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تونل تاریخ

امام خمینی ره

شما نمی دانید اینها با زنان محترمه 
چه کردند

امام خمینــی)ره( هوشــیارانه، نقــش زنان 
خودباختــه را در ابتــذال جامعــه 

اســامی درک کردند و در چارچوب 
جهان بینــی توحیــدی و مقــام 
انســانی زن که خلیفه اهلل و صاحب 
کرامــت و معنویت اســت، جایگاه 

و نقــش زن در اجتمــاع را تبییــن 
کردنــد. چنانکــه در یکــی از ســخنرانی ها 

فرمودند: »شاید شــما هیچ کدام تان یادتان نباشد که اون وقت چه 
کردند، کوچک بودید اما من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند 
و اسمشان را بعداً »آزاد زنان« و »آزاد مردان« پسر رضا خان گذاشت 
من تلخی اش باز در ذائقه ام هست. شما نمی دانید چه کردند با این 
زن های محترمه و چه کردند با همه قشرها. الزام می کردند هم تجار 
را، هم کســبه جزء را، هم روحانیت را، بــه اینکه مجلس بگیرید و 

زن هایتان را بیاورید در مجلس، بیاورید در مجلس عمومی.
 آن وقت اگــر اینها تخلف می کردند کتــک دنبالش بود، حرف 
دنبالش بود، همه  چیزها و حرف ها بود و اینها می خواستند زن 
را وسیله قرار بدهند از برای اینکه سرگرمی حاصل بشود برای 
جوان ها و در کارهای اساسی اصًا وارد نشوند. طریق های مختلف 
آنها داشــتند برای اینکه جوان های ما را این دانشگاهی های ما 
را همه این قشــرها را نگذارند به فکر خودشان بیفتند، به فکر 

مملکتشان بیفتند. 
از آن طرف همان مسئله کشــف حجاب با آن فضاحتی که آنها 
کردند و با آن رفتاری که با زن های محترمه کردند و با آن رفتاری 
که با روحانیون کردند در این مسائل که حتی به آقای کاشانی 
آمدند تکلیف کردند که شــما باید وارد بشوید در این مجلس، 
شما باید مجلس بگیرید. این هم برای این بود که این جوان ها را، 
جوان های غافل زن و مرد را وارد کنند در میدان و سرگرمشان 
کنند به هم. و از اساس مسائل اینها غافل باشند. همچنین مراکز 
فحشایی که اینها درســت کرده اند که از تهران تا آخر تجریش 

صدها مراکزی بود که مال عشرتکده و امثال ذلک بود. « 
منبع: سایت جماران

 فقط زنان بستگان
درجه اول پهلوی ترقی می کردند

بررســی ها ثابت می کند دیدگاه رژیم پهلــوی در مورد تغییر 
وضعیت زنان در جامعــه منطبق بر الگوهای غربــی بود و نه 

ارزش ها و آموزه های اسامی و بومی جامعه ایرانی.
 بنا بر مســتندات، رژیم پهلــوی فقط فعالیت هــای دولتی و 
وابســته به آرمان های خود را برای زنان مطلوب برمی شمرد و 
جمعیت های مســتقل زنان در این دوران برچیده شده و جای 
خود را بــه انجمن ها و جمعیت های زنانه ای داد که به وســیله 

وابستگان درجه اول خاندان پهلوی اداره می شد.
 در نتیجه فعالیت در حوزه زنان محدود به وابستگان به خاندان 
پهلوی و آرمان هایشان شد نه عموم زنان فعال در جامعه و تنها 
نشریات زنانه ای حق چاپ داشــت که به تمجید از شاه و فرح 
می پرداخت و طرفدار دســتگاه حاکم بود. بدین ترتیب زمینه 
انزوای اجتماعی زنان فراهم شد. از سوی دیگر در عرصه سیاست 
هم چنین انزوایی برای زنان ایجاد شــد. در دوران ســلطنت 
رضاشاه، زنان حق شــرکت در انتخابات و حق رأی نداشتند و 

امکان مشارکت سیاسی از آنان سلب شده بود. 
زنان  از سال  ۱۳۴۱ حق  شــرکت  در انتخابات  و داوطلب شدن  
برای  مجلس  شورای  ملی  و سنا را کســب کردند اما این امکان 
برای عموم زنان فراهم نشــد و از آنجا که رژیم پهلوی همواره 
ســعی می کرد از زنان به صورت  نمادی  از نوگرایی  اســتفاده  
کند، تنها برخی  از زنان  طبقات  باال و خاص  جامعه  به  مناصب  و 
پست های  سیاسی  از پیش تعیین شده، دست  یافتند که در واقع 
تبلیغی برای ادعای برابری حقوق زن و مرد بود و منظور اصلی از 
مشارکت سیاسی که فراهم سازی بستر مناسب برای مشارکت 

عموم زنان بود، به معنای واقعی اتفاق نیفتاد.
 در مناصب مدیریتی جامعه نیز وضــع به همین منوال بود. در 
مدیریت سیاسی جامعه اثری از زنان دیده نشد ولی در برخی از 
مناصب مدیریت جامعه توانستند کم و بیش عهده دار مسئولیتی 
شوند اما این نقش و اهمیت به گونه ای نبود که بتوان آن را حضور 
سیاسی زنان در پست های مدیریتی محسوب کرد. تنها یک زن  
فرخ رو   پارســا به  مقام  وزارت  نایل  آمد و در کابینه هویدا وزیر 

آموزش  و پرورش  شد. 
زن  دیگری  کــه  در کابینه هویــدا از ســال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ و 
ســپس  در کابینه  آموزگار در سال  ۱۳۵۷ حضور داشت ، مهناز 
افخمی  بود که  در هر دو کابینه  مشــاور امور زنان  بود. انتصاب  
زنان  به  مقام های  سیاسی  بیشــتر به دلیل  روابط آنان  با دربار و 
سیاستمداران  بود و به دلیل  وابســتگی  به  یکی  از افراد متنفذ 

کشور و به ویژه درباریان ، به  این  مقام ها می رسیدند. 
همچنین در حوزه فرهنگ شــاهد نقش زنان نیستیم، عموما 
بیشترین بخشــی که زنان در آن حضور داشتند در سینمای 
آن زمان بود که آن هم به عنوان نماد جنســی از آنها استفاده 
ابزاری می شد، این در حالی است که ما در حوزه ادبیات، نقاشی، 
هنرهای تجسمی و... بانوانی را داریم که در همین دوران بسیار 

فاخر هستند اما شاهد معرفی و بروز و ظهور آنها نیستیم. 
این نوع برخوردها و تضادهای رفتاری و حاکمیتی در کنار دیگر 
عوامل، موجب شد تا زنان که منطق شان، منطق اسام بود به 
مقابله شــدید با رژیم برخیزند و با رهبری امام خمینی)ره( که 
عامل مؤثری در انتقال این آگاهی ها بود، به پیروزی برســند. 
امام)ره( زن را نه مظهــر فریب و بازیچه بلکــه او را مبدا همه 
خیرات و ســعادت ها معرفی کردند و آنان را به عنوان پیشروان 

نهضت اسامی قلمداد می کردند.

مسابقه برهنگی با نام دختر شایسته
در دوره پهلوی، بیش از همه بر نقش زیبایی و افسونگری زن ایرانی تأکید و تاش می شد تا زن 

ایرانی با طرح هایی مثل »دختر شایسته« مدلی از زن اروپایی و غربی باشد 

مأموریت:  غربی شدن زن ایرانی
مجله زن روز با برگزاری جشن دختر شایسته اهداف رژیم پهلوی را برای سکوالریزه کردن  جامعه سنتی ایران پیش می برد

»برای ایجاد تنوع در ظاهر خود و احراز شخصیتی جدید به تغییر چهره 
و زیبایی خود متوسل شدم، ولی پی بردم که این تغییرات کافی نیست و 
برای تکمیل آن احتیاج به عوض کردن رنگ مو های خود دارم«. این بخشی 
از آگهی رپرتاژ مجله »زن روز« در یکی از شماره های منتشرشده در دهه 

50 است. زن روز پرتیراژترین مجله قبل از انقالب است که از سال ۱۳۴۳ روی پیشخوان 
دکه های روزنامه فروشی قرار گرفت و با پرداختن به موضوعات مختلف مربوط به زنان، 
بیان کننده نوع نگاهی بود که در آن سال ها به زن ایرانی وجود داشت. برای بررسی این 
نگاه، در این گزارش مروری بر بازنمایی شخصیت زن در این مجله و همچنین مجله »تهران 

مصور« خواهیم داشت. تهران مصور نیز مجله ای است که از سال  ۱۳۲۱ منتشر شد و از 
نشریات قدیمی و مشهور دوران پهلوی بود. این دو مجله از جمله نشریات اصلی کشور 
در دوران پهلوی بود که سعی در الگوسازی برای زنان داشت هرچند که به دلیل مسائل 

اخالقی از انتشار اغلب تصاویر به کار رفته در این مجالت معذوریم.
از آنجایی کــه بنیان های ایدئولوژیک دولت پهلــوی را عناصری چون 
سکوالریسم، غرب گرایی و ناسیونالیسم شاهنشاهی تشکیل می داد، 
سیاست نوسازی دولت پهلوی متاثر از دیدگاهی بود که نوسازی فرهنگی 
را مالزم و حتی مقدمه هرگونه نوسازی اقتصادی و اجتماعی می دانست و 
به تبع آن، سیاست های فرهنگی حکومت پهلوی هم در نظر داشت تا الگوهای فرهنگی 
جدید غربی را جایگزین الگوهای فرهنگی سنتی و مذهبی جامعه ایرانی کند. دیدگاه رژیم 
پهلوی درباره تغییر وضعیت زنان در جامعه، منطبق بر الگوهای غربی بود و هیچ مناسبتی 
با ارزش ها و خواسته های دینی و بومی جامعه ایرانی نداشت. آزادی زنان فقط به این دلیل 
از سوی رژیم تأکید می شد که ایران شباهت بیشتری با غرب پیدا کند؛ به عبارت  دیگر، 
دولت پهلوی سعی داشت تا زن ایرانی را به زن غربی تبدیل کند. برای رسیدن به این هدف، 
دستگاه های ایدئولوژیک دولت پهلوی مبادرت به تبلیغ و ترویج این الگوها در بین اقشار 
مختلف جامعه می کردند. رسانه ها و به ویژه مطبوعات، در این میان نقش برجسته ای در 
جایگزینی فرهنگی بر عهده داشتند. مطبوعات ایران در این دهه ها، به ارائه الگوهایی 
پرداختند که عمدتاً برآمده از فرهنگ غربی بود. یکی از پیشروترین اینگونه از نشریات، 
مربوط به بانوان دهه های ۴0و50  که در ارائه الگوهای موردپسند رژیم فعالیت داشت، هفته 

نامه »زن روز« بود.

گزارش

گزارش

 نگاه تحقیرآمیز محمدرضا پهلوی به زنان
»الله افتخاری « رئیس هیأت اندیشــه ورز 

بانوان قرآنی کشــور معتقد است زنان 
در رژیم پهلوی از اقشــار آسیب پذیر 
جامعه بودنــد. او می گوید:»رویکرد 
رژیم پهلوی استفاده ابزاری از زنان و 
نمایش آنان در جامعــه بود و این نگاه 

تحقیرآمیز رژیم پهلوی به زنان براساس 
اسناد و مدارک کاما مشخص است. در این دوران از زنان در سینما 
و مجات و تلویزیون اســتفاده تبلیغاتی و ابزاری می شــد و همین 

برخوردها به شدت به هویت زنان خدشه وارد کرده بود.
 براساس اسناد و مدارک در دوران سلطنت رژیم پهلوی در زندگی 
فردی و اجتماعی زنان ایران وقایع و حوادث بســیاری رخ داد و در 
این سال ها تجددگرایی و ســنت گرایی حول محور حقوق زن برای 
نخستین بار در تقابل آشکار با یکدیگر قرار گرفتند.« افتخاری به زن 
اول کشور در آن دوران اشاره می کند و می گوید:» از دیگر رویکردهای 
رژیم پهلوی اســتفاده ابزاری از زنان و نمایش عریان آنان در جامعه 
بود به طوری که براساس شواهد و اســناد موجود، خود فرح پهلوی 
به عنوان زن اول کشور در آن دوران تحت یک نگاه فرومایه خاندان 
شاهنشاهی قرار داشت، به طوری که براســاس خاطرات بیان شده 
توسط خود او تنها به دلیل فرزندآوری در این خانواده جای داشت و 
ازدواج با او تنها به همین دلیل بوده است.«  او در مورد نگاه تحقیرآمیز 
مسئول اول کشور ایران به زنان با استناد به یک مصاحبه او با خبرنگار 
خارجی اظهار کرد:»شــاه ملعون در این مصاحبه گفته بود که عقل 
زنان به طور کلی ناقص تر از مردان است و همچنین در پاسخ به سؤال 
خبرنگار در مواجهه با این ســؤال که آیا فرح دیبا جانشین اوست یا 
خیر، هیچ پاسخی نداد.« رئیس هیأت اندیشه ورز بانوان قرآنی کشور 
درباره وضعیت تحصیلی زنان و دختران در آن دوران با وجود اقدامات 
عوامفریبانه فرح دیبا می گوید: »بسیاری از زنان و دختران محجبه از 
تحصیل محروم بودند و نرخ باسوادی در کشور براساس اسناد و مدارک 
بسیار پایین بوده است و ســپاه دانش که در ظاهر یک حرکت برای 
باسوادی محرومان اما در باطن به دنبال آن بود که با فرستادن دختران 
به روستاها فرهنگ غربی و نحوه پوشش معلمان در روستاها، به عنوان 

فرهنگی عمومی مردم معرفی و جایگزین شود.«
در دوره پهلوی دوم، تاش ها و تبلیغات بسیاری صورت گرفت تا نشان 
دهد زنان در ایران، نه تنها حق رأی دارند بلکه به مقام های رســمی 
نیز دست یافته اند. در حقیقت، شاه به رغم موافقت ظاهری با حضور 
اجتماعی زن به دلیل الزامات ناشی از مدرنیزه کردن کشور، به هیچ 
عنوان با حضور زنان در عرصه سیاست، موافقت نداشت! به گفته نیکی 
کدی: »شاه با وجود اینکه هیچ احترام خاصی برای زن ها قائل نبود، 
بعضاً تحت فشار سازمان زنان همســانی که به وجود آورده بود، فکر 
می کرد که تشویق زن ها به اشتغال در نیروی کار مملکت، می تواند در 

رشد اقتصاد ایران مؤثر بوده باشد.«
شاه با همه ادعاهایش در مورد تساوی زنان، در یکی از مصاحبه های 
خود نشان می دهد هیچ اعتقادی به توانایی زنان ندارد. وی با کمال 
گستاخی می گوید: »نمی خواهم بی ادب معرفی شوم، اما زنان به رغم 
آنکه قانوناً مساوی هستند، از نظر توانایی چنین نیستند. مثًا هرگز 
از بین زنان، یک میکل آنژ یا باخ برنخاسته! من حتی یک آشپز خوب 

در بین زنان ندیده ام!«

 نمایش تن فروشی و فراموشی فکر و اندیشه
»فرشــته روح افزا« اســتاد دانشــگاه و 

پژوهشگر حوزه زنان و خانواده درباره 
وضعیت زنان در دوران رژیم گذشته 
می گوید: »نقش زنان قبل از انقاب 
همچون نقش زنان کنونی در غرب 
بود که تنها به عنوان یک ابزار به آنها 

نگاه می شــد. زنان هنرپیشه به دنبال 
ارزان عرضه کردن خودشــان بودند و از بین دختران، آنها که 
برهنه تر بودند به عنوان دختر شایسته انتخاب می شدند. نمایش 
تن و فراموشی فکر و توانایی خواسته حکومت قبل از انقاب از 

زنان بود.«
 این استاد دانشــگاه در ادامه می گوید:» حضور سیاسی زنان 
ایرانی در قبل از انقاب عموما به زندان و شکنجه ختم می شد 
و نمی توانستند به راحتی در مسائل سیاسی شرکت کنند چرا 
که دیکتاتوری بر جامعه حاکم بود اما بیداری که بعد از انقاب 
رخ داد زنان را در صحنه های مهم و سیاســتی کشور آورد. آن 
رژیم و کسانی که بر جامعه آن وقت حکومت داشتند به دنبال 
این بودند که زن به عنوان ابزار لذت جویــی، تنها تن خود را به 
نمایش بگذارد و فکر، اندیشه و توانایی خود را کنار بگذارد. زنان 
ایرانی همواره در طول تاریخ این کشــور و در عرصه های مهم 
نقش بی بدیلی را داشتند، برای مثال در ماجرای تحریم تنباکو 
تمام قلیان ها داخل کاخ شاه شکسته می شود و این یعنی یک 
انقاب و نگرش جدید که توسط نزدیک ترین افراد به شاه یعنی 
همان زنان انجام می شود. مطابق مطالعات انجام شده زنان نقش 
مهمی در دوران نهضت اسامی داشتند. البته این حضور با توجه 
به شرایط مختلف سال های نهضت متفاوت بوده است.« روح افزا 
درخصوص تعریف صحیح زن در طراز انقاب اسامی می گوید: 
»مقام معظم رهبری ســخنانی درخصوص زن در طراز انقاب 
اسامی با این مضمون دارند که زن مورد نظر اسام نه زن شرقی 
است که احساس می کند تنها برای گذراندن روزگار به این دنیا 

آمده است و نه زن غربی است که ابزار جنسی اجتماع باشد.«

پروژه ای که شکست خورد
تاش مجله زن روز و ایده پردازان برگزاری مسابقه دخترشایسته 
برای تغییر الگوی دختران ایرانی اما به جایی نرسید. وقتی جو 
انقابی بر کشور حاکم شــد، تعداد شرکت کنندگان مسابقات 
دخترشایســته کمتر از قبل شــد.  هرچند مجلــه زن روز در 
ســال های آخر تاش می کرد با همان تعداد محدود مسابقه را 
برگزارکند اما در ماه های منتهی به انقاب دیگر گزارش و عکسی 
از همان مسابقات محدود هم منتشر نکرد. در ماه های منتهی 
به انقاب، ایده پردازان این مســابقه که هدفی جز غربی کردن 
دختران ایرانی نداشتند، به شکست پروژه خود اذعان کردند. 
خیابان های تهران و شــهرهای مختلف کشــور پر شده بود از 
دخترانی که ظاهر و رفتارشان هیچ شباهتی با دخترانی نداشت 
که عکس شان روی جلد مجله می رفت. گفته اند یک بار که اشرف 
پهلوی با هلی کوپتر از باال خیابان هایی را که مملو از دختران و 
زنان انقابی بود تماشا می کرد با خشم و تأسف گفت: »این بود 
عاقبت آن همه زحمت و تاش من و پدرم برای اینکه حجاب را 

از سر این زنان برداریم؟!«

اشراف زاده  ها شایسته می شدند 
مسابقه ای که برای انتخاب دخترشایسته تدارک دیده شده بود با نسخه اروپایی آن 
یک تفاوت بزرگ داشت. اگر از ماهیت برگزاری این مســابقه بگذریم که هدفی جز 
ترویج الگوهای ســبک زندگی غربی میان دختران ایرانی نداشــت، اینجا هم عنوان 
دخترشایسته همیشه نصیب دختران خانواده های نزدیک به دربار، تجار و ثروتمندان 
و گاهی دختران خوانین شهرستان ها می شد. درحالی که در نسخه اروپایی این مسابقه، 
معموال دخترانی از طبقات متوسط و پایین جامعه در این مسابقات شرکت می کردند 
و دختران طبقه اشرافی جامعه شرکت در این مسابقه را در  شأن خود نمی دانستند. 
همچنان که در خاندان های ســلطنتی اروپایی، اکنون هم دختران و زنان حق ندارند 
در انظار لباس های باز و بدن نما بپوشــند. درحالی که مسابقه دخترشایسته در ایران 
به گونه ای برگزار می شد که دخترانی از قشرهای متوســط و پایین در این مسابقات 
شــرکت می کردند اما در نهایت دختری عنوان دخترشایسته را کسب می کرد که از 

طبقه اشراف بود. در واقع دختری شایسته است که اشراف زاده باشد.

الگوهای غربی در جامعه سنتی
در مسابقه دخترشایسته، همیشه عنوان دختر برگزیده 
به دخترانی می رسید که از طبقات باالی جامعه بودند. 
اما گاهی هم این عنوان را به دخترانی از طبقات متوسط 
می دادند تا بگویند روشــنفکری یا به عبارت صحیح تر 
غرب زدگی در بین خانواده های شهرستانی هم رواج پیدا 
کرده اســت. بهترین نمونه این رویکرد برگزارکنندگان 
مسابقه، برنده شدن دختری از شــهر دزفول است. در 
سال اول، برنده مســابقه دختری بود از خانواده خوانین 
دزفول، اما مجله زن روز بیشــتر از اینکه روی موقعیت 

خانوادگی و مالی این دختر تکیه کند روی این مســئله 
که دخترهای شهرســتانی هم توانستند در نهایت بین 
دختران تهرانی)که در آن زمان الگوی مد و کاس برای 
دختران شهرســتانی بودند( حرفی برای گفتن داشته 
باشند؛ مانور دادند و این اتفاق را نشانه ورود روشنفکری 
در بین خانواده های شهرستانی اعام کردند. جالب است 
که در همان ســال، دختری ژاپنی برنده مسابقه جهانی 
دخترشایسته شد که در خانواده ای مقید بزرگ شده بود. 
همان دختر ژاپنی در مصاحبه با مجله زن روز گفته بود: 

»من مادری سختگیر دارم که هنوز هم اگر حرف بی جایی 
بزنم کتکم می زنــد! و من حق ندارم در مورد مســائلی 
مثل پسرها و دوستی با آنها حتی حرف بزنم!« ژاپن در 
آن زمان کشوری در حال  گذار از ســنت ها به مدرنیته 
بود و برگزارکنندگان مســابقه جهانی دخترشایسته با 
این انتخاب نشــان دادند تغییر الگوهــای زن موفق در 
کشورهای آســیایی را هدف قرار داده اند؛ دقیقا مشابه 
هدفی که برگزارکننــدگان ایرانی برای دختران جامعه 

سنتی ایران داشتند.

زن ایرانی در گرو نظام لیبرالیسم
برگزارکنندگان مســابقه دخترشایســته از همان آغاز برگزاری این 
مســابقات تکلیف خود را با عنوان دخترشایســته مشــخص کرده 
بودند. در سال های ابتدایی برگزاری این مسابقه، ماک های انتخاب 
دخترشایسته، قوای جســمانی، زیبایی، توانایی های هنری، ذهنی و 
هوشی دختران بود؛ یعنی همان ماک هایی که نظام لیبرالیسم برای 
نمونه های دخترشایســته و موفق درنظر دارد و در میان معیارهایش 
خبری از معیارهای اخاقی نیســت. چنان که مجید دوامی، سردبیر 
مجله زن روز پیش از برگزاری سومین دوره مسابقات دخترشایسته در 
سرمقاله شماره۱۱۴ این مجله نوشت: »مجله زن روز مدت 2سال است 

که زیر عنوان برنامه انتخاب دخترشایسته ایران، این  همه وقت و انرژی 
صرف می کند و اجرای چنین برنامه ای را به عهده گرفته است. در یک 
جمله بگویم مقصود اصلی مجله زن روز از اجرای این برنامه، مشارکت 
در نهضتی است که در این ایام، برای بیداری فکر زن ایرانی در کشور 
کهنسال ما آغاز شده است.« این رویکرد سردبیر مجله و ایده پردازان 
رژیم پهلوی برای برگزاری مسابقه دخترشایسته به وضوح در صفحات 
مجله دیده می شد؛ به گونه ای که بیشتر صفحات مجله زن روز پر شده 
بود از تصاویر برهنه زنان و تأکید بیشتر بر ماک های فیزیکی و زیبایی 

ظاهری و جنسی به جای معیارهای دیگری که مدعی آن بودند.

ظلم تاریخی به زنان در دوره پهلوی
نعیمه اساملو، نویسنده و پژوهشگر با اشاره به ظلم تاریخی نسبت 

به زنان به خصوص در دوران رژیم پهلــوی، می گوید: در 
طول تاریخ زنان بیشــتر از مردان مــورد ظلم واقع 

شده اند که این امر ریشــه در 2نکته اصلی دارد؛ از 
یک ســو زنان به لحاظ ظاهری و جسمی نسبت به 
مردان ضعیف تر هستند و از سوی دیگر جذابیت 
ظاهری زنان بیشــتر است. او با اشــاره به اینکه 
جذابیت ظاهری زنان مستمسکی برای سوءاستفاده 

برخی افراد شــده و زمینه ظلم به آنها فراهم شده، 

می گوید: »وجود میل به دیده شــدن و مورد توجــه قرار گرفتن از 
سوی زنان عامل اصلی در دریافت ظلم است. هرچند این 
نیاز درونی یعنی میل به دیده شدن در تمام انسان ها 
وجود دارد، ولی در میان زنان بیشــتر است. همه 
زنان دوست دارند زیبا باشــند و مورد تحسین و 
توجه قرار بگیرند. اما مســئله این است که برای 
دیده شــدن و مورد تحســین قرار گرفتن از چه 
 بُعدی از ابعاد وجودی شــان بهره گیــری کنند و 

به چه سمت و سویی بروند.«

برهنگی، معیار شایستگی بود
مجله زن روز به عنوان بانی برگزاری مسابقه دخترشایسته هر بار که با اعتراضات و جبهه گیری 
مردم روبه رو می شــد، تاش می کرد به مردم تلقین کند که مسابقه دخترشایسته با ملکه 
زیبایی فرق دارد. اگرچه ادعای این مجله این بود که معیار اصلی انتخاب دخترشایسته بیش 
از آنکه به دلیل جذابیت های ظاهری باشد، به دلیل آداب دانی و شیک پوشی و... است، اما در 
واقعیت اوضاع فرق داشت. وقتی برندگان مسابقه به مرحله نیمه نهایی می رسیدند، باید در 
اردوهایی سرنوشت ساز شرکت می کردند تا به عنوان دخترشایسته برسند. در این اردوها بود 
که نیت واقعی برگزارکنندگان رو می شد. در این اردوها، دختران برگزیده معموال با مینی ژوپ 
در دورهمی ها شرکت می کردند و عکس های این دختران با لباس های باز، بدن نما در مجله 
زن روز چاپ می شد. این اردو بخش دیگری هم داشت که دختران برگزیده باید مهارت های 
خود در شنا را با مایو به نمایش می گذاشتند تا عکس های نفرات برگزیده باز هم در نشریه 
منتشر شود. با انتشار همین عکس ها در مجله بود که به دختران تفهیم می شد اگر می خواهند 

دخترشایسته شوند باید چنین لباس هایی بپوشند.

عکس های پرزرق و برق
برگزارکنندگان مسابقه دخترشایسته از روش های مختلفی برای تشویق دختران جوان جهت 
شرکت در این مسابقه استفاده می کردند. ازجمله اینکه وقتی دختری از همان طبقات باال و 
اشرافی به عنوان دخترشایسته انتخاب می شد، سفرهایی برایش ترتیب می دادند و با چاپ 
عکس های پرزرق و برق این سفرها، دختران را برای شرکت در این مسابقه ترغیب می کردند. 
در سال سوم برگزاری مسابقه اما اتفاقی بزرگ و البته قابل پیش بینی رخ داد. نماینده ایران که 
دختر یکی از درباریان بود و با نفوذ خانواده اشرافی خود از بین دیگر دختران ایرانی انتخاب 
شده بود، به مسابقات جهانی راه یافت و عنوان دخترشایسته جهان را هم به دست آورد. وقتی 
او را به مسابقه جهانی فرستادند، گزارش سفرش به آمریکا و کشورهای دیگر در مجله زن روز 
منتشر و عکس های پرزرق و برق ســفرها و هدایایی که از چهره های مشهور گرفته بود در 
مجله چاپ شد. این همه تابلویی بود از توفیق ها و درخشش های دخترشایسته ایران که در 
پیش چشم دختران ایرانی به نمایش درمی آمد برای اینکه آنها را به شرکت در این مسابقات 

ترغیب کند.

مخالفت متدینین و روحانیون
یکی از اصلی ترین اهداف گردانندگان مجله زن روز، ارائه الگویی خاص به دختران ایران بود 
تا براساس آن اهداف مورد نظر حکومت پهلوی درباره ترویج فرهنگ غربی و سکوالر برآورده 
شود. به همین دلیل از شــماره یک این مجله، طرح »انتخاب دختربهار« و بعد ها »انتخاب 
دخترشایسته« مطرح شد و به مرحله اجرا رسید. بنابراین مســابقه دخترشایسته اهداف 
بزرگ تری را دنبال می کرد که از همان ابتدا و به ویژه در ســال های مبارزه مردم ایران علیه 
رژیم پهلوی، واکنش و اعتراض جامعه متدین و روحانیت و علما را در پی داشت. جدی ترین 
اعتراض روحانیت و جامعه مذهبی ایران به اقدامات مجلــه زن  روز را می توان در ماجرای 
دفاع همه جانبه این مجله از »الیحه حمایت از خانواده« مشاهده کرد؛ الیحه ای که هدفی 
جز غربی سازی حقوق زن و حذف قوانین اسامی از قانون اساسی نداشت. آیت اهلل مرتضی 
مطهری یکی از همان روحانیون بود که اعتراض خود را به مطالب و اقدامات ضد دین مجله 
زن روز درباره حقوق زنان در اسام با انتشار ۳2مقاله نشان داد؛ مقاالتی که در سال۱۳۵۳ به 

شکل کتابی مستقل با عنوان »حقوق زن در اسام« منتشر شد.

جایی برای محجبه ها و نخبه ها نیست
از همان نخستین سال برگزاری مسابقه دخترشایسته توسط مجله زن روز، موج اعتراضات مردمی 
و جامعه متدین هم به سوی این مجله سرازیر شد. جامعه ایرانی نمی خواست دختر مسلمان ایرانی، 
به عروسک تزئینی تبدیل شود که معیار شایستگی آن، جذابیت های ظاهری، جنسی و به طورکلی 
الگوهای غربی باشد. اگرچه مجله زن روز تاش می کرد در پاســخ به این اعتراضات معیارهای 
انتخاب دخترشایسته را فراتر از صرف زیبایی صورت و بدن معرفی کند، اما در واقعیت صفحات 
این مجله و دیگر مجله های مشابه پر بود از داســتان زندگی دخترانی که با معیارهایی مثل قد، 
سایز و زیبایی های ظاهری یک شبه به ملکه زیبایی تبدیل شده بودند. اثبات این مدعا اینجاست 
که در دهه۵0 با وجود اینکه تعداد زیادی از زنان ایرانــی باحجابند، اما در هیچ کدام از صفحات 
مجله زن روز هیچ خبری از زنان محجبه و حتی از مصاحبه یا معرفی زنان نویسنده، محقق و نخبه 
خبری نیست. تمرکز اصلی این مجله و نیز مجله »تهران مصور« معروف آن روزها پر شده بود از 
تصاویر برهنه دختران، زنان خواننده، هنرپیشه و نیز دختران شایسته. تصاویر برهنه دختران نه 

در صفحات دیگر این مجله ها و به ویژه در آگهی های تبلیغاتی هم پررنگ بود.

زنــان در برنامه های ســکوالر و مدرنیزه کردن جامعه 
ایرانی در دوره پهلوی، جایگاه ویژه ای داشــتند اما این 
حضور و دخالــت آنان صرفا صــوری و ظاهری بود. در 
واقع حکومت پهلوی از اجرای برنامه های تجددخواهانه 
در مورد زنان 2 هدف اصلی را دنبال می کرد: زیر سؤال 
 بردن نظام ارزش های ســنتی و اسامی جامعه؛ ایجاد 
شــباهت های ظاهری بیشــتر در بین جامعه ایرانی و 
غربی. دوره پهلــوی اول و دوم را باید بیش از همه  دوره 
سلطه فرهنگ بیگانه به حســاب آورد. اگرچه در ظاهر 
آزادی هایی نیز به زن ایرانی داده شــد، اما در این دوره 
بیش از همه به نقش زیبایی و افسونگری زن ایرانی تأکید 
و تاش شد تا زن ایرانی مدلی از زن اروپایی و غربی باشد 
و تمام مشخصات یک زن غربی را داشته باشد. یکی از 
این الگوهای غربی که با معیارهای جوامع لیبرالیستی 
راه اندازی شده بود، رقابت های جهانی »ملکه زیبایی« 
نام داشــت که در ایران تحت عنوان »دختر شایسته« 

ترویج شد.

ملکه زیبایی، چگونه به ایران رسید؟
حکومت پهلوی بنا به سیاست های غربگرایانه و استحاله 
فرهنگی جامعه ایرانی، قصد داشت تا این الگوی تماما 
غربی را به جامعه ایرانی تحمیل کند که این ماموریت 
به مجلــه »زن روز« که یکی از مجــات زیرمجموعه 
مؤسسه فرهنگی- مطبوعاتی کیهان بود، واگذار شد. 
انتشار مجله مزبور از ۸ اسفند ۱۳۴۳ با مدیر مسئولی و 
سردبیری »مجید دوامی« آغاز شد که از ابتدای شروع 
انتشار تا دوران پیروزی انقاب اسامی، مسئولیت اداره 
و سردبیری آن را برعهده داشــت. اصلی ترین اهداف 
گردانندگان مجله زن روز، ارائه الگویی خاص به دختران 
ایرانی بود تا براساس آن، اهداف موردنظر حکومت پهلوی 
در ترویج فرهنگ غربی و سکوالر برآورده شود. به همین 
دلیل از شماره یکم این مجله، طرح »انتخاب دختر بهار« 
و بعد ها »انتخاب دختر شایســته«، در دستور کار قرار 
گرفت که این طرح به مدت ۱۴ سال اجرا شد. با شروع 
دهه ۵0 شمسی و با فعالیت رسانه ها برای هرچه بیشتر 
غربی کردن جامعه، مطبوعات و ازجمله مجله زن روز، 
قدم به قدم به سوی سطحی شدن و ابتذال پیش رفت؛ 
به طوری که در بیشتر صفحات این مجله، تصاویر برهنه 
زنان و طرح های مبتذل و انبوهی از مطالب ترجمه ای 
به چشم می خورد و در مقابل ماک های انتخاب دختر 
شایسته هم، بیشتر به سوی ماک های جسمانی و زیبایی 
ظاهری پیش رفت. در مقابل اعتراضات بی شماری که 
به این مســابقه صورت گرفت، مجله زن روز، سیاست 
دوگانه و متناقضی را در پیش گرفت. از یک طرف اعام 
کرد که انتخاب دختر شایسته به صورت کلی، ربطی به 
صرف زیباترین صورت و بدن ندارد، )هر چند که این دو 
مورد هم بسیار مهم است( و معیار اصلی با سلیقه بودن و 

روشنفکری و اصالت دختر موردنظر است.
از طرف دیگر، این مجله در هر شــماره، نمونه هایی از 
معیار های انتخاب »ملکه زیبایی« را که شامل سایز و قد 
و مهارت های دیگر دختر شایسته چاپ می کرد و حتی 
گاهی داستان زندگی این دختران را که یک شبه ملکه 

شده بودند، منتشر می نمود.
هر چند زن روز به خاطر جبهه گیری مردم نســبت به 
مســابقات ملکه زیبایی در هر جلد، سعی می کرد تا با 
آوردن نمونه و معیارهای این مســابقه، به مردم تلقین 
کند که مســابقه دختر شایســته و ملکه زیبایی با هم 
فرق دارند، ولی مشخصا با صفحات زیادی که به معرفی 

شخصیت جدید با رنگ موی جدید
در »زن روز« صفحات ویژه ای به معرفی زنان سلبریتی خارجی اختصاص پیدا کرده است؛ بازیگر یا حتی پورن استار هایی که اغلب زندگی شخصی 
آنها سوژه گزارش است و گاهی یک محصول زنانه خارجی در حین گزارش تبلیغ می شود. نوع نگاهی که به زن وجود دارد و شخصیت او را در ظاهر 
و زیبایی اش معرفی می کند. در یک گزارش از پیانیست فرانســوی که باهدف معرفی یک مارک رنگ مو کارشده، به وضوح عنوان می شود: »امروز 
فرصتی پیش آمد تا با خانم آنابل دوفو، پیانیست مشهور فرانســوی گفت و گویی در منزل ایشان داشته باشیم. وقتی وارد منزل شدم او خود را برای 
اجرای رسیتال امشب آماده می کرد. آنابل در جواب این سوال که معروف بودن خود را مدیون چه هستید، پاسخ داد: »من با اجرای 2رسیتال به شهرت 
رسیدم« پرسیدم: ممکن است درباره این دو رسیتال صحبت کنید؟ آنابل با خوشرویی پاسخ داد: »هنرمند هنگامی به اوج محبوبیت می رسد که در 
قلب مردم نفوذ کرده باشد، و برای حفظ این محبوبیت الزم است که هر بار با شخصیتی جدید در برابر مردم ظاهر شود، و دیگران را از ظاهر یکنواخت 
و کسل کننده خود خسته نکند... برای ایجاد تنوع در ظاهر خود و احراز شخصیتی جدید به 
تغییر چهره و زیبایی خود متوسل شدم، ولی پی بردم که این 
تغییرات کافی نیست و برای تکمیل آن احتیاج به عوض 
کردن رنگ موهای خود دارم. همانطور که می بینید 

رنگ مو های من گویای این واقعیت است.«

زنان، شخصیت اصلی داستان های زرد
بخش اصلی هر دو مجله به داستان های زرد عاشقانه اختصاص 
دارد که باز هم عکسی که به آن اختصاص پیداکرده، تصویری 
اروتیک از یک زن و مرد اســت. محتوای این داستان ها اغلب 
عشق های مثلثی است که زنان گاهی در این داستان ها نقش 
هرزه را دارند و گاهــی یک زن که در آتش حســادت به زن 
دیگری می ســوزد، مورد توجه مرد مورد عاقه یا همسرش 
قرارگرفته اســت. زنان در این داســتان ها اغلب اصلی ترین 

دغدغه شان جلب نظر مردانی است که با آنها در ارتباطند.

 مد های جهنمی
در تهران مصور که نشریه ای عمومی است به جز آگهی ها، تنها جایی که زنان حضور دارند در تصویر روی جلد یا عکس تزئینی داستان های زرد عاشقانه 
است یا در قالب بازیگران فیلمفارسی ها و سوپراستار های سینما به آنها پرداخته می شود؛ نه خبری از قلم آنهاست و نه زنان اهل فکر و دارای هنری 
غیر از بدن نمایی معرفی می شوند. معرفی چند خطی سلبریتی های زن فرنگی یکی از بخش های ثابت »تهران مصور« است که بهانه ای است برای 
درج عکس نیمه برهنه آنها که با ابعادی چهار پنج برابر آن چند خط، خودنمایی می کند. در یک نمونه با تیتر »عشق و دلهره یک دختر جوان«، زن 
نیمه برهنه تصویر اینطور معرفی  شده است: »فی فی باخ ستاره هنرمند و زیبای سینمای آلمان در دانمارک متولد شده، ولی زندگی هنری خود را 
در آلمان دنبال کرده است. فی فی باخ به زودی در فیلمی به نام »ماجرای عشق و دلهره یک دختر جوان« که محصول مشترک هالیوود و آلمان است 
بر پرده سینما ظاهر خواهد شد.« در نمونه دیگر، یکی از مطالب تهران مصور به مدل های اروپایی سال ۱۹۶۵ اختصاص پیداکرده است که نویسنده 
نام مد های جهنمی را روی آن گذاشته اســت. در این گزارش، ۴تصویر از زنان نیمه برهنه که مد ها را پوشیده اند، بیشترین حجم صفحه را به خود 

اختصاص داده است. در متن گزارش به جزئیات این لباس ها و قیمت شان اشاره  شده است.

 با عنوان تجدد 
دنبال سیگار و مشروب نباش

در صفحه »تین ایجرها« که مخصوص پســران و 
دختران ۱۷ساله است، یک ســتون تحت عنوان 
»نامه پدر به دخترش« به راهنمایی های پدرانه ای 
اختصاص دارد کــه دختران نوجوان در شــرایط 
آن روز هــای جامعه به آن نیاز دارنــد. انحرافات و 
آسیب هایی که دختران در آن ســال ها در لباس 
تجدد دچار آن می شدند، آنقدر جدی و نگران کننده 
بود که حتی این مجله نیز بــا وجود رویکرد غربی 
و ترویج بی بند و باری، در قالــب یکی از نامه های 
درج شــده خطاب به دختران به ارائه توصیه هایی 
برای دوری از این انحرافات می پردازد و می نویسد: 
»دختر عزیزم از صمیم قلــب آرزو می کنم که در 
آینده زنی خوش قلب و پاک طینــت و تااندازه ای 
فروتن و طبیعی باشی. آرزو دارم که به خود متکی 
باشــی و به حقیقت وجود خود پی ببری دخترم! 
کم کم وقت آن رســیده که خودت خــوب را از بد 
تشخیص بدهی و کورکورانه از بعضی ارمغان های 
ناپسند تجدد پیروی نکنی. اگر می بینی که بعضی 
دختران هم سن و ســالت که به عقیده خودشان 
متجدد هستند ســیگار می کشــند و یا مشروب 
می خورند، تــو این کار ها را به عنــوان اینکه دلیل 
تجدد و تمدن است، انجام مده! و مطمئن باش که 
از قافله آنها عقب نمی افتی هرگز خیال نکن که با 
احتراز از این کار ها قدر و احترام تو کم شــده و در 
نظر دیگران امل و عقب افتــاده جلوه خواهی کرد. 
بلکه بدین وسیله به خودت و دیگران ثابت کرده ای 
که دختری با شخصیت و فردی با اراده هستی که 
آینده خوشبخت و سعادتمند خواهی داشت. حال 
آنکه اینگونه عادات ناپسند باعث انحراف تو از راه 
نیک بختی می شود و آینده تو را به خطر می اندازد. 
امیدوارم که پند مرا به گوش جان پذیرفته باشی.«

 گرایش افراطی به آرایش 
نکته ای  که در صفحــات زن روز با محوریت زنان به چشــم 
می خورد این بود که بخش زیادی از محصوالت تبلیغ شــده، 
بر روی زیبایی و تناســب اندام تمرکز دارند و به نظر می رسد 
نقش پررنگی در القای احساس نیاز به مخاطبان مجله دارد. 
محصوالت خارجی هم که اغلب آگهی ها را شــامل می شوند 
به همین ترتیب معرفی می شوند و کنار جماتی که با فونت 
بــزرگ، آمریکایی، آلمانی و انگلیســی بودنــش را به عنوان 
تضمین خوب و باکیفیت بودنش عنوان می کند، یک زن زیبا و 
خوش اندام خودنمایی می کند که البته اغلب ایرانی هستند و 
از جذابیت های جنسی آنها برای فروش این کاال های خارجی 
استفاده می شــود. چند نمونه از جماتی که در این آگهی ها 
به چشــم می خورد از این قرار اســت: »من، اعتمادبه نفس 
و شیک پوشــی خود را مدیون انواع طــرح و رنگ انحصاری 
)شومیزیه( میس سان رایز هستم« »زیبایی در حد یک رؤیا؛ 
لوازم آرایشی و بهداشتی پرنسس گالیتزین مستقیم از ایتالیا.«

روزگار عجیب دختران شایسته
در یکــی از ایــن گزارش ها دربــاره برنامه های تــدارک دیده شــده برای 
فینالیست های مسابقه اینطور آمده است: »طبق رسم هر ساله در مراسم شب 
نهایی مسابقه، دختران فینالیســت با ۳ لباس مختلف روی صحنه می آیند: 
لباس یونیفرم، لباس ابتکاری و لباس ســواره. تنها لباسی که دختران باید 
خودشان و با هزینه شخصی خود تهیه کنند، لباس ابتکاری آنهاست. در چند 
سال اخیر، چند تن از طراحان و مد سازان تهران به فکر مدرن کردن و اروپایی 
پسند کردن پارچه های قلمکار افتاده اند و با تغییراتی که در این راه به خرج 
داده اند، توانسته اند مدل ها و طرح های زیبایی به وجود آورند که حتی مورد 
قبول مشکل پسندان پاریس و لندن و آمریکا نیز قرارگرفته است«. به همین 
ترتیب مراحل مختلف مسابقه دختر شایسته در شماره های متوالی گزارش 
می شود و در خال آن یا سالن های زیبایی مشهور تهران معرفی می شود و یا 

آموزشگاه های هنری و مربیان آنها تبلیغ می شوند.

زنی خوب است که مرد باشد
یکی از رویکرد های اصلی در خصوص مسائل زنان که در آن سال ها مورد 
تمرکز نشــریات قرار دارد، ارائه نگاه ها و ایده های فمینیســتی است که 
مجله زن روز پرچمدار آن معرفی می شود. به عنوان نمونه در گزارشی زن 
معدنچی خارجی به عنوان یک زن شجاع و با جربزه معرفی شده است که 
توانســته از پس یک کار مردانه بر بیاید. این زن با این جمات معرفی و 
تمجید می شود: »این زن 2۷ساله انگلیسی، به دشوارترین کار مردانه روی 
آورده است: روزی ۸ساعت کار  در معدن زغال سنگ، در عمق ۵هزارمتری 
زیر زمین.« در جایی دیگر از مطلبی به اســم »جیمز باند های مونث« به 
تمجید از زنانی پرداخته که در پلیس انگلستان، پلیس مخفی هستند و 
وظایف خطیر و مشــکل را بر عهده دارند. در توصیف آنان نوشته: »آنان، 
در گرما و سرما، در 2۴ساعت شــبانه روز، در هیأت مانکن یا گدا، دزدان، 

قاچاقچیان، شوهران فراری و جنایتکاران خطرناک را تعقیب می کنند!«

 مردان همطراز 
دختران شایسته

تمایل زیاد به آرایش تا اندازه ای به عنوان ویژگی 
اصلی زنان جامعه آن روزها معرفی می شود که 
در یک گزارش به صــورت ضمنی روی آوردن 
مردان به آرایش، تحت تاثیر همین ویژگی زنان 
عنوان می شود. نویسنده، گزارش خود با عنوان 
»فر شــش ماهه مخصوص آقایان« را اینطور 
شــروع می کند: »تابه حال با طعنه می گفتند 
زن ها همه بزکی و عروســکی هستند و حاال 
وسوسه خوشگل شدن و جلب نظر کردن چنان 
به جان خود مرد ها افتاده که ساعت ها از وقتشان 
را در ســالن های آرایش زیر سشوار های داغ 

می گذرانند«.
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زن را به ولنگاری کشیدیم
پروژه غربی شدن جامعه ایرانی در زمان پهلوی با سرعت و عمق بیشتری دنبال می شد. طرح هایی چون راه اندازی باشگاه ها و کاخ های 
جوانان، انتخاب ملکه زیبایی، مسابقه های دختر شایســته و...  ازجمله این فعالیت ها بود. جالل آل احمد در این باره می نویسد: » آدم 
غرب زده، قرتی است. به خودش خیلی می رسد، با ســر و پزش خیلی ور می رود همیشــه انگار از الی زرورق باز شده است یا از فالن 
مزون فرنگی آمده است.« او در نقد سیاســت پهلوی دوم مبنی بر آزادی دادن به زنان می نویسد: »به زن تنها اجازه تظاهر در اجتماع را 
داده ایم. فقط تظاهر، یعنی خود نمایی، یعنی زن را که حافظ سنت، خانواده، نسل و خون است به ولنگاری کشیده ایم، به کوچه آورده ایم. 
به خود نمایی و بی بند وباری واداشته ایم که سر و صورت را صفا دهد و هر روز یک مد تازه را به خود ببندد و ول بگردد. ما در کار آزادی صوری 
زنان سال های سال پس از این هیچ هدفی و غرضی جز افزودن به خیل مصرف کنندگان پودر و ماتیک-محصول صنایع غرب- نداریم.« 

نگاه

شایسته بودنت را با این معیار ها محک بزن
یکی از ســوژه های اصلی زن روز، گزارش با آب وتاب مسابقه »دختر 
شایسته« است؛ مسابقه  ای که این مجله با کپی برداری از نوع فرنگی اش، 
مبدع آن است و دختران ایرانی را تشویق می کند شایسته بودن شان را 
با معیار های این مسابقه محک بزنند. بیشتر این معیار ها البته بر اساس 
استاندارد های فرنگی اســت؛ چه به خاطر غربی بودِن خود مسابقه و 
چه در ادامه خودباختگی عجیبی که آن ســال ها در مقابل فرنگی ها 

وجود دارد.
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نامزدهــا و زندگینامه زنان برنده در مســابقات ملکه 
زیبایی اختصاص می داد درصدد آمــاده کردن ذهن 
مردم برای شناخت و عاقه مند شدن به این ملکه های 

خوشبخت بود.
در خیلی از این مقاالت، زنانی از برندگان مسابقات ملکه 
زیبایی جهان معرفی می شــدند که در زندگی واقعی 
یک زن ساده از طبقه متوســط بودند و حتی بعضی از 
آنها در روســتاها زندگی می کردند و تنها تفاوت شان 
با زنان دیگر این بود که در چنین مسابقه ای حاضر به 

شرکت شده بودند.

مخالفت های همه جانبه
مجموعه رسانه های فرهنگی ازجمله رادیو و تلویزیون 
و سینما در حرکتی همســو، ارزش های غربی را رواج 
می دادند. ازجمله این رســانه های مکتوب می توان به 
»تهران مصور« اشــاره کرد. مجات دیگری همچون 
»اطاعات بانوان« به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی 
»قدســی مســعودی«، مجله »اطاعات جوانان« و 
»رستاخیز جوانان« که وابسته به بنگاه رسانه ای حزب 
رستاخیز بود، از مروجان بی بندوباری و اباحه گری در 

کشور محسوب می شدند.
البته استحاله فرهنگی موردنظر رژیم تنها با ابزار رسانه 
پیش برده نمی شد، بلکه تاش هایی در سایر حوزه ها 
ازجمله حوزه حقوقی هم مکمل آن بود. در سال ۱۳۴۵ 
»سازمان زنان ایران« تشکیل شد. با این همه، خط مشی 
حکومت پهلوی درباره زنان، در واقع معطوف به نشان 
دادن تصویری تبلیغی از زن ایرانی مدرن بود؛ بنابراین 
نه تنها دگرگونی شگرفی در وضعیت زنان ایجاد نکرد، 
بلکه به سبب همگام نبودن با نیازها و واقعیات جامعه 
ایران در آن عصر و ناســازگاری با باورهای فرهنگیـ  
مذهبی زنان ایرانی، نتوانست از حمایت اکثریت آنان 

برخوردار شود.
در طول ســال های مبارزه مردم ایــران علیه رژیم 
پهلوی، بار ها عملکرد و جهت گیری مجله »زن روز« 

مورد اعتراض متدینین و به ویژه بدنه روحانیت قرار 
گرفت که جدی ترین آن بر ســر دفاع همه جانبه زن 
روز از »الیحه حمایت از خانواده« بود. الیحه ای که در 
آن، بر غربی سازی حقوق زن در قانون اساسی، تأکید 
شده بود و مطرح کنندگان آن درصدد حذف حقوق 
و قوانین اســامی، همچون قوانین شرعی مربوط به 
طاق بودند. با مطرح شدن این الیحه برای تصویب 
در مجلس شورای ملی در فروردین ۱۳۴۶اعتراض ها 
بیشتر شــد. البته جالب است که از همان اواخر سال 
۱۳۴۵ تا پاییز ۱۳۴۶ اســتاد شهید آیت اهلل مرتضی 
مطهری اعتراض خود را به مطالب ضددین و خاف 
واقع زن روز درباره حقوق زنان در اسام، در قالب ۳2 
مقاله با عنوان »نظام حقوق زن در اســام« که برای 
مجله زن روز می نوشت، نشــان داد. بعد ها در سال 
۱۳۵۳ این مقاالت به شــکل کتابی مستقل، تحت 

عنوان »حقوق زن در اسام« منتشر شد.

پایان نامه 57
با اوج گیری روند انقاب اســامی و مشخص شــدن 
تأثیرات ۱۵ سال کار فرهنگی یاران امام خمینی )ره( 
در کشور، در ماه های منتهی به پیروزی انقاب اسامی، 
سیاست فسادگستری رنگین نامه ها، کاماً از رونق افتاد؛ 
زیرا در آن زمان، اکثریت جامعه منتقد سبک زندگی 
غربی، محتوا های مســتهجن و مطالــب غیراخاقی 
شــده بودند و از طرف دیگر، گرایش به داشتن حجاب 
و تفکرات مذهبی در میان جوانان و زنان، بسیار فراگیر 
شده بود. مجله اطاعات بانوان در واکنش به وضعیت 
به وجود آمده، در شماره ۱۱۱0، مورخ ۴ بهمن ۱۳۵۷ با 
اختصاص تصویر جلد مجله به شرکت بانوان محجبه در 
تظاهرات، در صفحات ۴ و ۵ خود و در مطلبی با عنوان 
»غروب زن عروســکی و طلــوع زن انقابی«، مجبور 
شد به نفی لوکس گرایی و غربی منشی از سوی عموم 
مردم اشاره کند و رویکرد عمومی جامعه اسامی را به 

رسمیت بشناسد.

ماک های انتخاب دختر شایسته چه بود؟

غروب زن عروسکی

ترنم صادقی؛ پژوهشگر حوزه زنان و خانواده

 عکس زنان نیمه برهنه 
بیشتر می فروشد

مهم نیســت که محصول تبلیغ شده مخصوص 
زنان باشد یا نه؛ از لوازم حمام و کلمن آب گرفته 
تا شــربت و آدامس خروس نشان، تصویر یک 
زن پای ثابت همه آگهی های متعددی است که 
دهه 50 در صفحات مجالت »زن روز« و »تهران 
مصور« کار می شد. این آگهی ها بیشترین جایی 
است که زنان در آن حضور دارند. تبلیغاتی که 
بیشترشان رنگی کار شده اند و عالوه بر لباس باز 
و گاهی نیمه برهنه زنان، آرایش ویژه آنها قابل 
توجه است. به عنوان نمونه در یک آگهی مربوط 
به آدامس خروس نشان، قرار است یک پیراهن 
یادگاری جام جهانی فوتبال به مناسبت اولین 
حضور ایران در این جام به خریدارانی داده شود 
که تعداد مشخصی از این آدامس ها را می خرند. 
تصویر اصلی که در این آگهی کارشــده است 
یک زن اســت که پیراهن یادگاری جام جهانی 
را پوشیده اســت. آگهی های بازرگانی گاهی 
جنسی تر می شــوند و تصویر نیمه برهنه یک 
زن در آن خودنمایی می کننــد. مثال در یک 
آگهی مربوط به سری هماهنگ لوازم حمام، در 
حالی که یک زن زیر دوش قرار دارد و از باالی 
سر او عکس گرفته شده است، این تیتر با فونت 
بزرگ کارشده است: »بدون کرویدکس، حمام 
شما لخت اســت«. یا یک بخش دیگر تبلیغات 
معرفی لباس زیر زنانه اســت که با تصاویری از 
زنان نیمه برهنه که آن را پوشــیده اند، معرفی 
و تبلیغ شده اند. اکثر تیتر ها با این سمت و سو 

محتوایی اروتیک دارند.

نگاه


