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 ما ...  

 دختران ... 

 زنان ...  

 مادران ...  

کانون    نیتریو اصل  روندیکه از دامنشان مردان به معراج م  م یهست  ی همان کسان

 .مییآیحساب م به  یاعضو هر خانواده  نیترو مهم  یو آموزش  ی فرهنگ  ،یتیترب

ورز  وقفهیب برشده  دنیعشق  از  را  کردن  محبت  آشفتگ  م،یاو  برابر    یهایدر 

حفظ آرامش و   یو در هنگام سخت  میاهمواره کوه صبر و استقامت بوده  یزندگ

...    گردد یاما ورق برم   ی گاه آرام خانه و خانواده بر عهده ماست.  ی فضا  نیتأم

که جز رنجش سبب   کندیرا به کاممان تلخ م  یزندگ   ها یو ناعدالت  ماتینامال
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 سخن رسدبیر

یعت      یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر یعت      مهربانو. نشر یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر  مهربانو. نشر

نوامبر شاهد    2۵راستا هرساله    نیدر هم  شود، یدر ما م   ند یناخوشا  یراتییتغ

منع  "تحت عنوان    هایو ناعدالت  ماتینامال  نیجهت منع ا  یادیز  یشعارها

تنها ما بلکه خانواده  که نه  نجاستیاما نکته ا  م، یهست  "بانوان  هیخشونت عل

 ازیبلکه ن  م یمسائل ندار  نیگفتن از او سخن   دنیبه شن  یازینجامعه    یو حت

 هاست. حرف نیهمة ما جامه عمل پوشاندن به ا یمشترک و اصل

از خشونت سخن به   یدیبا ابعاد متفاوت و بعضاً جد رابطه    در  هینشر  نیدر ا

  شودیم  موجب بلکه    ستین  ازلطفیتنها خواندنش خالآمده است که نه  انیم

جمع کرده    شیاطراف خو  طیبه مح  شیازپ ش یاز ما حواسمان را ب  کیهر  

برا ناعدالت  ماتینامال   نیا  بردننی ازب  یرنگ کردن و حتکم  یو  ها که  یو 

آن است   یهمة اعضا  یزنان بلکه برا  یتنها براتر نهامن  یاجامعه  اشجه ینت

 .  میبردار  یمثبت یهاگام
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حوزه    ن یاصل ا  ن یترعنوان مهم، به  یشهر  ی حضورشان در فضا

 .   ردیموردتوجه قرار گ 

برا  یشهر  یفضا   شود یم   فیتعر  یدر شهر  ،یزندگ  یمناسب 

شهروندانش پاسخ دهد؛ آنچه   یازها یبتواند به ن  شتر یکه هرچه ب

ها و زنان و مردان در مکان یازهایاست که ن نیمشخص است ا

هم   ستی ن  ی کی   یشهر  ی فضا به  نم   نیو  به   توانیعلت 

ورزش و    ، ونقلوآمد، حملآنان در محل کار، رفت  یهاخواسته

 اد یز  ی قدربه  یی پل هوا  یهاپله  بیداد. ش   کسان یپاسخ    ح یتفر

  کی زیزن در هر سن و با هر ف   ک ی استاندارد است که    رقابلیو غ

 روها ادهیها را دارد. عرض کم پ توان باالرفتن از آن  یسختبه  یبدن

  ی آزاردهنده است که برخ  یقدرشلوغ به   ی هامخصوصاً در مکان

  ش یرا در پ  یامر خطرات  نیو هم  دهندیابان م ی تن به عبور از خ

 دارد .  

و    یزیربانوان جامعه در برنامه  ازیتصور از ن  نیتراشتباه  

است که آنان را مانند مردان در نظر    نیا  یشهر  یطراح

محض    یمثابه برابررا به  یت ی گرفته و مفهوم عدالت جنس

مختص به خود    یاژهیو  یازها یزنان ن  نکه یکنند . ا  ی تلق 

آن تفاوت  و  اصلندارند  هسته  نشود  لحاظ  و    ی ها  نقص 

 در ارتباط با زنان است .   ی شهر یطراح ت مشکال

نقدها  یکی برنا  یجد   یاز  بر  ، عدم    یشهر  یزیرمهوارد 

  یی عدالت فضا  جاد ی بانوان و ا  ی هایها و سخت درک چالش

مردانه    کرد یو رو  دگاه ید ک ی است که کامالً با    یط یدر مح

  د یشهر با  تیاز جمع  یمیعنوان نشده است. زنان بهساخته

مند شوند. امروزه که  بهره   یطور کامل از حقوق شهروندبه

جامعه    ی است زنان در فضا  از ین  ی گریشتر از هر زمان دیب

بانوان   یازهایحاضر شوند الزم است تا شناخت و درک ن

همچن مدن   جادیا  نیو  قانون  یحقوق  با    یو  رابطه  در 

یعت      یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر یه حوزه زنان     مهربانو. نشر یعت  مهربانو. نشر  انجمن اسالیم دانشکده شر

 هشر چهره زاننه ندارد

ی ئفاطمه بابا  

معماری  ردانیکا  
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مشهود است.   زیونقل نحمل  لیو وسا  یشهر  یهامبلمان  یدر طراح

و توجه نکردن    ی و عموم  یشخص  هینقل   لیوسا  یعدم دقت در طراح

بدن تناسبات  آناتوم  یبه  پله  یو  )مانند  و   یهابانوان  اتوبوس  بلند 

راننده در خو  یطراح قسمت  موارد  ی شخص  یدروها نامناسب    ی و 

موارددستنیازا جزو  گاه    ی(  و  مشکالت  بروز  باعث  که  است 

 .دشویبه زنان م  ییهابیآس

در    هانیو افزون بر ا  شودیمسائل محدود نم   نیتنها به ا  ضیتبع  نیا

رعا ن  تیعدم  اجتماع  در  بانوان  است.    ز یحقوق  از    یک ی مشهود 

برا  یی هاحلراه  نیترمتداول هم   ش یافزا  یکه  و   طورنیحضور 

است   ی ت یجنس  کیتفک   رود یبه کار م   ی عموم  ی زنان در فضا  شیآسا

زنان مؤثر   ی احساس ناامن  اهش در ک  تواندیم  ی توجهکه تا حد قابل

  ی به فضا  ا یبه دو صورت است    یعموم  ی در فضا  کی تفک  نیباشد که ا

  ی به فضاها  ا یو    شود یبانوان ختم م  ی هامانند پارک  ی کامالً خصوص

  باشد یم  ی ونقل عمومحمل  ل یآن وسا  نیترکه ملموس  ی عموم  مهین

از   ینوعمربوط با بانوان  یهادر قسمت ان یحضور آقا ان یم  نیو در ا

 هاست.کردن حقوق آن مال ی و پا یاحترامیب

افزا  باتوجه ب  ش یبه  جامعه  در  زنان  انتظار    ش یحضور  گذشته  از 

حقوقشان    تیآنان توجه شود، رعا  یازها یبه ن  هایدر طراح   رودیم

خود مستلزم  امر    نیکه ا  ردیامور قرار گ   نیتریهر فرد جزو اصل  یبرا

با کمک    شود یموارد باعث م  نیاست. توجه به تمام ا  ی سازفرهنگ 

ا  ی اجامعه  گر یکدی و  باش  من سالم  نت  می داشته  آرامش    جة یکه  آن 

 است.  تشیاز افراد فارغ از جنس ک ی هر  یبرا شتریب

 

فضا  عبور برا  یشهر  یاز  متفاوت    یدر شب  زنان کامالً  و  مردان 

نباشد اما وجود معابر با   یمرد معضل خاص  ک ی   یبرا  دیاست و شا

خ و  موارد  یکی  کیتار  یهاابانی عرض کم  که همواره    یاز  است 

 را به همراه دارد.   ییهابانوان ترس  یبرا

و    شودیعبور و مرور خالصه نم  طهیصرفاً در ح   ی شهر  مشکالت 

  الخصوص یمناسب عل  ی بهداشت   سی مانند: عدم وجود سرو  یموارد

مانند    ی عموم  یهاکودک در مکان  ضینبود مکان مناسب جهت تعو

بانوان،    یعدم مکان استراحت مخصوص برا  ، یمترو و مراکز تجار

از    ری در ساعات غ  ی ومعم  یهابسته بودن اکثر مساجد و نمازخانه

شرع موارد  ی اوقات  نمونه  از  سخت  یو...  سبب  که    ی هایهستند 

 .شوندیفراوان جهت حضور در جامعه م 

م پژوهش نشان  دارا  دهد یها  زنان  بو  یکه  شنوا  یی ایشم    ییو 

جامعه  یکه در فضا ی نسبت به مردان هستند پس مادام یتریقو

بو  ی آلودگ  ، یصوت  یآلودگ   رند یگیقرار م  و وجود  نامطبوع   یهوا 

م  یترشیب  یهابیآس وارد  آنان  است   یضرور  نیبنابرا  کند یبه 

 .ردیصورت گ  م الز  داتیتمه زیامور ن نینسبت به کاهش ا

در اجتماع حضور   یی تنهازن به  ک ی که    یمشکالت تا زمان   ن یا  دیشا

  ی نباشد اما زمان   درک  رقابلیچنان آزاردهنده و غآن  کندیم   دایپ

  شی و در اکثر اوقات کودک خو  رسدیم   یمادر   یکه او با مقام واال

  یو به طرز کامالً مشهود   شود یمتفاوت م  ط یرا به همراه دارد شرا

  ا یعبور و مرور با کالسکه و    یبرا  یمادر   یت ، وق شودیم   کنندهتیاذ

گذر    کی بار  ی روهاادهیاز پ   تواندینم   لچر یعبور با و  یبرا  ی توانکم

برا   یوقت  ای با هزاران مشکل همراه است و    ر یمس  ر ییتغ  یکند و 

خ  یبرا از  هوا  ت یقابل  لیوطوضیعر  ابانی عبور  پل  از    یی استفاده 

  یر یناپذبزرگ و جبران  یهابینباشد، باعث بروز آس  ایمه  شیبرا

بلکه    شود یمشکالت فقط در موارد ذکرشده خالصه نم  نیا.  شودیم

یعت      یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر یعت      مهربانو. نشر یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر  مهربانو. نشر
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  . رند یگینم  ی جا  کیتنگ و تار  یها قالب  ن یاز ا  یی هابخش  ای بخش  

 ماجراست! اهیس یرو کیو فقط   ستیتمام داستان ن نیا اما

ا  پس  خبر  انتشار  کارزار  نیاز  شبکه  ینامه،    ی اجتماع   یهادر 

فوتبال اردن و دفاع از    ونیحرکت فدراس  نیا  حیزبان در تقبعرب

 هم موفق بود.  اریراه افتاد که بس رانیا یمل  میبان تدروازه

 !نجاستینکته جالب ماجرا ا اما

دفاع از حقوق بانوان   انیجامعه خود روشنفکرپندار و مدع   سکوت

به فمو  سلبرهاستینیاصطالح  شبکههایتی؛   یاماهواره  یها، 

همان    قاً یدق.    و ...   نترنشنالیا  ،یسعود   ، یسیب یمثل ب  زبانیفارس

ها به  ورزش زنان و حق ورود آن   تیحرف از اهم  یکه وقت  یقشر

آن را دارند که زنان همچون   یریگیپ   هیداع   شود، یورزشگاه و... م 

 نقش کنند!  یفایا یاجتماع  اتیمردان بتوانند در ح

 یرانی که چرا هرجا زنان و دختران ا  دیآیم  شیسؤال پ   نیا  نکیا  اما

موفق پ   تیبه  شبکه  هاانیجر  نیا  رسندیم  یروزیو    ی هاو 

 ! زنند؟ یو الم تا کام حرف نم دوزند یزبان به دهان م ،یاماهواره

اتفاقکه موضع آن  رسد ینظر م  به برابر  برا  یها در    یی کودا  یکه 

رسوا تشت  برا  شانییافتاد،  که  کرد  ثابت  و  انداخت  بام  از   یرا 

  م یتدروازه  که با پوشش در چارچوب    یی ؛ زهره کوداهاست ینیفم

عل  یمل و هرگز  قرارگرفته  مادر  یهمسر  یهانقش  هیزنان  و    یو 

  ی ها جاآل در ذهن آحاد انساندهیدختر ا  کیروزها، آنچه از    نیا  

و    د یسف  یپوست  با، یز  یاست با چشم و ابرو  یگرفته است، دختر

 ...   فیلط  یاهیو روح فیظر  ییچندان بلند، صدانه  یبدون لک، قد

استاندارها  ییهاچارچوب  از  و    یاافسانه  یکه  گرفته  نشات  اروپا 

رو  یجهان  یاستعمار است،  آورده  وجود  به  ها  انسان  قیسال  یرا 

هستند که در   بایز  یدست گذاشته و اصرار دارد که زنان فقط وقت

 ها باشند! چهارچوب  نیا

اتفاق  ن یا  عاقبت ا  ی ماجرا،  برا  نیاست که  کودا  یروزها    یی زهره 

  32بان که دروازه  نیازاپس داده است.رخ ، یرانیبان توانمند اازهدرو

 یبرا  رانیرا مهار کرده و ا  ها یاردن   یتوانست دو پنالت  یرانیساله ا

اردن    ونیشود، فدراس  ایآس  یهاجام ملت  یهارقابت  یبار راه  نیاول

نامه و   یرانیا  یبانو  نیا  تیجنس  یادر  داده  قرار  مسئله  مورد  را 

 شد.  ییکودا تیجنس نییتع  شیخواستار انجام آزما

که باختشان    یزی چنگ زدن به چ  یدر پ   هامیت  ست،ین  یاتازه  اتفاق 

  ه یکه پا  یاقدامات   زنند،یدست م  ی اقدامان  نیبه چن  کند،یم  اثریرا ب

تبع نظام  قواعد  آن،  اساس  ا  ینظام  ،است  یتیجنس  ضیو    ن یکه 

به  اصلیب  یاستانداردها را  نشان   ون،یزیتلو  نستاگرام،یا  لهیوسو 

 غیت  ریرا ز  یاریو زنان بس  کندیم   یادآوریو ... روزانه به ما    غاتیتبل

و زمانشان را صرف   یاقتصاد  ،یروان   هیو سرما  بردیم  یزنانه ساز

از زنان در   یاریبس  ،ییفقط کودانه  .کندی م  ارزشیب  یزهایچ  نیا

 مشاره یک
 ریحانه فالح

 کاردانی تربیت بدنی 

یعت      یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر یه حوزه زنان     مهربانو. نشر یعت  مهربانو. نشر  انجمن اسالیم دانشکده شر
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با همسر را طلب کند، ممکن است با برچسب  یخلق و سازگار

 متوقع بودن مواجه شود.

همچنان به چشم  زین یاز مردساالر یگریوجهة د نیبنیدرا

در  یرمنطقیغ یارهایاز ازدواج مع شی. در مرحلة پخوردیم

ها مردان که گاهاً توسط مادران آن یانتخاب همسر برا

دختر ابتدا چهرة او را  کیشدن مقبول واقع یو برا شدهنییتع

-خود مخابره شود،ینم یو به روح و باطن او توجه دهیسنج

ظاهر را  نیبهتر دیزن همواره با کیاست که  امیپ نیکنندة ا

از دختران را نسبت به ازدواج  یکه برخ ییدارا باشد تا جا

اندازة به کنندیچراکه حس م کندیم دیناام یدلسرد و حت

بلد  ینبوده و اصطالحاً دلبر بایهمسر بودن ز یبرا یکاف

زن چنان برداشت  کیپس از ازدواج  درون نی. در ادامة استندین

 یکلینباشد، از ه نقصیدر چهره کاماًل ب دیکه او با کندیم

 نیترپیتدر خوش یطورکلناسب برخوردار باشد، و بهکامالً مت

 ایو  جاتیکه استفاده از بدل ییحالت ممکن خود باشد تا جا

موارد  نیا تیشود! در مع یاو ممنوع تلق یکفش اسپرت برا

 یها در انواع فنون همسرداربا انواع مهارت تاملزم است 

خود را در دل  گاهیکامل داشته تا بتواند همواره جا ییآشنا

باور که بخش  نیگسترش ا ی. طدیهمسر خود حفظ نما

پرورش روح  یجابه زن، گرددیها بازماز آن به رسانه یمیعظ

 نیبنیاست و درا باتریز یخود همواره به دنبال داشتن صورت

 یمدرن، و در پ یِسال پس از جا افتادن سبک زندگ نیچند  

که تحت عنوان  دیجد ییاز الگو یشخص یهاسوءبرداشت

مجددًا شکل  یسوم زن در جامعه مطرح شد، مردساالر یالگو

 به خود گرفت. یدیجد

که حرف اول و آخر را در  یدر مرد گرید 21قرن  یمردساالر

 شدیخالصه نم ابدیاو تعلق به  زیهر چ یهانیخانه زده و بهتر

به  وچراچونیب نیو توقع مرد نسبت به همسر خود از تمک

 .  افتی رییبودن، تغ ریناپذیخستگ یانتظار ابرقهرمان

 ییهایژگینابخردانه از الگو سبب شد تا و یهاسوءبرداشت نیا

جنس  کی یشخص برا کیاجماع در  رقابلیو غ ییگاهاً فضا

 یازلحاظ ظاهر دیزن با شدهیمعرف یشود! در الگو انیمؤنث ب

 کامل باشد، رفتاراً  یآراستگ یو دارا نقصیو ب بایز یموجود

محبت،  ازصحبت و مؤدب، اهل ابرقلب، مهربان، خوشخوش

و  عیو خونگرم بوده، از بعد تعامل با همسر مط یقانع، اجتماع

 تیرضا کسب یو سازگار با خانواده همسر و در پ ریپذتیوال

 ،یاجتماع تیشوهر خود باشد. از منظر موقع یو رفتار یبصر

مناسب بوده و اگر در  یدرآمد ی، شاغل و داراکردهلیتحص

 خواهد شد. نوریخرج باشد که نورعلمخارج خانه هم کمک

 یزمان شغلاز همسر خود داشتن هم ینقطة مقابل اگر زن در

از امکان  یو برخوردار یعال التیباال، تحص یمناسب با درآمد

بودن به حسن  نیمز حالنیخانواده و درع یرفاه باال برا نیتأم

نداشته    ینکرده، نفع و سود  یزنان شورش   ینحوه پوشش اسالم

ا مستحق  بزرگ  تیحما  نیو  و  است  ا  نیترنبوده    ن یمسئله 

فعالبه چ  نیظاهر  زنان  نقش  یزیحقوق  با  مخالفت    ی هاجز 

  ستیو ... ندر پوشش    یزنان و دفاع از حق آزاد  یو مادر  یهمسر

  ی هان یاز او کمپ  تیحما  یدر راستا  د یبود، با  نیا  ریچراکه اگر غ 

  کی  ا ی  یرانیا  ریغ   کیاگر زهره    دیشا  .می بودیرا شاهد م  یادیز

  کردند یم  یبا او احساس همبستگ  ا یمعترض بود، همه دن  یرانیا

و جهان زبان زد خاص و عام    رانیدفاع از او در ا  نیو امروز کمپ

اتفاق، همسان    نیا  یباشد و در پ  نیاما نخواست که چن  شد، یم

  کهی راستو به  ستاد یمصرانه ا  شی خو  یهاآرمان  یتمام   ی قبل، رو

اتفاقعکس  نیا به  برا  یالعمل  که   یو  یکه  شد  باعث  افتاد، 

هستند و   شانیباشد که خود واقع یاز زنان ؛ ینمود آرمان ییکودا

 مهم تراست. یزیاز هر چ شانیتالش و پشتکار برا ت،یانسان
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بر   گواه، یشیاآرو استفاده از لوازم  کیپالست یهایاسفناک جراح ارآم

 مدعاست.  نیا

پ   گرید  یسو  در در  و  موفق   یهابرداشت   یماجرا  زن  از  اشتباه 

سرخوردگ زتمامیچهمه احساس  به   یبرا  یسرشار  ی،  جامعه  زنان 

است   نینوبة خود بهترفرد و بهچراکه هر زن منحصربه   دیآیوجود م

مطلوب   یابه نقطه   دنیرس  یو تالش او برا  یخط کش گذار  جهیدرنت

بر   یسوء ا  راتیجامعه باشد، تأث  نیترو فعال  انهخ  نیکه بتواند بهتر

خواهند بود.  ریناپذ تبع جسم او گذاشته که گاه جبران سالمت روان به 

 ش ینفس و افزامتوقع شدن نسبت به زنان در جامعه سبب کاهش عزت

با    ی نسل  تیسبب ترب  یراتیتأث  نیبه آنان شده و چن  ی حس ناکارآمد

ناکافادبهاعتم اصل  شودیم   ینفس  مادر   تیترب  یچراکه هستة  فرزند 

بر روند پرورش او   میمستق  ر یبودن ِاو تأث  ی خانواده بوده، و حس ناکاف

 خواهد گذاشت. 

در ظاهر به نام زن تمام شد اما   د یابر قهرمانانه از زن موفق شا فیتعر

 نیکه ا یتوقعات  یمرد ط  کیباطناً به کام مرد تمام خواهد بود چراکه  

تحم  یهابرداشت  او  به  زن  همسر،  کندیم  لیاشتباه  را    ی موفق 

 ن ی ترعیو موفق در خارج از خانه و مط  کردهلیابرقهرمان شاغل، تحص

باشد   نیرازایو اگر غ فرزندان دانسته    تیدر خانه و ترب  نیو کدبانوتر

دادن و تن  ستیخوب ن  د یطور که باکه همسرش آن  کندیاحساس م

 لی شدن او تبد مقبول واقع  یبرا  یزن به الزام  کی  یبه توقعات مرد برا

م  یمردساالر  جهیدرنت  شودیم خود  اوج  چندبعدرسدیبه  بودن   ی. 

تالش کند تا    د یمطلوب محسوب شده و هر شخص با  یزن امر  کی

برسد و    یقیمختلف به رشد و مطلوب خود و کمال حق  ی هانه یدر زم

و    نییحالت خود تب  نیترح یسوم زن اگر در صح  یالگو  نهیزم  نیدر ا

بس  ییاجرا تعر  اریشود،  اما  شد  خواهد  واقع   ی الگوها  فیکارآمد 

است و در صورت   قیعم  ینظردیتجد  ازمندین  21قرن    نانابرقهرمانانه ز

ا ادامة  تأث  نیامکان  ط  یزابیآس  راتیروند  آ  یآن  سال   نده یچند 

 صورت کامل بروز و ظهور خواهد کرد. به
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ارزش در   یاحترام و دارامقدس، قابل یامر ،ییو عهد زناشو یازدواج رسم مانیپ    

نظر   ریکه مرد و زن را ز  هاست مانیپ  نیتراز مهمو    اقوام  ، مذاهب ان، یتمام اد  انیم

 . کندیمتعهد م  گریکدیقانون و شرع نسبت به 

و    یعاطف   ، یشرع   ،یتعهدات قانون  شودیتوسط زن و مرد امضا م  مانیپ   نیا  یوقت

مانند مسکن، خوراک   یی ابتدا  ی ازهای تا ن  گردد یو مرد متعهد م   شودیآغاز م  یاخالق

 ن،یتا در کنار تمک  شودیمتعهد م  زیهمسر خود فراهم کند و زن ن  یو پوشاک را برا

سازوکارها   نیفراهم سازد که همة ا خانهمرد را در  یو جسم یروح ،یآرامش فکر

چه مرد و چه زن   نیعهداز مت  ی کیو چنانچه    ردیگینظر قانون و شرع انجام م   ریز

احقاق    تواندیم   ی شرع   یخودسر باز زند طرف مقابل با کمک قانون و قاض  فیاز وظا

  ا . حال امردیجامعه و قانون و افراد اجتماع قرار گ  ی تیچتر حما  ریو ز  د یحق نما

امضاها    نیاست که باوجودا  نیا  انگریدر جامعه ب  مانیهادهی و د  هادهیشن  ات،یتجرب

.  میهست  نیطرف  یآن از سو  یدر اجرا  یو تعهدات ثبت و مهرشده باز شاهد مشکالت

  ن ینباشد، در ا  انی در م  ی الزام، قانون و تعهد  چیکه ه   دیرا تصور کن  یاکنون ازدواج

متصور    زیطور که احتماالً شما نداد؟ همان  خواهدرخ    ییهای صورت چه نابهنجار

از ب   ی احتمال تخط  د یشد از تر و سهلراحت  اریخانواده بس  تیار مسئولو فرار  تر 

است که    یو شوم  اه یسخن از ازدواج س  نجایخواهد بود. بله ا  ی و قانون  یازدواج رسم

نمنه را مرتفع  و   صدچندان  یبلکه مشکالت  سازدیتنها مشکالت جامعه و جوانان 

  اه یازدواج س  کند،یجامعه وارد م  تیزن، خانواده و درنها  کرةیفراوان به پ   ییهاب یآس

در دسته   توانیرا م  دی. ازدواج سفنامندیم  دیکه ازقضا آن را ازدواج سف  ی و شوم

  ابد ییمرواج دختر و پسر میان روابط ی کرد که به اسم آزاد فیخشونت مدرن تعر

حتطرفین  بر    یریناپذجبران   صدماتاما   م  یو  وارد  ازدواج  سازدیاجتماع  این   .

در    یاالزام و شرط ضمانت کننده  چیاست چراکه ه  برای طرفین  محضخسارت  

  باره ن یکارشناسان امور خانواده درا  یکه از سو  ییهااز مقوله   گری د  یکی  .ستین  انیم

فرد    کی  ییکه تمام ثروت و دارا  یوارده به روح است، روح  یهابیآس  شودیمطرح  

ترم به   یهاب یآس  میاست و  به آن  تلخ    ستین  ریپذامکان   یراحتوارده  اما قسمت 

آ  تیمسئول زند،  باز    یهادهی پد  نیا  تمام.  متصور شد  توانینمرا    روشنی  ندةیخودسر 

  ست یونیاند محصول غرب و صهخانواده را هدف گرفته  انیکه بن  ینیچننیا  ختةیافسارگس

  ال یام  زیآوو عزت و کرامت زن، دست  دانندیلوکس م  یکاال  کیمثابه  است که زن را به

انسانآن  ینفسان و  شده  ق  تیها  به  ز  یهایاندونز  هیسرما  متیرا  لگدمال    ریپست،  پا 

تجارت زن و کودک است و    یتجارت جهان  نیاست که امروزه سوم  نیهم  یبرا  اند.کرده

وارد    ضربات جانکاه را به کانون خانواده جامعه   صدایمدرن چه ب   یهاخشونت   یراستبه

 . کنندیم

 

 

تر است  پسر راحت   یمعموالً کنارگذاشتن رابطه از سو  دیازدواج سف  در ماجرا این است که  

  ف یلط  ةیروح  لیدختر است چراکه به دلدر برخی از روابط    خشونت  نیا  یاصل  دةیدانیو ز

 . گرددیم یشتریب بیو آس یشکست روحبدون استثناء دچار  ،شتریب عاطفی   یو وابستگ

ها، درک متقابل  خانواده  یو همکار  یشیاند پنهان تنها با هم  - بعضاً    - خشونت    نیآثار ا

اعضاء    نیو هرکدام از ا  گرددیکشور، برطرف م  نی مسئول  یریپذ ت ی دختر و پسر و مسئول

از   یحرکت  یازوسه ب  نیاز ا  یکیهستند و اگر    یمعضل اجتماع   نیساز انوبة خود چارهبه

یدسفازدواج   
 سهیال اسکندری 

یی دارو اهانیگ  یکارشناس  
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Photo Editing Hacks:      
اندک    م  یبا  در    اغلب   م یابییدرم  یرانیا  ی هاخانواده  انیکاوش 

  حال   در  همواره  و   ندارند   آرامش   خود  خانواده  کنار  در  دختران

آداب  دنجنگی سنتبا  عقا  یورسوم  خود    دی و  خانواده  اشتباه 

اما   شودیم از گذشته بهتر  طیشرا هرچند باگذشت زمان،  هستند

ر شاهد  فرهنگ  شهیهمچنان    انیم  زیادی  اشتباه  یهادواندن 

 .  میجامعه هست

قانون  یدختر  یوقت سن  دارد    رسدیم  یبه  صرف  حق  را  زمانی 

بکند  موردعالقه  یکارهابرخی   صحیحش   یبرخوردها  با  اما  و 

  ا ی .شودیآرزو م  ک ی  ش یحقوق برا  آن  به  دنرسی  خانواده  یجد

درسسال  از  بعد  خواهدیم  یدختر  کاری   سراغ  بهخواندن  ها 

شود همه او    لمناسب برود و کسب مهارت و درآمد کند و مستق

م سرزنش  با  ند یگومی  و  کنند یرا  از    د یدختر  و  بماند  خانه  در 

  ی خانه را بکند، چه لزوم  یفرزندانش محافظت کند و فقط کارها

ب  کیدارد   تنها  ب  رونیدختر  خانه  کند؟    همهن یا  نیاز  کار  مرد 

و بهتر است   ستیدختر خوب ن  کی  یبرای کاری فعلی  هاطیمح

بماند   خانه  فاجعه   شدنمستقل    زیادی   عدة   ا یدر  را  دخترها 

از همه    گرفت یپسر م   ک یرا    میتصم  ن یاگر ا  کهی، درحالدانندیم

   .کردندیم قیو تشو تیجهات او را حما

نفس  که اعتمادبه  میپسران را از دختران برتر دانست  هوده،یقدر بآن 

دن  افتهیدخترها کاهش با خود   نندیبیم   زیانگغم  اریرا بس  ا یو  و 

تا فقط در خانه بمانند و    ندیایب   ا یکه اگر قرار بود به دن  ندیگویم

  نده یتا در آ  نندیانجام ندهند و بنش  قشانیمطابق عال   یکار  چیه

  ا یاند آمده  ا یچرا به دن؛  دار شوند و بعد آن تمامو بچه  ندازدواج کن

  شودیطرز فکر در دختران باعث م  نیا  ؟ستندیچرا پسر ن  نکهیا

از زندگ   دهافسرده ش  ی و روان  یکه از شدت فشار روح خود    یو 

1
.   

3.   

2.   

نبرند   کش  نکهیا  ایلذت  پسران  مانند  کردن  رفتار  سمت   ده یبه 

نهراه  نیا  یشوند که هردو بلکه وضع را   کند ینم  کمکی  تنهاها 

زمان،    ازمندی دو حالت ن  نیاز ا  کی شدن از هر  و خارج  کند یبدتر م 

 .است  یایقو اریبس ةیتالش و روح

ااغلب   از  م  نیما  عبور  ساده  درحالمیکنیمسئله  ا  کهی،    نیبا 

دختر و پسر و نپرداختن  انمی حد از تفاوت نیفرهنگ اشتباه و ا

آ، موجب خراب انبه حقوق دختر آس  ندهیشدن  واردشدن   بیو 

مشکل است   اریکه جبران آن بس  میشویها م به آن  یجد  یروح

  ک ی  شودیم   موجبکه  است    یحس  یالقا  ها بیآس  ن یاز ا  یک یو  

 و وارد  ستین  ای دن  ن یدر ا  یءش  کیجز    یزچی  دختر احساس کند

 .شودیم یانگاریخودش مرحله

شخص مفرد به بدن خود نگاه    حالت فرد به چشم سوم  نیدر ا

از چشم    ند یخود هست تا بب  یاب یدر حال ارز  شهیهم  یعن ی  کند یم

امر موجب شده تا امروزه    نیو هم  رسدیچگونه به نظر م  گرانید

انجام    ا است و فرد ب  افتهیشیافزا  یی بایز  یهاک ینیمراجعه به کل

م   ییبا یز  یهاعمل برسد،    کند یتالش  نظر  به  قبل  از  بهتر  تا 

ا  کهیدرحال به  ورود  ه  ن یبا  فرد  راض  گاه چیحالت  خودش    یاز 

که    کندیبه بدن خود نگاه م  یءش  کیچون به چشم    شودینم

.  خوب جلوه کند  گرانی د  در نگاه به بهترشدن دارد تا    ازیهمواره ن

حالت خودش به  م  یانگاریورود  د  شودیموجب  انسان  از   گریتا 

خود او چه   نکهیا  گر ید  ی عنی شخص به خود نگاه نکند  اول  دگاه ید

برا  یاحساس درنت  تیاهمیب  شیدارد  و   و   آرامش  جهیشود 

  یهاو حضورش در عرصه   دهدیم  دست  از  را  خودنفس  اعتمادبه

 . ابدی یکاهش م ی و اجتماع  یفرد

ضیدر حصار تبع  
پور ریحانه امین  

 کارشناسی مهندسی معماری

یعت      یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر یعت      مهربانو. نشر یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر  مهربانو. نشر
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یخشونت مدرن رسانه ا  
 محدثه شریفی

گرافیک کارشناسی   

عصر  امروزه   رسانه  میکن یم  یزندگ  یدر  وساکه  و    ل یها 

  چ یاند و هافکنده هیما سا  ی بر تمام زندگ باًیتقر یجمعارتباط

  … و  ی فرهنگ ، یاجتماع ،یاس یس ، یاقتصاد لیاز قب یموضوع 

ها در آن نقش نداشته باشند.  تصور کرد که رسانه  تواننمی  را

  ی ریپذجامعه  همم  یاز ابزارها  ی کیها  در جهان معاصر رسانه

  ت یو هو  یجنس  یهانقش  دیو بازتول  دیو در تول  شوندیم  یتلق

الزم   رون یدارند. ازا یمهم و درخور توجه اریسهم بس یجنس

ساخته   ا یسراسر دن  ی هااز زنان که در رسانه  یریاست به تصاو 

بب  میندازیب  ینگاه  شوندیم توسط   مینی و  چگونه  زنان 

س و  رسانه  تصو  یاانهرس  یهااستیصاحبان    ده یکش  ریبه 

زنان   ریتصاو سهیامر موجب مقا ن یرسانه در ا ر ی. تأثشوندیم

به    تیآنان، و درنها  شدهیدستکار   یهاالغراندام، جوان و بدن

ناسالم    یی عادات غذا  شینفس و افزاکاهش عزت  ،یدگافسر

 . شودیدر زنان و دختران ختم م

آگه  تیجنس  بحث در  زن  مباحث    یکی  یتجار  یها یو  از 

در    ژهیوبه  هایمنتقدان آگه  نیموضوع ب  نیاست. ا  یجنجال

است،   ترج یاز زنان را  یاستفاده ابزار  وهیکه ش  یغرب  یکشورها

جا برخوردها  ی خاص  گاهیاز  است.  و   یاشه یکل  یبرخوردار 

از نقش زنان در جامعه موضوع   نیمع  یاجتماع   یهابرداشت 

  دات یتول  یرگذاری. با توجه به تأثدهدیمناقشات را شکل م  نیا

  ییبازنما  ی بر فرهنگ، چگونگ   غاتیو از آن جمله تبل  یارسانه

تبل قوان  غاتیزنان در    یی بازنما  نیجهت تضم  تگریحما  نیو 

  ییتوانا  خودیخودمد بهاست.    یاژهیو  تیاهم  یدارا  حیصح

 ی اشه یکل  یارهایبه جامعه را ندارد. بلکه جا انداختن مع  بیآس

تعر ارائه   یتکرار  یظاهر  یالگو  کی  ف یو  مد  نام  به  که 

که در صنعت    یاست. درواقع مسئله اصل  رسانبیآس  شود،یم

افزا به  رو  امروز   شیمد  است. در جوامع  تنوع  عدم    ی است، 

همگان ایجاد کرده    یمتفاوت از قبل را برا  یمدرنیته شرایط

توان و  انتخاب  قدرت  که  در   یایاست  تغییرات  ایجاد  در 

زندگ  یهاعرصه  مهم  یگوناگون  زمره  در  بدن  ترین  ازجمله 

این پدیده است. لیکن در سایه تحوالت اخیر،    یدستاوردها

پرمخاطره   یان زن بودن را در عصر حاضر امربرخی اندیشمند

تائید    دانندیم مورد  و  مطلوب  زنانه  پیکر  که  اعتقاددارند  و 

 .  شودیتعریف م خطرپذیر یدیگران، در فرهنگ 

قدم  دیشا ن   ه،یاول  یهادر  استفاده    یبرا  یچندان  ازیزنان 

باشند اما پس از    توجه نداشته جلب   یاز بدن خود برا  یحداکثر

تا مانند    شود یتوسط زنان مختلف باعث م  د یه شدعرض  ،ی مدت

  ش یبازار، شاهد اوج گرفتن به نما  یعرضه و تقاضا  نیقوان  ریسا

 .  م یزنان باش ییبایگذاشتن ز

افزا  یستیبا  اکنون سکوت   ییبایز  غاتیتبل  شینگران  در 

م  یبود، سکوت  نیمسئول ز  تواندیکه  به    یرا حت  یی بایمسابقه 

ما آرام از کنار    که یمثال درحال  یبکشاند، برا  زیکمتر ن  نیسن

کاهش    یبرا  ی روانشناسان غرب  میکنیعبور م  یغاتیتبل  نیچن
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یعت      یه حوزه زنان انجمن اسالیم دانشکده شر یه حوزه زنان انجمن اسالیم دان    مهربانو. نشر یعت  مهربانو. نشر  شکده شر

 ی اازنظر رسانه  ان کودک  یستی معتقدند با  یی بایز  غات یتبل  ریتأث

ا تا درک کنند که  باسواد شوند  واقع  ریتصاو  نیهم    یآراسته، 

 . ستندین

  ریتعب  نیخشمگ  ییبایبه ز  یاز خشونت امروز   گرید   ینوع  پس

  نیگرفتن در ا  یشیپ   یزنان برا  یبرخ  شودیکه باعث م   شودیم

تغ هر  خود  بر  مرگ،  و    ی ترسناک  ر ییمسابقه  کرده  اعمال  را 

ب  تیدرنها   یها بجا. اگر رسانهندازندیسالمت خود را به خطر 

  ی ایدن  کردند یم  جهتو  یباطن  ییبایبه ز  یظاهر  یی بایتمرکز بر ز

  شتر یهرچه ب  یاست تا با آگاه   دی . اممیداشت  شیدر پ   یباتریز

نفس  ندانسته و به اعتمادبه  راتییجهت اعمال تغ یخود را ابزار 

 . میداشته باش یشتریتوجه ب ش یخو یباطن  یهاییبایو ز



 

 یعدالتیب یکی یمتأسّفانه مثل جوامع غرب -خود ما  یرانیو جامعه ا یجوامع اسالم یعنی -در جوامع ما هم 

 شیجلو دیبا نیخانواده است از ازن و مرد وجود داشته؛ عمده هم مربوط به داخل  یدر ارتباطات خانوادگ

با ضرب  ست،یممکن ن حتیهم با نص اشیمقدار کیاست؛  ریپذامکان حتیبا نص یمقدار کیگرفته شود. 

از  یو برخ ی. مرد چون از لحاظ جسمانشوندیگرفته شود. زنان، مظلوم واقع م شیجلو دیو زور قانون با

 ییو زورگو کندیسو استفاده م ییتوانا نیاز ا یدارد، در موارد یشتریب یها ییتوانا گرید اتیخصوص

 .گرفته شود شیجلو دیبا نیا کندیم

 

 14/4/1386رهبر معظم انقالب، 

 


