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برخي به بيانيه گام دوم خرده مي گيرند كه چرا 
به مس�ئله زنان در آن اش�اره اي نشده است؟ 
گروهي ديگر در مقابل معتقدند اساساً گفتمان 
انقالب اسالمي و به تبع بيانيه گام دوم جنسيتي 
نيست و جنسيتي كردن موضوعات شاخصه اي 
است كه گفتمان هاي رقيب به گفتمان انقالب 

القا مي كند. نظر شما چيست؟
براي پاسخ به اين سؤال نخست بايد ببينيم نگاه انقالب 
اسالمي به زن و جايگاه زن در اسالم چيست. انقالب اساساً 
به زن و مرد نگاه تقابلي ندارد. نگاه بيانيه گام دوم به صورت 
كالن، نگاه به انسان اس��ت و مخاطب موارد و اهدافي كه 
گفته مي شود انسان ها )اعم از زنان و مردان( هستند و آنها 
بايد هركدام به تناسب خود براي رسيدن به اهداف گام 
دوم نقشي را ايفا كنند. اشاره رهبر انقالب به لزوم حضور 
نسلي كه همچون نسل ابتداي انقالب كه اهداف اوليه را 
محقق كرد، گام دوم را بردارد ناخودآگاه زنان را ش��امل 
مي شود، چون گام دوم را نمي توان بدون زنان كه بخش 
بزرگي از جامعه ما هستند برداشت. در نگاه اسالم، انقالب 
و امامين انقالب جايگاه زنان و تأثيرگذاري زنان در جامعه 
سطحي باالتر از تأثيرگذاري مردها دارد. اين البته يك نگاه 
جنسيتي نيست بلكه منوط به ظرافت هاي تأثيرگذاري 
زنان و نقش او در تربيت نس��ل اس��ت. لذا برعكس آنچه 
گفتيد نقش زنان در رس��يدن به اهداف گام دوم بس��يار 
پررنگ است. اصل وظيفه زنان تربيت نسلي است كه بتواند 
اين گام را بردارد و البته اين نقش آفريني زماني به درستي 
رقم خواهد خورد كه جايگاه زن و قابليت هاي او براي ايفاي 

اين نقش در جامعه ارتقا يابد و جدي گرفته شود. 
از نق�ش زن�ان در گام اول انق�الب فرمودي�د. 
فكر مي كنيد چقدر زن�ان در گام اول انقالب و 
همراهي كه با نهضت داشتند به دغدغه هايشان 
رس�يدند؟ اگر بخواه�م اين دغدغ�ه را به زعم 
خود تعريف مي كنم شايد بتوانم بگويم زنان در 
جريان انقالب تالش مي كردند از ابزار توس�عه 
بودن ارتقا پيدا كنند و به مقامي كه زمينه ساز 
فرهنگ و نسل فرداي كشور باشند، برسند. به 
عبارت ديگر زنان تالش مي كردند از اس�تفاده 
ابزاري كه پهلوي از آنان مي ك�رد و مثاًل روزي 
براي بس�ط فرهنگ توس�عه به آنه�ا حق رأي 
داده مي شد يا مجبور به حضور بدون حجاب در 
جامعه مي شدند فرار كنند و به آن جايگاه واقعي 

زن در جامعه برسند... 
البته مراد فقط دغدغه هاي مادي نبود و اين نكته هم وجود 
داشت كه جامعه زنان نيز مانند هر جامعه اي متشكل از 
افراد با س��طوح متفاوت بود و اصاًل بخشي از زن هاي آن 
زمان در جريان انقالب نقش��ي را ايفا نكردند. ولي خب 
همان طور ك��ه گفتيد جمعيت قابل توجه��ي از زنان در 
انقالب نقش داشتند و به نظر من اين حضور موجب تحول 
اساسي در وضعيت و نگاه به زن شد. در دوران ديكتاتوري 
پهلوي ها بر مردم اي��ران، قدرت هاي اس��تعماري وقت 
در نظر داشتند جوامع جهان س��ومي به ويژه كشورهاي 
اسالمي را به مدل هاي بنجلي از آنچه در جهان اول يعني 
غرب پيشرفته در حال وقوع بود، تبديل كنند تا به راحتي 
بتوانند به چپاول كشورها مشغول شوند. با توجه به اين اگر 
بخواهيم اهداف زنان در گام اول را به دقت بررسي كنيم 
بايد نيم نگاهي به جايگاه زن در جوامع غربي بيندازيم و 
آن توانمندسازي كاذبي را كه براي زنان در اروپا و امريكا 
اتفاق افتاد و بعد مي خواستند همان را ايده آل كشورهاي 

جهاني سومي و ايران كنند، بشناسيم. اصل اين برنامه بر 
محور نگاه ابزاري به زن و حضور جنسي سازي شده او در 
جامعه براي نيل به اهداف نظام س��رمايه داري است. اين 
مسئله از سال هاي اوليه قرن بيستم در غرب پياده و بعد 
توسط روشنفكران غرب زده به داخل كشورهاي جهان 
سومي وارد شد كه نمودهاي آن در ايران را مي توانيد در 
ماجراي كشف حجاب و سياست هاي ديگري كه حضور 
ابزاري زن در جامعه را دنبال مي كردند، مشاهده نماييد. 
الگويي كه در پهلوي اول و دوم براي زنان دنبال مي ش��د 
همان الگوي توانمندي كاذبي است كه در غرب اتفاق افتاد 
كه به زعم ما هيچ گاه به توانمندي واقعي زنان نمي انجامد. 
در همان غرب هم صداها و جريان هاي مخالفي عليه اين 
نگاه س��ربرآوردند كه نقدهاي جدي مي كنند و آن را به 
چالش مي كشند. آنها در نقدهاي خود معتقدند اين مدل 
جامعه را نه به سوي عدالت بلكه به سمت مردساالرانه تر 

شدن سوق مي دهد. 
اين نوع برنامه ريزي و هدف قرار دادن زنان در كشورهايي 
مثل ايران به دليل تأثيرگذاري زنان بر مقاومت در برابر 
استعمار بود. آنها درواقع سياست واحدي در كشورهاي 

اسالمي دنبال مي كردند تا زنان را از الگوي تراز اسالم دور 
كنند. به خصوص در مسئله حجاب اين را مي بينيم. البته 
اين فقط مخت��ص ايران هم نبود؛ در كش��وري همچون 
الجزاير نيز براي شكس��ت مقاومتي كه عليه اس��تعمار 
فرانسه ش��كل گرفته بود، تغيير و تحول در زنان را كليد 
زدند. درواقع استعمار ديروز و امروز سعي مي كند الگوي 
زنانگي اس��المي را از آنها بگيرد و آنها را به سوي غربزده 
شدن پيش ببرد و مقاومت و حق طلبي او را از بين ببرند. 
آنها به صراحت گفته اند اگر بخواهيم ريشه دميدن روحيه 
مقاوم��ت در جامعه اي را بش��كنيم، نياز داري��م زن را از 
الگوي زن اسالمي فاصله دهيم و ابزارهايي كه خودش و 
خانواده اش را حفظ مي كند و روحيه مقاومت در آنها شكل 

مي دهد، استحاله يا نابود كنيم. 
بنابراين به دو هدف اين تقابل و دش��مني با زنان شكل 
مي گيرد و عامل اين تقابل در يك مرحله از داخل جامعه 
جهان سومي كه نگاهش به غرب است و در مرحله اي ديگر 
از طرف كشورهاي استعماري است كه نياز مي بينند براي 

چپاول كشورها دژ مقاومت )زنان( را تغيير دهند. 
تجلي زنان و كنشگري آنها در انقالب اسالمي در جهت 
مخالفت با اين نگاه بود كه با موفقيت همراه شد و جامعه 
توفيق��ي در گام اول و زدودن موانع رس��يدن به جامعه 
خوب، پيدا كرد. اين جامعه خ��وب هم از ديدگاه انقالب 
اسالمي قابل بحث است. جامعه خوب منظور جامعه اي 
است كه محورش ماديات نيست بلكه حركتش به سوي 
كمال و سوق دادن انس��ان ها به سمت كمال و برداشتن 
موانع رشد انسان هاي جوامع خودش و بعد در مرحله دوم 

جوامع ديگر است. 
به عنوان ي�ک بان�وی تحصيلكرده ك�ه فعال 
اجتماعی هستيد، مشكالت واقعی كنشگری 
زنان در جامعه امروز را چه می دانيد؟ به نظر شما 
مشكالتی از قبيل ورود به ورزشگاه اصلی است 
يا نمودی از مس�ائل  ريش�ه ای تر كه اگر به آنها 
پرداخته شود اين جنس بهانه ها رفع می گردد؟

بع��د از پي��روزي انق��الب اس��المي گفتم��ان رقيب با 
سياست هاي خود موانعي را بر راه رش��د و ترقي جامعه 
ايجاد كرد و موجب ايجاد مش��كالت و چالش هايي شد. 
اصلي ترين اين چالش ها شيء سازي و جنسي سازي زنان 
است كه فرآيند آن از ابتداي حكومت پهلوي اول شروع 
شد و تا به همين امروز ادامه دارد. شما حتي اگر به قانون 
اساسي بنگريد اين واژه شيء سازي زن آمده و بيان شده 

كه نگاه جمهوري اسالمي به زن نگاه شيء نيست. 
اين شيء س�ازي كه مي فرمايي�د منظور همان 

شي ءوارگي ماركس است؟
وقتي از فرآيند شيء يا ابژه سازي صحبت مي كنم منظور 
فرآيند انس��انيت زدايي از اشخاص اس��ت كه اين با نظر 
ماركس تفاوت هايي دارد. اينجا صحبت از اين اس��ت كه 
زنان به اش��يايي بدل مي ش��وند كه فاقد قوه تشخيص و 
اقدام مستقل هستند و بينش و كنش آنها به دست عوامل 
بيروني كنترل مي ش��ود. در ش��يء پنداري جنسي افراد 
به ويژه زنان و دختران تبديل به اشياي جنسي مي شوند 
كه ارزش وجود آنها تنها با جذابيت هاي جنسي سنجيده 
مي شود و تالش آن اس��ت كه همه  وسايل فراهم شود تا 
حضور جنسي سازي ش��ده زنان در جامعه بيشتر شود. 
حتي آزادي، موفقيت و توانمن��دي زنان را هم در همين 
راس��تا تعريف مي كنند. بدين حالت كه آزادي يعني زن 
بتواند هرچه بيشتر و رهاتر و جنسي سازي تر شده خود را 

در جامعه جلوه دهد. 

در گذشته فمينيس��ت ها بحث هايي داش��تند كه مثاًل 
آيا صنع��ت پورنوگرافي از نظر اخالق��ي صحيح و به نفع 
زنان است يا نه؟ در پاسخ به اين دست سؤاالت با دو نوع 
رويكرد فمينيستي مواجه بوديم؛ يكي رويكردي كه آن 
مس��ئله را ظلم عليه زنان مي ديد و ديگري كه آن را هم 
در راس��تاي توانمندي زنان نگاه مي كرد. اما االن تفاوتي 
كه حاصل شده اين اس��ت كه تأثيرات مخرب مسئله اي 
مثل جنسي س��ازي زنان با رويكرد روان شناسي و علوم 
اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. صاحب نظران 
با اين رويكرد بدين مي انديشند كه وقتي زنان به خودشان 
نگاه جنسي سازي پيدا مي كنند و جامعه هم مملو از اين 
نگاه شده است، چه آسيب هايي به زن وارد مي شود؟ آنها 
آسيب هايي همچون افس��ردگي، اخالل در موفقيت ها و 
بيماري زيبايي را برمي شمارند. منظور از بيماري زيبايي 
اين است كه فرد هميشه به دنبال ايده آلي دست  نيافتني 
از زيبايي است و تمام انرژي خود را صرف رسيدن به آن 
مي كند كه اين ختم به وس��واس زيبايي مي ش��ود. اين 
آسيب ها درنهايت موجب مي شود جمعيت زيادي از زنان 
و دختران توانمندي خود را از دس��ت بدهند. چون دائماً 
تصور دارند ش��خصي به آنها مي نگرد و ميزان جذابيت، 
زيبايي و به عبارتي جنسي سازي شدن آنها را مي سنجد، 
لذا مرتباً تمركز و حواسشان به جسم خودشان است تا در 
اين سنجش بهترين باشند كه اين باعث مي شود از مسائل 
و دغدغه هاي اصلي غافل و آنطور كه در يك تحقيق عنوان 
شده بود، كاماًل خنثي شوند. در آن تحقيق آمده بود زني 
كه نگاه شيء پندارانه به خودش دارد، در مسائل اجتماعي 
حضور كمتر و دغدغه هاي كمت��ري دارد و همچنين در 
حوزه سياسي هم به آن صورت تالشي براي حل مسائل 
نمي كند. خب ببيني��د اگر چنين اتفاق��ي بيفتد چقدر 

مي شود از زن استفاده تسليحاتي كرد. 
چقدر فكر مي كنيد اين شيء وارگي در جامعه 

ما رخ داده است؟
اين را بگويم كه اگر االن بحث بر س��ر ش��يء وارگي است 
منظورم ابداً اين نيس��ت ك��ه همه  زنان جامع��ه ايران به 
خودشان نگاه شيء پندارانه و جنسي دارند. اتفاقاً انقالب 
اس��المي در مقابله با اين مس��ئله گام هاي بس��يار خوبي 
برداشته و از س��وي ديگر زنان بسياري را تعريف كرده كه 
واقعاً منطبق بر مالك هاي الگوي اس��المي است. اما خب 
نمي توان برخي از واقعيت ها را هم كتمان كرد. شما همين 
مسئله حجاب را ببينيد. وقتي به رغم يك هنجار و قانون 
روزب��ه روز بدحجابي ها بدتر و زننده تر مي ش��وند يا وقتي 
آمار فروش لوازم آرايش��ي و عمل هاي زيبايي سر به فلك 
مي كشد نشان مي دهد كه مسئله شيء وارگي در جامعه ما 
جدي است و با روند رو به رشدي از اين جنسي سازي مواجه 
هستيم. اين چه بر سر جامعه زنان مي آورد؟ جامعه اي كه 
در گام اول توانست نقش��ش را به آن خوبي ايفا كند آيا در 
گام دوم هم اگر همين مسير طي شود مي تواند موفق باشد؟ 
وقتي زنان به سمت خودشيء پنداري مي روند و تمام هم 
و غمش��ان چگونگي حضور بيشتر و جنسي سازي تر شده 
در جامعه و رس��يدن به آرمان دست نيافتني زيبايي باشد 
آيا ديگر دغدغه  هاي گام دوم را درك مي كنند؟ آيا چنين 
زني مي تواند در نقش مادر، معلم و مربي جامعه به خوبي 
ظاهر شود و به درستي روحيه مقاومت و دغدغه مندي را 
كه نياز گام دوم است، در نسل بعدي بدمد؟ بنابراين مانع 
شي ءپنداري و جنسي سازي شدن زنان، مانع مهمي در گام 

دوم است كه بايد به آن توجه كافي را داشت. 
اين ش�يء پنداري كه فرموديد به نظر آس�يب 
ديگري كه به زنان جامعه ايراني وارد س�اخته 
اس�ت گرفتن روحيه زنانگي از آنان اس�ت. به 
عبارت�ي باعث ش�ده اس�ت ديگ�ر آن محبت 
و عاطف�ه اي را ك�ه از زن انتظار داريم، ش�اهد 
نباشيم. مثاًل كليپ هايي را كه مسيح علي نژاد 
منتش�ر مي كند، ببينيد. زنان روحيه اي دارند، 
رفتارهايي را مي كنند و گاه�ي الفاظي را با كار 

مي برند كه بسيار خشن تر از مردان است. 
آن  هم بخش ديگري از اين آسيب است. وقتي زن ديگر 

 »شي ءوارگي«  مهم ترين مانع كنشگري زنان 
در گام دوم انقالب است

بررسي موانع نقش آفريني زنان در گام دوم انقالب در گفت وگو با دكتر حكيمه سقاي بي ريا، استاد دانشگاه تهران

88498476گام دوم 

زنان در گفتمان انقالب اس�المي هم�واره جايگاه ويژه اي داش�ته اند به گونه اي كه رهب�ر انقالب تضمين 
آينده كش�ور را به درس�تي تصميم گيري در زمينه زن، خانواده، مادر و همس�ر دانس�ته اند. اين جايگاه 
قطع ب�ه يقي�ن در گام دوم انقالب نيز مس�ئله اي مهم و اساس�ي اس�ت كه ع�دم توجه ب�ه آن مي تواند 
نهضت اس�المي را تا لبه پرت�گاه و بلكه شكس�ت پيش بب�رد. از همين رو ب�ا خانم دكتر حكيمه س�قاي 
بي ريا، اس�تاديار و عض�و هيئت علمي دانش�كده معارف و انديش�ه اس�المي دانش�گاه ته�ران، درباره 
كنش�گري زنان در گام اول انقالب و اصلي ترين مانع اين كنش�گري در گام دوم به گفت وگو نشس�ته ايم. 

او به كالمی از ام�ام تكيه دارد كه فرمودند: »زنان از نظر اس�الم نقش حساس�ی در بنای جامعه اس�المی 
دارن�د و اس�الم زن را تا ح�دی ارتقا می دهد ك�ه او بتوان�د مقام انس�انی خ�ود را در جامع�ه باز يابد و از 
حد ش�ی ء بودن بي�رون بياي�د و متناس�ب با چني�ن رش�دی می تواند در س�اختمان حكومت اس�المی 
مس�ئوليت   هايی بر عهده بگيرد « و بر اين اس�اس معتقد اس�ت مهم ترين مانع نقش آفريني زنان در گام 
دوم نگاه ش�ي ءپندارانه و جنسي سازي ش�ده زنان به خود است و در س�ال هاي اخير شبكه هاي مجازي 
به ويژه اينس�تاگرام به اين مس�ئله دامن زده اس�ت. مش�روح اين گفت وگ�و در ادامه از نظ�ر مي گذرد.

عامل پديد آم�دن ش�يء وارگي دو وجه 
دارد؛ يک وجهش همان نفوذ و دش�مني 
دولت هاي اس�تعمارگر است. در گزارشي 
مي خواندم كه نوش�ته بود ما در مواجهه با 
جمهوري اسالمي با دو مانع روبه رو هستيم: 
يكي حجاب و يكي والي�ت فقيه. ببينيد 
حجاب را در كنار واليت فقيه قرار مي دهد. 
يعني اينقدر نقش زن�ان را مهم مي دانند. 
وجه ديگر ضعف هاي درون�ي و مديريتي 
م�ا اس�ت. متأس�فانه گاه�ي آگاهان�ه يا 
ناآگاهانه مسئوالن ما با همان رويكردهاي 
توسعه محور براي زنان برنامه ريزي مي كنند

ش�ما همين مس�ئله حج�اب را ببينيد. 
وقتي به رغم يک هنجار و قانون روزبه روز 
بدحجابي ها بدت�ر و زننده تر مي ش�وند 
يا وقتي آم�ار فروش ل�وازم آرايش�ي و 
عمل هاي زيبايي س�ر به فلک مي كش�د 
نشان مي دهد كه مسئله شيء وارگي در 
جامعه ما جدي است و با روند رو به رشدي 
از اين جنسي س�ازي مواجه هستيم. اين 
چه بر سر جامعه زنان مي آورد؟ جامعه اي 
كه در گام اول توانست نقش�ش را به آن 
خوبي ايفا كند آيا در گام دوم هم اگر همين 
مس�ير طي ش�ود مي تواند موفق باشد؟ 

محمدصادق عبداللهي
    گفت و گو

براي خودش به عنوان يك زن ارزش و حرمت قائل 
نيست، تالش مي كند مرتباً خودش را در قياس با 
مردان بسنجد و اثبات كند لذا به دنبال برابري با 
مردان در همه  سطوح است. اين به نظر من بيشتر 
ناشي از نگاه ابزاري و تس��ليحاتي گفتمان رقيب 
انقالب اسالمي به زن است. همانطور كه در انقالب 
الجزاير، فرانسه اين نگاه را به زنان داشت. كتاب هاي 
بس��ياري هم در زمينه سوء اس��تفاده تسليحاتي 
استعمار از زنان نوشته شده اس��ت. االن هم اين 
مسئله در جوامع اسالمي و در جامعه خودمان ايران 
وجود دارد. مسيح علي نژاد كه با دولت امريكا كاماًل 
همراه است طبيعتاً دلش براي زن ما نمي سوزد. او 
يك عامل است و پشت كارهايش يك هدف وجود 
دارد كه همان هدف امريكاست. كارهاي او باعث 
مي شود زنان و دختران آن عاطفه، زنانگي، روحيه 
و دغدغه اي را كه نياز است براي تربيت نسل آينده 
داشته باشند از دست بدهند و به جاي آن دنبال 
برابري ها و دغدغه هاي كاذبي بيفتند و نگاهش و 
دغدغه ش��ان فقط ناظر به خودشان و جسمشان 
باش��د. حاال اينجا مس��ئله حجاب است، در غرب 
مثاًل سقط جنين زياد مي ش��ود. چرا؟ چون زنان 
تنها نگاهشان معطوف به خود است و اين نگاه هم 
يك نگاه شيء واره است و باعث شده آن عاليق و 
عاطفه اي كه بايد نسبت به ديگري داشته باشند و 

آن روحيه ايثارگري زنانه را از دست بدهند. 
به نظرتان چه خأل يا خألهايي در جامعه 
ايراني وجود داش�ته كه باعث شده اين 

شيء وارگي رخ دهد؟
عامل پديد آم��دن ش��يء وارگي دو وجه دارد؛ 
يك وجهش همان نفوذ و دش��مني دولت هاي 
اس��تعمارگر است. در گزارش��ي مي خواندم كه 
نوش��ته بود ما در مواجهه با جمهوري اسالمي 
با دو مانع روبه رو هس��تيم: يكي حجاب و يكي 
واليت فقي��ه. ببينيد حج��اب را در كنار واليت 
فقيه ق��رار مي دهد. يعني اينق��در نقش زنان را 
مهم مي دانن��د. وجه ديگر ضعف ه��اي دروني 
و مديريتي ما اس��ت. متأس��فانه گاهي آگاهانه 
يا ناآگاهانه مس��ئوالن ما با همان رويكردهاي 
توس��عه محور براي زنان برنامه ريزي مي كنند و 
نگاه امام و رهبري در سياس��تگذاري ها تسري 
پيدا نكرده است. وقتي ما براي سنجش ارتقاي 
توانمندي هاي زنان برنامه ها و آمارهايمان را با 
كنوانسيون بين المللي زنان مي سنجيم و دائماً 
مي خواهيم آمارهايي باب طبع آنها از قبيل چند 
درصد از زنان ش��اغل هس��تند و... بدهيم خب 
نتيجه اش مي ش��ود حركت در مس��ير اهدافي 
كه آنها براي ما ترس��يم كرده اند نه اهدافي كه 

انقالب اس��المي براي زن تراز انقالب اسالمي 
در نظر دارد. جالب است يك بار با خودشان فكر 
نمي كنند آيا اين الگويي كه در پيش گرفته اند، 
در غرب موفق بوده و توانسته است زن را آنطور 
كه شايسته مقام زن است توانمند سازد؟ البته 
باز هم مي گويم اين به معناي انفعال و شكست 
انقالب اس��المي در حوزه زنان نيس��ت و قطعاً 
رشدهاي بس��ياري از ابتداي انقالب در مسئله 
زنان داش��ته ايم اما خب ت��ا آن آرماني كه براي 

تربيت زن تراز انقالب داريم، فاصله است. 
در يكی دو سال اخير وقتي به همين ظاهر 
جامعه نگاه مي كنيم، احس�اس مي شود 
شيء وارگي و جنسي سازي شدت گرفته 
است. به نظرتان چه عواملي موجب اين 

شدت شده است؟ 
نمي دانم به اين سادگي مي توان به اين سؤال پاسخ 
داد يا خير، اما به نظرم ما گاهي در برابر برخي موارد، 
رويكردهاي منفعالنه اي داش��ته ايم درحالي كه 
بايستي گفتمان سازي خودمان را مي كرديم و مثاًل 
در مسائل و چالش هايي مثل اختياري يا اجباري 

بودن حجاب درگير نمي شديم. 
به نظ�رم ش�بكه هاي اجتماع�ي به ويژه 
اينستاگرام در اين بين نقش پررنگي ايفا 
كرده ان�د. درواقع اينس�تاگرام با منطق 
»ديده شدن« باعث ش�ده بيش از پيش 
افراد تالش كنند كه ديده شوند و اليک 

و كامنت بگيرند. 
مسلماً بله. اينستاگرام حتي موجب شدت گرفتن 
ش��يء وارگي در جوام��ع ديگ��ر و حت��ي جوامع 
غيراسالمي و امريكا هم ش��ده است. گزارش ها و 
مقاالتي كه در آن كشورها منتشر مي شود گوياي 
اين مطلب اس��ت. انجمن روان شناس��ي امريكا 
چند گزارش در س��ال هاي اخير درب��اره همين 
مسئله ارائه كرده اس��ت و جالب است حتي يكي 
از راه هاي برون رفت از مسئله شيء وارگي زنان را 
شبكه هاي اجتماعي عنوان مي كنند. اين ابزارها 
مي توانند مشكالت بيشتري در اين زمينه ايجاد 
كنند و موجب گسترش پيدا كردن مشكل شوند. 

اينستاگرام به كاربرانش ياد مي دهد كه براي جذب 
مخاطب بيشتر روي ظاهر خودتان و جذابيت هاي 
خودتان تمركز كنيد و اين يك مسابقه اي ايجاد 
كرده اس��ت براي ديده و جذاب شدن. متأسفانه 
االن پدر و مادرها فرزندانشان به ويژه دخترانشان 
را از همان دوره كودكي وارد اين مسابقه مي كنند 
و كودك از س��ن پايين وارد فرآيند شيء سازي و 
 جنسي سازي مي شود. اين مسئله در جوامع غربي 
به عنوان جنسي سازي كودكي مورد بحث است. 
حاال نه فقط اينستاگرام بلكه بازار كاالي كودكان 
م��ورد مطالعه ق��رار گرفته اس��ت؛ چراكه كاالها 
مي توانند منش��أ جامعه پذيري جنسي سازي در 
كودكان شوند و روند رش��د كودكان را با مخاطره 
مواجه كنند. مثاًل پوش��اك ك��ودكان و پيام هاي 
روي آنها، اس��باب بازي هاي دختران، عروسك ها 
و كيف ه��ا. االن عمده  عروس��ك ها كام��اًل ظاهر 
جنسي سازي شده دارند و به كودك القا مي كنند، 
او هم بايد همين ظاهر را داشته باشد. يا لباسي كه 
خانواده ها به دختربچه ها مي پوشانند كه تبديل 
به هنجار هم ش��ده و كودك ح��س مي كند اگر 
مي خواهد با جامعه همراه باشد راهي جز اين نوع از 
پوشش ندارد. االن مي بينيد در جامعه كه دختران 
شش يا هفت س��اله و گاهي به بلوغ رسيده كاماًل 
پوشش نامتناسب و جنسي سازي شده دارند. در 
كشورهاي ديگر مسابقات زيبايي دختران نيز اين 
معضل را دامن مي زند و گاهي يك دختر پنج ساله 
را براي اين مس��ابقات آم��وزش مي دهند و آماده 
مي كنند. حاال در كش��ور ما مسابقه زيبايي علني 
نيس��ت اما عماًل از طريق اينستاگرام فرزندانمان 
را به رخ همديگر مي كشانيم و براي جذب فالوور و 
اليك به مسابقه مي گذاريم. با اين كارها ببينيد چه 
نگاهي به زن از همان بچگي در دختران نهادينه 

مي شود. 
يک كار ديگر هم كه اينس�تاگرام كرده 
است آن اس�ت كه به دختران ما ياد داده 
كه از جذابيت هاي خودشان درآمدزايي 
كنند. تا قبل از اين مثاًل نياز بود فرد حتمًا 
در يک جايي مدل ش�ود و خ�ب اين در 
دسترس همه نبود اما االن خيلي راحت 
افراد حتي در شهرستان ها ياد گرفته اند 
مثاًل آرايش كنند، جلوي دوربين بروند و 
بعد با تبليغات و آگهي و... پول دربياورند 
كه اين دقيقاً همين نگاه شيء وارگي است 

كه شما مي فرماييد. 
بله همينطور اس��ت؛ يعني دختر ما از خودش به 
عنوان يك ش��يء براي پول درآوردن اس��تفاده 
مي كند. يعن��ي كاماًل ارزش��ش را فقط در همين 

پول درآوردن مي بيند. خب اينها باعث مي ش��ود 
جراحي هاي پالستيك هم اوج بگيرد و بعد مثاًل 
مثل كشورهاي غربي با رش��د ميزان آزار و اذيت 
جنسي همساالن در مدارس و حتي مهدكودك ها 

هم برسيم. 
براي مقابله با اين مشكل شيء وارگي چه 

راهكارهايي را پيشنهاد مي كنيد؟
بايد توجه كنيم كه اين مس��ئله با قانون گذاري 
قابل مهار نيست بلكه بايد با آگاهي بخشي درباره 
اين مسئله فرهنگ سازي كرد تا جامعه متوجه 
شود اين وضعيت براي زنان و دختران به معناي 
ارمغان آزادي و نشاط نيست بلكه آينده آنها را با 
افسردگي و مخاطرات فراواني مواجه خواهد كرد. 
آينده اي كه سالم نخواهد بود و حتي تبعات رواني 
براي آنها خواهد داشت كه موفقيت هاي آنان را 
هم به خطر مي اندازد و ما را با نسلي مواجه خواهد 
كرد كه فقط هم و غمش همين مسائل است و از 
مسائل اصلي جامعه غافل مانده است. اين روند 
باعث مي شود زنی داشته باشيم كه با شرم نسبت 
به بدنش مواجه است و دائماً فكر مي كند بدنش 
آنچه بايد نيست، اضطرابش بيشتر خواهد شد، در 
فعاليت هاي روزانه طبيعي حضورش كم خواهد 
شد و حتي در تغذيه اش اخالل ايجاد خواهد شد، 
يعنی جامعه بايد متوجه شود كه حتی اگر ماديات 
را مد نظر قرار ده��د و كار به معنويت نداش��ته 
باشيم، جنسی سازی و هر عاملی كه موجب دامن 
زدن به آن شود به نفع آنان نخواهد بود. بماند كه 
زنی كه نگاه شیء واره به خودش دارد قابليت های 
معنوی اش تضعيف ش��ده و آسيب های معنوی 
بس��ياری برای او خواهد داش��ت. ما اگر اينها را 
متوجه شديم بعد می فهميم كه چقدر دستورات 
اسالم و نگاه همه جانبه او به حضور زن و مرد در 
جامعه و ل��زوم كنترل نگاه، فك��ر، ذهن و حتی 
نحوه پوشش و اختالط زن و مردم برای جامعه و 
سالمت آن مفيد است در حالی كه تا آنجا كه من 
كتاب   ها را ديده ام هيچ كدام از اين راهكار  ها در 
غرب وجود ندارد و كل مسئوليت برای برون رفت 

از اين آسيب بر دوش قربانی است.


