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سرمقاله
نفیسه یراهی

کارشناسی علوم سیاسی 95

خندیدن و خنداندن به هر قیمت

جامعهی غمزده به خندیدن و شادی محتاج است .حال به
هر قیمتی که این عمل صورت بگیرد ،چندان تفاوتی منیکند.
در جوامعی این چنین ،طنزپردازان رصفا خنداندن را در
نظر میگیرند و خیلی به محتوای طنز و گفتههایشان دقت
منیکنند .از این گونهی طنز ،شوخیهای جنسیتی رواج پیدا
میکند .منیتوان شوخیهای جنسیتی را تنها حاصل این عامل
دانست اما حداقل در جامعهی ایران یکی از دالیل پررنگ و
موثر این دست از شوخیها این عامل است.
با نگاهی گذرا و سطحی به رسیالها و فیلمهای صدا و سیام و
همچنین شبکهی پخش رسیالهای خانگی به راحتی میتوان
انواع و اقسام این گونه طنازیها را دید .شوخیهای جنسیتی
مانند نقل و نبات در میان بازیگران رد و بدل میشود و
قسمت جالب ماجرا در این است که خانمها بیشرت از آقایان
به این نوع از شوخیها میخندند و در فضای مجازی آنها
را به اشرتاک میگذارند.
شاید بتوان یکی از دالیل اقبال و پذیرش بیشرت بانوان به
این نوع شوخیها را الگوی مردساالری و مردگونهی موجود
در جامعه دانست .سوژهی اغلب این شوخیها ،ویژگیهایی
منسوب به بانوان است و چه بسا خندیدن بانوان به این قبیل
شوخیها دال بر این باشد که آنها خود را مربی از چنین
ویژگیهایی میدانند و به نوعی همگروه آقایان محسوب
میکنند.
چرا که یا ویژگیهای سطحی و کم ارزش و بیمایهی انسانی
را نشانه میگیرند و یا ویژگیهای طبیعی یک انسان را خاصه
به زنان نسبت داده و آنها را خار و پست میشامرند.
پس از بحث شوخیهای جنسیتی بحث دیگری که به این
مورد نزدیک است ،کلیشههای جنسیتی است .برای مثال
میتوان موارد بسیاری را نام برد .یکی از پررنگترین کلیشهها،
رانندگی بانوان است .یک کلیشهی رایج و نقلی بر رس زبانها
که شاید در طول روز بارها و بارها به گوشمان بخورد .در یک
ریشهیابی میتوان به راحتی دریافت که اگر برخی از بانوان
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در رانندگی دچار مشکالتی هستند به دلیل عدم امکان آزمون
و خطا برای زنان در جامعه بودهاست .اکرث خانوادهها به
فرزندان پرس خود قبل از ورود به سن قانونی برای رانندگی،
امکان رانندگی و خطا کردن و اصالح خطا را میدهند ،اما
شاید به ندرت این روال را در مورد فرزند دخرت این خانوادهها
بشود مشاهده کرد .این دلیل بسیار کافی است که زنان پس
از گرفنت گواهینامه و در سطح شهر و زیر نگاه نکتهبین
دیگران که دیدگاهی حساس به رانندگی زنان پیدا کردهاند
دست به آزمون و خطا میزنند که باعث ایجاد این دست از
شوخیها و کلیشهها میشود .همین دلیل را میتوان برای
اجتامعینشدن بسیاری از بانوان و به استهزاء گرفنت آنان در
نظرگرفت .سوژهی پر تکرار دیگر در این شوخیها این است
که خانمها بدیهیات جامعه را منیدانند و سوالهای سطحی
میپرسند .گرچه چنین قیاسی را منیتوان چندان صحیح دانست
زیرا بسیاری از بانوان خالف آن را ثابت کردهاند ،اما به هر
صورت این اشکال به کار بانوان وارد است .هامنطور که گفته
شد این مورد هم از امکانِ محدو ِد جامعهپذیری زنان حاصل
میشود .اینکه به دلیل حساسیتی که خانوادهها به فرزندان
دخرت خود دارند غالبا مانع از حضور کامل آنها در سطح
جامعه و کسب تجربه حتی در صورت خطاکردن ،میشوند.
به راحتی میتوان در خانوادههای سنتی مشاهده کرد که
والدین ،دخرتان خود را حتی از انجام کارهای کوچکی مانند
خرید رفنت و یا طی مسیرهای بسیار کوتاه محروم میکنند و
اگر دخرتان شانس حضور در دانشگاه و جامعه و بازار کار را
پیدا کنند به یکباره با جامعهای موسوم به جامعهی گرگها
مواجه میشوند که میتواند آسیبهای بسیاری را به دلیل
عدم آگاهی از راه و چاه و خوب و بد جامعه متحمل شوند
و سوژهی طنز رسانهها شوند که کارشان خنداندن است؛ به
هر قیمت!

فاطمه مصیبی
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رخوردگی «شأن»
َس
ِ

«در شأن شام به عنوان یک خانم نیست که »...این جملهای
است که بارها در مواجهه با افراد و یا گروههای مختلف
شنیدهایم .میتوان با استفاده از عبارتها و یا جمالت مختلفی
آن را کامل کرد؛ در شأن زن نیست که رئیسجمهور شود ،در
شأن زن نیست که راننده کامیون باشد ،در شأن دانشگاه
نیست که زنانی در آن با دوچرخه تردد کنند ،یا عدهای باور
دارند که شئون خاصی باید در جلساتی که زنان حضور دارند،
رعایت شود ،و ...اما آیا میتوان بر اساس عقاید و یا سلیقهی
خاصی برای نیمی از جمعیت ،شأن اجتامعی تعیین منود؟ شأن
اجتامعی ،که من اجتامعیاش را حذف میکنم؛ چرا که مفهوم
شأن در ارتباط با انسانها و اجتامع معنا پیدا میکند ،در هر
جامعهای روایتهای مختلفی از خود به جای میگذارد .در
جامعه ما شأن زنان باید در مسائلی رعایت شود که ممکن
است در فرانسه و یا آفریقای جنوبی اهمیتی نداشته باشد.
بوردیو جامعهشناس فرانسوی در تفسیر شأن اجتامعی
معتقد است شأن انسانها بسته به طبقهای که در آن زندگی
میکنند ،متفاوت است .شأن اجتامعی افراد نیز که گاهی از
طریق تفکیک جنسیت تعریف میشود ،میتواند از طبقهای
به طبقهی دیگر ،از شهری به شهر دیگر و در نهایت از
فردی به فرد دیگر متفاوت باشد .بوردیو معتقد است که در
جهان اجتامعی ما میدانهای مختلفی وجود دارد که در امور
فرهنگی ،اجتامعی ،اقتصادی و حتی سیاسی کاربرد دارد .برای
وارد شدن به این میدانها ،افراد باید با قواعد این میادین
آشنا باشند و به آنها عمل کنند ،چرا که میدانها الزامات
و قواعد خاص خود را دارند .بنابراین اگر فردی بخواهد به
میدان دانشگاه ،میدان هرن و یا میدان رسانه وارد شود باید
امتیازات ،منافع مالی و کسب قدرت را در نظر بگیرد .بنابراین
انسان-ها با «متایز» مواجه میشوند .چرا که افراد با شأنهای
اجتامعی مختلف ،در میدانهای مختلف ظاهر میشوند .در
نتیجه جامعه از انسانهایی با سلیقهها و عقاید گوناگون
تشکیل میشود .بر همین اساس ،جنسیت نیز منی-تواند

یکسان تعریف شود و شأن اجتامعی زنان را در یک قالب از
پیش شکل گرفته ،تعیین کند ،چرا که انسانها حتی در یک
جنسیت واحد نیز متفاوت از یکدیگرند.
همین امر منجر میشود که شأن و ارزشهای ایدئولوژیک نیز
نتوانند نقش گذشتهی خود را بازتولید کنند .شأن اجتامعی به
معنای ایدئولوژیک آن ،یعنی شأنی که در نتیجهی ایدئولوژی
حاکم شکل گرفته ،در حال تضعیف شدن است .هر چند
ایدئولوژی امری ثابت است و کمرت قابلیت انعطاف دارد اما
نسلهای جدید ارزشهای ایدئولوژیک را به عنوان یک شأن
اجتامعی ،کمرت در کنشهای فردی و یا حتی اجتامعی خود
دنبال میکنند.
البته هنوز هم هستند کسانی که بهرغم داشنت مدرک باالی
تحصیلی از جملهی «این کار در شأن زنان نیست» استفاده
میکنند .شأن نه امری همیشه قانونی یا عرفی است و امروزه،
نه الزاما امری در باور عمومی اما هنوز میتواند منجر به
اجبار و دست کشیدن از فعالیتی اجتامعی شود .وقتی رئیس
اداره به کارمندان زن خود ،استاد به شاگردانش ،کارگردان به
مخاطبان فیلمش ،روزنامهنگار به خوانندگانش ،فروشنده به
مشرتیانش ،مادر یا پدر به دخرتشان و یا حتی شوهر به همرسش،
میگویند :انجام این کار در شان شام نیست ،در ناخودآگاه
افراد احساس اجبار به عقبنشینی ایجاد میکنند .و از آنجا
که «شأن» نیز امری ثابت و مطلق تلقی منیشود در هر کدام
از این موقعیتها دالیل عقبنشینی ممکن است متفاوت
باشد ،بنابراین گاهی شئون ،در رشایط و موقعیتها ایجاد
میشوند و اهمیتی ندارد که قبال به عنوان عرف در جامعه
وجود داشتهاند یا نه .در این رشایط فردی که به دالیلی چون
محرومیت از قدرت یا ثروت ،مردساالری ،گرایشهای سیاسی،
اجتامعی
عقاید فرهنگی(فرهنگی غالب که در تضاد با کنش
ِ
زنان است)موافق حضور زنان در یک محیط جمعی نیست ،از
کلیدواژهی پذیرفتهی»شأن» ،تفسیری شخصی میسازد و به
این ترتیب میتواند با کمک گرفنت از فرهنگ غالب در جامعه
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که گاهی در تضاد با کنش اجتامعی زنان است ،مانع حضور
زنان شود .این نگاه حتی میتواند در ساختارهای رسمی موثر
بوده و مسبب تصویب قانونی در همین جهت باشد.
هرچند شأن در فارسی به معنای جایگاه و منزلت اجتامعی به
کار میرود و زمانی که گفته میشود انجام امری در شأن زنان
نیست ،یعنی منزلت اجتامعی زنان بیش از انجام چنین کاری
است ،امروزه اما به نظر میرسد ،کاربرد این واژه در زندگی
ما کمتر شدهاست .چراکه زنان سعی منودهاند از قالبهایی
که با عنوان «شأن» تعریف و به عنوان عاملی غیرمحسوس
بازدارندگی زنان از انجام امور مختلف شده است،
منجر به
ِ
خارج شوند .در واقع این واژه بیشاز اینکه منزلت اجتامعی
خوردگی زنان در اجتامع و
ایجاد کند ،باعث فرورفتگی و َس
ِ
در مواردی منجر به عدم کنشگری نیمی از جمعیت کشور
شده است.
اکنون شأن در رسخوردگی بهرس میبرد و کمرت مورد استفاده
قرار میگیرد .زنان به این نتیجه رسیدهاند که «شأن» تنها
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یک باور است .باوری که ممکن است از فردی به فرد دیگر
متفاوت باشد .اتفاقی که منجر به کاهش استفاده از «شأن»
شده ،توامنندی زنان است .زن توامنند چون ِسیلی قدرمتند،
دیوار بلند «شأن»های خودساخته را نابود میکند .چرا که
فرد توامنند قادر است نیاز افراد دیگر را تامین کند .تامین
نیاز در نتیجه تخصص و یا مهارت فردی انجام میگیرد و
فراگیری تخصص و مهارت به کاربرد عقل وابسته است .عقل
نیز نعمتی فارغ از جنسیت در اختیار متامی انسانها است.
در چنین جامعهای که توامنندی در درجه نخست اهمیت
قرار گیرد ،شأن نیز کاربرد گذشتهی خود را از دست میدهد.
رسخوردگی «شأن» برای کمتر شدن باور به آن ،به
بنابراین
ِ
کنش اجتامعی نیاز دارد ،کنشی که زنان را توامنندتر کند و
آنها را از قالبهایی که رصفا با «شأن» تعریف میشوند،
خارج کند .کنشهایی که به صورت روزافزون در حال رخ
دادن است و منجر به کم-رنگ شدن و رسخوردگی کاربرد و
استفاده از واژهی «شأن» شده است.

فاطمه نباتیان

ارشد علوم سیاسی عالمه

آوردهی نامبارک ترکیب روسری و سبیل
بررسی کلیشههای جنسیتی در تولیدات واینرهای اینستاگرام

اینستاگرام به عنوان یک رسانهی چند وجهی ،که در کمرت
از پنج سال توانست جای خود را میان دارندگان گوشیهای
هوشمند باز کند ،این روزها پای خود را فراتر از یک «رصفا»
شبکهی اجتامعی نهاده است و مسیر تاثیر و تاثر متقابلی
را میان خود و جامعه باز کرده است .این فراگیری در میان
مخاطبان ،با یک محاسبهیِ ِ
علت ساده ،بازار جویندگان شهرت
و ثروت را به این نرمافزار کشاندهاست؛ چندان که کمرت کسی
را میتوان یافت که حداقل صفحهی یکی از این کمدینهای
اینستاگرامی را دنبال نکند .اما آنچه در این صفحات مجازی
قابل توجه است ،ابعاد پرداخت شخصیت زنانیست که در
فیلمها وکلیپهای کوتاه نقش دارند.
ریش و سبیل و رورسی!
اولین شخصیتهایی که در این کلیپها پرداخته میشد،
پرسان و مردانی بودند که با پوشیدن رورسی و چادر ،اکرثا
در قالب نرم افزار دابسمش بازی میکردند .طبیعتا از این
ظاهر مضحک چیزی جز طنزهایی سخیف تولید منیشد.
دابسمشهایی که زنان را پرخاشگر و عصبی و گیج نشان
میدادند ،بیشرت مورد توجه قرار میگرفتند .بعد از مدتی با
عادیشدن حضور واقعی دخرتان در این کلیپها ،با موجهای
جدیدی از پرداخت شخصیتهای بعضا توهینآمیز که به طور
حیرتآوری خود دخرتان حارض به ایفای نقش در آنها بودند،
مواجه شدیم .پارترن یا دوست دخرت عمده نقش مورد توجه
در این موج بود« .دخرتی که لوند ،آویزان و وابسته ،متوقع،
خنگ و دست و پاگیر است» این خالصهی سناریوی  80درصد
این کلیپهاست که در هر موقعیتی یک بخش از آن سوژه
قرار میگیرد .در یک نگاه اجاملی به سختی میتوان پرداختی
مثبت از شخصیت زنان در این کلیپها یافت ،مادر ،همرس و
دوست دخرت در متام این کلیپها عنرص اضافی و دستامیهی
خط اصلی طنز این وایرنها میباشند .عجیبتر آن که با وجود
به صحنه آمدن وایرنهای خانم ،باز هم این غالب پرداخت
شخصیت تغییری نکرده است.
خندوانه ،استندآپ کمدین و رسمیت تحقیر دخرتان
با رونق استندآپ کمدی توسط برنامه خندوانه و حضور
وایرنهای اینستاگرام در یک برنامه رسمی تلویزیونی ،صفحهی
جدیدی در جریان فعالیت این وایرنها گشوده شد و آن رسمیت

بیشرت این سبک از پرداخت شخصیت زن بود .حتی سناریوی
استندآپ کمدیهایی که ساعتها کانون خانوادههای ایرانی
را از قاب رسانهی رسمی به خود مشغول میکرد نیز ابایی
نداشت که ازدواج رسمی ،اشتغال ،فعالیت اجتامعی و نقش
خانگی زنان را دستامیه قرار داده و مخاطب را جذب کند.
و جالبتر اینکه به طور قابل پیشبینی باعث رونق بیشرت
صفحات مجازی آنها و اقبال بیشرت مردم به دنبال کردن این
سبک محتوا شد.
تبلیغات اینرتنتی و کسب درآمد
توجه موسسات و رشکتهای خصوصی به تبلیغات اینستاگرامی
رسآغاز مرثیهای جدید در حوزه کلیشههای جنسیتی زنان در
فضای مجازی است .به همهی کلیشههای عمومی که باالتر
ذکر شد ،تخریب شخصیت و ظاهر طبیعی زنان برای ایجاد
احساس نیاز به استیشن و عمل زیبایی و باقی خدماتی که
رشکتهای تولیدکننده محصوالت آرایشی و سالنهای زنانه
ارائه میدهند اضافه کنید .علی صبوری ،عرفان علیرضایی،
هومن ایرامننش ،مسرت مبین ،محمدامین کریمپور ،محسن
ایزدی و  ...لیست بلندباالیی از فعالین کمدی اینستاگرامی
هستند که یک نگاه کوتاه به صفحات آنها میتواند مدعای
این نوشتهی کوتاه را تایید کند .اما دلیل مخالفت با این
کلیشهها که غالبا باعث رسگرمی و خنده میشوند ،چیست؟
کلیشههای جنسیتی ،خاصه در رشایطی که با ابزار جدید و موثر
رسانه همراه شوند ،تاثیر جریانی اجتامعی و تربیتی را ایجاد
میکنند که در آن توقعات واقعی مبتنی بر هامن کلیشههای
مجازی شکل میگیرند .مخاطب این ابزارهای ارتباطی کسی
جز نوجوانان و جوانان نیستند ،در نتیجه ما پدران ،همرسان،
دکرتها ،معلمها ،وکیلهایی خواهیم داشت که درکشان از
جنس مقابل در قالب مادر ،دخرت ،همرس ،همکار و  ...را این
سبک از کلیشه ها شکل میدهند .این درک به حوزهی رفتار
و حتی باالتر و حوزهی تصمیمگیری برای سطوح مختلف
جامعه راه پیدا میکند .و به همین راحتی این کلیشههایی
که پشت پستهای اینستاگرامی لبخند و الیک مخاطب را
جذب میکنند ،میتوانند یک چرخهی معیوب جامعهپذیری
و تصمیمگیری ایجاد کنند که برای جربان آن گروه گروه فعالین
مدنی و دغدغهمندان تربیتی نیز ناتوان باشند.
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گذر «بوف کور» در سرزمین «فارابی»
مصطفی شوشرتی

گفتوگوی «ایراندخت» با «آیناش قاسم» ایرانشناس قزاقستانی
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«گفته ميشود تا سالهاي پيش از شوروي در قزاقستان هر
دخرتي كه به خانه بخت ميرفت در خوانچهاي كه هدايايي
براي او ميبردند ،يك چيز منيبايست فراموش ميشد و آن
هم كتاب شاهنامه بوده است)1(».
گزاره باال به تنهایی نشانگر پیوستگی در باورهای فرهنگی
ایران و قزاقستان است .اشرتاکات فرهنگی و متدنی ایران و
کشورهای آسیای مرکزی به اندازهای هست که به راحتی
میتوان رد آن را در آداب و رسوم ،عادتها ،باورها ،آیینها،
شخصیتهای فرهنگی و اسطورهها پیدا کرد .فرهنگ ایرانی
که روزگارانی بسیار بزرگتر از مرزهای کنونی ایران بود
در نتیجه درهمآمیخنت با فرهنگ ترکان و مردمان آسیای
مرکزی ،سازنده فرهنگهای تازهتری در رسزمینهای آسیای
مرکزی شد .اندکی مداقه در معامری مقربه سلطانالعارفین
خواجه احمد یسوی واقع در جنوب قزاقستان که با دستان
هرنمند استادکاران ایرانی در عرص تیموریان بنا شده است،
تردید شکاکان را برطرف میکند که میان ایران و قزاقستان
پیوستگیهای فرهنگی بسیاری وجود دارد.
در دوران معارص دیوار آهنین اتحاد جامهیر شوروی تا
چندین دهه میان ایران و آسیای مرکزی فاصله انداخت و با

دوراندیشی کارگزاران وزارت امور خارجه بود که بالفاصله
پس از فروپاشی اتحاد جامهیر شوروی ،ایران جزو اولین
کشورهایی بود که استقالل کشورهای آسیای مرکزی را به
رسمیت شناخت .اکنون که دوران همکاری و همدلی است،
میتوان با دوری جسنت از تعصبات قومی ،نژادی و زبانی،
با تکیه بر اشرتاکات به همافزایی یکدیگر پرداخت .مرزهای
قراردادی کشورها با همافزایی فرهنگی برچیدنی است.
کشور قزاقستان که زادگاه دانشمند و فیلسوف بزرگی چون
«فارابی» بوده است ،برای بسیاری از ایرانیان رسزمینی
ناشناخته است .خانم دکرت آیناش قاسم را میتوان از جمله
معدود افرادی دانست که پلی برای وصل فرهنگهای دو
کشور ایران و قزاقستان ساخته است.
آیناش قاسم ،استاد زبان و ادبیات فارسی و مرتجم زبان فارسی
و ایرانشناس کشور قزاقستان است .وی ترجمه آثار زیادی از
زبان فارسی به زبان قزاقی را در کارنامه خود دارد و مؤلف
یک اثر علمی و مقاالت متعدد در موضوعات ادبیات تطبیقی،
روابط ادبی و ایرانشناسی در فصلنامهها و مجالت علمي و
پژوهيش میباشد .پاسخهای خانم قاسم به پرسشهای ما را
در ادامه میخوانید:

مسجد «بکت عطا» با معماری ایرانی -اسالمی در قزاقستان

 .1امیراحمدیان ،بهرام ،مقاله «مهمترین شاخصهها و منادهای فرهنگی ایرانی در راستای همکاریهای مشرتک ایران و قزاقستان» ،چکیده مقاالت نخستین
هامیش تبادالت فرهنگی و متدنی ایران و قزاقستان ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی؛ تهران ،1392 ،ص .13
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چه شد که به فراگیری زبان فارسی روی آوردید؟
بنده از بچگی آرزو داشتم خربنگار بشوم و یکی از پیشرشطهای
ورود به دانشکده روزنامهنگاری ،داشنت استعداد خالقه ،از
جمله اثبات کردن توانایی داستاننویسی یا رسودن شعر از
طریق اثرهای منترش شده در مطبوعات بود و فکر میکنم
آن رشط هنوز هم پابرجا استُ .خب ،من هم به دنبال هدف
خود برای روزنامههای استانی مقاله مینوشتم و آنها منترش
شدند.
باری ،دوره دبیرستان درباره برگزاری عید نوروز در روستای
خود مقاله نوشتم و آنجا به ریشه این جشن کهن اشاره
منودم که از کشور ایران نشأت یافته است و «نوروز» از زبان
فارسی «آغاز روز جدید» ترجمه میشود ،یعنی سال نو است.
هرچند ما درباره پارس و پارسها از کتاب درسی تاریخ
میخواندیم ،و از طریق شعر «آبای» ،شاعر بزرگ قزاق ،اسامی
شاعران نامدار فارسی همچون سعدی ،فردوسی و حافظ را
میشنیدیم ،ولی با زبان فارسی آشنایی نداشتم و اصالً تصور
منیکردم که روزی زبان فارسی را یاد میگیرم و آن زبان در
زندگی آیندهام نقش بزرگی خواهد داشت.
ولی موقعی که انتخاب رشته فرا رسید ،نظرم عوض شد و
من به جای خربنگاری ،رشته ایرانشناسی و زبان فارسی را
برگزیدم و شاید آن اطالعات کمی که از ایران داشتم در
انتخاب من نقش داشته است .باید بگویم که از انتخاب خود
راضی هستم.

تاکنون کدام یک از آثار ادبیات فارسی را به زبان قزاقی
ترجمه کردید؟
ترجمه آثار ادبیات فارسی را از حکایتهای شیرین «تاریخ
طربی» ،که از قدیمیترین آثار نرث فارسی است و داستانهای
زندگی پیامربان را در بر میگیرد ،به قلم خانم عذرا جوزدانی
بازنوشت شده است و قصههای شیرین «تذکره االولیاء»،
نوشته آقای افشین عالء ،که بر اساس اثر منثور عطار ،شاعر
و عارف نیشابوری قرن ششم هجری است ،به پیشنهاد رایزنی
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در قزاقستان رشوع کردم .بعد
از چاپ این دو اثر به کار ترجمه عالقه بیشتری پیدا کردم.
امسال دو ماه پیش کتاب «تاریخ طربی» در پی درخواستهای
دریافتی از سوی عالقهمندان قزاق برای دومین بار تجدید
چاپ و روانه کتابخانهها شد.
شایان ذکر است که قبالً در زمان شوروی آثار ادبی فارسی
به زبان قزاقی معموال از طریق زبانهای واسطهای همچون
روسی ،ازبکی ،تاجیکی و غیره ترجمه میشدند و در اختیار
مردم قزاق قرار میگرفتند.
ولی خوشبختانه مورخ  1989در دانشگاه دولتی قزاق به نام
«فارابی» دانشکده رشقشناسی ،از جمله بخش زبان و ادبیات
فارسی افتتاح شد .در نتیجه ،اکرث اساتید و مرتجامن کنونی
زبان فارسی قزاقستانی به جز چند نفر ،از فارغالتحصیالن
دانشگاه مذکور به شامر میروند.
دومین اثری که ترجمه کردم ،داستانی درباره ميالد و دوره
کودکی حرضت محمد (ص) تحت عنوان «طلوع آن ستاره»،
نوشته آقای محسن هجری است .ترجمه این کتاب نیز مورد
عالقه مخاطبان قزاق قرار گرفت و پس از چاپ و توزیع
نخست ،در مجله مخصوص نوجوانان «آق ژیلکن» و در
روزنامه «جوانان پرشور» و در چند تارمنای قزاقستانی منترش
شدند.
سومین اثری که از زبان فارسی ترجمه کردم ،کتاب دکرت خامتی،
استاد ادبیات دانشگاه شهید بهشتی است که «حکومتداری
از دیدگاه امام علی (ع)» نام دارد و شامل نامه حرضت علی
(ع) به مالکاشرت است.
اثر دیگری که در مرحله بعد توسط بنده ترجمه شد ،کتاب
«چهارده معصوم» است که حاوی زندگینامه پیامرب اسالم
(ص) ،حرضت فاطمه زهرا (س) دخرت مک ّرم ایشان و دوازده
امام معصوم است .ترجمه این کتاب در انتشارات بیناملللی
الهدی در  416صفحه به چاپ رسید.
در سال  2017کتاب «تاریخ ادبیات معارص ایران» ،یک اثر
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دیگر از آقای دکرت احمد خامتی را به زبان قزاقی ترجمه کردم
و آن در انتشارات «اصیل کتاب» قزاقستان چاپ شد و در
دسرتس اساتید و دانشجویان قزاق قرار گرفت .فقدان اثری
که قادر به ارائه تصویر جامع از ادبیات معارص ایران به
خوانندگان قزاق باشد ،عالقهمندان و دانشپژوهان این کشور
را برای دههها مجبور ساخته بود تا در شناخت ایران به زبان
روسی و منابع ثالث تکیه کنند .لذا ترجمه این کتاب به زبان
قزاقی که در نوع خود نخستین میباشد ،هدف خود را در
تدارک مرجعی بیواسطه برای ایرانشناسان و دانشجویان
ادبیات فارسی قزاقستان ،قرار داده است.
داستانهای «سگ ولگرد»« ،آینه شکسته» و رمان کوتاه
«بوف کور» از صادق هدایت؛ داستان «گلدان چینی» از
جالل آلاحمد؛ داستان «کباب غاز» محمدعلی جاملزاده؛
داستان «گدا» اثر غالمحسین ساعدی؛ و داستان «آینه» را که
از نخستین داستانهای محمود دولتآبادی میباشد ،به زبان
قزاقی ترجمه و در مطبوعات قزاقستانی منترش منودم.
داستان «سگ ولگرد» و رمان کوتاه «بوف کور» صادق هدایت
را به ابتکار خویش در  ۱۱۲صفحه چاپ کردم .این کتاب
به کتابخانههای رسارس قزاقستان از جمله به کتابخانههای
مرکزی و علمی ارسال شد و به عالقهمندان اهدا شد.
اولین تالش خود را در ترجمه آثاری به زبان فارسی با داستان
«دخرت خانم دهقان» ،اثر آلکسندر پوشکین ،شاعر ،درامنویس
و نویسنده نامدار روس آغاز کردم و آن در سایت «مجله
پیادهرو» منترش شد.
با توجه به تقاضای نویسندگان معارص قزاق برای ترجمه آثار
خود به زبان فارسی ،در گام نخست تصمیم گرفتم دو داستان
اورال خان بوکی ،نویسنده معروف ادبیات معارص قزاق را
تحت عنوان «شبی که گرگ زوزه کشید» و «پنج نیین»(،)2
ترجمه کنم .این دو داستان برای انتشار به مجله ایرانی ارسال
شده است.
در سال  2015اثر علمی و پژوهشی «آبای و ادبیات پارسی» را
که در آن تأثیر شاعران بزرگ پارسیگو چون رودکی ،سعدی،
حافظ و فردوسی و غیره بر اثر آبای ،شاعر بزرگ قزاق و
بنیانگذار ادبیات کتبی قزاق بررسی شد ،چاپ کردم.

 .2واحد خرد پول قزاقستان.
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چه آثاری را در دست ترجمه دارید؟
در حال حارض به پیشنهاد رایزنی فرهنگی جمهوری اسالمی
ایران در قزاقستان مشغول ترجمه داستانهای «مثنوی
معنوی» مولوی از مجموعه «قصههای خوب برای بچههای
خوب» هستم .بخش اساسی ترجمه کتاب انجام شده است.
امیدوارم به عنایت الهی قسمت باقیمانده آن را به زودی به
امتام برسانم و با حامیت رایزنی فرهنگی ایران در قزاقستان
در اختیار عالقهمندان به ادبیات فارسی قزاق بگذاریم.
در ضمن ،قصد دارم مجموعه داستانهای منتخب نویسندگان
معارص ایران را به زبان قزاقی ترجمه و چاپ کنم.
در این راستا باید یادآور شویم که در سال  2018روزهای 20
و  21سپتامرب در آستانه ،پایتخت قزاقستان کنگره بیناملللی
نویسندگان اوراسیا تحت عنوان «قدرت کالم در عرص حارض»
برگزار شد .در پایان آن بین اتحادیه نویسندگان قزاقستان و
بنیاد بیدل دهلوی و کانون ادبیات ایران تفاهمنامه همکاری
امضاء شد و بر اساس آن قرار شد برای معرفی ادبیات دو
کشور به همدیگر همکاریهای دوجانبه را رشوع کنند و
افزایش دهند تا زمینههای الزم برای ترجمه آثار ادبی به دو
زبان ،فارسی و قزاقی فراهم شود.
بعد از گذشت درست یک سال از این مراسم ادبی ،قزاقستان
امسال نیز ،مورخ  4تا  6سپتامرب میزبان نخستین هامیش

بزرگ نویسندگان آسیا شد .از طرف ایران هم منایندگانی
رشکت کردند .اهداف هامیشی که برای نخستین بار برگزار
شد ،تحکیم و توسعه روابط ادبی و فرهنگی ،معرفی سیامی
قزاقستان مستقل و ارزشهای معنوی و ادبی آن ،تبادل
تجربیات با کشورهایی که در قاره آسیا قرار دارند ،عنوان شد.
بنابرین امیدی بر این است که روابط ادبی دو کشور در آینده
توسعه بیابد و آثار نویسندگان و شاعران دو کشور به هر دو
زبان ترجمه شوند و ما نیز در این کار رشکت کنیم.
زبان قزاقی برای بسیاری از ایرانیان ناشناخته است .توضیح
کوتاهی بفرمایید که زبان قزاقی از تبار کدام خانواده زبانی
است؟
زبان قزاقی زبان دولتی جمهوری قزاقستان و زبان مادری
قزاقهایی که در روسیه ،چین ،ازبکستان ،مغولستان ،روسیه
و سایر کشورها زندگی میکنند ،میباشد .این زبان به خانواده
زبانهای ترکی و به گروه قیپچاق تعلق دارد .مجموعاً به زبان
قزاقی در جهان  16میلیون نفر تکلم میکنند.
تاکنون چند سفر به ایران داشتهاید؟
قبالً برای رشکت در کنفرانسهای علمی و سمینارها به ایران
زیاد میآمدم .اما از سال  2011در رادیو قزاقی برونمرزی
سازمان صداوسیامی جمهوری اسالمی ایران به عنوان ویراستار،
مرتجم و گوینده مشغول به کار شدم و چند سال در تهران

سکونت داشتم .البته بیش از یک سال است که پخش رادیو
تعطیل شد و در حال حارض سایت پارس تودی به زبان قزاقی
فعال است .هرچند در این مدت بیشتر از طریق راه دور
همکاری داشتم ،با ایران رفتوآمد دارم و با زندگی و آداب و
رسوم ایرانیان آشنا هستم و ایران را دوست دارم.
نقاط اشرتاک ایران و قزاقستان را در چه مواردی میبینید؟
ایران و قزاقستان از اشرتاکات تاریخی و فرهنگی از دیرباز
برخوردار است .براساس نظرات پژوهشگران ،تاریخ کهن ساکنان
قزاقستان کنونی در بعضی از منابع فارسی محفوظ ماندند.
در این میان میتوان به «مهامننامه بخارا»« ،جامعالتواریخ»
(تاریخ رشیدی) و کتابهای متعدد و منابع دست اولی دیگر
اشاره منود.
وجود بیش از سه هزار واژه فارسی در زبان قزاقی و بالعکس،
وجود کلامت ترکی-قزاقی زیادی در زبان فارسی؛ برگزاری عید
نوروز توسط قزاقها به عنوان یک جشن مشرتک ،منونه بارز
اشرتاکات بین دو ملت است.
الزم به ذکر است که در تاریخ معارص نیز جمهوری اسالمی
ایران جزو اولین کشورهایی بود که بعد از فروپاشی اتحاد
جامهیر شوروی ،استقالل قزاقستان را به رسمیت شناخت.
پس از گشایش سفارت ایران در شهر آملاتی ،پایتخت قبلی
قزاقستان در زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،به ویژه فرهنگی
روابط دو کشور از نو رشوع شد و گسرتش پیدا کرد.

نوروز در قزاقستان
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حقوق زنان در نخستین قانون خانواده در ایران
( 1310شمسی)
بررسیهای تاریخی نشان میدهد که نخستین نظامنامۀ
تدوین شده در ایران در حوزۀ ساختارهای حقوقی ،نظامنامۀ
انتخاباتی دارالشورای ملی در سال 1324ق1285/ش بوده
است .نظامنامهای که رشایط رأی دهندگان و کاندیداها با
هدف برگزاری نخستین انتخابات در ایران تنظیم شده بود .در
این نظامنامه از «نسوان» نیز ذکر نام شد .در دو بند از این
نظام نامۀ  33مادهای که مشیرالدوله منایندۀ دولت و ملک
املتکلمین منایندۀ مردم در کنار دیگرانی که در تنظیم آن نقش
محوری داشتند به موضوع حدود فعالیت زنان در عرصههای
سیاسی اشاره شد؛ نخست در مادۀ سوم از فضل نخست و
دیگر در مادۀ پنجم .مادۀ سوم به موضوع ترشیح رشایط رأی
دهندگان و مادۀ پنجم به توضیح رشایط کاندیداها اختصاص
یافت .در مادۀ سوم «طایفۀ نسوان» اولین گروه محروم از
حق رأی معرفی شدند ،محرومیتی که بر اساس آن ،محرومیت
دیگر یعنی ممنوعیت حق کاندیدا شدن نیز برای زنان طبیعی
تلقی شد چرا که گروهی که حق رأی ندارند ،حق کاندیدا
شدن هم ندارند .دلیل هر دو محدودیت هم یکی بود ،این
که زنان قدرت تشخیص ندارند .در مادۀ پنجم نیز «طایفۀ
اناثیه» در کنار «تبعۀ خارجه»« ،اهل نظام بری و بحری که
مشغول خدمتاند»« ،ورشکسته به تقصیر» و «مرتکبین به
قتل و رسقت و مقرصین» محروم از حق کاندیدا شدن ،معرفی
شدند .پیش فرض آن بود که در «مکتب اسالم» زنان قدرت
تشخیص و تصمیم ندارند ،باید برای آنان توسط «دیگران» که
هامن مردان بودند ،تصمیم گرفته شود ،دیدگاهی که منونۀ
آن را در نطق سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی دوم
زمانی که موضوع حق رأی زنان مطرح شد؛ میتوان مشاهده
کرد .مدرس در مجلس اشاره کرد که مکتب ما اسالم است ،در
مکتب ما« ،الرجال قوامون علی النسا» اصل است و خالف
«رشع مقدس» است که زنان در امور سیاسی دخالت کنند.
موضوعی که هر چند جرایدی چون زبانِزنان و نامۀ بانوان
انتقادهایی را به آن وارد ساختند و در ادوار بعدی در دوران
پهلوی دوم در دوران نخست وزیری محمد مصدق نیز مجدد
مورد طرح و مطالبه قرار گرفت اما تا سال  1341جامۀ تحقق
نپوشید .در مجموع زنان در نخستین قانون حقوقی ایران
محروم از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن ،گردیدند .دومین
نظام نامۀ ترسیمی اختصاص به قانون حقوقی خانواده و
ازدواج داشت که در سال  1310شمسی تدوین گردید .قانونی
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که حقوق زنان در آن متفاوت مورد تعریف قرار گرفت.
دومین منت ساختارمند که در قالب قانون در «ایران مدرن»
به نگارش درآمد ،قانون خانواده مصوب  1310شمسی بود.
قانونی با موضوع خانواده و ازدواج و طالق .قانونی که با
هدف تغییر برخی ساختارهای سنتی تدوین شده بود و در
مسیر تغییرات آمرانۀ پهلوی اول در خصوص جایگاه زنان
قرار گرفته بود .متنی که برای اولین بار ساختارهایی قانونی
برای ازدواج در حدود ماده و تبرصه با الگوگیری از متون
مشابه دوران مدرن در آن تنظیم شده بود .نکته محوری در
این «قانون» تغییر سطح حدود حقوق زنان و مهمتر از آن
مجازاتهای تعریف شده در صورت نقص قانون است.
در این نظامنامه هشت مرتبه به مراحل و حدود «حبس
تأدیبی» مردان به دلیل عدم رعایت قانونِ حقوق زنان پرداخته
شده است .در مادۀ سوم آن قانون« ،مزاوجت با کسی که
هنوز استعداد جسامنی برای ازدواج پیدا نکرده»« ،ممنوع»
اعالم شد و سن ازدواج قانونی برای زنان نیز « 13سال» معرفی
گردید .تعیین حدود این سن برای زنان در جامعۀ ایران که
منونههای متعدد ازدواجهای زودهنگام و گاه با اختالفات
سنی گسرتده بر اساس مکتوبات مندرج در جراید آن دوره
گزارش شده ،گامی مثبت در موضوع حقوق زنان بود .برای
مردانی که با دخرتان کمرت از سن  13سال نیز ازدواج میکردند،
حدود مجازات تعریف شد .همچنین اعالم شد اگر مردی به
دلیل خشونت باعث نقص عضو یکی از اعضاء بدن همرسش
گردد ،به پنج الی ده سال «حبس با اعامل شاقه» محکوم
میگردد و اگر خشونت اعامل شده باعث مرگ زن شود ،مرد،
«حبس دایم با اعامل شاقه» را خواهد گذراند .در مادۀ ششم
با موضوع تعدد زوجات ،اشاره شد که مردان باید به زن و
عاقد اطالع دهند که آیا زنی دیگر دارند یا خیر و این امر در
قبالۀ مزاوجت باید درج گردد تا در صورت تعیین نادرستی آن
از نظر قانونی ،مرد مجازات شود .در نخستین قانون خانواده
در ایران حدود حقوق زنان به این موارد ختم شد ،مواردی که
شاید اندک بودهاند اما در ظرف زمانی خود به خصوص در
مقایسه به ادوار پیشین ،گامی بزرگ در خصوص حقوق زنان
در قانون خانواده به حساب میآیند .این قانون در بسیاری از
ابعاد پایۀ قوانین بعدی خانواده در ایران مانند قوانین مصوب
سالهای  1353 ،1346و  1392نیز قرار گرفته است؛ قوانینی
که در حال حارض نیز نیازمند اصالح و تغییر میباشند.
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درگذشت فرزند خلف و یادگار پدر طالقانی باعث اندوه
و تأمل همه همرزمان و دوستداران خاندان طالقانی شد.
اعظم طالقانی از مبارزان رسسخت و پرتالش پیش از
انقالب بود که هامنند پدر بزرگوارش متحمل رنج و
سختی فراوان در این راه شد که زندانهای طوالنی
مدت و شکنجههای ناشی از آن بخشی از این مسیر
سخت و جانفرسا بود.
طالقانی دخرت ،بدون شک از مدافعین برجسته و پرتالش
حقوق زنان به شامر میرود اما در عین حال مرام و
مسلک او دفاع از حقوق مظلوم ،فارغ از جنسیتش،
بود .او به مانند پدر جایگاه جنسی برای زنان و مردان
قائل نبود ،بلکه معتقد بود این نفس «انسان بودن»
است که بایستی جایگاه بلندمرتبه داشته باشد و الزم
میدانست که هر فردی چه زن و چه مرد به عنوان
عضو آگاه و تاثیرگذار در جامعه حضوری فعال داشته
باشد و این حضور معطوف به یک جنس خاص نیست.
او پس از پیروزی انقالب نیز بنا به سفارش پدر برای
توامنندسازی و حل مشکالت زنان« ،جامعه زنان انقالب
اسالمی» را تشکیل داد و در همین راستا و برای تحقق
عدالت مساواتی تالش گسرتدهای کرد.
مسئله حضور زنان در جامعه ایران همیشه با مسئله
حجاب همراه است .جمله ماندگار پدر طالقانی که
در سال  57و در آن بحبوحه اعرتاضاتی که در روز
جهانی زن در واکنش به اخباری مبنی بر حضور با
حجاب زنان در ادارات ،در مصاحبه با روزنامه اطالعات
تیرت شده بود« :در مورد حجاب اجبار در کار نیست»
نشان دهنده تفاوت دیدگاه آیت الله طالقانی با سایر
روحانیون تصمیمگیر در آن زمان بود .اعظم طالقانی

در رابطه با این موضوع به این نکته اشاره میکند که:
«پدر قویا با اجباری شدن حجاب و توهین به زنان با
این وسیله مخالف بود ».و در رابطه با نظر نواندیشان
دینی در خصوص انتخاب پوشش میگوید« :در اسالم بر
اینکه باید پوشش رس زنان به گونهای باشد که سینهشان
را بپوشاند ،تاکید شده است .شام هیچ کجای قرآن و
احادیث منیتوانید حتی کلمهای درباره حرام بودن دیده
شدن یک تار موی زنان پیدا کنید .این مسایل بیشرت
سنتهای حاکم بر جوامع مسلامن بود که به مرور با
دین آمیخته شدند .آنچه روح دین در مورد حجاب زنان
است ،تنها زنان را بر عدم جلوهگری برای مردان نامحرم
تشویق میکند».
از ابعاد دیگر حضور زنان در جامعه ،نقشآفرینی آنان
در فعالیتهای اجتامعی ،سیاسی ،احزاب و تشکلهای
مختلف در جامعه است .در این زمینه و برای استیفای
حقوق این دسته از زنان فعال نیز اعظم طالقانی دست
از مبارزه برنداشت .ابعاد تالشهای وی در نقش یک
فعال سیاسی هم قبل از انقالب و هم بعد از انقالب را
شامل میشود .او نخستین زن مسلامن بود که به اتهام
سیاسی دستگیر و روانه زندان شد .پس از انقالب نیز
با تشکیل و فعالیت در «جامعه زنان انقالب اسالمی»
در نقش دبیر این تشکل ،به فعالیت در مسیر حفظ
استقالل و بازستاندن حقوق زنان ادامه داد .او تاکید
داشت « :انکار مسائل حقوق زنان از سوی هر طیف
و گروه سیاسی رصفاً به ریزش زنان فعال در آن طیف
فکری منجر خواهد شد .نباید وقتی جامعهای رسشار
از زنان تحصیلکرده و فعال داریم ،به آنها حس
ندیدهشدن و بیتوجهی بدهیم ».در همین راستا او
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نخستین زن در جمهوری اسالمی به شامر میرفت که
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده است .او سه
مرتبه درخواست کاندیداتوری خود را اعالم کرده و در
هر سه دوره  88 ،76و  96رد صالحیت شد .طالقانی
به دنبال اثبات این مورد بود که مراد از «رجال مذهبی
و سیاسی» که در اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی
آمده است ،رصفا مردان دارای این مشخصات نیستند
بلکه این گزاره همه افرادی که چنین صالحیتی را دارا
باشند فارغ از جنسیتشان شامل میشود .اما متاسفانه
شورای نگهبان ایشان را به دلیل زن بودن رد صالحیت
کرد .او در این باره معتفد بود « :تا زمانیکه زنده هستم.
بر این باورم که پیوسته باید این چالش(در تفسیر «رجل
سیاسی» در قانون اساسی ایران) را به عنوان حقالناس
نیمی از جمعیت ایران ادا کرد؛ زیرا فریضه عدالت و
رفع تبعیض از انسانها مبنای حقوق تساوی بینالناس
است».
اعظم طالقانی عالوه بر فعالیتهای اجتامعی و سیاسی
فعالیتهای فرهنگی را نیز پیگیری میکرد و در این
راستا نرشیه «پیام هاجر» را تاسیس کرد .نرشیه «پیام
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هاجر» در طول فعالیت خویش دو مرتبه توقیف شد
که بنا به گفته اعظم طالقانی بار اول به بهانه انتشار
برخی از جلسات درس آیت الله منتظری و بار دوم
و به اتفاق شانزده نرشیه و روزنامهای که به صورت
فلهای توقیف شدند در سال  ،76توقیف شد .پس از آن
و با روی کار آمدن دولت نخست حسن روحانی و در
سال  93مجوز جدیدی برای تشکل جامعه زنان انقالب
اسالمی صادر و نرشیه «پیام ابراهیم» منترش شد.
اعظم طالقانی از آن دست زنان ماندگار در جمهوری
اسالمی به شامر میرود که نام و یادش همیشه در
یادها باقی خواهد ماند .او شیرزنی اهل عمل بود و
به آنچه که اعتقاد داشت و بیان میکرد ،جامه عمل
میپوشانید .گسرته تالشهایش در نقش یک فعال حوزه
زنان در کنار وظایف مادرانهاش حیرتآور است و شاید
بتوان این گونه توصیف کرد که دخرت طالقانی است که
میتواند از پس این مسائل بربیاید.

جنسیتی حضور ،بقا و مدیریت دختران
کلیشههای
ِ
در تشکلهای دانشجویی

فاطمه مصیبی

در گفتگو با شش تن از دختران فعال در دانشگاههای کشور
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دانشگاه همواره فرصتی است تا عالوه بر تحصیل در رشتهی
مورد نظرمان ،فعالیتهایی متناسب با عالقه ،توانایی
و سلیقه سیاسی و اجتامعیمان انتخاب کنیم و در آنها
به فعالیت بپردازیم .طی دو دهه اخیر جمعیت زنان در
دانشگاهها به طور چشمگیری افزایش یافته و این افزایش
حضور در دانشگاه ،در ورود و حضور دانشجویان دخرت در
تشکلهای دانشجویی موثر واقع شدهاست .اما نگاهی کلی
و دقیقتر نشاندهندهی این است که در اغلب تشکلها
با وجود افزایش حضور زنان ،اما در مراتب سازمانی ،بیشرت
مسئولیتهای باالتر بر عهدهی دانشجویان پرس میباشد.
به طوری که در برخی از تشکلهای دانشجویی تاکنون
دخرتی به سمت دبیری آن مجموعه دست نیافته است .برای
پاسخ به پرسشهایی چون :چرا تعداد دانشجویان دخرت در
تشکلهای دانشجویی با وجود آنکه آنها اکرثیت دانشگاه
را تشکیل میدهند کمرت است و از طرفی تعداد دخرتان
در سلسلهمراتب باالتر تشکلها اندک میشود و در صدر
تشکلها حضور آقایان غالب است؟ با شش تن از دانشجویان

دخرت فعال در دانشگاههای کشور به گفتگو پرداختیم تا بر
اساس تجربه خود دالیل مدنظرشان را بیان کنند ،که در
ادامه میخوانید.
«دغدغه ،عاملی که وجود ندارد»
مینا نعمتی ،دبیر سابق انجمن علمی مدیریت دولتی
دانشگاه عالمه طباطبایی
عوامل متعددی در کمرنگ بودن حضور دخرتان دانشجو در
فعالیتهای تشکلها تاثیر گذار است ،اما مهمترین آنها را
دغدغهی کمرت دخرتان نسبت به پرسان میدانم .دانشجویان
دخرت رصفا برای سپری منودن یک دوره تحصیلی و آموزش به
دانشگاه وارد میشوند اما پرسان به نکاتی چون شبکهسازی
و لینکسازی برای یافنت شغلی مناسب در آینده توجه دارند،
و این مسئله باعث میشود که خودشان را در فعالیتهای
دانشجویی بیشرت نشان دهند .از طرفی فضای فعالیت برای
دخرتان نسبت به پرسان با حاشیههای بیشرتی همراه است.
همین امر منجر میشود که در طول دورهی فعالیتهای
دانشجویی از طرف سایر دخرتان با پرسشهایی چون «دنبال
چی هستی؟ که چی بشه؟» و...
مواجه بشویم .در صورتی که
دانشگاه رصفا جای درس خواندن
نیست و زمینه یادگیری و فعالیت
در دانشگاه بسیار است و تجربه
خود من نشان میدهد که اگر
فعالیتهای دانشجویی را انتخاب
نکردهبودم ،یافنت کار و شغل برایم
سختتر بود.
«حرف ِ
شنوی از زنان کمرت است»
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سحر محرابی عضو سابق شورای مرکزی ناظر بر نرشیات
وزارت علوم و دانشجوی ارشد حقوق بینامللل دانشگاه
عالمه طباطبایی
دانشجوهای دخرت در بسیاری از رشتهها در اکرثیت هستند
اما گاهی حضور آنها در فعالیتهای دانشجویی کمرنگتر
است ،هرچند به هیچ وجه منیتوان گفت در همه جا چنین
وضعی حاکم است .در بسیاری از دانشگاه ها تعداد فعالین
دخرت بسیار بیشرت است و حتی در سطوح باالی فعالیت
تشکیالتی و سایر فعالیتها مشاهده میشوند .اما اینکه
چرا به طور عام وضعیت برابر حاکم نیست میتوان به چند
مسئله اشاره کرد .در ابتدا باید بپذیریم که در جامعه همیشه
مردانه ما عموما پذیرش یک مدیر یا یک مسئول مرد بیشرت
است .وقتی مسئلهای در ذهن همه عادی باشد پس توقعی
فراتر از یک وضع معمولی نیز از فرد منیرود .یک مدیر مرد
در هر سطحی و با عملکردی متوسط حتی برای زنان نیز قابل
پذیرش است .اما هنگامی که عادت همیشگی خرق میشود
و زنی برای مدیریت انتخاب میشود ،ذهنی که تربیت
مردساالرانه دارد منتظر است چیزی فراتر از وضع همیشگی
ببیند .این هم برای زنی که در سطح باال فعالیت دارد ایجاد
اسرتس میکند و هم سایرین همیشه نگاهی منتقدانهتر از
پیش ،به نحوه عملکرد وی دارند .البته این در صورتی است

16

که در رقابت با مردان صالحیت زنان برای قرار گرفنت در راس
تایید شود .در جامعه ما چه در سطح کالن سپهر سیاسی ،چه
در سطح رهربی گروه تفریحی چه فعالیتهای دانشجویی
در ابتدا به توانایی مردان تکیه میشود و اگر در گزینهها
مرد توامنندی دیده نشد ،بعد گزینههای زن مطرح میشوند.
زن توامنندی که اساسا به دلیل نبود گزینه مرد انتخاب شده
است ،به سختی به او اعتامد میشود ،بعد از اعتامد هم
بیش از هر مردی در مظان نقد قرار میگیرد .در صورتی که
فعالیت دانشجویی ،فعالیتی کامال داوطلبانه و عموما بدون
هیچ سود مادی است که میتواند برای فرد دردرسهایی هم
به دنبال داشته باشد .در این وضعیت یک زن فعال که قرار
است راهربی یک مجموعه را هم به عهده بگیرد باید فشار
بیشرتی را تحمل کند و باید بپذیریم که خیلی از افراد مایل
نیستند تن به این وضعیت بدهند.
اما نکته دردآوری که خودم با آن مواجه بودهام این است
که بسیاری از پرسان و حتی دخرتان تحمل حرف شنوی از
یک زن را ندارند .بارها برای من پیش آمده که وقتی خودم
به کسی توصیهای میکنم یا کاری قرار است صورت گیرد که
نیازمند همکاری است ،باید برای پیشبرد کار ،دیگران را هم
واسطه مذاکره کنم .و این قطعا از هامن نگاهی میآید که
به مردان راحتتر اعتامد میکند.

«اعتامد به نفس کمرت ،فعالیت کمرت »
الهام میرسلیمی ،مدیرمسئول نرشیه برنا ،دبیر انجمن علمی
برنامهریزی اجتامعی دانشگاه تهران و دبیر دبیران دانشکده
علوم اجتامعی دانشگاه تهران
در تجربه شخصی خودم این موضوع را احساس کردهام ،در
طی سالهای اخیر تعداد دخرتان وارد شده در دانشگاهها
در حال افزایش است و از طرفی تعداد دخرتان عالقهمند
برای حضور در انجمنهای علمی در قیاس با پرسان بسیار
چشمگیر بوده است .اما در سطوح باالتر به عنوان مثال
هنگامی که میخواهیم دبیر انجمن را انتخاب کنیم ،ترجیح
بر این است که از دانشجویان مرد استفاده شود دلیل عمده
این امر نیز توامنندی بیشرت ،تجربه بیشرت و توانایی بیشرت
پرسان در انجام مسئولیتها و یا این که از لینکها و ارتباطات
بیشرتی نسبت به دخرتان برخوردارند ،عنوان میشود .اما
ما در تجربه شخصی خودمان در انتخابات امسال انجمن
علمی و همچنین دبیر دبیران دانشکده علوم اجتامعی سعی
کردیم تا بر نقش افراد فارغ از جنسیت ،توامنندی آنها و
عملکرد افراد توجه کنیم و بنابراین من در رقابت با یک
دانشجوی پرس رای آوردم ،چرا که سعی منودیم تا کلیشههای
جنسیتی را کنار بگذاریم و به عملکرد افراد فارغ از جنسیت
توجه کنیم .البته این مسئله در دانشکده علوم اجتامعی
به دلیل نگرشهایی که وجود دارد رسیعتر مورد پذیرش
قرار میگیرد اما در سایر دانشکدهها مشاهده کردهام که
بیشرت افراد عالقهمند و فعال در تشکلهای دانشجویی را
پرسان تشکیل میدهند .به ویژه سطوح باالی این تشکلها
را اغلب مردان مدیریت میکنند .به نظر من ،اعتامد به
نفس دانشجویان دخرت برای ورود به عرصه عمومی کمرت
است و موانعی را بر رس راه خود متصور میشوند که منجر
به ترس و عدم ورود به این عرصهها میشود .به عنوان
مثال دخرتی را میشناختم که میگفت چطور در یک جلسه
با حضور معاونت فرهنگی دانشگاه رشکت کنم؟ این نشان
دهندهی ذهنیتی است که برخی از ما دخرتان دانشجو برای
خود ساختهایم .ترسهای ذهنی که اعتامد به نفس دخرتان
را کاهش داده و مانع حضور آنها در تشکلها میشود .مثال
ترس از صحبت کردن در جمع ،ترس از جدی گرفته نشدن و یا
عدم پذیرش از طرف سایرین منجر به عدمحضور شده است.
این در صورتی است که وقتی دخرتان وارد این فعالیتهای
گروهی میشوند ،ارتباطات اجتامعیشان گسرتدهتر میشود
و خودشان را به خوبی در تشکلها نشان میدهند.

«تشکلهای دانشجویی ،منونه کوچکی از ساختارهای
مردساالرانه جامعه »
نجمه عرفانیان ،دبیر فرهنگی سابق انجمن اسالمی دانشگاه
فردوسی مشهد و عضو سابق شورای ناظر انجمن اسالمی
در تشکلهای اسالمی نیز حضور دخرتان نسبت به پرسان
دانشجو کمرت است چرا که این تشکلها مانند سایر ساختارهای
جامعه ،منونه کوچکی از ساختارهای مردساالرانه هستند و
امتیازاتی که یک مرد برای حضور در آن سمت دارد نسبت
به امتیازاتی که زنان میتوانند داشته باشند ،بیشرت است و
البته هزینههایی که زنان برای حضور در آن سمت دارند نیز
بیشرت است .از طرفی وضعیت تاهل دانشجویان دخرت در
فعالیتهای آنها موثر است و با ازدواج کمرت میتوانند وارد
فعالیتهای گسرتده دانشجویی شوند که دالیل متعددی
چون افزایش مسئولیت در خانه یا حتی عدم اجازه همرس
منجر به این میشود که این دسته از دانشجویان نتوانند یا
نخواهند به ادامه فعالیت بپردازند .از طرفی در مراتب باالی
تشکلها چون دبیر کل تشکلها اغلب اصال زنان حضور
ندارند در صورتی که به لحاظ قانونی مانعی وجود ندارد.
یا در مواردی چون مسئول واحدهای سیاسی ،این دسته از
مسئولیتها را همیشه آقایان به عهده دارند .البته امسال
برای نخستین بار در انجمن اسالمی یک دانشجوی دخرت
مسئولیت واحد سیاسی را در دانشگاه فردوسی به عهده
گرفت که اتفاقی نادر است و نشاندهندهی این است که
نسل جدیدی که وارد دانشگاه میشوند از اعتامد به نفس
بیشرتی برخوردارند .اعتامد به نفس عامل مهمی است که
کمبود آن منجر میشود تا خود خانمها میدانهای مختلفی
چون واحدهای سیاسی تشکلها را از دست بدهند .یکی
از دالیل این کمبود اعتامد به نفس ،نشأت گرفته از نظام
مردساالر است.
«از افزایش فرهنگ مشارکت تا بیاعتامدی ،مزاحمت و
ترس»
هانیه معیری منش ،دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه
رازی و دبیر اتحادیه انجمنهای علمی-دانشجویی مهندسی
عمران کشور
با افزایش سیصد هزار نفری دانشجویان مرد نسبت به زن
در طی سه سال اخیر بر اساس دادههای مرکز آمار ایران،
دانشجویان مرد در حال حارض در اکرثیت هستند .در
رابطه با فعالیتهای دانشجویی نیز هرچند آمار دقیقی در
این زمینه وجود ندارد اما در کل فعالیت خانمها کمرت به
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نظر میرسد .در فضایی مانند اتحادیه انجمنهای علمی_
دانشجویی وزارت ،تعداد دبیران خانم کمرت از بیست درصد
مشاهده میشود .البته اگر به فضای آموزش عالی نگاه کنیم
تعداد فعالین خانم نسبت به جمعیتشان کمرت از آقایان
در این حوزه ارزیابی میشود .مسائل دیگری چون دغدغه
و انگیزه که البته بین عموم دانشجویان کاهش یافته،
شامل حال دانشجویان خانم هم میشود .از موانع دیگر
میتوان به مسائلی چون عدم اعتامد و ترسهای ذهنی،
ایجاد مزاحمت و تهمتها به فعالین خانم هم اشاره کرد.
از طرفی فرهنگ خانوادهها و این مسئله که آقایان سابقه
فعالیت اجتامعی بیشرتی در کشور دارند و اکرثیت مسئولین
در ردههای مختلف مراکز آموزش عالی ،آقا هستند ،نیز
قابل ذکر است .در پایان باید اضافه کنم که دلیل اصلی
این موضوع را عدم متایل خود دانشجویان دخرت ارزیابی
میکنم .البته که مشارکت زنان در فعالیتهای اجتامعی
از شاخصهای توسعه است که امیدوارم این مشارکت در
کشور ما نیز افزایش یابد.
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«دانشجویان دخرت با اسرتس و حساسیتهای بیشرتی
مواجهاند»
سعیده سادات سیدی فرد ،دانشجوی گیاهپزشکی و مسئول
سابق فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
این مسئله تنها نشأت گرفته از تشکلهای دانشجویی
نیست و در هر سازمانی هر چه از سمت کارهای یدی به
سمت فعالیتهای مدیریتی حرکت میکنیم ،حضور زنان
اندک میشود .به لحاظ روانشناختی حضور زنان در این
فعالیتها با اسرتس بیشرتی نسبت به مردان همراه است
و آقایان بهرت میتوانند این اسرتس را مدیریت کنند .چرا
که چنین فعالیتهایی اغلب وقت دانشجویان را به خود
اختصاص میدهد و ذهن دانشجویان را در طول روز درگیر
خود میکند و به دلیل این که خانمها اغلب با دغدغههای
دیگری مواجه هستند ،این فعالیتها خستگی بیشرتی برای
آنها به همراه دارد .البته این حد از حساس بودن برای
انجام فعالیتها همواره نکته منفی تلقی منیشود و گاه
حتی این عدم بیخیالی و حساسیت و ریزبینی منجر به
انجام کارها در بهرتین حالت خود میشود.

زنان تروریست؛ چهره مغفول تروریسم

خدیجه نجفی
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حضور زنان در گروهها و سازمانهای تروریستی قدمت
زیادی ندارد و به دهه  1970باز میگردد که حوزه فعالیت
آنان به آمریکای التین و اروپا اختصاص داشت .اساسا وجود
کلیشههای رایجی همچون «روح زیبا» یا «الهه عشق» درباره
زنان ،باور پذیری «زن تروریست « را دشوار میسازد .وجود
پارادوکس میان عینیت موجود و ذهنیت مبتنی برکلیشهها
بسیاری از کارشناسان اعم از تروریستپژوهان ،روانشناسان،
تحلیلگران سیاسی و سایر اصحاب پژوهش را بر آن داشت تا
به کالبد شکافی مسئله زنان تروریست بپردازند .اگرچه چندان
به مسئله زنان تروریست پرداخته نشده است که برخی از
دالیل آن عدم توجه نهادهای دانشگاهی ،عدم رغبت مورخان
و پژوهشگران زن ،وجودکلیشهها و تصویرهای غالب که
باعث میشود تا بسیاری از تحلیلگران گامن کنند که زنان را
ارتباطی با خشونت ،جرم وجنایت نیست و به خاطر دلنازکی
و ترس ممکن نیست در عمل جزء رسان تروریست باشند،
دانست .امال قرامی و منیه العرافی دو پژوهشگر تونسی
هستند که کتابی تحت عنوان «االنساء و ارالهاب» را به تحریر

درآوردهاند .این کتاب پژوهشی درباره زنانی است که به
گروههای تروریستی(داعش) از شامل آفریقا پیوستند .آن دو
مهمترین عامل جذب را سبک زندگی متفاوتی که داعش برای
زنان در دولت اسالمی نوید میدهد ،میدانند .پژوهشگرانی
چون قریشی و احمد نژاد بر اساس نظریه فشارعمومی رابرت
اگنیو به بررسی دالیل جذب زنان در گروههای تروریستی
پرداختهاند که مبتنی است بر ارتباط میان اعامل فشار از
سوی منبع فشار و توسل به جرم از سوی مردم تحت فشار
به عبارت بهرت این نظریه در پی آن است تا نشان دهد که
ارتکاب جرم از سوی شهروندان ریشه در فشارهایی دارد که
در اجتامع بر آنها وارد میشود .این فشارها با شدت زیادی
صورت میگیرند و آسیبهای جدی چون مرگ و آسیب جنسی
و جسمی بر افراد وارد میسازند .این فشارها با مکانیزیمهای
مداخلهگر (احساسات منفی ،استیصال در حل مسئله ،تقویت
باورهای تروریستی و )...زمانی که همراستا میشوند افراد را
به سمت وقوع جرم سوق میدهند .بر همین اساس انتقام
ناشی از غم به عنوان یکی از عوامل جذب زنان عنوان میشود
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که مستند آن را در بیوههای سیاهپوش چچن میتوان دید.
این زنان ،مرگ اعضای خانواده خود را در جنگ چچن_روسیه
تجربه کرد ه بودند .از دست دادن اعضای خانواده و اندوه
ناشی از آن ،شیوه زندگی زنان چچن را به گونهای تحتتاثیر
قرارداده بود که به تعبیر خود ،گویا مرده بودند.
در راستای همین نظریه فشار عمومی ،علت دیگری که
میتوان نام برد شکسنت هنجارهای جنسیتی حاکم است

مبارزان جهادی را داشتند.
نقش مادری که آن هم در داعش با تاکید جدی پیگیری
شدهاست ،برای مثال یکی از دالیل جذب دخرتان اروپایی
توسط داعش آن بود که دخرتان در بازگشت به رسزمینهای
اروپایی به همراه فرزندان خاکسرتی(نامشخص بودن هویت
پدر) خود قادر هستند تابعیت اروپا را برای فرزندانشان به
دست آورند( .مطابق با قانون اروپا :زنان اروپایی میتوانند

که در آن ،هنجارهای جنسیتی به عنوان مولد فشار تاریخی
بر زنان تلقی شده و زنان را برای تغییر و تخریب آن به
سمت گروههای ترورریستی سوق داده است .از دیگر دالیل
میتوان به رهایی از فشار خانوادگی که منونه آن در پیوسنت
دخرتان مسلامن از فرانسه و بریتانیا به داعش که تحت
فشار کلیشههای پدرساالرانه و تشویق پدر جذب گروههای
تروریستی شدهاند ،همینطور رفع مشکالت مالی و احیای
رشافت از دسترفته را میتوان نام برد ،که همه اینها از
فشارهای وارد شده بر زنان نشأت میگیرند.
پس از جذب زنان ،مرحله پذیرش نقش توسط گروههای
تروریستی مطرح میشود .اگر چه تصور میشود زنان نقش
منفعل و کمتوجهی در میان سازمانهای تروریستی معارص
داشته باشند اما واقعیت آن است که نقش آنان از حالت
ابتدایی و حامیتی به سمت نقشهای عمومی و عملیاتی در
حال پیشروی است .برخی نقشها نظیر نقشهای «مادری»
و «همرسی» در این گروهها به عنوان نقشهای اصلی مطرح
میشوند .جهاد نکاح که در سال  2012توسط محمد العریفی
در توئیرت برای اولین بار اعالم شد ،منونه بارز نقش همرسی
برای زنان است که در آن وظیفه ،نقش آرامشدهندگان به

تابعیت خود را به فرزندانشان که هویت پدر نامعلوم است
انتقال دهند) با توجه به آنکه مادران رادیکال مستعد پرورش
فرزندان رادیکال هستند داعش نیز با تاکید بر نقش مادری
در جهت گسرتش داعشیها درون غرب و تدوام جهاد ،را از
اهداف اساسی خود معرفی کردهاند.
سازمان مجاهدین خلق به نظر میرسد در تعاریف خود از
این دو نقش برای زنان مجموعه خود ،در نقطه مقابل داعش
است .چرا که شواهد بیانگر آن است که رهربان آن بر نفی
نقش همرسی و مادری تاکید داشتهاند .طالقهای ایدئولوژیک
منود بارز رویکرد سازمان به این دو نقش میباشد.
دسته دوم نقش ها را می توان نقشهای عمومی نامید .این
نقشها عبارتند از تدارکاتی ،استخدامکننده ،انتحاری ،عملیاتی
و چریک ،رهرب و سیاستگذار.
در بخش تدارکات از زنان بیش از سایر بخشها استفاده
میشود .زنان به دلیل عدم ظن نیروی امنیتی و پلیس
و ...به آنان در جهت عبور آذوقه و اسلحه گزینه مناسبی
تلقی میشوند .در بخش استخدام که وظیفه جذب افراد از
کانالهای مستقیم مثل مراکز ،انجمنها و غیرمستقیم فضای
مجازی را دارند ،زنان میتوانند به خوبی ظاهر شوند .زنان

انتحاری نیز به دلیل خدشهدار کردن هنجارهای جنسیتی
بسیار جاذبهمنداند و پوشش رسانهای گسرتدهی آن نیز
بسرتی برای تامین اهداف این گروهها شدهاست .در مورد
نقش رهربی باید گفت تعداد زنان رهرب بسیار انگشتشامر
هستند .این زنان به عنوان کمیتهمرکزی و ایدئولوژیساز در
این جریانها قلمداد میشوند .از مریم رجوی به عنوان زنی
که نقش رهربی را در چنین جریاناتی توانسته بر عهده داشته
باشد میتوان نام برد.
به نظر میرسد با اصالح کلیشهها ،اندیشهها وفرهنگ
مردساالرانه(زنستیزانه) ،ایجاد نهادها و مکانیزمهای حامی
زنان آسیبدیده ،گسرتش ایجاد فضای مرشوع برای حضور
زنان(توجه شایسته به نقش زنان درخانه و اجتامع) ،تقویت
و بارورسازی ،آگاهیبخشی به زنان در جهت تامین نیازهای
اساسی آنان از جمله :آموزش رایگان در مقاطع ابتدایی،
تحصیالت آکادمیک ،مهارتمندی ،اشتغا لزایی) و اگاهی
بخشی از واقعیتهای درونی گروههای تروریستی درمورد
زنان بتوان به مهار این جریان مبادرت ورزید.

منابع :
 -1زنان افغان و طالبان :یک بررسی اکتشافی -ساران دو
لیده :مرتجم نحند سخی رضایی -فصلنامه اندیشه معارص-
خزان -1395سال دوم -شامره5
 -2زنان و تروریسم :مطالعهای جنسیت شناختی -مریم حقی
–اینه پژوهش -سال بیست نهم -شامره سوم–شهریور1397
-3واکاوی جایگاه زنان در گفتامن جنسیتی داعش -خلیلاله
رسدارنیا ،رسول صفی زاده-فصلنامه پژوهشهای راهربدی
سیاست -سال هفتم -شامره -26پاییز1397
 -4زن به مثابه قربانی وتروریست -یوسف قریشی ،فاطمه
احمد نژاد -فصلنامه تخصصی علوم سیاسی– سال چهاردهم-
شامره -43تابستان1397
-5نشانه شناسی عملیات انتحاری در گروههای تکفیری
اسالمی– مهدی نجف زاده ،جواد جاملی -فصلنامه مطالعان
ملی -سال بیستم -شامره1398-1
-6زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین-
حسین هاشمی -مطالعات راهربدی زنان -سال یازدههم-
شامره23بهار1388
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عایشه سباوون
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میگویند از زنان و مردم افغانستان برایمان بنویس .از چه
بنویسم؟ از جنگی که به بریدن چند رس و دست راضی
منیشود ،از مادری که متام شب دست به دعاست و کیسه
هراس را بوییده و به متام جانش رخنه کرده که سه فرزند
رفته به جنگ ِهلمندش بازمیگردند یا خیر؟ یا نه ،از دخرتان
و پرسانی بگویم که سالهاست در بهت اولین انفجار کنار
مدرسهاند .از مادران چهل سالهای بگویم که هنوز در هفت
سالگیشان ماندهاند و کودکیشان را از شوروی و طالبان
طلب میکنند .از مادرانی برایتان بگویم که مهمترین
خاطرات زندگیشان در روز گلوله ،تفنگ و انتحاری ،گرفنت
زیر تابوت عزیزانشان است .میخواهم مثبت بنویسم خیلی
دوست دارم از زیباییهایش بنویسم؛ از دشتهای خوشرقص
بامیان بنویسم ،از تابستانهای فرخار بنویسم ،از دامن
پرچین خاکسرتی هندوکش نقل کنم ،به راستی که چقدر شبیه
چینهای چادری(برقع) مادر است .اما فاجعه فرخنده امانم
منیدهد  4سال میگذرد ولی من هنوز تن سوختهاش را در
دریای کابل میبینم .جنگ خیلی به ما بدهکار است ،یک
نسل بدهکار است؛ کودکیمان را ،شادیمان را ،رشدمان را،
آرزوهایامن را .از نسلی میگویم که هر زمان رسباز بیگانه
دلش هوا کرد ماشه را بکشد و جان یک خانواده را بگیرد.
گاهی میگویم تقصیر جغرافیایمان است؛ این کوهها مارا
از هم جدا کرده با همسایه که همسایهایم با خود نیز .در
افغانستان خیلی از دخرتان بعد کالس هفتم دیگر مدرسه
منیروند ،چون دیگر کودک نیستند و باید بار اداره خانوده
بر دوش کشند .عجیب است ،نه؟ در جنگ کودکان خیلی
زود بزرگ میشوند ،مجبورند بزرگ شوند ،اما این اتفاق برای
دخرتان زودتر رخ میدهد .این روزها بیشرت از گذشته امیدوارم
یعنی مردمم امیدوارند ،به اینکه بالخره پامیر 1آزادمان کند.
به این امیدوارم که دیگر جهل پدر مانع از رفنت دخرت کوچکش
از مدرسه منیشود .به این امیدوارم که زنان کوهمانند وطنم
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پاداش آن همه سختی و پوستکلفتی را میگیرند .بالخره رفنت
آن همه جوان شانزده ساله که تازه باالی لبشان سبز شده ،به
بار مینشیند .این جنگ متام میشود ،آری متام میشود ،چون
از جایی سخن میگویم که رسزمین ماللی 2بیپروایِ گستاخ
است ،آنجا رسزمین ملکه ثریاست 3که تابوها را یکی پس
از دیگری میشکند ،رسزمین هزاران زنیست که در سکوت
دندانشکن شان کمر تاریخ را شکستهاند.
-1پاکیر مجموعه رشته کوههای متصل به هیاملیا و مرشف به
زنجیره کوهستانهای تیانشان ،قراقروم ،کونلون و هندوکش
است و در میان بلندترین مناطق کره زمین قرار دارد .از
گذشته دوری این مناطق را با عنوان بام جهان که اصطالحی
در زبان فارسی است ،میشناسند .قسمت اعظم این رسزمین
متعلق به تاجیکستان و قرقیزستان و مابقی جزء افغانستان و
پاکستان است.
-2ماللی میوندی نورزی ،نام یک قهرمان دخرت افغان در جنگ
میان ارتش امپراتوری انگلستان با افغانها در  ۲۷ژوئیه ۱۸۸۰
میباشد .نقش آبرسانی به لشکر افغانان را داشت .ماللی با
دیدن پرچمدار سپاه افغان که هدف لشکر انگلیس قرار گرفته
بود و پرچم بر زمین افتاده بود ،کوزهی آب را بر زمین گذاشته
و پرچم را بلند کرد شعر زیر را خواند:
که په میوند کی شهید نه سوی خدایرو اللیه بی ننگی ته دی
ساتینه /اگر در جنگ شهید نشدی خدا تو را از بیننگی حفظ
کند.
-3ثریا طرزی یا ملکه ثریا همرس امانالله شاه پادشاهان
افغانستان و ملکه افغانستان از سال  ۱۹۱۹تا  ۱۹۲۹بود.
وی برای مدتی در سمت وزیر فرهنگ افغانستان در دوره
امانالله نیز فعالیت داشت .تاسیس اولین مکتب دخرتانه در
تاریخ افغانستان در شهر کابل و اولین مجله ویژه زنان بنام
«ارشاد نسوان» از اقدامات او بود.

مریم سلیامنی

ارشدجامعهشناسی و نویسنده

ندا شادلو

ترنس سکشوال؛ در پردهای از ابهام

ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر

تحقیق و مطالعه در باب اختالل در هویت جنسی در سالیان
اخیر از دغدغههای جامعه شناسان ایرانی و غیر ایرانی بوده
است .هویت جنسی افراد ورای ظاهر فیزیکی آنان است و
این که فرد چه تصویر روان شناختی و ذهنی از خود بهعنوان
یک زن و یا مرد داشته باشد ،نوع هویت جنسی اش را تعیین
می کند .بهعبارت دیگر یک فرد می تواند ظاهری مردانه(و یا
زنانه) داشته باشد ،اما درعینحال هویت جنسی اش متفاوت
از ظاهرش باشد .معموالً جنس و هویت جنسی انسانها
یکی است ،اما زمانی که بین جنسیت پذیرفتهشده فرد با
هویت جنسی وی ناهامهنگی و تعارض پیش میآید ،او مبتال
به اختالل هویت جنسی شده که نتیجه آن ناهنجاریهای
رفتاری در فرد است ،این حالت در زندگی اجتامعی فرد و
گاه اطرافیانش مشکالت و مسائل متعددی ایجاد میکند .در
این دسته از آدم ها «فرد با آگاهی از آن حیث که مرد یا زن
آفریده شده است ،میآموزد که به شیوهای خاص بیندیشد،
احساس کند و رفتار مناید .یکی از گروههای اصلی اختالالت
هویت جنسی« ،ترنس سکسوال ها » می باشند .یک ترانس
سکسوال(بیامر مبتالبه اختالل هویت جنسی) فردی است که
ساختارهای جنسیتی مغز که مشخصکننده هویت جنسی
اوست ،کامالً با اندامهای جنسی او مغایرت دارد و به طور
ساده میتوان گفت که این فرد در دام جنسیت مخالف با
مغز خود میباشد(وبالگ انجمن حامیت از بیامران مبتال
به اختالل هویت جنسی) .ترانس سکسوالیته (که اختالل
هویت جنسی ،دگرجنسخواهی ،نارضایتی جنسی ،تغییر
جنسخواهی و تبدلخواهی جنسی نیز نامیده میشود)
را میتوان به شکلی از مرز بین جنسیت حقیقی و هویت
جنسی تعبیر کرد .این قرش از افراد با نوعی هویت واژگون
مواجه اند و هم خود در معرض آسیب اند و هم ناخواسته به
پیکرهی اجتامع آسیب میزنند .درمجموع این قرش بهعنوان
برهمزننده نظم عمومی و ایجاد آشوب اجتامعی و رفتارهای
خالف عفت شناخته میشوند .افراد تغییر جنسخواه با نوعی
اختالل هویتی متولد میشوند ،اما رشایط اجتامعیای که در
آن به رس میبرند بر پیچیدگی و شدت مشکالتشان میافزاید
[ .]1هرچند در ابتدای امر چنین به نظر میرسد که بررسی
مشکالت ترنس ها تنها پرده از مشکالت فرهنگی ،اجتامعی و

اقتصادی این گروه کوچک برمیدارد اما بهواقع مترکز بر این
مشکالت نحوهی مواجهه جامعه ایرانی و حساسیت های آن را
باز می منایاند .کمبود مطالعه و پژوهش در رابطه با مشکالت
و تبعات فردی و اجتامعی افراد دارای اختالل هویت جنسی
را می توان یکی از منودهای بیرونی تابو بودن و حساس
بودن موضوع اختالل در هویت جنسی در ایران ذکر کرد .این
کمبود مطالعه و پژوهش و همچنین نبود اطالعات و آگاهی
از این قرش؛ رضورت مطالعه و بررسی این موضوع را مشخص
می کند.
آنطور که از بررسی اسناد در مورد «ترنس سکشوالها»
برمیآید ،برخی این گروه را با هرمافرودایتها و یا با هم
جنسگرایان یکی دانستهاند؛ اما الزم به ذکر است که «»TSها(یا
هامن ترنسها که در ایران به دوجنسی معروفاند) در ظاهر
و از حیث ساختامن بدن هیچ نقصی ندارند و کامالً مرد یا کامالً
زن هستند .ترنسها در احساسات و هیجانات و متایالت خود
دارای اختاللاند ،یعنی احساس میکنند احساسات و روحیات
مردانهشان در یک قفس زنانه گیرکرده است یا بالعکس .در
همین راستا اختالل هويت جنيس نیز مطرح می گردد .اين
اصطالح را «دگرجنسخواهي ،دگرجنسباوري ،تراجنسیتی»
نيز ترجمه منودهاند .اختالل هويت جنسيتي متايل قوي و
مستمر بيامر براي قرار گرفنت در نقش وضعيت جنس مقابل
است كه ارصار بر تعلق به جنس مقابل در اين اختالل همراه
با نارضايتي شديد از جنسيت بيولوژييك ميباشد].[2
گافمن میان دو نوع بدنامی یا داغ متایز قائل میشود :داغ
احتامل بیاعتباری و داغ بیاعتباری  .داغ احتامل بیاعتباری،
به صفاتی مربوط میشود که مستقیم قابلمشاهده و شناسایی
نیستند و بنابراین فقط بهطور بالقوه بدنام کنندهاند].[ 3
دومین داغ ،به داغ بیاعتباری معروف است .این نوع داغ به
صفاتی مربوط میشوند که قابلمشاهده و شناسایی هستند.
بنابراین برای آن دسته از ترنسها که عمل جراحی کردهاند،
«داغ احتامل بیاعتباری» وجود دارد آنجا که ممکن است
هویت سابقشان برمال گردد و آن دسته که هنوز عملنکردهاند
برایشان «داغ بیاعتباری» وجود دارد چراکه در مواجهه با
سایر افراد دچار مشکالت زیادی میگردند.
اغلب روالهای
در زندگی اجتامعی و در مواجهه با دیگرانْ ،
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معمول تعامل اجتامعی بر ذهنیت و عملکرد افراد حاکم است.
به تعبیر گافمن( )٣٠ :١٣٨۶اغلب ما با شکل تثبیتیافتهای
از جهان اجتامعی پیرامون مواجه میشویم .درواقع ،انسانها
جهان اجتامعی را بیش ازحد تصور آشنا ،یکنواخت و
طبیعی تصور میکنند و هر نوع تفاوتی را بهحساب نقصی
در واقعیت اجتامعی که باید ترمیم یابد ،تلقی میمنایند.
این یکنواخت تصور کردن جهان اجتامعی ،نوعی «ارزش
بخشیدن به شباهت» ایجاد میمناید .ارزشی که بر مبنای آن
جهان اجتامعی تنها آنگونه که از پیش میشناسیم مورد تائید
است و هرگونه تفاوتی با پیششناختهها بهعنوان وضعیتی
نامطلوب و فاقد ارزش تلقی میگردند .در چنین رشایطی،
تفاوت مذموم شناخته میشود و کسانی که به هر نحو متفاوت
هستند ،طرد میشوند و فرصتهای زیست اجتامعی آنها
کاهش مییابد .گافمن داغ ننگ را چنین تعریف میمناید:
«اصطالح داغ ننگ اشاره به ویژگی یا صفاتی دارد که شدیدا ً
بدنام کننده و ننگآور است .اما باید توجه کرد که قدرت
زنی صفت نه در ذات خودش ،بلکه در روابط اجتامعی
داغ ِ
ریشه دارد»].[4
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منابع:
 -1فاطمهجواهریومرتضیحسینزادهکاسامنی«،پیامدهای
اجتامعی اختالل هویت :رسمایه اجتامعی و کیفیت زندگی
تغییر جنس خواهان در ایران» ،شامره ،۳مجله مطالعات
اجتامعی ایران ،دوره پنجم.۱۸ :)۱۳۸۵ (،
 -2زهره عدالتي شاطر و ديگران ،،بررسی میزان تطابق
نقش و هویت جنسی  ۱۲بیامر ترنس سکسوال با جنسیت
جدیدشان پس از عمل جراحی تغییر جنسیت ،مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی کردستان (.)1387
 -3ابراهیم مسعود نیا ،جامعهشناسی پزشکی ،چاپ اول،
انتشارات دانشگاه تهران( ۶۰۷-۶۰۶ : )۱۳۸۹
 -4اروینگ گافمن ،داغ ننگ؛ چارهاندييش براي هويت
ضايع شده ،ترجمه مسعود كيانپور ،انتشارات مركز( :)1386
.٣٢
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ناهید بهنام مقدم

پرنسس های دیزنی؛ علیه زنان یا همگام با زنان
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فیلمهای کمپانی دیزنی ،فیلمهای مورد عالقهی مردم در هر
سنی در رسارس جهان هستند .گرچه انیمیشنهای این کمپانی
بیش از  80سال است که در زندگی کودکان نقش پررنگی دارند،
پیرامون این فیلمهای مورد عالقه و تحسین مردم ،مناقشاتی
نیز از منظر کلیشههای جنسیتی شخصیتها وجود دارد.
از این رو عدهای این فیلمها را جزو فیلمهای جنسیتزده
در صنعت فیلمسازی میدانند .در بسیاری از فیلمهای این
کمپانی ،شخصیتهای زن در مقابل شخصیتهای قوی و برتر
مرد ،ضعیف نشان داده شدهاند .این نابرابری به طرز نادرستی
به جوانان یاد میدهد که توقعات و رفتارهای اجتامعی خاصی
برای جنسیتهای ویژهای وجود دارد .گفتامن آکادمیک نیز
از سیر تغییرات کلیشههای جنسیتی پرنسسهای محبوب
دیزنی سخن گفتهاست .اگرچه در حال حارض در مورد اینکه
کودکان چگونه با این تغییرات کنار میآیند و یا از آنها چه
برداشتی دارند اطالعات اندکی در دسرتس است ولی محققان
از دیدگاه کمی و کیفی ،منایش منفی زنان(شخصیتهای اصلی
پرنسسها) به ویژه مواردی که قبل از سال  2003انتشار

یافتهاند را به انتقاد گرفتهاند .در ادامه مقاله نگاهی دقیقتر
به شخصیتپردازی و سیر تغییر و تحوالت فیلمهای کمپانی
دیزنی خواهیم داشت.
زنان در فیلمهای دیزنی
در اولین فیلمهای پرنسس کمپانی دیزنی ،پرنسس بعد از
ازدواج با شاهزاده که به نوعی نجات پرنسس از ناامیدی بود،
همیشه با خوشحالی به زندگی خود ادامه میداد .این موضوع
زنان را محدود میکرد تا همیشه نقش جنسیتی خاصی داشته
باشند .به راستی چرا زنان به عاملی همچون مردان برای «زندگی
شاد» نیازمندند؟ چرا زنان منیتوانند به تنهایی خودشان را از
پریشانی و ناامیدی نجات دهند؟ در گذشته شخصیتهای زن
دیزنی با کلیشههای جنسیتی مشخص میشدند؛ کلیشههایی
چون ضعف ،کنرتل شدن توسط دیگران ،احساسی و رمانتیک
بودن ،دودلی ،مهربانی ،حساسیت ،انفعال ،شاکی و اهل خانه
و خانواده بودن همیشه در شخصیتپردازی این پرنسسها
به کار گرفته شدهاند و در عین حال بسیار دردرسسازتر از
شخصیت مردان نیز به تصویر کشیده شدهاند .مثالهای
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کالسیک این کلیشههای جنسیتی را می توان در سفید برفی،
سیندرال و زیبای خفته دید .زندگی آنها به طرز وحشتناکی
ادامه داشت ولی ناگهان با پیدا شدن یک مرد مشکالتشان
حل می شد .این پیام به دخرتان میگوید که آنها به اندازه ی
کافی برای غلبه بر موانع قدرمتند نیستند و برای حل مسائل
زندگی به مردان نیاز دارند .به طور کلی تحقیقات اکادمیک
نیز نشان میدهند که در این فیلمها زنان در رفتار و شخصیت
خود بسیار با مالیمت و زنانه عمل کردهاند ،در نقشهای
محدود و سنتی خانهداری به تصویر کشیده شدهاند و تا حد
زیادی در پیشبرد نقشهها منفعالنه عمل کردهاند.
عالوه بر این نیز ،در کارتون «شیر شاه» شیرهای ماده بسیار
ضعیف منایش داده شدند و منتظر «سیمبا» بودند تا به
رسزمینشان برگردد و آنها را نجات دهد .این نشان میدهد
که شیرهای ماده منیتوانند برای خودشان کاری انجام دهند و
برای آزادی خود باید به شیرهای نر وابسته باشند .در واقعیت،
شیرهای ماده برای حفظ غرور خود هر شکاری میکنند اما
در این فیلم ،شیرهای ماده عقب نشستهاند و با یالهای خود
بسیار زیبا به نظر میآیند.
کلیشهی دیگری که معموال به آن توجهی منیشود این موضوع
است که زنان شخصیتهای دیزنی مشکل سازتر از مردان
هستند« .اورسوال» در انیمیشن «پری دریایی»« ،کروئال دویل»
در « 101سگ خالدار» و ملکه بدجنس در «سفید برفی و
هفت کوتوله» همگی زنان بد جنس و پر دردرس هستند .اگر
چه که آنها قدرمتند بودند اما این قدرت در جنبهای کامال
منفی به تصویر کشیده شدهبود.
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مردان در دیزنی
مردان نیز در انیمیشنهای دیزنی دارای ویژگیهای شخصیتی
کلیشهای هستند .همهی آنها به صورت مردانی قوی و
قدرمتند ،محافظ ،برآورد ه کننده نیازها ،با اعتامد به نفس،
رسسخت ،خشن ،شجاع ،شوخ طبع و قهرمان به تصویر کشید
شدهاند .به عنوان مثال در انیمیشن «عالءدین» ،شخصیت
«عالءدین» پرسی بسیار شجاع به تصویر کشیده شده که
با منطق و عقل خود از مشکالت رهایی مییابد .در طول
این انیمیشن «عالءدین» با «شخصیتهای بد» می جنگد و
مار غول آسا را شکست میدهد .همچنین هیکل ورزیده و
قدرمتند خود را با پوشیدن جلیقهای بدنمنا در معرض منایش
میگذارد .در انیمیشن «سفید برفی و هفت کوتوله» نیز
شخصیت شاهزاده پرسی سوار بر اسب سفید است که با
بوسهای سفیدبرفی را از کام مرگ میرهاند .به طور کلی
شخصیتهای مرد در انیمیشنهای دیزنی مردانی قدرمتند و
در عین حال برتر از زنان هستند.
نقد وارد بر چنین کلیشههای جنسیتی در انیمیشنهای دیزنی
چیست؟
اهمیت این کلیشههای جنسیتی در انیمیشنهای دیزنی از
این جهت است که همین کلیشهها باعث شکلگیری باورها
و توقعات شخصیتها می شوند .این باورها و توقعات
زمینهساز کلیشههایی هستند که زنان و مردان جامعه با آن
رس و کار دارند .برخی از منتقدین بر این باور هستند که این
کلیشهها با هدفی از پیش تعیینشده در این انیمیشنها جای
میگیرند این در صورتی است که به عقیده برخی دیگر این
کلیشهها بازتاب وجود همین باورها و توقعات در
خود جامعه ،از جنسیت افراد گوناگون است .در
نهایت با توجه به رشایط جوامع گوناگونی که در
آن زندگی میکنیم فیلمهای دیزنی ممکن است
در ردهی فیلمهای جنسیتزدهای قرار بگیرند که
برای کودکانی که به تازگی در حال شناخنت دنیای
پیرامون خود هستند مرض باشد.
سیر تحوالت کلیشههای جنسیتی در دیزنی
مشاهدات بر روی فیلمهای اخیر کمپانی والت
دیزنی حاکی از تغییر بازمنایی زنان در طول زمان
بودهاست .این تغییر هم از منظر خصوصیات و
شخصیتهای جنسیتی و هم از منظر مشارکت
فعال در پیشبرد نقشهها و رابطههای رمانتیک
گسرتدهتر بودهاست .تحلیل فیلمهای سال 2009

به بعد نیز پیامهای مثبتی ارائه میدهند و نشان دهنده
این هستند که پرنسسها جنسیتی دو شخصیتی پیدا میکنند
یعنی هم مانند مردان نقش نجاتدهنده دارند و هم در
روابط عاشقانه و رمانتیک تنوع بیشرتی دارند .پیام قابل توجه
چنین مطالعاتی حاکی از این مساله است که پرنسسهای
جدید ،شخصیتهایی بی عیب و نقص نیستند و بیشرت با
شخصیتهای عرص مدرن تناسب دارند.
به عنوان مثال میتوان به انیمیشن «پری دریایی» اشاره کرد
که پخش آن در دهه  1980با اوج فعالیتهای فمینیستی
همزمان شد .شخصیت «اریل» در این انیمیشن به طور کلی
شخصیتپردازیهای پیشین کمپانی دیزنی را تغییر داد؛ از
این جهت که «اریل» مانند همتایان قبلی خود تنها یک
پرنسس نبود بلکه دخرتی جوان ،مقتدر و شورش طلب بود که
حارض بود برای رسیدن به رویاهایش در برابر قوانین حاکم بر
جامعهی خودش بایستد .این فیلم باعث ایجاد انقالبی در سیر
ساخت انیمیشنهای دیزنی و همچنین رشوع دورهای جدید
در این کمپانی شد .بعد از اریل« ،پوکوهانتس»« ،موالن» و
«بل» شخصیتهایی شورشی بودند که راه خود را در زندگی
در پیش گرفتند و اجازه ندادند دیگران آنها را کنرتل کنند.
منونه دیگری که از بین آثار اخیر دیزنی میتوان به آن اشاره
کرد ،شخصیت «موانا» در انیمیشنی به همین اسم است.
موانا نسبت به پرنسسهای قبل از خود شخصیتی متوازنتر
دارد ،البته اگر بتوان ویژگیهای شخصیتی را به دو طبقه
زنانه و مردانه دستهبندی کرد ،میتوان گفت در این شخصیت
ویژگیهایی مردانه نیز به چشم میخورد .عالوه بر این ،کل
انیمیشن موانا حول محور همین شخصیت که دخرتی جوان
است میچرخد .موانا از لحاظ ظاهری نیز با پرنسسهای قبلی
دیزنی متفاوت است به این صورت که اندامی قوی و ورزیده
دارد و مانند آنها الغر اندام و سفید پوست نیست و حتی
دیگران و به خصوص دیگر مردان را به چالش دعوت میکند.
او نه تنها سنت جامعهاش در باب عاشقی را رد میکند بلکه
اصوال نسبت به روابط و ماجراهای عاشقانه بی میل به نظر
میرسد چرا که اهداف بزرگرتی چون نجات دنیا در رس دارد
که بهرت است بدون درگیریهای عاطفی به آن برسد .از میان
دیگر فیلمهای دیزنی میتوان به شخصیت های زن مستقل و
با اقتداری مثل «مریدا» در انیمیشن «شجاع»« ،السا و آنا» در
انیمیشن «یخ زده»« ،تیانا» در انیمیشن «شاهزاده و قورباغه»
و «لیلو و نانی» در انیمیشن «لیلو و استیچ» اشاره کرد.

منابع:
From the sleeping princess to the world-saving
daughter of the chief: examining young children›s
princess characters
By : Benjamin Hine, Katrina Ivanovic, Dawn England
http://theodysseonline.com
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جدایی بین مرد وزن روا نیست
که زن ازمرد و مرد از زن جدانیست
همواره تفاوت و تبعیض بین مرد و زن در همه جوامع وجود
دارد که با عنوان کلیشههای جنسیتی شناخته میشوند .این
کلیشهها ،رفتارهای خاص را منحرص به زن و مرد میدانند
مثال احساسی بودن و عواطف لطیف را ویژگی یک زن و
خشونت و سختدلی را ویژگی یک مرد میدانند .این تفاوت
که ریشه در سنت و فرهنگ یک جامعه دارد و در هر محیط
و فرهنگ متفاوت است ،در خیلی از مواقع منجر به محروم
شدن از برخی عالیق می شود .طبیعتا متامیز شمردن دخرت و
پرس در خصوص برخی حقوق ناروا و نادرست است هرچند
که تفاوتهای فردی وجود دارد اما مقصود در اینجا نادیده
گرفته شدن برخی عالیق است .این تبعیض در ورزش هم
وجود دارد .مدتها است که ممنوعیت حضور بانوان در
ورزشگاه ها مطرح است و سواالت و ابهامات زیادی اذهان
را مشغول خود کرده بود که کسی جوابی برای آن منییافت
از جمله :چراباید رشایط به گونهای پیش برود که رؤیای یک
دخرت ایرانی عالقهمند به فوتبال حضور در استادیوم و تشویق
تیم مورد عالقهاش باشد؟ چرا نباید یک خانم ایرانی هامنند
یک مرد ایرانی با آسودگی خاطر در ورزشگاه حضور پیدا کند؟
آیا این نوع رفتار« ،محروم کردن» نیست؟ اما تنها پاسخی که
برای آن وجود داشت این بود؛ فضای ورزشگاه ناسامل است!
پاسخی که اصال قانعکننده نبود و کمرت کسی آن را قبول
میکرد .حضور زنان در استادیومهای ورزشی هیچ مشکلی را
به وجود منیآورد ملزم به این که رشایط برای حضور فراهم
شده باشد .بدون تردید اگر فرهنگ سازی درست صورت
بگیرد ،درجامعهای که دارای مردمانی فهیم و با اصالت است
انجام این عمل دشوار نخواهد بود .تنها باید این تفکر را که
در جامعهی ما حقوق زن و مرد در متام زمینهها برابر است
در اذهان عمومی نهادینه شود .رسانجام تحت تاثیر فشارهای
داخلی و خارجی از جمله تذکرات جدی از سوی فیفا و شخص
اینفانتینو و همچنین اتفاقات ناگواری که تحت تاثیر همین
محرومیتها رخ داد ،باالخره در یک عرص دلنشین پاییزی
مجوز حضور بانوان در ورزشگاه آزادی صادر شد و در روز
پنجشنبه هجدهم مهرماه  98زنان امکان حضور در محل
مسابقه تیم ملی ایران و کامبوج را پیدا کردند .درهر صورت
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این مسابقه با حضور گرم متاشاچیان برگزار گردید و شاهد
حتی کوچکترین مشکلی هم نبودیم و همگی درکنار هم
از برد شیرین تیم ملی کشورمان لذت بردیم .اینک بیایید به
بررسی زیرساختها و رشایطی که تاکنون از آن یک غول برای
دفاع از خود در برابر انتقادات ساخته بودند و در نهایت
مجبور به اجرای آن شدند بپردازیم:
.1اختصاص دادن جایگاه :اختصاص دادن چند جایگاه ویژه
برای بانوان حضور آنها در استادیوم را بدون مشکل کرد.
هامن طور که هنگام برگزاری مسابقات تیم ملی والیبال حضور
خانمها در مجموعه ورزشی آزادی هرچند اندک! بدون هیچ
گونه مشکل و خطری همراه بود .انجام دادن این کار غیر
ممکن نبود از آن جایی که هر ورزشگاه دارای چندین ورودی
و خروجی است با اختصاص یافنت چند ورودی و خروجی به
خانمها یکی از رشایط حضور در محل مسابقه برای آنها نیز
فراهم شد.
 .2مجهز کردن ورزشگاه به دوربینهای مداربسته :درهمه
جوامع افراد هنجارشکن که به دنبال نقض قانون و ایجاد
مشکل هستند وجود دارند .با مجهز کردن محل مسابقه
به دوربین ،امکان نظارت بر اوضاع بیشرت شد و رشایط و
جو مسابقه تحت کنرتل قرار گرفت و با حضور بیشرت نیروی
انتظامات در استادیوم هواداران در امنیت کامل درکنار هم،
ساعاتی را با خوشی پشت رس گذاشتند.
 .3ایجاد فاصله بین سکوی متاشاچیان خانم و آقا :هامنطور
که بین هواداران دو تیم مثل بازی شهرآورد با قرار دادن
جایگاه خالی فاصله ایجاد میکنند با این اقدام توانستند
فاصله مناسب بین متاشاگران ایجاد کنند و با مستقر کردن
نیروهای انتظامات در این سکوها مسابقه را در امنیت و
سالمت به پایان رساندند.
.4مستقرشدن پلیس زن :با استقرار پلیس زن در مجموعه
ورزشی آزادی از رخ دادن اتفاقات احتاملی جلوگیری شد.
.5کنرتل اوضاع بیرون ورزشگاه :با مستقر کردن نیروهای
امنیتی بیرون از ورزشگاه و با همت آنها نظم قابل توجهی
ایجاد شدهبود و عالقهمندان مشکلی برای ورود و خروج از
ورزشگاه نداشتند.
 .6اختصاص رسویسهایی ویژه بانوان :با قرار دادن
رسویسهایی مخصوص بانوان برای ترک محل ورزشگاه ،در

فاصله زمانی کمی داخل و اطراف ورزشگاه خالی از متاشاگر
شد و اوضاع به حالت طبیعی بازگشت.
 .7پارکینگ ویژه بانوان :مشخص کردن پارکینگهایی
مخصوص خانمهایی که با وسیله نقلیه شخصی به محل
مسابقه آمدهبودند.
 .8فروش بلیط اینرتنتی :با اینرتنتی شدن بلیطها شاهد
تجمع مردم مقابل جایگاههای بلیط فروشی نخواهیم بود و
عالقهمندان بدون دردرس بلیط مسابقه را تهیه خواهند کرد.
اقدامی که بخصوص در شهرستانها بسیار حائز اهمیت است
و نه تنها خانمها ،بلکه هیچکس برای تهیه بلیط نیازی به
منتظر ماندن طوالنی مقابل جایگاه نخواهد داشت .اقدامی
که باالخره امسال اجرایی شد و هواداران بلیط محل مسابقه
را به صورت آنالین را خریداری کردند .هرچند که هنوز
مشکالتی وجود دارد.
گذشته از همهی این موارد فراهم کردن رشایط جهت حضور
خانوادگی در استادیوم فضای ورزشگاه را گرم و صمیامنه
خواهد کرد و یک فضای تفریحی سامل برای خانوادههای ایرانی
ایجاد خواهد شد و همگی درکنار هم از متاشای مسابقات
لذت خواهیم برد .حضور بانوان در استادیوم پیامدهای زیادی
را نیز در بردارد .از جمله اینکه زن و مرد در همه حقوق
برابر هستند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد و محرتم
شمردن حقوق زنان الزمهی یک زیست اجتامعی سامل است.
همچنین فراهم شدن بسرتی برای تفریح سامل و جایگزین
شدن آن به جای برخی تفریحات نادرست هم فرصت مغتنمی

در اختیار برنامهریزان فرهنگی میگذارد.
عالوه بر آن بدبینی جهانی ناشی از این ممنوعیت که نسبت
به ما وجود داشت ،از بین رفت .اینفانتینو درمراسم انتخاب
بهرتین فوتبالیست سال در حضور بزرگان فوتبال دنیا ،بحث
ممنوعیت حضور بانوان در استادیومهای ایران را مطرح و
خواستار برداشنت این ممنوعیت می شود ،از سویی بسیار
موثر و از سوی دیگر بسیار دردناک و ناراحتکننده بود و
حتی بعد از اجرایی شدن این عمل شاهد واکنشهایی در
رسانههای داخلی و خارجی بودیم .اما در روند مسابقه نیز
با هر حرکت و اتفاقی شور و هیجان خاصی بر مسابقه حاکم
میشد و این شور و هیجان با حضور خانمها بیشرت شدهبود
و بازیکنان تیم ملی با انگیزه و توان بیشرتی به مسابقه ادامه
میدادند .شاید بازی مقابل کامبوج چندان سخت و حساس
به نظر منیآمد و متاشاگران کمتری در استادیوم حضور پیدا
کرده بودند اما برخالف آقایان این مسابقه برای خانمهای
ایرانی بسیار خاطرهانگیز و مهم بود و باحضور حداکرثی
خود برجمع متاشاگران حارض افزودند .البته زمانی باید این
ممنوعیت و آثار آن را به دست فراموشی بسپاریم که در متام
مسابقات چه ملی و چه لیگ اجازه حضور برای بانوان داده
شود و در صورتی زنان ایرانی متام وکامل به حق خود رسیدهاند
که بدون هیچ محدودیتی در تهیه بلیط و اختصاص جایگاه و
موارد دیگر در مسابقات حضور پیدا کنند .امیدواریم تا اتفاق
تکان دهندهای چون قبل ،قلبهای ما را به درد نیاوردهاست
مقدمات حضور بانوان را در متام مسابقات فراهم کنیم.

سینا نصیری

نگاهی بر موفقیتهای اخیر ورزش بانوان

کارشناسی علوم سیاسی ۹۷

نخستین حضور بین املللی ورزشکاران بانوی ایرانی به دهه
بیست میرسد .پس از آن بانوان ورزشکار به تدریج راه
مرزهای خارجی و رقابتهای برون مرزی را هم پیدا کردند
هر چند حضور ورزشکاران بانوی ایرانی آمار بسیار پایینی را
به خود اختصاص میداد .بزرگترین موفقیت بانوان ورزشکار
ایرانی پیش از انقالب اسالمی ،قهرمانی تیم ملی والیبال بانوان
ایران در رقابت های آسیایی بود.
دههی شصت ،سالهای راکد ورزش بانوان ،به دلیل تقارن با
جنگ به طور کلی برای ورزش کشور خالی از موفقیتهای
چشمگیر بود .رشایط حاکم و متاثر از جنگ بر جامعه ،متایل
بانوان و دخرتان به ورزش را کاهش داد و حضور بانوان در
باشگاههای ورزشی به شدت کم رونق بود.
دههی هفتاد آغازی نه چندان قدرمتند برای رشوع دوباره
ورزش بانوان به شامر میرود ،این دهه آغازگر اتفاقاتی است
که بعدها به نتایج مثبتی منتج شد .تشکیل تیمهای ملی،
آغاز استعدادیاب ی در رشتههای مختلف ،برگزاری رقابتهای
کشوری ،استانی و منطقهای و اعزام بانوان ورزشکار و تیمهای
بانوان به رقابتهای برون مرزی ،اتفاقات مهم این دهه در
حوزهی ورزش بانوان بود .در دهه هفتاد ،بانوان ایرانی به
رقابتهای آسیایی رفتند ،پرچمدار املپیک شدند و حضور در
رقابتهای جهانی را تجربه کردند.
در دههی هشتاد بیشرت از هر زمان دیگری پای مدرسان و
مربیان خارجی به ورزش بانوان ایران باز شد .ورزشکاران
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رشتههای تیمی و انفرادی که پیش از این فقط جهت حضور
در رقابتهای مختلف به خارج از کشور میرفتند این بار
برای برگزاری اردوها و دیدارهای تدارکاتی و مترینی و البته
دورههای آموزشی راهی آن سوی مرزها شدند .داوران و
مربیان ایرانی با رسیدن به استانداردهای جهانی ،مدارک
معترب جهانی و آسیایی اخذ کردند .در این دهه برای نخستین
بار پس از انقالب ،بانوان ایرانی موفق به کسب مدال طال در
رقابتهای آسیایی شدند و بانوان ورزشکار باز هم به املپیک
رفتند.
دههی نود ،دههای طالیی برای ورزش بانوان است ،یعنی زمانی
که مدالهای جهانی بیشرتی به سبد ورزش بانوان ایران اضافه
شد و نکتهی مهمتر از آن حضور چشمگیر بانوان ایرانی در
رقابتهای املپیک و پاراملپیک بود .در این دهه ورزش بانوان
ایران بیشرت از هر زمان دیگری طعم «نخستین»ها را چشید.
نخستین سهمیهی املپیک ایران در رشتهی پینگپنگ ،نخستین
بانوی معلول ایرانی که هر دو سهمیهی املپیک و پاراملپیک را
به دست آورد ،نخستین مدال جهانی کاراته ،نخستین قهرمانی
تیم ملی فوتسال بانوان در آسیا و نخستین مدال در املپیک و
چندین مورد قابل توجه دیگر.
با گذر از این مقدمه ،نگاهی به موفقیتهای اخیر ورزش
بانوان به ویژه در تابستان شلوغ و پرحادثهی  98ورزش
بانوان خواهیم داشت.

بانوان بسکتبالیست ایرانی که پس از  34سال در سال 1387
به مسابقات غرب آسیا اعزام شدهبودند ،در دورهی ریاست
محمود مشحون بر فدراسیون بسکتبال بار دیگر حضور در
مسابقات خارج از کشور را یکی پس از دیگری از دست
میدادند .دلیل اصلی این امر مخالفت فدراسیون جهانی
بسکتبال با پوشش پیشنهادی ایران بود .پس از فرصت دو
سالهی فدراسیون جهانی به ایران برای حضور آزمایشی در
مسابقات بین املللی ،فدراسیون باز هم تعلل نشان داد و
هیچ اقدام موثری انجام نداد؛ تا این که در سال  ۱۳۹۵یک
تیم بسکتبال سه نفره با هزینه شخصی به منایندگی از ایران
در تورمننت ترکمنستان زیر نظر فدراسیون جهانی رشکت کرد
و موفق به کسب پیروزی در مقابل قزاقستان نیز شد .دالرام

زمان تیم زیر  18سال نخستین بار در کاپ آسیایی حارض شد
و به جمع هشت تیم برتر رسید .دخرتان زیر  23سال نیز در
جام جهانی درخششی خیرهکننده داشتند و با سه پیروزی
از دور گروهی صعود کردند .رقمزنندگان این اتفاق تاریخی
عبارت بودند از :سمیه ثابتزاده ،ناهید اسدی ،شیدا شجاعی
و مائده پورحیدر با رسمربیگری آزاده زمانپور.
اما نخستین حضور رسمی تیم ملی بزرگساالن بسکتبال
پنج نفرهی زنان ایران در یک مسابقهی معترب بین املللی در
مرداد و شهریور امسال رقم خورد .تیم ایران در مسابقات
غرب آسیا با دو پیروزی برابر اردن میزبان و دو شکست برابر
سوریه و لبنان در بین چهار تیم به مقام سوم رسید و مدال
برنز را کسب کرد .اعضای تیم ایران در این مسابقات عبارت
بودند از :فائزه شهریاری ،کیمیا یزدیان
طهرانی ،دالرام وکیلی ،گلشید امیدیان،
روژانو محمودی ،ادنا عیسائیان ،شادی
عبدالوند ،شیدا شجاعی ،عسل پورحیدری و
مریم ایزدبین از تهران ،مژگان خدادادی از
قزوین و معصومه اسامعیلزاده از اصفهان،
به رسمربیگری شایسته مترشعی .در این
مسابقات ادنا عیسائیان به عنوان بهرتین
ریباندر و دالرام وکیلی به عنوان بهرتین سه
امتیازیزن انتخاب شدند.

وکیلی ،سعیده علی ،گالره کاکاونپور،
سحر نجفی و آزاده معینی که با تیم
خود به قهرمانی لیگ برتر رسیده بودند
با مربیگری فرانک طیاری به این
مسابقات رفتند.
در بازیهای آسیایی جاکارتا نخستین بار
بانوان بسکتبال سه نفره تجربهی اعزام
به یک تورمننت رسمی بین املللی را
چشیدند و تا مرحله ی یک هشتم نهایی
پیش رفتند .پس از آن در سال 1397
برای نخستین بار پس از انقالب مدال
گرفتند و به طالی غرب آسیا رسیدند و
در قهرمانی آسیا با سه پیروزی و یک
شکست به مقام چهارم رسیدند .هم
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اما تیم ملی والیبال نیز شهریور امسال بهرتین عملکرد خود را
در مسابقات قهرمانی آسیا نشان داد و به مقام هفتم رسید.
والیبال زنان ایران پس از انقالب با وقفهای  30ساله روبه
رو شد تا این که در سال  2007نخستین بار در مسابقات
قهرمانی آسیا به میدان رفت .پس از آن در سال  2018در
جام کنفدراسیون آسیا به مقام هشتم رسید .این اتفاق باعث
لژیونر شدن تعدادی از بازیکنان تیم ملی همچون مائده
برهانی ،مونا آشفته ،شبنم علیخانی و فرنوش شیخی شد.
این تجربهی بیناملللی کمک کرد تا بانوان والیبالیست ایران
امسال بهرتین عملکرد خود را نشان داده ،به مقام هفتمی
آسیا برسند .بازیکنان تیم ملی در این تورمننت عبارت بودند
از :مونا دریس ،نگین شیرتری ،شبنم علیخانی ،مهسا صابری،
فرزانه مرادیان ،مائده برهانی ،مهسا کدخدا ،ندا چمالنیان،
هاله متقیان ،مونا آشفته ،شگوفه صفری ،زهرا بخشی و
تهمینه درگذنی.

یک دیگر از تیمهای ملی که در تابستان
 98در صدر اخبار قرار داشت تیم
ملی وزنهبرداری بود .ابتدا در اواخر
اردیبهشت ،پوپک بسامی وزنهبردار
دستهی  55کیلوگرم برای نخستین بار
در قهرمانی آسیا حضور یافت .نخستین
وزنههای تاریخ وزنهبرداری زنان در
یک مسابقهی رسمی بیناملللی عبارت
بودند از  58کیلوگرم در یک رضب85 ،
دورضب و  143مجموع .مریم زارع در
 59کیلوگرم ،ابریشم ارجمندخواه و الناز
باجالنی در  64کیلوگرم و مرضیه قنربی
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در  76کیلوگرم دیگر رقمزنندگان نخستین زورآزمایی بانوان
ایرانی با فوالد رسد در مجامع بیناملللی بودند.
سپس در اواخر شهریور تیم ملی با چهار وزنهبردار و با
مربیگری مریم امرالله عازم قهرمانی جهان شد .پوپک بسامی
در دستهی  55کیلوگرم رکورد مجموع ایران را  15کیلو افزایش
داد .الهام حسینی در گروه یک وزنه زد که با رکورد  ۸۳یک
رضب ۱۰۸ ،دورضب و مجموع  ۱۹۱کیلوگرم شانزدهم جهان
شد .این نخستین بار بود که یک بانوی وزنه بردار ایرانی
در گروه یک دستهی خود وزنه میزد .حسینی توانست
در یک رضب  ۵کیلوگرم ،دو رضب  ۱۰کیلوگرم و مجموع
 ۱۵کیلوگرم رکورد ملی را ارتقا دهد .پریسا جهانفکریان با
رکورد  87یک رضب 111 ،دورضب و مجموع  198کیلوگرم
در دستهی  88کیلوگرم ،در یک رضب  5کیلوگرم ،دورضب 8
کیلوگرم و مجموع  13کیلوگرم رکوردهای ملی را ارتقا داد.
ابریشم ارجمندخواه نیز در دستهی  71کیلوگرم حضور داشت
اما موفق به رکوردزنی نشد.
شهریور  98با قهرمانی دخرتان نوجوان
فوتبالیست در مسابقات قهرمانی آسیای
مرکزی شیرینتر شد .دخرتان ایران با سه برد
برابر تاجیکستان ،قرقیزستان و ازبکستان به
مدال طال دست یافتند.
همچنین ،تارا سوری از سوی فدراسیون جهانی
تنیس روی میز به تیم منتخب هوپس جهان
دعوت شد ،الناز رکابی تا فینال قهرمانی
سنگنوردی جهان پیش رفت و مریم بربط
نخستین مدال نقره قهرمانی آسیا در جودو را
کسب کرد.

