تجربــه ی ســالیان زیــاد در ایران نشــان 
ــه و  ــالمی را پذیرفت ــای اس ــوب ه ــد و چارچ ــردم قواع ــد م ــی ده م
ــی را تحــت  ــز حداقــل های ــع اســالم نیســتند نی آن عــده ای کــه تاب

عنــوان قانــون مــی پذیرنــد و رعایــت مــی کننــد.
حال با این نگاه از خود سوال بپرسیم: 

پوشش قانون مدار یا ولنگاری اجتماعی؟

 آیا ان هایی که فریاد آزادی خواهی سر 
می دهند و محدودیت ها را پس می زنند 
در تعریف »حجاب« و »اجبار« صادقانه 

عمل کرده اند؟

یادداشت ویژه
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اگــر پرســیده شــود کــه »نمونــه هایــی از خشــونت علیــه زنــان چیســت؟«، بــه 
ــه  ــی ب ــه همگ ــد داد ک ــی خواهی ــخ های ــما پاس ــر ش ــاد، اکث ــی زی ــال خیل احتم
خشــونت مــردان علیــه زن هــا بــاز مــی گــردد. نمونــه هــای زیــادی کــه بارهــا 

ــم. ــده و شــنیده ای ــا را خوان آن ه
امــا ایــن بــار اگــر از شــما بخواهنــد نمونــه هایــی از خشــونت زنــان علیــه زنــان 

را بگوییــد، چــه خواهیــد گفــت؟
در کنــار دوســتی هــا و همدلــی هایــی کــه زنــان نســبت بــه هــم دارنــد، بعضــًا 
ایــن خــود زن هــا هســتند کــه در مقابــل خودشــان مــی ایســتند؛ هرچنــد اهمیــت 
ایــن امــر کمتــر از خشــونت هــای مردانــه نیســت و چــه بســا بیشــتر اســت، امــا 

کمتــر بــه آن توجــه شــده و ســطح آگاهــی در ایــن بــاره بســیار پاییــن اســت.

 خشــونت علیــه زنــان توســط زنــان بُعــد مخفــی و حتــی مهمتریــن بُعــد خشــونت 
علیــه آن هاســت.

ــای  ــیوه ه ــا ش ــان ب ــه زن ــان علی ــونت زن خش
ــع  ــاد مان ــت، ایج ــر، خیان ــل تحقی ــی مث مختلف
ــه  ــرد ک ــی گی ــورت م ــرفت و... ص ــرای پیش ب
حتــی برخــی مواقــع، خــود زن هــا بــا ایــن رفتار 
هــای خشــونت آمیــز ، هــم جنــس هــای خــود 
را بدتــر و بیشــتر از مردهــا، در شــرایط اجتماعــی 

ــد. ــرار مــی دهن و اقتصــادی نامناســب ق

ــی  ــده م ــور دی ــه وف ــای کاری ب ــط ه در محی
ــه اســتفاده  شــود کــه بعضــی زن هــا حاضــر ب
از جذابیــت هــای فیزیکــی خــود شــده و خــود را 
ــی  ــا اَعمال ــد؛ ب در معــرض نمایــش مــی گذارن
ــس  ــه جن ــب توج ــرای جل ــالش ب ــی از ت حاک
مخالــف کــه معمــواًل همــکار مــرد یــا فــردی 
بــا موقعیــت و مقــام باالتــر از آن هــا در محــل 
کار خــود مــی باشــد. آن هــا بــا ایــن کار مــی 
خواهنــد که کمبــود هــای مهارتــی و توانمندی 

هــای خــود را در محــل کار در مقایســه بــا ســایر همــکار هــای همجنــس خــود، 
ــد چــه  ــد و اغلــب نمــی دانن ــران کنن ــه، جب ــار هــای ناآگاهان ــا ایــن قبیــل رفت ب
بالیــی بــر ســر جامعــه ی زنــان مــی آورنــد؛ چنیــن افــرادی بــا زنــان همــکار خود 
رفتــاری ســرد و بــا مــردان برخــوردی گــرم و محبــت آمیــز وسرشــار از تحســین 

دارنــد.
آن هــا بــا ایــن رفتارهــا ایــن افــکار پــوچ را درذهــن تمــام افــراد، چــه زن هــا و 
چــه مردهــا، ایجــاد مــی کننــد کــه اگــر زنــی بخواهــد بــه موقعیتــی مطلــوب از 
لحــاظ اجتماعــی دســت یابــد و یــا حتــی در ســطح خانــواده در نظــر همســرش 

دوســت داشــتنی باشــد، بایــد فــالن شــکل و فــالن تیــپ باشــد.
ــی  ــرام م ــرد احت ــده هــای م ــه رانن ــگام رانندگــی هــم ب ــان در هن ــوع زن ــن ن ای
ــاری از  ــی و رفت ــده خشــونت کالم ــای رانن ــم ه ــا خان ــا در برخــورد ب ــد ام گذارن

ــد. خــود نشــان مــی دهن
نتیجــه ی ایــن نــوع خشــونت هــا، نــه تنهــا شــیرازه ی خیلــی از خانــواده هــا را از 
هــم پاشــیده ، بلکــه حتــی بــه مــرور منجــر بــه تغییــر فرهنــگ واعتقــادات مــردم 
جامعــه شــده؛ چــه بســیار زن هایــی کــه بــه ایــن خاطــر اعتمــاد بــه نفــس خــود 
ــای  ــد از رفتاره ــر تقلی ــه فک ــن مشــکل ب ــع ای ــرای رف ــد و ب را از دســت داده ان

ــه خودشــان  ــن ک ــدون ای ــه ب ــد. کســانی ک ــاده ان ــراد افت ــن اف ــه ی ای ناآگاهان
خواســته باشــند، بــه خشــونت علیــه خودشــان، دامــن زده انــد

 بدتــر از ایــن هــا، آن اســت کــه اعتمــاد بــه نفــس کاذب آن هــا نــه تنهــا حــس 
بهتــری در درون شــان ایجــاد نمــی کنــد بلکــه، هرلحظــه بیشــتر احســاس پوچی 
ــه سراغشــان مــی رود و در نتیجــه هرچــه بیشــتر در مــرداب خشــونت علیــه  ب
خــود و دیگــر زنــان دســت و پــا مــی زننــد، بیشــتر در آن فــرو مــی رونــد. اگــر 
ــند،  ــران باش ــان و دخت ــایر زن ــوی س ــی الگ ــر نوع ــه ه ــا ب ــادران و ی ــا م آن ه
دســت قشــر نــاآگاه آن هــا را گرفتــه و بــا خــود بــه قعــر ایــن مــرداب مــی برنــد.

ایــن کــه مــا زن هــا، خودمــان زنانــی را در شــغل وموقعیتــی تحقیــر مــی کنیــم 
و آن هــا را ضعیــف وناتــوان مــی پنداریــم، در واقــع داریــم موانــع پیشــرفت را 
ــام  ــان و تم ــان، دخترانم ــان، خواهرانم ــیر خودم ــری در مس ــس از دیگ ــی پ یک
زن هایــی کــه مــی خواهنــد و حــق دارنــد کــه بــه اهــداف اجتماعــی و حقــوق 
ــن  ــم و ای ــی دهی ــرار م ــند، ق ــود برس ــانی خ انس
ــی از همیــن زن هــا دم  ــی اســت کــه خیل در حال
ــی  ــان م ــه زن ــردان علی ــت خشــونت م از ممنوعی
ــا،  ــود زن ه ــی خ ــا وقت ــه ت ــی ک ــد؛ درصورت زنن
ــه ی  ــان، زمین ــه خودش ــم علی ــونت و ظل ــا خش ب
خشــونت دیگــران علیــه خــود را نیــز ایجــاد مــی 
ــونت  ــای خش ــار ه ــوز رفت ــع مج ــد و در واق کنن

ــد. ــه زن هــا  را صــادر مــی کنن ــز علی آمی

ــل تمــام مشــکالت دیگــر  ــن مشــکل هــم مث ای
نیــاز بــه آگاه ســازی واطــالع رســانی دارد؛ خیلــی 
هــم نیــاز بــه اطــالع رســانی دارد و ایــن وظیفــه 
ــه  ــت ک ــد اس ــه من ــان دغدغ ــک زن ــک ت ی ت
ــت  ــخص نیس ــه مش ــی ک ــن دومینوی ــوی ای جل
ــه  ــرده، گرفت ــروع ک ــی آن را ش ــه کس ــًا چ دقیق
ــی  ــش روی م ــور دارد پی ــن ط ــه همی ــود ک ش
کنــد واگــر باالخــره یــک جــا متوقفــش نکنیــم، 
دامنگیــر همــه مــی شــود؛ خرابــه هــای شــهری 
کــه اصولــی ســاخته نشــده ، بــر ســر بانــوان آوار خواهــد شــد. اگــر زلزلــه بیایــد و 
خرابــه هایــش درحــال فروریختــن روی عزیزانتــان باشــد، ایــا فقــط مــی ایســتید 

ــرزدن آنهــا؟؟؟ ــه تماشــای پرپ ب
 ای کاش کمــی بیشــتر بــه اطرافمــان توجــه داشــته باشــیم و ای کاش خیلــی 
کمتــر خودخــواه باشــیم. فرامــوش نکنیــم کــه مــا بــا قطعــه هــای دومینــو خیلــی 
ــرای خــروج از ایــن دایــره ی  متفاوتیــم. مــا قــوه ی تفکــر و تعقــل و اراده را ب

مرگبــار داریــم.

ــوان یــک  ــه عن ــه اســت کــه ب ــان آگاه جامع ــه تــک تــک زن ــن وظیف ای
ــد و  ــرای نجــات جهــان خــود، گامــی هــر چنــد کوچــک بردارن انســان ب
بــه عنــوان یــک زن، بــرای کمــک بــه همجنســان خــود عاقالنــه و در 
عیــن حــال دلســوزانه تــالش کننــد. در اولیــن و شــاید مهمتریــن قــدم 
در جمــع هــای کوچــک خودشــان کــه در آن هــا حضــور دارنــد، اطــالع 
رســانی کننــد و ســهم خــود را در آگاه ســازی زنــان بــرای کنــار هــم بــودن 

ونــه در مقابــل هــم بــودن، ایفــا کننــد.

فاطمه فصاحت ورودی 96 مهندسی پلیمر

 این وظیفه ی تک تک زنان دغدغه مند است که 
جلوی این دومینویی که مشخص نیست دقیقاً چه 
کسی آن را شروع کرده، گرفته شود که همین طور 

دارد پیش روی می کند واگر باالخره یک جا متوقفش 
نکنیم، دامنگیر همه می شود.

در باب برخی خشونت های کالمی و رفتاری زنان علیه زنان

دومینو را متوقف کن
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ایــن روزهــا در جامعــه گاهــی جمــالت عجیبــی اطرافمــان می شــنویم و 
بــا ادعاهــای جالبــی روبــه رو مــی شــویم!

ــراغ  ــرعت از چ ــا س ــن ب ــس و دوربی ــود پلی ــه در نب ــده ای ک ــال رانن مث
قرمــز رد می شــود و خوشــحال از ایــن دور زدن قانــون احســاس زرنگــی 
ــف از دادن  ــد مختل ــک ترفن ــزار و ی ــا ه ــه ب ــبی ک ــا کاس ــد!! ی می کن
مالیــات شــانه خالــی می کنــد و بعــد بــا افتخــار در جمــع هــا از زرنگیــش 
ــو  ــد و ت ــک باش ــرح ترافی ــد ط ــر میکنن ــم فک ــا ه ــد!! بعضــی ه می گوی
پالکــت را بــا کاغــذ بپوشــانی و در خیابــان هــا بـِـروی و بیایــی و هــوا را 
آلــوده تــر کنــی از زرنگــی توســت!! همســایه ای کــه ســیم بــه تیــر بــرق 
ــا افتخــار از  ــرق نمی دهــد و ب ــول ب ــه پ ــاه هاســت ک ــرده و م وصــل ک
قانــون شــکنی اش مــی گویــد و بقیــه میگوینــد کــه چــه زرنــگ اســت!! 
ــه  ــت ک ــکل کجاس ــت؟! مش ــا کجاس ــه م ــکل جامع ــتی مش ــی براس ول
بعضــی از مــردم زیرپــا گذاشــتن قانــون کشورشــان را ارزش تلقــی 

جایــی  بــه  کار  گاهــی  و  می کننــد 
می رســد کــه حتــی راه حــل رســیدن 
بــه خواســته هایشــان را هــم در ایــن بــی 

ــد! ــی کنن ــتجو م ــی جس قانون
درجهانــی کــه از بزرگتریــن و پیشــرفته 
کوچکتریــن  تــا  کشــورهایش  تریــن 
ــه  ــش هم ــای جنگلی ــه ه ــتاها و قبیل روس
دارای قوانیــن مشــخص هســتند، چــرا 
ــگ و  ــد فرهن ــه مه ــا ک ــد در کشــور م بای
ــوع از  ــن ن ــود ای ــی ش ــناخته م ــدن ش تم

هنجارشــکنی هــا مشــاهده شــود؟
ــدان موضــوع  ــداری چن ــون م ــون و قان قان
ضــرورت  در  کــه  نیســت  ای  پیچیــده 
ــویم؛  ــد ش ــار شــک و تردی ــت آن دچ رعای
در معنــای حقوقــی، قانــون یعنــی قــرارداد، 
حــد و مــرز و قاعــده و در عــرف اجتماعــی 
بهتــر زیســتن و  بــرای  دســتورالعملی 
و  انضبــاط  و  نظــم  برقــراری  عامــل 
ابــزاری بــرای نشــان دادن ســطح »فهــم 

ــت. ــی« اس اجتماع
روشــن اســت در جامعــه ای کــه دور زدن 
و زیرپــا گذاشــتن قوانیــن زرنگــی خوانــده 
ــدا می شــوند کــه  شــود، عــده ای هــم پی

مقابلــه بــا قانــون حجــاب برایشــان ابــزاری می شــود تــا بیــش از پیــش 
بــر طبــل هنجــار شــکنی بکوبنــد و از فقــر فرهنگــی موجــود بــه نفــع خود 
اســتفاده کننــد. در ایــن روزهــا دخترانــی را می بینیــم کــه پــا روی قانــون 
ــزی  ــکنی و قانون گری ــالی را در هنجارش ــد و آزادی پوش میگذارن
ــاد  ــوان ارزش ی ــه عن ــا ب ــکنی ه ــن قانون ش ــد و از ای ــتجو می کنن جس
میکننــد! و از قانــون شــکنان جامعــه بــه عنــوان قهرمــان و انســان هــای 
ــد  ــه خواســته خــود حاضرن ــرای دســتیابی ب زرنگــی یــاد می کننــد کــه ب

ــوق  ــن، حق ــن قوانی ــده گرفت ــا نادی ــی ب ــد و حت ــرکاری بزنن ــه ه ــت ب دس
مــردم یــک جامعــه را زیــر پــا بگذارنــد!

ــی  ــی شــما در کشــوری زندگ ــه وقت ــک موضــوع بدیهــی اســت ک ــن ی ای
ــون  ــت قان ــتید و رعای ــن آن هس ــام قوانی ــت تم ــه رعای ــزم ب ــد مل می کنی
در هــر کشــوری اجبــاری اســت. و اصــرار بــرای عــدم رعایــت آن نشــانگر 

ــر فرهنگــی در جامعــه اســت. وجــود نوعــی فق
ــاط  ــراری نظــم و انضب ــل برق ــرز و عام ــد و م ــوان ح ــه عن ــون را ب ــا قان م
معرفــی کردیــم، حــال اگــر خواســتار لغــو آن بشــویم در واقــع حــد و مــرز را 
از آن گرفتــه ایــم و در نبــود یــک محــدوده مشــخص هــر شــهروند بــا هــر 
نــوع نــگاه ســلیقه ای می توانــد آن را تعریــف و اجــرا کند)واضــح اســت کــه 
در ایــن مســیر هــدف ایــن اســت کــه پــس از حــذف روســری نوبــت بــه 
پوشــش هــای دیگــر برســد.( و در آن  زمــان دیگــر نمــی تــوان از گســترش 
ــم و  ــراری نظ ــه برق ــت ک ــرد و آنجاس ــری ک ــی جلوگی ــای افراط ــگاه ه ن
ــان  ــتان خودم ــا دس ــان ب ــاط را خودم انضب

ســخت کــرده ایــم!
ــاب  ــون حج ــود قان ــزوم وج ــه از ل ــال ک ح
ــن  ــم، مشــخص کــردن بهتری ــت کردی صحب

ــت.. ــدی اس ــئله بع ــون مس ــوع قان ن
انســان هــا دارای ســالیق مختلــف و قواعــد 
ــا  ــس قطع ــتند پ ــود هس ــرای خ ــی ب متفاوت
نمی تــوان از نظــر و عقیــده چنــد انســان کــه 
خــود هنــوز در بســیاری از ســواالت فطــری و 
وجــودی جهــان و انســانها مانــده انــد حــدود 
قانــون را نوشــت؛ تنهــا مرجــع معتبــر و قابــل 
ــا مســلمانان کالم و دســتور  ــرای م ــاد ب اعتم
ــا همــان  ــده بشــریت اســت و ایــن دقیق آفری
ــوع  ــن موض ــه ای ــت. البت ــاب اس ــون حج قان
روشــن اســت کــه درحــال حاضــر ایــن 
ــرا  ــور اج ــل در کش ــور کام ــه ط ــون ب قان
ــی  ــای مدیریت ــف ه ــود و دارای ضع نمی ش
و اجرایــی در ایــن موضــوع هســتیم و حتــی 
ــه  ــه ن ــود ک ــام می ش ــی انج ــی اقدامات گاه
تنهــا بــه اجــرای بهتــر قانــون کمکــی 
ــبهه  ــث ایجــاد ش ــود باع ــه خ ــد بلک نمی کن
درکار می شــود و فقــط در پــی پــاک کــردن 
ــه هرحــال در  صــورت مســئله اســت، امــا ب

ــود. ــی وارد نمیش ــتی آن خلل ــون و درس ــل قان اص
و درآخــر بایــد بــه ایــن نکتــه هم توجــه شــود: موضوعاتی کــه بُعــد اجتماعی 
ــا  ــادی از مــردم ب ــد و جمــع زی ــد حقوقــی آن دارن ــه بُع بیشــتری نســبت ب
ــازی«  ــد »فرهنگ س ــی نیازمن ــوِن کل ــر قان ــالوه ب ــد ع ــاط ان آن در ارتب
ــم ارزش هــای حقیقــی  و انســانی را آنطــور تبییــن  ــد بتوانی ــا بای اســت؛ م
ــی و  ــرف اجتماع ــک ع ــد ی ــه دی ــون ب ــل از قان ــه قب ــه در جامع ــم ک کنی

فرهنــگ دیــده شــود.

راننده ای که در نبود پلیس و دوربین با سرعت 
از چراغ قرمز رد می شود و خوشحال از این دور 

زدن قانون احساس زرنگی می کند!!
یا کاسبی که با هزار و یک ترفند مختلف از دادن 

مالیات شانه خالی می کند و بعد با افتخار در جمع ها 
از زرنگیش می گوید!!...

براستی مشکل جامعه ما کجاست؟!
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ــه  ــی رود ک ــمتی م ــه س ــان حاضــر ب ــازی در جه ــت انیمیشــن س صنع
فــرای درآمدزایــی فــوق العــاده بــرای کمپانــی هایــی مثــل والــت دیزنی، 

پیکســار و ... هــدف عمیــق تــری را دنبــال کنــد.
 تجارتــی کــه نمیتــوان انتظــار داشــت ســازندگان آن تنهــا بــه فــروش 
ــد مــدت  ــزی هــای بلن ــد. چــرا کــه برنامــه ری ــا کنن حاصــل از آن اکتف
ــن دارد؛  ــز ای ــودی ج ــان از مقص ــه آن نش ــی در عقب ــات طوالن و مطالع
ســرمایه گــذاری عظیمــی کــه اتفاقــا جامعــه هــدف آن کــودکان 
ــاص  ــی خ ــری ذهن ــت گی ــتن  جه ــدون داش ــه ب ــتند ک ــی هس معصوم

ــد. ــی گیرن ــرار م ــا ق ــن انیمیشــن ه ــر ای تحــت تاثی
ــی  ــا م ــون ه ــن کارت ــی را در ای ــان و دختران زن

بینیــم کــه مشــخصه اصلــی آنهــا »قدرتشــان« 
ــا  ــر پایــه نیــروی ماورایــی و ی اســت؛ قدرتــی ب
ــا  ــه آنه ــی ب ــه صورت ــه ب ــز دیگــری ک ــر چی ه
برتــری مــی دهــد. شــاید در نــگاه اول بــه نظــر 
برســد کــه جامعــه غــرب بــه ایــن بــاور رســیده 
اســت کــه زنــان قــوی، نرمــال و بــا اعتمــاد بــه 
نفــس تضمیــن کننــده یــک جامعــه ســالم انــد 

و اگــر زن هــا ضعیــف بــه نظــر برســند 
جامعــه بــه نابــودی کشــیده مــی شــود. 
ــت  ــاور درس ــن ب ــس ای ــه نف ــد ک هرچن
اســت امــا نتیجــه تزریــق ایــن بــاور بــه 
ــع  ــک جام ــر از ی ــزی غی ــودکان چی ک

ــوب اســت. مطل
ــون هــا در پــس ایــن قــدرت  ایــن کارت
ــودکان  ــه ک ــه اصطــالح شــجاعت ب و ب
تلقیــن مــی کنــد کــه حضــور اجتماعــی 
در ســایه انجــام کارهــای عجیــب و 
خــارق العــاده و پیــروزی بــر تمــام 

ــت. ــمند اس ــتان، ارزش ــردان داس م
ــد  ــرای مثــال در کارتــون فــروزن، الســا دختــری اســت کــه مــی توان ب
ــا  ــود کنــد! در عیــن حــال ب ــا نیــروی جادویــی خــود تمــام دنیــا را ناب ب
ازدواج خواهــر خــود مخالــف اســت و جالــب ایــن جاســت کــه داســتان 
ــل  ــر قاب ــف و غی ــردان در آن ضعی ــه م ــی رود ک ــش م ــی پی ــه صورت ب

اعتمــاد باشــند.
ــادو  ــا ســحر و ج ــه ب ــری ک ــدا دخت ــون بریو)شــجاع(، مری ــا در کارت و ی
مــادر خــود را تبدیــل بــه خــرس میکنــد! همچنیــن پــدری دارد کــه در 
برابــر مــادر مریــدا بســیار ضعیــف و بــی اقتــدار اســت بــه نحــوی کــه 
ــدا  ــه اســت. مری ــه دســت گرفت مــادرش انجــام کارهــای حکومتــی را ب

هــم در ایــن جــا بــرای ازدواج در مقابــل خانــواده خــود مــی ایســتد و 
ــان داســتان همــه را متقاعــد مــی کنــد. ــا در پای نهایت

ــد و  ــا مــردان ندارن ــا ازدواج ب ــه ای ب ــم کــه میان ــی را مــی بینی دختران
ــتان  ــول داس ــا در ط ــرای آنه ــری ب ــادری و همس ــش م ــه نق ــال ب اص
کوچکتریــن اشــاره ای نمــی شــود. پایبنــد بــه خانــواده نیســتند و هــرگاه 
الزم شــود در برابــر آن قــد علــم مــی کننــد. البتــه رونــد داســتان هــا 
ــه  ــه حــق دادن ب ــور ب ــی اســت کــه مخاطــب خــود را مجب ــه صورت ب

قهرمــان)!( داســتان مــی کنــد.
کمتریــن اثــری کــه ایــن کارتــون هــا در ذهــن کــودکان مــی گــذارد، 
بــی توجهــی بــه حریــم خانــواده اســت. دختــری کــه الگویــش »الســا« 
و »مریــدا« شــود، اگــر شــانس تشــکیل خانــواده را پیــدا کنــد در 
ــرای تربیــت کــودک  صــورت بچــه دار شــدن دیگــر زمانــی ب
خــود نــدارد. زیــرا تمــام روز را بــرای اثبــات خــود بــه دیگــران 
و جنگیــدن بــرای رســیدن بــه جایگاهــی مردانــه صــرف مــی 
ــه  ــچ گاه ب ــان هی ــن زن ــه سرنوشــت ای ــب اســت ک ــد. جال کن
ایــده آلــی کــه در ایــن کارتــون هــا بــه تصویــر کشــیده مــی 
شــود نمــی رســد و نهایتــا بــه انجام شــغل 

هــای ســطح پاییــن ختــم مــی شــود.
در بیشــتر مــوارد درآمــد حاصل از شــغل 
یــا بــرای خریــد لــوازم آرایــش صــرف 
مــی شــود یــا هزینــه مهدکــودک 
ــه  ــد ک ــود .هرچن ــی ش ــان م فرزندش
ــودی  ــرای ناب ــی ب ــا قدرت ــان م ــر زن اگ
ــوان  ــا هــم داشــتند، هرگــز نمــی ت دنی
پذیرفــت کــه کــودکان آنهــا زیر دســت 
خالــه هــای مهدکــودک بــزرگ شــوند و 
ــه واســطه  ــواده ب ــا حتــی محیــط خان ی
ایــن تفکــر آنقــدر کوچک شــمرده شــود 
ــرای آرامــش  ــه فضایــی ب کــه دیگــر ن

ــودک. ــرورش ک ــرای پ ــط مناســبی ب ــه محی ــرد باشــد ن زن و م
و در نهایــت جامعــه ای کــه در آن خانــواده بــرای زنــان اولویــت دســت 

چنــدم مــی شــود،برای مــردان ســاده تــر بــی اهمیــت مــی شــود.

»اگر زن یک نسل فاسد شد، هیچ لزومی ندارد که با سرمایه گذاری 
مرد های آن نسل را فاسد کنند، طولی نمی کشد که تمام مردهای آن 
نسل فاسد می شوند؛ زیرا زن تربیت کننده است، حال تربیت کننده 

انسان های با فضیلت و شجاع است یا انسان های بی ارزش و بی ایده آل. 
مادران یعنی زنان جامعه که مهمترین حیثیت آن ها مادری است، باید 

اصالح شوند تا تاریخ و آینده اصالح شود.«1

دختری که الگویش »السا« 
و »مریدا« شود، اگر شانس 

تشکیل خانواده را پیدا کند در 
صورت بچه دار شدن دیگر 
زمانی برای تربیت کودک 

خود ندارد. زیرا تمام روز را 
برای اثبات خود به دیگران 
و جنگیدن برای رسیدن به 

جایگاهی مردانه صرف
 می کند.

1.مقام معظم رهربی

نگاهی چالش گونه بر انیمیشن های غربی و محتوای آن ها
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نویسنده: فرزانه حبیبیوقتی اولویت ها تغییر می کنند
منتشر شده در نشریه »بانو« دانشگاه علم و صنعت

ــد.  ــی آم ــدم م ــران باشــم ب ــه رو دیگ ــه دنبال ــد از اینک ــه بع ــی ب از یکجای
نمیدانــم شــاید هــم از بچگــی ایــن خصلــت را در خــودم داشــتم امــا حتــی 
زمانــی کــه بــه فلســفه عالقــه منــد شــده بــودم و انــدک مدتــی مطالعــات 
ــول  ــه ق ــه اینکــه ب ــی نســبت ب ــد از مدت ــال مــی کــردم بع فلســفی را دنب

خــودم »تراوشــات ذهــن دیگــران« را بخوانــم حــس بــدی داشــتم. 
ــود از آن  ــام وج ــا تم ــازم« و ب ــم »بس ــر« کن ــودم »فک ــتم خ دوســت داش

ــم.  ــاع کن دف
ــری  ــز دیگ ــم چی ــی شــخصی؛ اصــل صحبت ــه چین ــن مقدم ــم از ای بگذری

اســت.
ــتگ! دارد.  ــه هش ــدر ک ــده؛ آنق ــی ش ــث داغ ــا بح ــن روزه ــه ای ــان ک هم
ــد و نمــی  ــج شــده ان ــاد دارد. عــده ای هــم گی ــف هــم زی موافــق و مخال

داننــد حــق بــا کــدام طــرف 
اســت امــا مــن میخواهــم از 
ــگاه  ــه آن ن ــد خــودم ب ــه دی زاوی

ــم.  کن
از  یــک دختــر مدعــی دفــاع 
حقــوق زنــان و البتــه امیــدوار بــه 

ــان. ــوق آن ــاق حق احق
ــم  ــر میتوان ــوان یــک دخت ــه عن ب
ســو  و  هــا  تبعیــض  نیازهــا، 
ــم  ــان را ببین ــا از زن ــتفاده ه اس
و بــا کمــال تاســف بایــد بگویــم 
ــود  ــوارد خ ــن م ــر ای ــر اکث مقص

ــتیم.  ــان هس ــا زن م
یک نمونه بارز سواستفاده همین 

خیابــان  »دختــران  پرهیاهــوی  انقالب« است. ماجــرای 
ــگار  ــه ن ــک روزنام ــه ی ــه راس آن ب ــی ک ــارج نشــین جریان ــته خ وابس

ــرای  ــزدوری وی ب ــناد م ــار اس ــادی از انتش ــدت زی ــه م ــردد ک ــی گ ــر م ب
ــذرد.  ــی گ ــاالت متحــده نم ــه ای ــت فخیم دول

بگذارید همین ابتدا بگویم 
بحــث مــن پیــش از آنکــه بــر ســر درســتی یــا نادرســتی حجــاب اجبــاری 
باشــد دفــاع از حقــوق زنــان اســت. حقوقــی کــه گویــی خــود مــا بیــش از 

هــر کــی دیگــری اصــرار بــر پایمــال کــردن آن داریــم.
ــه چشــم  در دنیــای انفجــار اطالعــات و دهکــده جهانــی، آنچــه فــراوان ب

میخــورد آزادی بیــان اســت امــا چــه بیانــی؟ 
آزادی بیانــی کــه البــالی هیاهــوی رســانه ای و »جریــان هشــتگ هــای 
باحــال«، آزادی اندیشــه و تعقــل را از بســیاری از مــردم ســلب کــرده اســت. 
ــی،  ــران ایران ــوان و دخت ــی بان ــکالت اساس ــه مش ــن هم ــن ای ــرا از بی چ
ــگاه  ــه ورزش ــن ب ــا نرفت ــن ی ــاری و رفت ــاب اجب ــتن حج ــا نداش ــتن ی داش
ــوی  ــری از س ــم مه ــا ک ــوان ب ــی ورزش بان ــم وقت ــه! )آن ه ــای مردان ه
خــود مــا روبروســت( پرچمــدار مثــال مبــارزات زنــان ایرانــی بــرای احقــاق 

ــد؟  ــان باش حقوقش
چــرا بایــد موضوعاتــی را بخواهیــم کــه لیــدر و رهبــر فکــری آن در خــارج 

از کشــور زندگــی مــی کنــد و از دول خارجــی بــرای آن حقــوق مــی گیــرد؟ 
ــا نپوشــیدن روســری  ــوان یــک دختــر پوشــیدن ی ــه عن منصــف باشــیم؛ ب
ــده ی کاری،  ــودن آین ــوم ب ــا نامعل ــتری دارد ی ــت بیش ــما اهمی ــرای ش ب

ــکن و ...؟  ــت ازدواج و مس وضعی
چــرا بایــد ایــن بحــث داغ جامعــه امــروز زنــان ایــران باشــد وقتی مشــکالت 

عمیــق تــر، مهــم تــر و ریشــه ای تری بــرای رســیدگی وجــود دارد؟ 
ــه ی  ــه حقمــان را در هال ــی خــود و خواســته هــای ب ــان ایران ــا زن چــرا م
ــدام  ــرض ان ــرای ع ــدان را ب ــم و می ــرده ای ــن ک ــان دف ــدی در درونم ناامی

ــم؟ ــی کــرده ای ــازی خال عروســک هــای خیمــه شــب ب
ــا همــراه  ــاره مشکالتشــان و از آن طــرف صرف ــی درب ــان ایران ســکوت زن
شــدن بــا جنبــش هــای لــه و علیــه حجــاب، بعضــا هویــت و چهــره بانــوی 
ــه  ــره زده ک ــری گ ــه ظواه ــی را ب ایران
ــه جــز  ــه آنهــا ب پرداختــن ایــن چنینــی ب
ایجــاد شــکاف بیشــتر در جامعــه کمکــی 

نخواهــد کــرد. 
ــم  ــی نمیخواه ــک زن ایران ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــران خودفروخت ــب بگی ــه رو مواج دنبال
ــت  ــان را دول ــان شبش ــه ن ــم ک ای باش
هــای جنایتــکاری مــی دهنــد کــه از 
تحریــم دارو و اقــالم ضــروری مــردم 
کشــورم هــم اجتنــاب نکردنــد امــا مدعــی 
ــن  ــده م ــال ش ــوق پایم ــرای حق ــد ب ان

ــد!  ــران ان ــت و نگ ناراح
ــرای  ــی ب ــوی ایران ــک بان ــوان ی ــه عن ب
ــه هــای  ــر خــالف گفت ــروم و آنچــه ب ــون می ــه ســراغ قان ــم ب ــاق حق احق
ــه  ــا الیح ــوب ی ــن مص ــی از قوانی ــوم انبوه ــه میش ــا آن مواج ــان ب مدعی
ــه  ــا کاری ک ــه تنه ــوق زن اســت ک ــاره حق ــب درب ــای در شــرف تصوی ه
بایــد انجــام دهــم آن اســت کــه در چهارچــوب قانــون از مســئولین تقاضــای 

ــن. ــون را داشــته باشــم؛ همی ــه قان عمــل ب
اینگونــه جریانــات و تــالش هــای خــالف دیــن و عــرف و اخــالق پســندیده 
ــردن  ــرا ب ــه قهق ــرای ب ــی تنهــا ب ــه مســلمان ایران ــه شــده در جامع پذیرفت
ــی  ــان ایران ــوق و کرامــت زن ــاق حق کوشــش هــای واقعــی در جهــت احق

اســت. 
ــگاه  ــاخت خواب ــه س ــوط ب ــن مرب ــه دار، قوانی ــان خان ــه زن ــرا بیم ــه چ وگرن
هــای متاهلــی، مرخصــی زایمــان، حضانــت فرزنــد، طــالق، اشــتغال بانــوان 
و... کــه هــدف آنهــا پرداختــن بــه مشــکالت واقعــی زنــان ایرانــی و مطالبــه 
گــری از مجریــان قانــون در کشــور اســت هشــتگ نمــی شــوند و بــه نــام 

گــذاری ایــام هفتــه! نمــی رســند؟

ــون  ــی از قان ــان، ناآگاه ــه خودم ــی ب ــان ایران ــا زن ــم م ــن ظل ــروز بدتری ام
ــرای  ــه را ب ــه عرص ــت ک ــان اس ــی حقوقم ــه قانون ــدم مطالب ــی و ع اساس
ظلــم بیشــتر بــه زنــان در قالــب جنبــش هــای دروغیــن حمایــت از زن بــاز 

مــی کنــد.
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