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 بررسی تطبیقی نقش و جایگاه زن در اسالم و رسانه های تصویری ایران

 

 
 

درقهوا غزاله صفایی ، محمد آقامیریسید   

 

 

 

 مقطع سطح سه حوزه

 مطالعات فرهنگیکارشناسی ارشد دانشجوی 

 

 

با وجود پیشرفت ها و روزآمدی جوامع دینی ، در عصرحاضر ، جایگاه مشخص و دارای  چکیده :

های حدی برای زنان که از ارکان مهم هدایت جامعه به سوی مقاصد متعالی هستند ، در رسانه 

تصویری نمی توان تبیین نمود . از جمله دالیل عدم تعریف حدود ، کمبود توجه به مقوله ی پژوهش 

در اهداف رسانه های تصویری و تطبیق آن بر جایگاه حقیقی زنان جامعه است . نوشتار حاضر در ابتدا 

، بعد از شناخت سعی نموده تا ضمن تعریف مناسب از مفاهیم و کلیاتی همچون زن ، اسالم و رسانه 

کارکردهای مفید رسانه ، به تحقیق در تطبیق این کارکردها و رسالت زنان در این حوزه بپردازد و با 

پاسخ به این سؤال که دیدگاه اسالم پیرامون جایگاه زن در رسانه های تصویری چیست و چگونه می 

آفرینش زن و طبیعت خدادادی توان ساختار و جایگاهی مناسب ارائه نمود ، ذهن خواننده را متوجه 

او بنماید و در عین حال رسالت های مهم ایشان معطوف به کارکردهای رسانه های تصویری را مطابق 

لقی تعریف و بازنمائی کند . نگاه لطیف و عمیق قرآن کریم به جایگاه زنان در کنار با این ویژگی خَ

بانوان در تغییر فرهنگ و دانش و در نهایت ،  تبیین دیدگاه اهل بیت علیهم السالم نسبت به اثرگذاری

هدایت گری ، از جمله مطالبی است که در این پژوهش به آن پرداخته خواهد شد . این پژوهش سعی 

دارد تا کلمات فقهای امامیه از جمله امام خمینی ) ره ( به عنوان اولین فقیه سیاستمدار و مبدع 

اید تا با نگاهی معقول ، مشروع و روزآمد ، نظریه ای حکومت اسالمی در عصر حاضر را پردازش نم

منحصر به فرد را از بیان علماء ارائه نماید . زن در سینمای غرب ، دیدگاه فمنیسم و بررسی وضعیت 

سینمای قبل و پس از انقالب ، چالش های پیش روی سینمای حال حاضر و راهکارهای مناسب برای 

 این پژوهش را در بر می گیرد .خروج از چالش ها ، بخش دیگری از 

اسالم ، زن ، رسانه ، وسایل ارتباط جمعی ، تلویزیون ، سینما    واژگان کلیدی :  
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 مقدمه

حتی نقش و جایگاه متفاوتی در بین اقوام و ملل مختلف داشته است.  »زن به عنوان یکی از مهمترین ارکان نهاد خانواده، 

می هم دیده می شود،که این امر حاصل تفاوت جهان بینی و درک و مبانی فکری آنها  این تفاوت نگاه در بین کشورهای اسال

که این امر می تواند بر و مهمتر آنبازنمایی نقش زن در سینما و تلویزیون بازتاب شرایط اجتماعی جامعه بوده   می باشد.

مختلف از از این رو در ادیان  و به پیشبرد اهداف یک جامعه کمک بسزایی بنماید، «شرایط اجتماعی نیز تأثیر گذار باشد

ها و  سطح آگاهیچشم گیر با افزایش  نسبت به نقش و جایگاه زن نظریات متفاوتی در جریان است.،هم جمله اسالم عزیز 

در صورت زمینه بروز و ظهور می  که ؛قابلیت ها و توانایی های جدیدی بوجود آمده است ،افزایش میزان تحصیالت زنان

 (25-52)دفتر امور زنان،را تسهیل نمایند.یک جامعه توانند دستیابی به توسعه واقعی و پایدار 

از آنجایی که این رسانه های تصویری بر رفتار ،عادات ، اخالقیات ، منش های فردی تأثیر گذار هستند و به صورت فراوان به 

درنهایت آنچه در این مقاله  پردازند لذا تطابق داشتن آنها با دیدگاه اسالمی امری ضروری می باشد.بازنمایی نقش زنان می 

 . رسانه های تصویری خواهد بود شود نگاهی جدید به جایگاه زن از زوایای دینی و تطبیق این شأن در به آن پرداخته می

 چارچوب نظری

 دیدگاه افراطی مطرح است :درمورد آثار رسانه و وسایل ارتباط جمعی دو 

 این است رسانه ها  دارای چنان قدرتی هستند که می توان آنها را عامل تغییر جامعه دانست .  برخی را عقیده بر

، تأکید را بر وسائل و ابزار ارتباطی می گذارد و معتقد است که ارتباطات مهمترین «نظریه محوری بودن عامل رسانه ها » 

اجتماعی به شمار می روند . خواه این تغییر نتیجه ابزار تکنولوژیک باشد و خواه محتوای رسانه ها عامل  عامل ایجاد تحوالت

جامعه » تغییر محسوب شوند. در هر دو حال ، رسانه ها عامل تغییر در جامعه در نظر گرفته می شوند . متقابالً نظریه 

نیروهای اجتماعی در بطن جامعه ، بویژه نیروهای اقتصادی و تأکید را بر وابستگی تکنولوژی و رسانه ها به « محوری 

سیاسی می گذارد . بر اساس این نظریه ، اشکال مختلف رسانه ها محصول دگرگونی های تاریخی هستند. به عبارت دیگر 

برابر  ، مانند آزادی های سیاسی ، صنعتی شدن جامعه و عکس العمل درجتماعی انعکاسی از تغییرات سیاسی،تغییرات ا

را می توان در « محوری بودن رسانه ها » خواست های اجتماعی از نهادهای مختلف برای ارائه خدمات بیشتر است . نظریه 

جستجو کرد  2 "مارتین "و  5"آیزنشتاین "، 1"گولدنر"آثار مکتب تورنتو ، بویژه  مک لوهان و نظریه پردازان بعد از او مانند 

 (76، 1211. )مهرداد ،

                                                           
1 Gouldner 
2Eisenstein  
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ر حال باید پذیرفت که در دنیای امروز رسانه های جمعی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند . مخصوصاً در دورانی به ه

با این وجود تطبیق و تقویت مبانی دینی که از اهم اهداف تشکیل ساختاری  .که مرزهای مکانی و زمانی درنوردیده شده اند

ق و پژوهش وهمچنین آگاهی و بینش اسالمی از سوی تولیدکنندگان رسانه در نظام اجتماعی است نیازمند تحقی ،اسالمی

 .داشتن آگاهی و بینش اسالمی از سوی تولید کنندگان رسانه ای اهمیت به سزایی دارد ای است و

اسالمی توسط رسانه نقش بسزایی در نهادینه سازی فرهنگ اسالمی ایفا می  ارائه الگویی متناسب با مبانی اصیل دینی و

اجرا گردد تا ضمن تعالی و  از این رو نقش و جایگاه زن باید براساس حدود تعیینی در اسالم در رسانه ها تعریف و .نماید 

حیح از جایگاه زن را کنترل و به اثرگذار سوء در بهره برداری ناص عوامل مخرب و رشد جامعه به سمت اهداف جامع دینی ،

که از نقش زن چیزی جز مادی  ؛در مقابل تفکر غربی است سمت توسعه فرهنگ دینی هدایت نماید واین موضوع دقیقاً

اط ضعف قرائن مختلف تاریخی از قدیم نق؛کما اینکه شواهد و می خواهدگرایی و الگو سازی غربی برای اهداف مستکبرانه ن

نموده است و با بهره گیری از تجربیات تاریخی از زمان در مسیر فساد و فحشاء برای غربی ها مشخص جوامع اسالمی را 

نقطه قوت خود و  طبیعتاً «( 5/26،27و292/ 1)ابن بسام بوسیله ابزار فساد و فحشا عوامل شکست مسلمین»فتح آندلس و

 مادی گرایانه و از جمله آن فساد و فحشا می دانند. ارویت افکقنقطه ضعف مسلمین را در ت

سینماها و تئاترها رادیو و تلویزیون و مطبوعات و  امام خمینی ره بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران در این رابطه می فرماید :

مه دوم آن ،چه نقشه ثر تباهی و تخدیر ملتها ،خصوصا نسل جوان بوده است و در این صد سال اخیر بویژه نیاز ابزارهای مؤ

های بزرگی از این ابزار،چه در تبلیغ ضد اسالم وضد روحانیت خدمتگزار ،و چه درتبلیغ استعمارگران غرب و شرق کشیده 

شد ،... در تمام شئون زندگی از رفتار و گفتار و پوشش و فرم آن بویژه در خانم های مرفه و نیمه مرفه بود،...فیلمهای 

های غرب یا شرق بود که طبقه جوان زن و مرد را از مسیر عادی زندگی و کار و... منحرف و به سوی تلویزیون از فرآورده 

ادب و ماثر پر حتی فرهنگ و،بی خبری از خویش و شخصیت خود و با بدبینی و بدگمانی به همه چیز خود و کشور خود 

 موزه های غرب و شرق منتقل گردیده است . ارزشی که بسیاری از آن با دست خیانتکار سود جویان ،به کتابخانه ها و

 (424-51/2)صحیفه امام /

جوامع غربی با استفاده از ابزارهایی از قبیل رسانه ها » نشان دهنده این است که  ؛ به هر حال آنچه مشهود و مستند گردید

د را به مخاطبان اصلی خود ، سینما ، مجالت و سی دی های متنوعی که تولید می کنند ؛معانی و پیام های مورد نظر خو

که زنان مسلمان هستند القاء می کنند .آنها زن غربی را به انحراف کشاندند و آنها را الگویی کردند برای زن مسلمان . نظریه 

پردازان توسعه در جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم ، استدالل می کردند که رسانه های همگانی قادرند با ارائه ارزش 

در این کشورها « نوسازی » ی( ، ارزش های سنتی و فرهنگ های بومی را تضعیف کرده و بدین وسیله به برنامه های ) غرب

                                                                                                                                                                                 
3Martin  
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و همفکران او معتقد بودند ، که ارزش های ارائه شده در نظریات توسعه همان ارزش های  4کمک کنند . در حالیکه شیلر 

برنامه و بطور آگاهانه و سیستمیک در این نظریات گنجانده  جوامع سرمایه داری و محافل امپریالیستی است که براساس

شده و هدف نهایی آنها وابسته کردن کشورهای جهان سوم به منافع قدرت های مسلط سرمایه داری و در نهایت دنباله رو 

 («1211،132کردن کشورهای جهان سوم است .)مهرداد،

 بخش اول :

 در لغت اسالم  مفاهیم

 مقدمه 

از لغت عرب،دین حضرت پیغمبر خاتم النبیین محمد بن عبداهلل صلی اهلل علیه و آله که ناسخ همه  ادیان  اسالم مأخوذ

 (1222/1/523) نفیسی،گذشته است و تا روز رستاخیز باقی و برقرارخواهد بود.)

 در لغت عرب :

)ابن منظور،لسان  2.نبی مکرم اسالم به ما رسیده است چیزی است که از سوی واسالم اظهار خضوع و شریعت و التزام به آن

  (1414/15/592العرب

 در اصطالح :

گرویدن به آیین حضرت محمد صلّی  به معنای عام یعنی اسالمممکن است که اسالم همان معنای ایمان را داشته باشد و

و دستورهای آن  احکامو عمل به  اعتقاد قلبیاست، لیکن ایمان گرویدن به آن در زبان همراه با  زباناللّه علیه و آله در 

 باشد.می

 .7السّالممعصوم علیهم امامدوازده  امامتو  والیتعبارت است از اعتقاد داشتن و پذیرش وقلبی اسالم به معنای خاص و 

 (22/196و 7/29، 1275محمد حسن ،جواهر الکالمنجفی ،)

                                                           
4 Schiler 

 صلى النبي، به َأتى ما التزام و الشريعة ِإظهار و الخضوع ِإظهار ... اإِلسالم   و5 

 سلم و عليه للاّ 

 6
فتحصل حينئذ انه قد يطلق اإلسالم على ما يرادف االيمان،و على المصدق بغير 

الوالية،و على مجرد إظهار الشهادتين،و يقابله الكفر في الثالثة،كما انه يطلق 

المراد بااليمان هنا كيف كان فو ***....المؤمن على األول و على المصدق بالوالية

الحاصل بسبب إسالم أحد األبوين و ال أو حكمه الذي هو اإلقرار بالشهادتين اإلسالم 
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ما منظور از کلمه اسالم در این مقاله همان آیین الهی است که از طریق رسول مکرم اسالم بر ما نازل گردیده و : نتیجه

  .تسلیم و انقیاد از این دستورات می باشیمملزم به 

 زن :

 در لغت : 

 (1245/465،فرهنگ دهخدا،باب ز )دهخدا.باشد مرد نقیض

زن انسان ماده را می گویند، که در مقابل آن واژه مرد قرار می گیرد. و نیز به معنای جفت مرد می آید که در عربی به آن 

 (737 /1219، فرهنگ فارسی عمید، عمید)زوجه می گویند 

 در اصطالح :

یک برساخته اجتماعی  هر فردی از بدو تولد واجد یک جنس ) مذکر یا مؤنث( است . حال آنکه جنسیت ،»در اصطالح ،

 "ویژگی های زنانگی  "و  "ویژگی های مردانگی   "است . فرهنگ مسلط اجتماعی با ترویج پارادایم های خاص در خصوص 

، همه افراد مذکر و مؤنث جامعه را در پیش گرفتن الگوهایی معیّن در رفتار ، انتخاب لباس ، میزان کوتاه کردن مو و سایر 

و نشانه تهور و قدرتی محسوب می  "ذاتاً مردانه "سیت سوق می دهد ، به گونه ای که برخی کنش ها نشانه گذاری های جن

و مناسب با جنس زن تلقی می شوند . هویت  "ذاتاً زنانه  "شوند که با جنس مرد تداعی می گردند . متقابالً برخی کنش ها 

رباره مرد بودن و زن بودن شکل می گیرد.)پاینده جنسی هر فرد ، درنتیجه درونی سازی توقعات هنجارین فرهنگی د

،1212  ،196) 

 رسانه 

تعاریف و مفاهیم رسانه رسانه ها در فرهنگ ها و منابع مختلف فارسی و انگلیسی تعاریف مختلفی دارد که به چند نمونه آن 

  .اشاره می شود

 در لغت نامه دهخدا به این معنا آمده است :.سانهر

                                                                                                                                                                                 
يعتبر مع ذلك العلم بالتصديق القلبي الذي ال يمكن االطالع عليه،و إن كان هو 

 ِكنْ ق ْل:َلْم ت ْؤِمن وا َو ل»اإليمان حقيقة كما يومئ إليه قوله تعالى 

االيمان بالمعنى األخص الحادث الذي هو بمعنى اإلقرار باألئمة  ...«انَأسَْلمْ :ق ول وا

 االثني عشر
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 )دهخدا، .تمطبوعا و نتلویزیو و یوراد مانند جمعی طتباار سایلو ؛هیوگر یها سانهر -. نساندر ءسیلهو) اِ] (نِ/  نَ رِ/  رَ

 (1245/1514،فرهنگ دهخدا،باب س

می باشد و منظور ،آن  دست وسایلی  «Media»است که جمع آن « Medium»از رسانه تعبیر به  و در زبان التین

هستند که مورد توجه تعداد کثیری می باشند و حامل یا واسط پیام هستند و از تمدنها ی جدید به وجود آمده اند.)کازنو 

،1211 ،2 ) 

ماعی، رود و در اصطالح علوم ارتباطات اجتکار میرسانه، اسم آلت و از مصدر رسانیدن است و به معنی وسیلة رسانیدن به

اند و امروز این وسایل جزء جدانشدنی زندگی ما شده .گیرنده استدهنده به پیاممقصود از رسانه، وسیلة رساندن پیام از پیام

 (1212،76های سنتی، مدرن و نوین تفکیک کرد )حسنی، توان آنها را به رسانهبرای شناخت بهتر و بیشتر، می

 ختلفی از تکنولوژی های دیداری و شنیداری با هدف ارتباط بر می گردد. واژه رسانه به گردآوری انواع منتیجه :

 انواع مختلف رسانه شامل: 

هر ترکیبی از متن، گرافیک، صدا، انیمیشن و تصاویر ویدئویی  .متن، صورت، گرافیک، انیمیشن و انواع شبیه سازی می باشد

  .اختیار کاربر قرار می گیرد. رسانه نامیده می شودکه از طریق کامپیوتر با سایر تجهیزات الکترونیکی در 

 نمود:گروه تقسیم چند به  می توان رسانه را با توجه به نوع ارتباط، 

 .رسانه های نوشتاری مانند مطبوعات، کتاب و مجالت -1

  .رسانه های شنیداری مانند مانند رادیو -5

 .رسانه های دیداری مانند تلویزیون، سینما، اینترنت  -2

های ابزاری مانند مانند اعالمیه، بروشور، تابلوی اعالنات، کاتالوگ، پوستر، تراکت، پالکارد، آرم، لوگو، فیلم رسانه   -4

  .کوتاه و بلند، سخنرانی، همایش و تئاتر های تبلیغی، فیلم

  .های انتشاراتی، بنیادهای سینماییرسانه های نهادی یا گروهی همچون روابط عمومی ها، شرکت -2

ای فرانهادی همچون خبرگزاری ها، دفاتر روابط بین الملل، کارتل ها، بنگاه های سخن پراکنی و تراست رسانه ه  -7

و  423 /1217)تانکارد، سورین ،ایهوارهماشبکه های  های خبری، شرکت های چند ملیتی سازه، فیلم های سینمایی،

421) 
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 .الخصوص سینما و تلویزیون میباشد در این پژوهش هدف بررسی تطبیقی رسانه های دیداری علینکته:

 کارکردهای رسانه

 برای رسانه ها کاکرد های متفاوت و گوناگونی بیان شده است که به اختصار به بعض آن ها اشاره می کنیم؛ 

  الف( کارکرد نظارتی؛  

شامل رساندن اخبار یکی از مهمترین کارکردهای رسانه خبری، نظارت بر محیط است. کارکرد نظارت و حراست از محیط،  

شود؛ که برای اقتصاد و جامعه ضروری است. مانند گزارش اوضاع سهام، ترافیک و شرایط آب و توسط رسانه ها می

 (421و  423 /1217)تانکارد، سورین ،.هوایی

 ب( کارکرد آموزشی یا انتقال فرهنگ؛ 

ها و تمام کنش:»بیان داشته، عبارت است از آموزش براساس تعریفی که سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو(  

ها و رفتار انسان چنین مهارت ها، نگرشاثرات، راه ها و روش هایی که برای رشد و تکامل توانایی مغزی و معرفتی و هم

 (1212،139دادگران،  ) «ند.ترین حد آن، تعالی بخشطریقی که شخصیت انسان را تا ممکنالبته به .روندکار میبه

اند. رسانه ها در این میان رسانه های ارتباطی خواه برای این کار برنامه ریزی شده باشند و خواه نشده باشند، آموزش دهنده 

اهمیت وظیفه آموزشی .ها تأثیر می پذیرند و می آموزندآورنده دانش و شکل دهنده ارزش هایند و مردم همواره از آنفراهم

حدی است که بعضی از جامعه شناسان برای مطبوعات و رادیو و تلویزیون و سینما نقش به وسایل ارتباطی در جوامع معاصر،

جامعه شناسان معتقدند که وسایل ارتباطی با پخش اطالعات و معلومات  .قائل هستند "آموزش دائمی"یا  "آموزش موازی"

ی های عملی، فرهنگی و اجتماعی جدید، به موازات کوشش معلمان و اساتید، وظیفه آموزشی انجام داده و دانستن

 (1212، )معتمد نژاد .کنندآموزان و دانشجویان را تکمیل میدانش

  ج( کارکرد سرگرم سازی و پرکردن اوقات فراغت؛ 

های رونند؛ که با پخش و انتشار برنامهشمار میعنوان مهمترین ابزار تفریحی و سرگرمی افراد بهوسایل ارتباط جمعی به 

کننده دارند و از این طریق است که فرد از تنهایی و زندگی ده بر الگوی رفتار اوقات فراغت انسانی اثراتی تعیینکننسرگرم

 (157 ،1212دادگران، .)کندیابد و با محیط بیرونی تماس برقرار میاش رهایی میمرهروز سخت

  ی:( کارکرد همگن سازهـ

خواست ها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه شده و جوامع را از عصر  وسایل ارتباط جمعی، موجب نزدیکی سلیقه ها، 

ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه، خرده فرهنگ ها و فرهنگ های خاص و مجزا را    .گردانندمحدوده های جدا خارج می

http://joisp.jseas.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


11-32، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32شماره  و الهیات  علوم اسالمی، فقه، فلسفه  

ISSN: 1394-0039 
http://joisp.jseas.ir 

www.ISEAS.ir                            پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                          پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir           پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

23 
_________________________ 

1394-0039 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

عه، از سبک زندگی و عالیق و آورد و مردم آن جامنوعی تشابه میان تمامی ساکنان یک جامعه به وجود میناپدید کرده و به

 (11و  1212،16ساروخانی، ) .کنندخواسته هایی که رسانه های جمعی ارائه می دهند، پیروی می

براساس جامعه شناسی ارتباطات، مخاطبان، توده های عظیمی از انسان های پراکنده با ویژگی های ناشناخته هستند؛ که  

در واقع این رسانه ها هستند  .می گیرند ها همان اثری است که از رسانهمشترک آنهیچ گونه پیوندی باهم نداشته و وجه 

دهنده انسان ها با یکدیگر بوده و به آن ها هویت جمعی می بخشند. بر این مبنا، کارکرد اصلی وسایل ارتباط که عامل پیوند

سازی ، رسانه ها به توده"ان کازنوژ"بیان جمعی، همان مخاطب قراردادن توده ها و نه گروه های خاص است. به

 (53-1213،19 ،.)آشناپردازندمی

 و( کارکرد راهنمایی و رهبری؛

روز بر اهمیت آن ها در بیداری و ارشاد افکار عمومی، امری واضح بوده و روز بهنقش رهبری کننده وسایل ارتباطی و اثر آن  

 شود،افزوده می

توانند در راه گسترش ارتباط میان رهبری کنندگان و رهبری شوندگان، ارتباط جمعی میدر نظام های دموکراسی، وسایل   

ها در امور عنوان آیینه تمام نمای افکار عمومی در جلب همکاری مردم و شرکت دادن آنخدمات مهمی را انجام داده و به

توانند ایجاد مشارکت سازی در مخاطب، می ههای گروهی با انگیزجای بگذارند. البته رسانهاجتماعی، تأثیر فراوانی به

  .دنه هاست، را به دنبال داشته باشنترین نقش های رسااجتماعی که از عمده

  ز( کارکرد بحران زدایی؛

های اجتماعی، به ایفای نقش بپردازند و در کاهش بحران های توانند در عرصه مقابله با بحرانرسانه های گروهی می 

و  1215،155 )کریمی،.هویت یا حوادث تهدیدکننده ثبات اجتماعی، کارکرد مؤثری داشته باشند رانمختلفی مانند بح

154) 

 ح( کارکرد آگاه سازی؛ 

ها باید عالوه هرچند این وظیفه با مقوله آموزش از طرفی و مقوله خبررسانی جمعی از طرف دیگر، تداخل دارد، اما رسانه  

تحلیل عِلّی پدیده های خبری و آگاه سازی  تحلیل درست اخبار و تشریح آنان نیز بپردازند بر انتقال اخبار و اطالعات، به

شود. به همین سیاق وسایل ارتباط جمعی بایستی موجبات انسان ها از این علل، موجب تغییر در جهان بینی انسان ها می

رو از تبلیغ متمایز است که در آن، ی آگاه سازی، از آناین وظیفه، یعن .ها از کاالهای مورد نیاز را فراهم سازندآگاهی انسان

سوی دیدگاه گونه که هیچ کوششی نیز برای ایجاد گرایش بههیچ کوششی برای خرید کاالیی خاص وجود ندارد، همان

 .خاص وجود ندارد
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 ط( اعطای پایگاه اجتماعی؛ 

  .ندپردازهای آنان میرتقای پایگاهها به آشکار کردن یا ابه اشخاص و گروه شهرت این وسایل با دادن 

 ی( حمایت از هنجارهای اجتماعی

 ک( انتقال میراث های فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگر 

 ل( نقش و کارکرد بیان عقاید 

 جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی م( ایجاد همبستگی میان اجزای 

 (159، 1215 محمدى، ).ن( کارکرد تبلیغی 

 بخش دوم 

 دیدگاه اسالم از جایگاه ونقش زن 

 

 دیدگاه قرآن :-1-1

برخالف تمام سنت های غلط و رایج به نام اسالم در میان ملت ها وبرخالف تعالیم منحرف ادیان موجود از نقش و جایگاه 

 زن را دارای شخصیتی واال و صاحب کرامت و حقوقی انسانی شناخته و پذیرفته است. ،اسالمزن، دین مبین 

 قرآن کریم به شکلی بسیار ظریف به مقام و جایگاه زن اشاره داشته است و حقوق زن را به دقت و حکمت برمیشمارد. 

،از مریم 6پیامبر معرفی کرد یوسف و کـید زن عـزیز مصر اشارتی رفت و او را شیطانی بـرای گریاگر در قرآن به وسوسه»

 .بـه نام وی اختصاص داده است هـم ای راصحبت کرده و سوره فراوان نیز دامنمادر عیسی آن بزرگ زن پاک

از  1آزادی یا اسـارت زن میان آوردهبه ناشایسته بـرای مـردانشان سخن اگر قرآن از همسران نـوح و لوط بـه عـنوان زنانی 

 .9ده غفلت نورزیده استپلید بو بعنوان یک زن بزرگ و الگوی ایمان که گرفتار مردی آنچنان نیز زن فـرعون

                                                           
و آن زن که *** َلكَ  َهْيتَ  َوَقاَلتْ  بَ األَْبوَ ٱ َوَغلََّقتِ  ۦنَّْفِسهِ  َعن َبْيِتَها ِفى ه وَ  لَِّتىٱَدْته  وَ َورَ  -7 

بيا »بست و گفت: يوسف در خانه او بود، از او تمّنای کامجويی کرد؛ درها را 

 32يوسف آيه )بسوی آنچه برای تو مهياست!(
خداوند برای کسانی که کافر  ل وط *** ْمَرَأتَ ٱوَ  ن وح   ْمَرَأتَ ٱ َكَفر وا لِّلَِّذينَ  َمَثالً  ّللَّ  ٱَضَرَب  _8

 01.تحريم آيه  اند به همسر نوح و همسر لوط مَثل زده استشده
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یاد  کـرده پرستی تـالشو بـت که در جهت تقویت طـاغوت و گـسترش شرک«ابو لهب»اگر قـرآن از زنـانی چون همسر

و مادر موسی  11آسمانی پیامبران نیز همانند همسر ابراهیم هایرسان رسالتساز و کمک،از زنان پاکـدامن،تاریخ13کندمی
 .نمایدیاد می کی و پایداریبه عنوان الگوهای پا15

محکوم نـموده و امتیاز فردی را بـر  را هـم تـصور تـبعیض هـرگونه ،در اصل انسانیت12اصوال قـرآن بـا طرح و قبول اشتراک

با این بیان،اسالم برخالف همهء سنتها و  داند.راه خدا غیرمنطقی می ،علم و مجاهدت در14فـرد دیگر جز از طریق تقوی

با صراحت اعالم دانستند،و زن و مـرد را دارای دو جنس و دو سرشت می زن وجـود داشـته درباره که نظرهای نادرستی

 باشند.ارای یـک طـینت و سرشت میو از یـک جـنس و دندآ کـهکند می

باشد.از نظر قرآن،زن یک همسر  شده نیست که بخاطر ارضاء شهوات مرد آفریده طفیلی موجود بینی اسالم،زن یکدر جهان

 .12یدیگر و هریک به منزلهء زینت و مـایه صیانت است برای آن واقعی مرد است حقیقی و همدوش

داند تـقوی؛علم و و مزیت انـسانی را بـر انسان دیگر تنها در سه چیز مـی برتری آئین آسمانی اسالم مالک فضیلت و معیار

 (555/22، 1221،خیرخواه«)جهاد در راه خدا

                                                                                                                                                                                 
و خداوند برای مؤمنان، به همسر  ِفْرَعْوَن*** ْمَرَأتَ ٱ َءاَمن وا لِّلَِّذينَ  َمَثالً  ّللَّ  ٱَوَضَرَب  _9 

 00تحريم آيه  فرعون مَثل زده است

 کش )دوزخ( استو )نيز( همسرش، در حالی که هيزم ْلَحَطبِ***ٱ َحمَّاَلةَ  ۥْمَرَأت ه  ٱوَ _ 01 

 4المسد آيه 

 همسرش َيْعق وَب*** و ِإسَْحقَ  َوَراءِ  َوِمن ِبِإسَْحقَ  َفَبشَّْرَنَها َفَضحَِكتْ  َقاِئَمة   ۥْمَرَأت ه  ٱوَ _ 00 

 او از بعد و اسحاق، به بشارت را او پس خنديد؛( خوشحالی از) بود، ايستاده

 70هود آيه .داديم يعقوب

َتخَاِفى  َوالَ  ْلَيمِّ ٱ ِفى َفَأْلِقيهِ  َعَلْيهِ  خِْفتِ  َفِإَذاَأْرِضِعيِه   َأنْ  م وسَى أ مِّ  ِإَلىَوَأْوَحْيَنا _ 03 

او را شير ده؛ و هنگامی که »ما به مادر موسی الهام کرديم که:  ***َوال َتْحَزِنى 

)قصص آيه  بر او ترسيدی، وی را در دريا )ی نيل( بيفکن؛ و نترس و غمگين مباش

7) 

َوَبثَّ ِمْنه َما  َزْوَجَها ِمْنَها َوَخَلقَ  حَِدة  اوَ  نَّْفس   مِّن َخَلَقك م لَِّذىٱ َربَّك م   تَّق واٱ لنَّاس  ٱ َأيَُّهايَ 02 

ای مردم! از )مخالفت( پروردگارتان بپرهيزيد! همان کسی  َوِنسَاًء*** َكِثيًرا ِرَجاالً 

که همه شما را از يک انسان آفريد؛ و همسر او را )نيز( از جنس او خلق کرد؛ و 

 0النساء آيه .تشر ساختاز آن دو، مردان و زنان فراوانی )در روی زمين( من

 ِإنَّ   ِلَتَعاَرف وا َوَقَباِئلَ  ش ع وًبا َوَجَعْلَنك مْ  َوأ نَثىَذَكر   مِّن َخَلْقَنك م ِإنَّا لنَّاس  ٱ َأيَُّهايَ _ 04 

ای مردم! ما شما را از يک مرد و زن آفريديم و شما  *** ك مْ َأْتَقا ّللَِّ ٱْكَرَمك ْم ِعنَد أَ 

قرار داديم تا يکديگر را بشناسيد؛ )اينها مالک امتياز ها ها و قبيلهرا تيره

 02.الحجرات آيه ترين شما نزد خداوند با تقواترين شماستنيست،( گرامی

آنها لباس شما هستند؛ و شما لباس آنها  *** لَّه نَّ  ِلَباس   َوَأنت مْ  لَّك مْ ه نَّ ِلَباس  _ 05 

 087 البقره آيه)هر دو زينت هم و سبب حفظ يکديگريد(
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قرآن در بیش از ده سوره در مورد زن بحث می کند و حتی دو سوره را به نام آنها نام گذاری کرده است .یکی » درنهایت

ی سوره ی النساءالکبری که مشهور به سوره ی نساء یعنی زنان است و دیگری سوره ی النساء الصغری که مشهور به سوره 

 (6 ،1264فهیم کرمانی ،.«)طالق است 

 :دیدگاه اهل بیت علیهم السالم -1-2

انسانیت وجه مشترک بین هر دو جنس زن و مرد است و در حوزه زنان ،از جمله لوازم  تکامل در انسانیت  شناخت جایگاه 

 ونقش زن در عرصه اجتماعی می باشد.

که در این  این حوزه می باشدبه جایگاه زنان در بارز اندیشه دینی در معرفت اهل بیت عصمت و طهارت از اصول  سنت 

 نوشتار به بخشی از این موضوع پرداخته خواهد شد .

 زنان با مشورتی جایگاه الف (

 که زنانی مگر نکنید مشورت زنان با»  «17عقل بکمال جرّبت من االّ النساء مشاورة و ایّاک: »فرماید می السالم علیه علی امام

 منظور، بلکه نیست؛ زنان با مشورت مطلق نفی السالم علیه منظور امام که فهمیم می. «است شده ثابت تجربه به عقلشان

 می شایسته مردانِ مثل زنان، این از غیر با پس.اند داده دنیا زیور و زر به تن و اند شده خارج خود ذات از که هستند زنانی

  16..کرد مشورت توان

 درتعلیم و تعلم  زنان ب( جایگاه

 «11مُسْلِمَة وَ مُسْلِمٍ کُلِّ عَلَى فَرِیضَةٌ الْعِلْمِ طَلَبُ:ص النَّبِیُّ قَالَ»

 زنان شامل حدیث، آیا که هست سؤال یا توهّم این جای پس است؛ نیامده «مسلمة» ةدر نقلهای معتبر حدیث، کلمـ»

 «19؟چیست آموزیعلم در زنان تکلیف و شود؟می

                                                           
 352 ص ،012 ج بحاراالنوار،06 

 014 ص (ع)علی امام ديدگاه از زن07 

، 0اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  ،العلم في الخامس الباب/  02/  الشريعة مصباح08 

 21ص: 

 00ابوالقاسم حسن پور شماره   مجله تخصصی دانشگاه علوم اسالمی رضوی،19 
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گرچه به لفظ مذکر است، امّا این به « طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم»روایت گوید:لفظ باره میآیة اهلل گلپایگانی در این»

جهت تغلیب مذکر است، نه تخصیص حکم به مذکّر، و دلیل قطعی در اینجا وجود دارد و آن اشتراک مرد و زن در جمیع 

 53«احکام اسالمی است، مگر در موارد استثنایی؛ مثل حیض و نفاس و جهر و اخفات.

 زنان: شخصیت

امام صادق علیه السالم می فرمایند :همانا زن طوق است ؛پس بنگر که چه طوقی به گردن می افکنی .برای زن ارزش و 

بهایی نمیتوان تعیین کرد ،نه برای خوب آنها و نه برای بدشان .زن خوب ،ارزشش طال ونقره نیست ،بلکه از طال و نقره هم 

  51ارزشش خاک نیست ،بلکه خاک از او ارزشمندتراست. بهتر و ارزشمندتر است و زن بد ،

  :جایگاه زنان در جامعه

 در بررسی روایاتی که به حضور زنان در اجتماع پرداخته اند، با دو دسته از روایات مواجه می شویم:»

یم از حضور زنان در اول روایاتی که به طور مستقیم از اشتغال و سرپرستی زنان نهی کرده اند و دسته دوم که به طور مستق 

 خارج منزل نهی ننموده اند؛ 

 دسته اول روایاتی است که به طور مستقیم در آن از اشتغال و سرپرستی زنان نهی شده است:

به زن بیش از حد و توانش کار واگذار مکن و این، برای حال او بهتر است و برای زندگی او مناسب تر است؛ زیرا زن ریحانه »

 (21، از نامه  432نهج البالغه)صبحی صالح( ص )«نیستاست و قهرمانه 

این روایت که نهی ارشادی است، به وضع روحی و جسمی زنان اشاره دارد و بیانگر آن است که آن ها باید وظایفی را بر 

وزه با عهده گیرند که با وضعیت جسمانی و عاطفی شان متناسب باشد و آسایش و آرامش آن ها را برهم نزند. پس اگر امر

استفاده از دانش و تکنولوژی، بسیاری از مشاغل سختی و مشقت گذشته را از دست داده اند؛ به طوری که حتی معلوالن 

جسمی نیز به حدی از توان دست یافته اند که به مشاغل و فعالیت های گوناگون بپردازند، زنان نیز می توانند با تحصیل 

پرداختن به مشاغل گوناگون افزایش دهند؛ زیرا بسیاری از حرفه ها و مشاغل دانش، توان علمی و عملی خود را برای 

 .نیستند و با لطافت جسمی و روحی زنان منافاتی ندارند« ما یجاوز نفسه»امروزی از مصادیق 

                                                           
 .9، ص 3سيد محمدرضا موسی گلپايگانی، تقريرات حدود و تغزيرات، ج 31 

حدََّثَنا َأِبي َرحَِمه  للاَّ  َقاَل َحدََّثَنا م َحمَّد  ْبن  َأِبي اْلَقاِسِم َماجِيَلَوْيِه َعْن م َحمَِّد ْبِن َعِليٍّ 30 

ان  َعْن َبْعِض َأْصَحاِبَنا َقاَل سَِمْعت  َأَبا َعْبِد اْلك وِفيِّ َعْن ع ْثَماَن ْبِن ِعيسَى َعْن َعْبِد للاَِّ ْبِن ِسنَ 

ِإنََّما اْلَمْرَأة  ِقالَدة  َفاْنظ ْر َما َتَتَقلَّد  َو َلْيَس الْمَرَأة  َخَطر   للاَِّ ع َيق ول  
َو ال  ال ِلَصاِلَحِتِهنَ  30

َو  ِلَطاِلَحِتِهنَّ َو َأمَّا َصاِلَحت ه نَّ َفَلْيسَ َخَطر َها الذََّهَب َو اْلِفضََّة ِهَي َخْير  ِمَن الذََّهبِ َو اْلِفضَّةِ 

 011: ص ،النص األخبار، معاني َأمَّا َطاِلَحت ه نَّ َفَلْيسَ َخَطر َها التَُّراَب التَُّراب  َخْير  ِمْنَها.
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وایات در دسته دوم روایات نیز به طور مستقیم منعی برای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی زنان وجود ندارد؛ بلکه این ر

بیشتر ناظر بر نحوه حضور زنان در جامعه است، برای مثال آن ها را از اختالط با مردان بیگانه باز می دارد و به رعایت عفاف 

 و پوشیدگی دعوت می کند؛ 

 برخورد مردان با و روندمی بازارها به زنانتان که ورزیدنمی غیرت و کنیدنمی شرم آیا مانند این روایت که می فرماید:

  55«کنندمی

به طور کلی این دسته از روایات، به رعایت حد و مرزها سفارش می کنند؛ بنابراین اگر اشتغال زنان موجبی برای مفسده 

 .نباشد، با حفظ عفت و اخالق عمومی جامعه بالمانع است

ادی و اجتماعی می پرداختند و تاریخ بیانگر آن است که در زمان رسول خدا)ص( زنان زیادی به فعالیت های اقتصهمچنین 

نه تنها پیامبر)ص( آن ها را منع نمی کرد؛ بلکه در مواردی آن ها را نیز راهنمایی می نمود. حضرت خدیجه)س( که از زنان 

بزرگوار و برگزیده است، خود تاجری ثروتمند بود که به تجارت می پرداخت و پیامبر)ص( نیز برای مدتی از جانب ایشان به 

 .شغول بودتجارت م

در روایتی آمده است که رسول خدا)ص( به زنان جوان اجازه می داد تا در مراسم عید فطر و قربان از منازل خود خارج 

 .52شوند و برای تهیه روزی بساط بگسترانند

با  هرگاه عطر می فروشی، جنس سالم و»، زنی عطر فروش بود که پیامبر)ص( او را موعظه می کرد و می فرمود: «حوالء»

قیمت مناسب تحویل مردم بده و هرگز در جنس خود تقلب روا مدار؛ زیرا معامله سالم پاک تر است و سبب خیر و برکت 

 «54می شود

، دختر نهیک، هم از کسانی بود که متصدی امر به معروف و نهی از منکر در بازار بود و جزء محتسبین )مأموران «سمراء»

 .52 انتظامی( به حساب می آمد

ین در جنگ های پیامبر)ص( همیشه عده ای از زنان حاضر بودند که به آب رسانی و پرستاری از زخمی ها می همچن

که بارها در میدان های نبرد حضور یافت و از بیماران و مجروحان جنگی پرستاری و آنان را « لیلی غفاری»پرداختند؛ مانند 

                                                           
وسائل «أَما َتسَْتْحي وَن َو الَتَغار وَن ِنسَاء ک ْم َيخْر ْجَن إَلی األسَْواِق َو ي َزاحِْمَن الع ل وج»33 

 526، ص 5، باب کراهه خروج النساء؛ اصول کافی، ج 325، ص 31ج  الشيعه،

 .387، ص 2التهذيب، ج 32  

 .050، ص 5فروع کافی، ج 34  

 .200، ص 34معجم الکبير طبرانی، ج 35 
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غزوات متعددی شرکت داشتند و از مجروحان پرستاری می  نیز در« ام سلمه»و « ام عطیه.57 »مداوا و معالجه کرد

 .56کردند

 در حضور دقیق معنی از ،«تجاهل» سر از یا و «جهل» سر از یا اجتماع ، غالباً در زن حضور غربیِ طرفداران توضیح :گرچه

 دریای در ای قطره» همچون را خود و بپردازد خود به کمتر فرد، که است این بودن، اجتماعی الزمه. اند کرده غفلت اجتماع

 هر و زنی هر شود قرار اگر و. شود ایجاد «ما» و برود میان از «من» که است این شدن، اجتماع واردِ الزمه. کند غرق «جامعه

 معلوم بسازد، نما انگشت و مشخص «منِ» یک خود از که کند سعی خویش، موی و روی و بدن و لباس به توجه با مردی

 و لباس در که تفنّن و تنوّع همه این است؛ خویش غم در که جامعه غم در نه و بپیوندد اجتماع به خواهد نمی که شود می

 نشده؛ جامعه وارد جدی صورت به غربی جامعه در زن که است آن نشانه دقیقاً شود، می دیده غربزده و غربی زن آرایش

 بلکه کند؛ محو جامعه در را خود که است نیامده و است شده دعوت جامعه به «زینتی و لوکس ء شی» یک عنوان به بلکه

 (75، 1219)حداد عادل .کند محو خود در را جامعه تا است آمده

 نقش زن درهدایت گری و تعلیم توحید و معارف الهی  

امام عسکری علیه السالم برای هدایت بیشتر بانوان مسلمان و ترغیب آنان به سوی کمال، حضرت فاطمه زهرا علیهاالسالم را 

به عنوان اسوه بانوان عالم معرفی کرده و در فرازی از صلوات حضرتش که در سامراء بر عبداهلل بن محمد عابد امالء فرمود، 

 ده است: آن بانوی بانوان عالم را چنین ستو

یَائِکَ الَّتِیِ انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الصِّدِّیقَةِ فَاطِمَةِ الزَّکِیَّةِ حَبِیبَةِ حَبِیبِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ اُمِّ اَحِبَّائِکَ وَ اَصْفِ»

هَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ کُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ اَوْلَادِهَا؛ پروردگارا! بر صدیقه، عَلَی نِسَاءِ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ کُنِ الطَّالِبُ لَ

فاطمه پاک و محبوب دل حبیب و پیامبرت درود بفرست! همان بانویی که مادر دوستان و برگزیدگان توست. او را از میان 

دی و بر زنان عالم برتری بخشیدی. خداوندا! تو خود انتقام آن بانوی گرامی را از کسانی که دیگر بانوان برگزیدی و فضیلت دا

امام در ادامه، به  «!بر او ظلم روا داشته و حقش را سبک شمردند، بستان! بارالها! انتقام خون فرزندانش را نیز خودت بگیر

  .با خداوند نجوا کرده استجایگاه واالی حضرت زهرا علیهاالسالم اشاره کرده و این گونه 

و همسر صاحب لوا در مأل اعلی قراردادی،  گر خدایا! همان طوری که حضرت زهرا علیهاالسالم را مادر پیشوایان هدایت»

پس بر او و مادرش خدیجه کبری درود فرست! درودی که با آن پدرش محمد صلی اهلل علیه و آله را گرامی داشته و 

 51«!چشمان فرزندانش را با آن روشن سازی و از سوی من در همین ساعت بهترین تحیت و سالم را به ایشان ابالغ گردان

                                                           
 .595، ص 5رياحين الشريعه، ج 36 

 69، ص 4الميزان، ج 37  
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  ع( عصر) امام جهانی حکومت در زنان نقش

 59... که هستند زن حضرت یاران از نفر سیزده و سیصد از نفر پنجاه و

 فقهادیدگاه امام خمینی ره و -1-3

 ***امام خمینی ره 

 496صفحه    1صحیفه امام   جلد 

 دیدگاه امام راحل ره را میتوان در دو بعد پیگیری نمود :

 بعد سیاسی ،اجتماعی :الف (

هرچند از لحاظ منابع مستند، نسبت به دیدگاه امام خمینی ره در رابطه با جایگاه زن در رسانه در مضیقه   -1

 هستیم؛ لیکن میتوان از دو بیان امام خمینی ره عمق نظرایشان نسبت به این نظریه از را درک و تبیین نمود:

آیا حکومت اسالمی ]ن لوکزامبورگ در پاریس که تلویزیو در پاسخ به  خبرنگار  1226دی ماه  53امام ره در تاریخ 

کشورهای عربی نیز به دنبال پیشرفت هستند؛ ولی  حکومتی قهقراگرا نیست؟ شاه می خواهد یک کشور مدرن برقرار کند؛

 فرمودند: :  [مخالف است. نظر شما در این باره چیست؟ اسالم با رفرم و تغییرات اجتماعی مثل آزادی زنان

داده بود. دولت اسالمی قهقراگرا  دولت شاه با رشد اجتماعی ما مخالف بود و تمام آزادی و استقالل کشور ما را از دست

آسایش ملت لطمه وارد آورد و با عفت عمومی ملت منافات داشته  نیست و با همة مظاهر تمدن موافق است مگر آنچه که به

)صحیفه امام  زن نه تنها موافق است بلکه خود پایه گذار آزادی زن در تمام ابعاد وجودی زن است. زادیباشد. اسالم با آ

2/416/1271) 

وظیفه خطیر رسانه های عمومی و سینما و تئاتر هنگام در باب  85/  4/  11در تاریخ   وهمچنین ایشان -5

 فرمودند :خواندنیها »سخنرانی در جمع مسئوالن و کارکنان مجله 

انسانی ما را رشد بدهد و این به عهدة مطبوعات است؛ مجله هاست؛  آنکه از همة خدمتها باالتر است این است که نیروی

صحیح بکنند و  است؛ سینماهاست؛ تئاترهاست. اینها می توانند نیروی انسانی ما را تقویت کنند، و تربیت رادیو تلویزیون

                                                                                                                                                                                 
 مفاتيح الجنان صلوات بر حضرت زهرا سالم للا عليها 38 

 الحرم من عائذ يعوذ) 511 ص ع مهدی احاديث معجم و205ص 7 ج الزوائد مجمع39 

 332ص 53ج االنوار بحارا ...(
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به هم ریخته بود؛ همه چیز در خدمت استعمار  اشد، و می توانند مثل رژیم سابق باشند که همه چیزخدمتشان ارزشمند ب

خودشان نمی دانستند، نمی دانست که این عکسی که از این زن لخت می  بود؛ آنها خودشان هم نمی دانستند. خیلیها

در آن ده تا  هر هفته ای که مثالً یک مجله ای در می آید که جوان را آشفته می کند؛ از بین می برد. در اندازد چند تا

هم متوجه نبودند؛ یا خودشان هم از آنها  عکس کذاست، این چند نفر از جوانهای ما را از دست ما می گیرد. یا خودشان

بدهید. اگر به همان حال باشید و ردید، کشورتان را هم می توانید نجات ک بودند، ما چه می دانیم. اگر خودتان را متحول

 (1/496/1271)صحیفه امام  .کردید، با اسم نمی تواند یک کشوری اداره بشود اسمتان را عوض

 بعد فقهی :ب(

می توان نظر کلی امام خمینی )ره (درحکم حضور زن در اجتماع و درنهایت در رسانه ها  را در این دو مورد از استفتاآتی 

 که در ذیل به آن اشاره میگردد به دست آورد. 

ام و به خاطر کمک به انقالب آن را دخترى هستم که براى گویندگى در سیماى جمهورى اسالمى انتخاب شده -1

 ام، آیا این کار من جائز است یا خیر؟پذیرفته

أصل شغل مانع ندارد، ولى باید کامال مواظب وظائف شرعیّة خودتان باشید، از جمله از خلطه و آمیزش با مرد أجنبىّ  -ج

 (221/1455/ 2استفتاءات ) .اجتناب نمائید.

 دها در رابطه با سخن گفتن بانوان با نامحرم و شنیدن صدای زن توسط مر  -5

 (9953/1455و  9919، س 492، 1حضرت امام )س( میفرمایند: حکم، دایر مدار مفسده و عدم آن است. )استفتائات، 

 ***مقام معظم رهبری 

و در گونه گون فعالیت های اجتماعی از گذشته بسی فعالتر و  هنرزن امروز ایران، در صحنه ی علم و سیاست و  -1

اول آن چیزی مهم است که ایران اسالمی، آن را قاطعانه رد می کند یعنی مرز شکنی در . در مرتبه ...میدان دارتر است 

روابط زن و مرد و هتک حرمت انسانی زن و تبدیل آن به وسیله ای برای التذاذ یا دستگاهی برای مصرف مصنوعات پر زرق 

 .و برق

جدیدی در باب زن و ارزش های او ارائه کند و طراز باری ملت ایران امروز به برکت انقالب قادر گشته است که نظرگاه 

نشانه ی تأثیر و . علی رغم هیاهوی امتناع و مقاومت از سوی محافل و مطبوعات غرب، ..نوینی از زن برجسته و واال بیافریند.

خود را ادامه دهند و نفوذ این حرکت را در دنیا می توان مشاهده کرد. باید زنان اندیشمند و آگاه ایران اسالمی، راه روشن 
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گام ها را متین و محکم بردارند. مبادا چنان که در افراد سطحی و غافل دیده شده است نسل انقالبی و زنان مؤمن دوباره 

 ...23روی به مصرف و تجمل های پوچ و گرایش های غیر انقالبی بیاورند یا رسم جاهلی اختالط بی پروا را دوباره زنده کنند

و غربی ها می باشد زن و التذاذ جنسی مرد از زن را دو بخش اصلی گفتمان غرب درخصوص زن کردن « مرد واره -5

به دنبال آن هستند که مشاغلی را که با وضعیت جسمی و فکری مردان سازگار است، به زنها تعمیم و آن را به عنوان یک 

 .امتیاز و افتخار جلوه دهند

آن بخشی که مورد اشکال و در واقع امتداد همان گفتمان غربی  وحضور زنان در مشاغل و مناصب اجرایی اشکالی ندارد، 

 نقش یک زمینه این در باید سیما و صدا ...است، افتخار کردن به تعداد باالی زنان شاغل در مناصب اجرایی است

 21.گیرد قرار اسالمی زن یک خصوصیات ارائه و زن از اسالمی تفکر خدمت در کامالً باید سیما و صدا...کند ایفا صددرصدی

کند، آن زنِ مسلمان مثل مردِ مسلمان حق دارد آنچه را که اقتضاى زمان است، آن خألیى را که احساس مى -2

دى کند، انجام دهد. چنانچه دخترى مثالً مایل است پزشک شود، یا فعالیت اقتصااى را که بر دوش خود حس مىوظیفه

نگار شود، براى او هاى علمى کار کند، یا در دانشگاه تدریس کند، یا در کارهاى سیاسى وارد شود، یا روزنامهکند، یا در رشته

ى اسالمى میدان براى زن و مرد میدانها باز است. به شرط رعایت عفّت و عفاف و عدم اختالط و امتزاج زن و مرد، در جامعه

ى تکالیف اسالمى است که زن و ها وجود دارد و همهى آثار اسالمى است که در این زمینها، همهباز است. شاهد بر این معن

 25.کندمرد را به طور یکسان، از مسؤولیت اجتماعى برخوردار مى

 آیه اهلل مکارم شیرازی :

 :می فرمایندسوره احزاب  24تا  25تفسیر آیات  ذیل وادامهرمعظم له  د

نشین باشند و در عرصه اجتماعی فعالیتی را انجام ندهند؟ که باید آیات آن است که آیا زنان باید خانهنکته اول درباره این 

 .در این زمینه از افراط و تفریط بپرهیزیم و به ضرورت حضور زن در اجتماع توجه داشته باشیم

وزش درس به دختران و قابله بودن در زمینه طبابت، پرستاری، جراحی، آم؛ باشدمشاغلی که حضور زنان در آن ضروری می

در زمان تولد کودک باید زنان در اجتماع حضور داشته باشند و واجب کفایی است که به زن مراجعه کنند و نباید در این 

موارد از مردان استفاده شود از این رو الزم است زنان تحصیلکرده و در این مشاغل به بانوان خدمت نمایند و نیازهای موجود 

اما اگر شغلی اداری برای زنان بود که ضرورتی به حضور زن نداشت، اما برای وظایف بانوان در خانه و رسیدگی .رفع کنندرا 

                                                           
 امام ديدگاه از زن شخصيت بررسي سمينار به انقالب معظم رهبر پيام21 

 12/18/0268(ره)خميني

 دیدار با بانوان فرهیخته حوزوی و دانشگاهی  ۲۹۳۱اردیبهشت/  /20۱۲ 

 خوزستان زنان اجتماع در بيانات027۱/ اسفند /2331 
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ای که برای کار در بیرون از منزل فرزندان را به کرد نباید به آن پرداخته شود به گونهبه فرزندان مزاحمتی ایجاد می

ها غافل شد که در این زمینه باید زن در منزل به یت فرزندان و محبت به آنشیرخوارگاه و کودکستان فرستاد و از ترب

محبتی، پدر و مادر خود را به خانه سالمندان افتد و با یادگرفتن بیفعالیت بپردازد؛ زیرا سالمت روح فرزند به مخاطره می

 .22فرستندمی

 زن در سینمای غرب ،دیدگاه فمنیسم ،سینمای ایران 

  غرب سینمای در زن  -3-1

»  که رساند جایی به را کار ، شناخت موجه منابع عنوان به ظاهری حواس بر تکیه و محوری آزمون اومانیسم گفتمان در

 سکوالریزم هیوالی و گردید مردود قداست و غیبت ، رو همین از.  بود در نه شد می پذیرش قابل«  نمود»  در تنها«  وجود

 هول جمالت و شد گذاشته«  محوری خود عماد» و شد برداشته«  باوری خدا عمود» خلق خیمه از. افکند سایه جا همه بر

 مردم زندگی متن در را خدا حضور پرونده ، است شده بازنشستگی دوران وارد خدا یا و است مرده خدا ،چون انگیزی

 روز به روز درآن که افکندند در را نظامی او امیال و انسان به بخشیدن اصالت با نگرش این پیشگامان. نمودند اعالم مختومه

 اجتماعی خواست و فرهنگ یک به گرایی لذت یا هدونیسم نظامی درچنین.  شود می تر خاموش فطرت و تر ،فربه غریزه

 اساس ها زمینه این با و نمود آسان و روان را جویی لذت حرکت مسیر مقبول آزادراه عنوان به لیبرالیسم و گردید تبدیل

 :از بودند عبارت غرب در نوین اخالق آورنده پدید های پایه.  گردید طراحی غرب در نوین اخالق های پایه

 . کرد محدود توان نمی آزادی با جز را آزادی.1

  است غرایزش و استعدادها تمام به دهی پاسخ گرو در انسان رشد.5

 (14 و12 ،1216، سویزی.)گردد می خواهی فزون و حرص سبب غرائز برابر در مانع ایجاد .2

 بعضاً و برابر گاه و چشمگیر حضور اجتماع در زن که آنجا از و بود اجتماعی اتفاقات از کوچک ای آینه ، کار شروع در سینما

 به داده خدا زیبایی و لطافت که نگذشت چیزی اما.  داشت حضور سینما در نیز نسبت همین است؛به داشته مرد از بیشتر

 ،سوء صحیح استفاده جای به سینما تاریخ طول در شد موجب متاسفانه که گردید ای شده کشف گنج سینما ،برای زنان

 می قرار استفاده سوء مورد قبل روز از بیشتر روز هر(  سینما در) غربی زن. شد شناخته مرسوم سینما در زن از استفاده

 برای اجناس روی بر بود گلی رسیده دوران به تازه صنعتی غرب فرهنگ در زن و شد متولد غرب در سینما زیرا گرفت

                                                           
های تفسيری موضوعی قرآن کريم در حرم مطهر حضرت معصومه)س( در سلسله نشست33 

  21تا  23ادامه تفسير آيات 
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 ارائه زیباتر را گل این خود کاالی روی بر شود موفق ،هرکس چینی اجناس روی یر قرمز گلهای همانند ،گلی مشتری جذب

 (1269،271، طالبی) است نموده خود کاالی نصیب بهتری فروش دهد

 بر رخت اخالق و عفت ی فرشته غربی جوامع دراکثر ،( سینما) نام به هفتم هنر نام به ای پدیده آمدن وجود به با همزمان

 می سوق عرفان و عفت آسمان به را انسان و شد می تصویر ای فرشته صورت به وعصمت حیا پرده پشت در که زن و بست

 سقوط سراشیبی در و گرفت قرار سیاسی سوء های جریان هجوم معرض ،در شد می قلمداد زندگی منازع بال شریک و داد

 . نمود متحول را زن سنتی نقش غرب، صنعتی توسعه دیگر بیان به.  افتاد

 های آگهی و ها نقاشی توصیف میان که نماید می اظهار طور این«  دیدن روشهای»  نام به خود معروف کتاب در برگر ژان

 زنان که رسد می نتیجه این به درنهایت او. دارد وجود ارتباط مصرفی کاالهای به داری سرمایه شدید میل با زن از غربی

 تصاویر و تبلیغاتی کارهای هنری آثار در زنان تحقیر. کند عرضه مرد خریداران به باید دنیا که هستند کاالهایی مهمترین

 در و برهه این در البته. است همراه زن تصویر گذاشتن نمایش به ی وسیله به مخالف جنس توجه برانگیختن با سینمایی

 ،1269مهدویان،. )باشند مردان حمایت تحت آنکه بی ، کردند دفاع خود  ،از وضع این بهبود برای ،زنان کشورها تمامی

262) 

 : فمنیسم دیدگاه از تلویزیون و سینما در زن -3-2

 حاشیه در نتیجه در و زنان به ای رسانه تولید باز و فرهنگی تولید توجه عدم به زنان نمادین فنای کردن مطرح با تاکمن

 به یا و ندارند حضور اجتماعی ی عرصه در یا زنان او نظر از. کند می اشاره آنها منافع و زنان شمردن ناچیز و گرفتن قرار

 امحای با ها رسانه... اند گرفته شکل خانگی وظایف انجام و جنسی جذابیت پایه بر که شوند می داده نشان ای طبقه صورت

 سرنوشت ساالری پدر جامعه یک در و شوند ظاهر کدبانو و مادر ، همسر نقش در باید زنان که گویند می ما به زنان نمادین

 (1213، استریناتی.) نیست این جز زنان

 با ها رسانه فمنیستی دیدگاه از. دهند انعکاس را مسلط ارزشهای دارند سعیً عمدتا پیام کنندگان تولید نقش در ها رسانه

 دارد نمود مسئله این هم تبلیغات در حتی دهند نمی ارائه را زنان از واقعی تصاویر آنها نقش  دادن تقلیل و زن کردن تحقیر

 متوسط طور به مردان که دارد واقعیت امر این هرچند. هستند بیشتری اقتدار دارای قد بلند افراد ، قد برحسب درتبلیغات. 

 تر دقیق بیان به نیست تبلیغات در مرد دادن نشان معیار تنها جسمانی تفاوت این حال این ،با هستند زنان از قدتر بلند

 (1291، الکساندر.) شود می ساخته خاص معنای یک القای برای تبلیغات

 شکل نخستین.  است بصری لذت از متضاد شکل دو موجد ، پسند عامه سینمای که کند می استدالل مالوی همچنین و

 اِعمال ؛ خویش امیال مصداق به دیگران کردن تبدیل:» است(  کردن نگاه راه از جنسی التذاذ یا) بازی ،نظر بصری لذت
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»  از است عبارت که کنند می ارضاء و ترویج را لذت از دومی شکل همچنین و« ... آنان به مهارکننده و خیره نگاهی کردن

 نگاه لذت ، یافته ساختار«  جنسی توازن عدم» مبنای بر که ما جهان در« .  بازی نظر در شیفتگی خود به دادن میدان

 گذارند می نمایش به را شدن نگاه برای آمادگی زنان و کنند می نگاه مردان:  است شده تقسیم متمایز ی حوزه دو به خیره

 (175 و 171 ،1219، استوری.) کنند می داللت میل این بر هم و هستند مردان میل دستخوش هم ترتیب بدین زنان. 

 : انقالب از قبل ایران سینمای در زن -3-3 

فیلم به عنوان یک ابزار هنری بر اساس تعهد اجتماعی،مشکالت اجتماعی را به تصویر در می آورد.ارتباط تنگاتنگ جامعه و »

با هجری شمسی نیز به چشم میخورد.در این دوره زنان نقش انتقال ازسنت به مدرنیته را  1223تا  1243فیلم در سالهای 

تقلید از مدل های غربی و سیاست های دولت وقت مانند تحصیالت اجباری و به کار بستن دیدگاه سکوالری ایفا کردند... 

واین دوره می تواند اولین گام ها برای رهایی زنان از چهارچوب زندگی سنتی و مرد ساالرانه محسوب شود .در این دوره 

مسائل حقوق زنان هم در جامعه مورد توجه نبود.)طاهریان د و میشیده ند ی ایرانیهیچ جریان فمنیستی در فیلم ها

،1293») 

 زن و زد می پا دست سینما دو این موی و ولباس مد تسخیر در بود شده متولد غربی پدر و هندی مادر از که ایران سینمای

 با فجیعی طرز به هند و هالیود سینمای از نیفتادن عقب برای و نمود می صحنه وارد تر برهنه قبل روز از بیشتر روز هر را

 خشونت کنار در زنان سکس سینمایی پوسترهای اکثر در که نمود می تبلیغ زنان از استفاده با چنان آنوس و پوستر ، عکس

 (1269،263، طالبی.)شد می تصویر مردان

 زن در سینما و تلویزیون بعد از انقالب : -3-4

 :نمود تقسیم دوره چندین به توانمى را انقالب از پس سینماى بطورکلى

 و سیاست خدمت در است ابزارى هنر دوران این در. گیردمى بر در را 71 سال حدود تا انقالب پیروزى شروع از نخست دوره

 علیه تروحانی و مردم مبارزات ساواک، هاىشقاوت از مضامینى با دوره این هاىفیلم. شوند ساخته راستا این در هایىفیلم

 از دوران این. شدند ساخته جنگ موضوع با تبلیغى و اىحادثه هاىفیلم یا و هاخان ضد بر روستائیان مبارزات پهلوی، رژیم

 .است ایران سینماى تاریخ سازىفیلم هاىدوره بدترین

 نظارت و. شود سنجیده اسالم عملى فرهنگ با هانامهفیلم محتواى شد قرار و شد تأسیس اسالمى ارشاد وزارت 1273 سال

 ارشاد وزارت ضوابط از خارج همچنان فکرى پرورش کانون و سیما و صدا شرایط این در. باشد داشته وجود مراحل تمامى در

 . داشتند قرار
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 دولتى سینماى نوعى صاحب دوران این در. دارد ادامه دهه این دومشود و تا نیمه شروع مى 73دوره دوم از اوایل دهه 

 رسمی، تفسیرهاى و دولتى نظارت تحت سازانفیلم. ندارد چندانى تفاوت اولبا دوره  کیفى لحاظ از دوره این. هستیم

 این در. سازندمى...  و جنگ ستمگر، هاىخان مخدر، مواد باندهاى و پهلوى رژیم عدالتىبى ساواک، درباره شعارى هاىفیلم

 .زیگران محبوب براى تماشاگران اندکندبا و است ضعیف آثار این در تکنیک و فرم. شودنمى احساس زن حضور دوره

شمار هاى سینماى پس از انقالب بهترین دورهبطول انجامید که از درخشان 63تا اوایل دهه  73 دهه دوم نیمه از سومدوره 

سازان اى از فیلمهاى تازهگذاران در این دوره ارتقاى کیفى سینماى ایران است و بتدریج گروهرود. هدف اصلى سیاستمى

 امکان فعالیت یافتند و تحوالتى در عرصه سینماى ایران پدید آوردند. 

نقش زن در سینما باید بر آمار و تکیه بر جایگاه حقیقی زنان در جامعه و با حفظ یک آرمان اسالمی ودینی برای  اما با نگاه

 24به مهمترین مقوله این بخش یعنی پوشش زنان در سینمای بعد از انقالب پرداخت که در این زمینه میتوان به آمار زیر

 اشاره داشت. 

 آمارهای زیر نشانگر وضعیت تبیین جایگاه زن بدین صورت می باشد :همچنین در حوزه اشتغال زنان »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
جوادی يگانه ،محمد رضا و هاتفی حميده ،پوشش زنان در سينمای پس از انقالب 24

،مرکز مطالعات 99،فصلنامه انجمن ايرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، صفحه 

 فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد تهران  
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 « :22همچنین در حوزه تحصیالت زنان وتبیین جایگاه زن در این حوزه داده ها به صورت زیر می باشد

 

 

 

 

 

جنگ در انقالب  و بر اساس آمار ارائه شده در سینمای بعداز انقالب اسالمی نمایش نقش زنان شاغل از ابتدای دوران

درصد افزایش یافته است و در مقابل  5/22درصد در دوران سازندگی و در دوران اصالحات  41درصد به  2/56اسالمی از

در دوران اصالحات  7/56در دوران سازندگی و  2/47در دوران جنگ و  2/24شاهد سیر نزولی نقش زنان خانه دار 

 .« 27هستیم
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فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،جوادی محمد رضا و وريج کاظمی  316ص26 

   0285،عباس ،ميرخليلی احمد ،
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 برنامه های سیما در حوزه زن  : هایچالش برخی از  -3-8

 .فقدان الگوی مناسب و مطلوب زن مسلمان ایرانی :1

الگوی مناسب شخصیت زن ، نخستین و مهمترین پیش نیاز برای هرگونه برنامه ریزی و اصالح وضعیت جامعه زنان به 

ن زمینه با  رکود و ایستایی مواجه سمت الگوهای مطلوب است و تا زمانی که این امر تحقق نپذیرد ،هرگونه تالش در ای

خواهد شد . از سوی دیگر پس از دستیابی به الگوی شخصیت زن در اسالم ، این پرسش مطرح است که با شرایط حاکم بر 

 جامعه و کشور چگونه می توان به اجرای این ارزشها و آرمانها پرداخت .

 به ارزشهای انسانی و اخالقی :.به کارگیری جذابیت های ظاهری و جنسی زنان و بی توجهی 2

یکی از جذاب ترین و پر کشش ترین تمایل های انسانی بنا بر ساختار طبیعی و خلقت وی جذابیت های جنسی است 

.استفاده از این ابزار جذب در رسانه ها ی خارجی ، به ویژه فیلمهای غربی از ظریف ترین و پنهان ترین شکل آن تا سرحد 

ه نیست . پس از پیروزی انقالب اسالمی ، تحولی اساسی در کشور ما در نگرش به این مسئله به وجود ابتذال بر کسی پوشید

 آمد . امّا آیا این تحول رو به مثبت ادامه یافت ؟آیا در پاره ای از برنامه ها گرفتار سیر قهقهرایی نشده ایم ؟ !

 رامت های اکتسابی :.تشویق زنان به مصرف و تجمل گرایی و دور کردن آنان از کسب ک3

تبلیغات متعدد ومتنوع که روانشناسان و سازندگان تیزرهای تبلیغاتی برای داشتن حداکثر تاثیر در مخاطب می سازند همه 

برای اقناع افراد ، به ویژه زنان ،برای خرید کاال یا خدمات خاص و تغییر نگرش و انتخاب سبک زندگی خاص است تا از 

 در مخاطبان ،محصوالت صنعتی خود را به فروش رسانندطریق ایجاد نیاز کاذب 

 .نواقص تصویر زن در سیما :4

تصویر زن در سیما ،تصویری مخدوش ،کمرنگ و غیر واقعی است .تلویزیون و شبکه های متعدد آن ، زن را تنها در قالب 

ای ارائه می دهد . در حالی که زن در نقش هایی چون مادر و یا دختر خانواده و یا همسر ، آن هم در شکلی قالبی و کلیشه 

اجتماعی نقش های علمی و اجتماعی فراوانی دارد . این نقش های مثبت و مؤثر هنوز در فیلمهای تلویزیونی و سینمائی ما 

 کمرنگ است .

 حقوقی زن در رسانه ها : –. چهره کمرنگ سیاسی 8

ین به دلیل بی توجهی جدی رسانه های جمعی در ارتقای آموزشی زنان و همچن –در ایران به دلیل عقب ماندگی فرهنگی 

 سطح آگاهی های زنان ،فرایند آموزش این جمعیت کثیر با وسایل ارتباطی دقیق انجام نمی شود.

http://joisp.jseas.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


11-32، ص   1231  اردیبهشت،  1، جلد 32شماره  و الهیات  علوم اسالمی، فقه، فلسفه  

ISSN: 1394-0039 
http://joisp.jseas.ir 

www.ISEAS.ir                            پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                          پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir           پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

 

39 
_________________________ 

1394-0039 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 .فرایندهای مخرب اجتماعی شدن زن و تصاویر آن در رسانه ها :1

تماعی کردن ،مسئولیت یا قدرتی بیشتر یا کمتر از از لحاظ نظری ،رسانه ها و عوامل اجتماعی کننده ،نباید در فرایند اج

دیگر عوامل اجتماعی کننده داشته باشند .اما برخی نظریه پردازان نابرابری جنسی می گویند رسانه های گروهی قادرند در 

 . فرایند اجتماعی کردن ،نقش محافظه کارانه ی ویژه ای داشته باشند و موجب تقویت ارزشها و باورهای سنتی شوند

 .نقش کارکردی رسانه ها در تصویر پردازی از زن7

یکی از بزرگترین نگرانی های مربوط به تصاویر زنان در پخش آگهی ها است که اتکای آنها بر استفاده از زنان ،به ویژه بدن 

 آنها ، به مثابه طعمه ای برای فروش است .

 . تصویر رسانه ای زن و واقعیت اجتماعی او:5

ها معتقدندکه رسانه صرفاًبه نمایش زندگی به صورتی که هست می پردازد ،هرچند که ناخوشایند باشد و به  کارکنان رسانه

 همین علت این تصاویر منعکس کننده نقش درجه دوم زنان از لحاظ حقوقی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی هستند .

 .بازنمایی کلیشه های جنسیتی در رسانه :9

های برسازنده و بازتولید کننده ی  کلیشه های جنسیتی در زندگی اجتماعی امروز می باشند. رسانه های جمعی از ابزار

 (1294مدیران حوزه رسانه بر این باورند که اقتصاد و صنایع ، مانع حذف کلیشه های زنان در رسانه می شود. )پیر جلیلی ،

ی سینما و تلویزیون یکی از پیچیده ترین وضعیت موقعیت کلی زنان در عرصه های کار و تالش در رسانه های تصویری یعن

 هاست .این موقعیتها از این قرارند: 

این موقعیت کمتر نسبتی با موقعیت عمومی زن در جامعه ما دارد و بیشتر ناشی از برد و تاثیر و نفوذ رسانه های  الف:

تصویری است . به عبارت دیگر شهرت و اعتبار زنانی که در رسانه هایی مثل سینما و تلویزیون مشغول فعالیت هستند ، 

اصل نفوذی است که این دو رسانه قدرتمند برعموم مردم دارند کمتر نتیجه منش فردی و اجتماعی آنهاست و بیشتر ح

 البته نمی توان کتمان کرد مردانی هم که در این رسانه ها فعالیت می کنند محکوم به این حکم اند.

زنانی که درسینما و تلویزیون به کار مشغولند به سختی نماینده ی عموم زنان هستند . برخورد جامعه و مسئوالن  و  ب:

تی خانواده ها با این عده از زنان برخوردی استثنایی است . به عبارت دقیقتر اگر این بخش از زنان جامعه ی ما حضور ح

اجتماعی بیشتر و گسترده تری دارند ،هرگز به این معنا نیست که فرهنگ عمومی ، دیدگاه مسئوالن و یا نظر افراد خانواده 

(  پوریا مین در این زمینه معتقد است که 45، 1264ده است .) پوریامین،نسبت به زن و حقوق و شئون زن تغییری کر

چهره زن در سینما و تلویزیون ،چهره ای انتزاعی ، به دور از واقعیت ،غیر اسالمی و غیر انسانی است بازار گرم برخی سریال 
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زن ایرانی را مطرح می کنند و از  ها و فیلم هایی که متاسفانه نقل مجالس جامعه ما هم می شوند  ،حقیر ترین چهره از

طرف دیگر ،آنهایی که خود را روشنفکر می پندارند طرحی فمنیستی و مطابق با الگوهای منحط غربی از زن ارائه می کنند 

.به جراُت می توان گفت که زن مسلمان ایرانی ،هیچ کدام از این دو طرح موهوم نیست .آنهایی که چنین اوهامی را تصور 

،تصور نادرست و ساده انگارانه ای راکه خود از زن در ذهن و خمیره ی خویش دارند ،تجسم می بخشند .) می کنند 

 (42همان،

 

 :گیری نتیجه

وفرهنگ  شخصیت به دهی شکل در بسزایی نقش که هستند جمعی های رسانه جمله از تلویزیون و سینمابدون تردید ،

رسانه به  .گیرد می شکل نامحسوس طور به فرهنگ ،انتقال باورها ، ها ارزش انتقال در ها رسانه تاثیر. دارند زنان دینی

 . دکن هدایتواثر بخش برای جامعه  مطلوب های ارزش سمت به را خود مخاطبان،می تواند  فرهنگ در مولد عنوان یک 

 غربی الگوی ارائه با توانند می هم و کنند هدایت تعالی سوی به را جامعه ، اسالمی مناسب الگوی ارائه با توانند می ،هم آنها

 کرامت  برای و داشته زنان به ای ویژه نگاه اسالم.  بکشانند انحراف به و کنند دور الهی مسیر از را ،جامعه اسالمی ضد و

کمال انسانیت را همچون مردان به عنوان هدف غایی خلقت ،از ایشان مطالبه می  و است شده لئقاخاصی  اهمیّت  ایشان

 تلویزیون و سینما با مقایسه در و داد تغییر را خود مسیر اسالمی شکوهمند انقالب از بعد ایران تلویزیون و سینما.  نماید

 و آمارهای موجود شواهد اما داد قرار خود کار سرلوحه را اسالمی مقررات و موازین و هنجارها زیادی نسبت به انقالب از قبل

 ، هنرپیشگان کلوزآپ دادن نشان.  دارد زیادی ی فاصله هنوز باشد اسالم پسند مورد که الگویی با  که است آن از حاکی

 هستند مواردی جمله از، نامناسب پوشش ، مخالف جنس دو بین حدود نکردن رعایت ، تبلیغات در زنان از ابزاری استفاده

 کار محور را معنویات و  اخالقیات باید  ای رسانه کنندگان تولید. طلبد می کنندگان تولید سوی از را بیشتری نظر دقت که

 اسالمی کشورهای دیگر برای مناسبی الگوی و درآید نمایش به خود جایگاه باالترین در ایرانی مسلمان زن تا دهند قرار خود

 . گیرد قرار جهان حتی و
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