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  5881مهر  8شنبه 

 های تهران، نوشين احمدی خراسانی، زنستانتصوير "زن تفنگ به دست" در خيابان

 [برگرفته از "زنستان"]

های پر رفت و آمد مرکز شهر تهران ( در يکی از خيابان۴۸۳۱سال گذشته )

در يک دست تفنگ و در  که“زن استشهادی”ناگهان تصوير بزرگی از يک 

ای را به بغل دارد نقش بست. ظهور نامنتظر اين تصوير بر دست ديگر پسربچه

آن ديوار تقريبا همزمان شده بود با تغيير و تحوالتی که در ساختار دولت 

ی انتخابات رياست جمهوری( در حال وقوع بود. اين ی نهمين دورهواسطه)به

آمد که تصوير اين نظر طور بهبرانگيز کرد. اينمقامر، قضيه را بيشتر جالب و تع

زن که به اختيار خود، شهادت را برگزيده، در فضای شهری پايتخت ايران، آن 

ای، های زنجيرههای تجاری، مسکونی و فروشگاههم در شهری که برج

ها و های لوکس و طرز غربی نوسازی و آرايش ساختمان بانکمغازه

 ای جالب اما غريب است. يابد، پديدهترش میها، هر روز گسشرکت

ای که در طول های کليشهپردازیی جديد از زن با چهرهدر نگاه اول اين چهره

های جمعی و رسمی جاری بوده ناسازگار است. سال گذشته در رسانه ۷۲

و شايد از منظر اين ناسازگاری است که چگونگی نقش بستن چنين تصويری 

های کليدی شهر خت آن هم در خيابان مطهری )که از خيابانبر ديوارهای پايت

انگيزد. برای نمونه اين های بسياری را برمیشود(، پرسشمحسوب می

که چنين تصويرسازی از زن مسلمان، از کدام رويکرد و از چه سئوال 

 گيرد؟ديدگاهی در ساختار حاکميت دينی ريشه می

غيرايدئولوژيک با توجه به استقالل و های ديواری در کشورها و جوامع نقاشی

شناختی، عنوان بازتاب عناصر زيبايیآزادی عمل بيشتر هنرمندان، به

کند، اما در ايران اين تری از مردم را نمايندگی میهای اجتماعی متنوعگروه

دليل سفارشی بودن و های غيرتزئينی( بهويژه نقاشیها )بهنقاشی

ی انتخاب موضوع و با توجه به مراکز ها و نحوهدستوری بودن آن

های دولتی ـ ايدئولوژيک، و نظامی( آشکارا، ها )نهاددهنده آنسفارش
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های رسمی حاکميت در مورد مسائل مختلف فرهنگی و سياسی و ديدگاه

 کند.نيز ديدگاه آنان را نسبت به زنان منعکس می

و مغاير “ مصمم”ای طلب فلسطينی که چهرهکه زن شهادتبرای نمونه، اين

تواند ناگهان در های رسمی حاکميت در مورد زنان دارد چگونه میبا سياست

های مختلف که با بررسی چهرهويژه آنسطح شهر تهران قد علم کند؟ به

ای از ظهور چنين های گذشته، نشانههای ديواری در دورهزنان در نقاشی

ته، حتا در فرهنگ و توان سراغ کرد يعنی عناصری در گذشزنی را نمی

پردازی از زن را های دينی ما وجود ندارد که بتوان چنين چهرهآموزه

پذير سازد، برای نمونه آيا با آراء فقهی مجتهدان و مراجع تقليد بينیپيش

ی وظايف زن مسلمان، همخواهی و قرابت دارد؟ همچنين با آراء شيعه درباره

هللا مطهری يا دکتر بازرگان، آيتمتفکران نوگرای شيعی )از جمله مهندس 

علی شريعتی( درباره منزلت زنان، چنين رويکردی ـ حضور زن استشهادی ـ 

های عرفی مسلط ما شود؟ با معيارها و ارزشاساسا تناسبی مشاهده می

 چطور؟

دوره مختلف: دوران جنگ،  ۳نقاشی ديواری از  ۳ی مقايسه

 “تبليغاتی جنگ”سازندگی و 

پردازی از عنوان نمادی از چهرهنقاشی ديواری )به ۸شود می در ادامه سعی

هايی با گرايشات مختلف بر سرکار دوره که دولت ۸زن در بعد از انقالب( در 

 آمدند با يکديگر مقايسه گردد.

الهدی( اثر آقای ناصر پلنگی، هللا صدر و خواهرش بنتنقاشی اول )شهيد آيت

 (.۴ول انقالب است )تصوير شماره ی ايکی از انقالبيون مذهبی دهه
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الهدی ـ ناصر پلنگی ـ بزرگراه ـ شهيد صدر و خواهرش بنت ۴تصوير شماره 

 ۴۸۳۱ی صدر ـ متعلق به دهه

های اين دوره )جنگ( بپردازيم مشاهده اشیی زنان در نقاگر به جايگاه چهره

ای ندارد. اين کنيم که در همين تابلو، خواهر شهيد صدر اصال چهرهمی

بسيار دقت و وسواس   ی مردان،از چهره است که در مورد نقاشیدرحالی

شان های واقعیها دقيقا مطابق عکسبرند تا خطوط چهره آنکار میبه

ای به نمايش درآمده چهرهالهدی، زن بیشهيد بنت باشد. اما در اين تصوير،

که اوال در پس زمينه قرار گرفته است يعنی در سلسله مراتب اقتدار، در 

الهدی چنان است که زمينه بودن بنتپشت سر برادرش قرار دارد. ثانيا پس

عنوان هويتی انسانی بلکه بخشی از خطوط محو و مبهم توان او را نه بهمی

 يت هللا صدر درنظر گرفت. پشت سر آ

( که متعلق به دوران موسوم به سازندگی ۷نقاشی دوم )تصوير شماره 

نظر ی خود را حفظ کرده، اما بهی مادرانه( است، زن چهره۲۱ی )اواسط دهه

 اش تاحدودی اهميت يافته است. رسد زيبايی چهرهمی

جای شود و بها میای بالنسبه زيبهای اين دوره، زن، دارای چهرهدر نقاشی

صبر و تحمل برای فرزندان و شوهران و برادران از دست رفته، مادرانه و زيبا 

شود. البته در اين جا، زن بودن معيار تصويرپردازی از زنان تلقی می

احتماال باعث “ عادی”است، زنی که زندگی “ آسمانی”ای فرشته

از جامعه به تصوير “ باالتر”شود و برای همين بهتر است اش میآلودگی
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اش محفوظ بماند. به همين منظور، به مانند کشيده شود تا زيبايی و قداست

متعلق به سرزمينی “ زن ـ مادر”های رايج، اين سازیبسياری از کليشه

آل از سوی ی زنی ايدهفرازمينی تصوير شده است. در واقع اين تصوير نشانه

ف و زيبا که مادر است و البته ای عفيايدئولوژی رسمی است: زن با چهره

 گذارد. جامعه پا نمی“ آلوده”و “ کثيف”روی زمين 

گاه ی اول و دوم بعد از انقالب( هيچی مورد بحث )دههاز سوی ديگر در دوره

ها فقط زمانی برای آن“ دست”ها، زنان پا ندارند. هرچند هم وجود در نقاشی

اند يا عکس عزيزان شهيدشان گرفتهآيد که يا فرزند را در آغوش به تصوير می

 را.

 

ـ نقاشی ديواری ـ بزرگراه رسالت، نزديک پل سيد خندان ـ  ۷تصوير شماره 

 ۴۸۲۱اواسط دهه 

سال  ۷۳های ديواری از زنان، در یکه در نقاشی قابل توجه ديگر، ايننکته

اند و نيز در تصوير کشيده نشده رخ و با نگاه به مخاطب بهگذشته آنان تمام

هاست، آن“ تکميل کردن”ديگری که احتماال برای “ زوايد”کجا زنان بدون هيچ

ی نقاشان ديواری و حضوری مستقل ندارند، چرا که احتماال در انديشه

خودی خود ه آنان، زنان بهدهندنهادهای سفارش

ای از مردان، يا باشند ، بلکه همواره سايه“ سوژه”و “ موضوع”توانند نمی

خاطر رفتن به جبهه، يا پشت سر شان، يا در غم عدم حضور مرد بهشهادت
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مردی قرار دارند )مانند شهيد صدر و خواهرش(، و يا حداکثر درحال انجام 

يابند در نقاشی ند که اجازه میهست به مردان کمک در پشت جبهه

نمايد. فرد میدر جهان کنونی منحصربه نظرم اين مسئلهپذير شوند. بهرؤيت

 ی حجاب اسالمی در مملکت ما باشد.علت آن شايد مسئله

های هميشگی برخالف کشورهای غيراسالمی که زن همواره يکی از سوژه

تواند ان اسالمی، زن نمیها بوده است، اما در ايران در ميان نقاشنقاشی

تنهايی سوژه باشد چون اگر قرار باشد فقط زيبايی و جذابيت جنسی او به

ها بوده و ای که در کشورهای غربی مورد انتقاد بسياری از فمينيست)سوژه

ی حجاب اسالمی در تناقضی آشکار هست( ستايش شود با وجود مسئله

ی ی موضوع و مسئلهواسطهن بهگيرد و برای همين هم بايد حضور زقرار می

 ديگری )بيرون از وجود خود او( مشروعيت پيدا کند. 

( ۴۸۳۱( که مربوط به سال گذشته )۸اما در نقاشی سوم )تصوير شماره 

 ۷۳است، ناگهان ما شاهد حضور زنی هستيم که با معيارهايی که طی 

در  عنوان ديدگاه رسمی حاکميتهای ديواری بهسال گذشته در نقاشی

 مورد زنان تبليغ شده، متفاوت است.

تبديل و شبيه شده، و “ عکس” به“نقاشی”که در اين تابلو، نخست آن

در وسط شهر عرضه شده است. اين “ تمام رخ”دار و ی زنی شناسنامهچهره

های ترحيم نيز معموال از چاپ ها و آگهیاست که حتا در روزنامهدرحالی

شود چه برسد به سطح شهر و با پرهيز می اندعکس زنانی که فوت کرده

ی زنان عمدتا تيپيکال و بدون سال گذشته چهره ۷۲اين ابعاد بزرگ! در طول 

الهدی خواهر شد حتا خانم بنتبرداری از زن خاصی بازنمايی مینسخه

باشد اما از تصوير دار میهللا صدر هم که يک زن مشخص و شناسنامهآيت

ده است. ولی ما شهروندان تهرانی ناگهان با يک اش پرهيز شکردن چهره

شويم دار مواجهه میعکس بسيار بزرگ از زنی مسلمان و شناسنامه

 )هرچند اين زن ايرانی نيست(.
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طلب فلسطينی ـ خيابان مطهری )تقاطع  ـ زن شهادت ۸تصوير شماره 

 ۴۸۳۱بزرگراه مدرس( ـ سال 

چنين کار رفته، همهای تند و قوی که در تابلو بهکه : رنگدوم آن

ی عملکرد و ارتباط اين زن با گزاری، روش ترسيم، فرم ايستادن، نحوهنشانه

. اين های پيشين متفاوت استها در تابلو، با معيارها و نشانهديگر نشانه

تصوير حتا با زنان تفنگ به دست در گذشته نيز تفاوت فاحشی دارد. هرچند 

دست را در گذشته نيز سراغ هايی از زنان تفنگ بهتوان تصاوير و نقاشیمی

 کرد، اما در سطح شهر چنين تصويری هرگز وجود نداشته است.

تبليغ و  افتد کهی متفاوت از زن مسلمان در حالی اتفاق میحضور اين چهره

شان نه فقط در مضمون تاکيد بر نقش حمايتی زنان و پشت صحنه بودن

توانيم اين تاکيد را حتا در سخن تصاوير زنان در جنگ و انقالب، بلکه می

خصوص در مضمون گفتارهايی که از سوی سال گذشته، به ۷۲مسلط 

 صورت گرفته“ نقش زنان در دفاع مقدس”چون متوليان مسائلی هم

 وشنی بيابيم. ربه

، در “مرکز امور مشارکت زنان”برای نمونه خانم زهرا شجاعی رئيس سابق 

نظر شما زن در دفاع مقدس، چگونه زنی است؟ پاسخ به اين پرسش که به

ی آن نوری زن در دفاع مقدس مانند منشوری است که از هر زاويه”گويد: می
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ايی که زنان ايفا هی نقششود. در عرصه دفاع مقدس مجموعهمتجلی می

لحاظ کمی بيشتر از نقش مردها بود. چون تصور از مرد دفاع مقدس، کردند به

تصور انسانی سلحشور، قهرمان و شجاع در حال جنگيدن است. ولی در 

های صحرايی، پزشک رابطه با زن دفاع مقدس در آن واحد، پرستار بيمارستان

های رژيم بعثی عراق فرياد ای که در سياهچالدر خطوط مقدم جبهه، آزاده

آورد، مادر شهيدی که با دستان خود هللا اکبرش پادگان را به لرزه در می

اش را تقديم به گذارد، زنی که تنها سرمای زندگیفرزندش را در قبر می

ای که در غياب همسرش خانه را مانند مديری کند و يا زن فرماندهجبهه می

کشد، زن شاعری دی که تابلوی نقاشی میکند. خانم هنرمنموفق اداره می

ها زن عرصه دفاع مقدس هستند. گويد، همه اينها شعر میکه برای رزمنده

 ( ۵)ريحانه، ص “ 

کند، يا خانم فريده زريو )همسر آقای ناصر پلنگی(، که خود نيز نقاشی می

بزرگترين ويژگی يک زن موهبت ”گويد: ديگری در همين مجله می در مصاحبه

نظر ادری است و مهمترين ويژگی يک مادر، دفاع از حريم خانواده است. بهم

اند که در دفاع از حريم خانواده، به دفاع از حريم من زنانی درجنگ مطرح بوده

رغم اين سخنان که از سوی ( اما به۸۱)همان، ص “ اند.خانه و کشور رسيده

شود و بر ح میی دولت، مطرخود مسئوالن زن در حاکميت يا در حاشيه

شود، زنی که در نقاشی ديواری خيابان مطهری نقش حمايتی زنان تاکيد می

 ظهور کرده، بازنمايی کامال متفاوتی از اين اظهارنظرهاست.
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ديواری در خيابان مطهری در کنار نقاشی زن  ـ نقاشی۱تصوير شماره 

 طلب فلسطينیشهادت

ريم ”اش نيز در پايين تابلو وجود دارد اين زن استشهادی که شرحی از زندگی

فرزند است که در  ۷و مادر  ساله ۷۷نام دارد. ايشان “ صالح الرياشی

ا به اسرائيلی ر ۱طلبانه در فلسطين، با اجرای عمليات شهادت ۷۵/۴۱/۴۸۳۷

 کشد.همراه خود می

(، ۱البته در نقاشی ديگری که در کنار تصوير اين زن قرار دارد )تصوير شماره

زن )از جمله خود خانم رياشی( تصوير شده و در زير  ۳های کوچکی از عکس

کشته و زخمی صهيونيست در برابر  ۴۵۱تصوير، اين جمالت درج شده است: 

 طلب فلسطينی.زن شهادت ۳

اش صالح رياشی درحالی به تصوير کشيده شده که با يک دست خانم ريم

رخ ای را به وضوح بهفرزندش را بغل گرفته و در دست ديگرش اسلحه

کشد. لبخندی که او بر چهره دارد و نيز فرزندی که در آغوش گرفته در می

ای است که در دست ديگرش دارد و با اين ژست، تناقضی آشکار با اسلحه

توان دارد. البته میاهد مخاطب را به چالش و تعجبی نامفهوم واخوگويی می

پذيرفت که انتخاب فرزند پسر در اين تصوير کمی فضا را تغيير داده است. در 

هرحال نمودی از وجود مردان به“ مردی کوچک”عنوان واقع اين پسر به

 های رايجی دختربچه“معصومانه” یسلحشور است چرا که پسربچه، چهره
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تواند رو میشود را ندارد از ايندر تصاويری که معموال از کودکان ارائه می

را در ديدگاه جنسيتی حاکميت بازنمايی کند.  مردانه“ قدرت”تاحدودی، تداوم 

تواند اين پرسش را نيز در مخاطب برانگيزد که بعد از مرگ حال اما میبا اين

تصويرپرداز، اين پرسش را با زن، بر سر فرزندش چه خواهد آمد؟ که انگار 

گفته است )در واقع از  ای که به دست پسر داده، پيشاپيش پاسخخمپاره

ی توان تفسير کرد که: ظهور اين زن انتحاری در يک لحظهاين منظر هم می

هايی به تواند وجود داشته باشد و بعد از آن دوباره چنين کنشتاريخی می

 بازخواهد گشت(.“ مردان”دست 

آيد اين زن از سه نظر میوجود بدعت آشکار در طراحی اين تصوير اما به با

قرار گرفته است: يعنی نقش  های رايج و ضدزنطرف در محاصره نشانه

ی چنين حضور برجستهپررنگ اسلحه در پشت سر خانم رياشی، هم

ای تناسب اسحلهی بزرگ و بیی خمپاره به دست، و باالخره اندازهپسربچه

ی تفنگ و نيز سر پسر، هر دو از سر اند )هم لولهدر دست زن قرار دادهکه 

تر است و زن در ميان اين مثلث، کامال احاطه شده( در زن باالتر و افراشته

ياد داشته باشيم که ما اند )بهنتيجه، خود زن را عمال تحت شعاع قرار داده

تواند یبينيم( و اين مگاه مردی را به همراه کودکی نمیهيچ

ی “خانه”بار برای در گذشته را تداعی کند که اين“ زن ـ مادر”تصويرپردازی 

 کند.بزرگترش ـ سرزمين خود ـ فداکاری می

های پررنگ جنسيتی رايج در اين های مردانه و المانرغم وجود نشانهاما به

ت توان از جسارت و فاعليتی که اين زن از آن برخوردار استصوير، باز هم نمی

نفس و شکلی کامال با اعتماد بهچشم پوشيد. در اين تصوير، خانم رياشی به

ای تاکنون در که چنين نگاه جسورانهتمام رخ به مخاطب زل زده است درحالی

شدند هرگز وجود نداشته است. های ديواری تصوير میزنانی که در نقاشی

معموال اين که اين زن حتا دارای دست و بخشی از بدن است، درصورتی

که چادر دليل آنشد بهشد و يا اگر میزنان بازنمايی نمی های بدنبخش

داد يعنی هرگز شان را نشان نمیهای معمول بدنسر داشتند منحنیبه

 آمد.چشم نمیچنين مشخص به
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ی ی ديگری که در اين تصويرپردازی وجود دارد فرم ايستادن و نحوهمسئله

کماندوهای ”نوعی رفتار زن است که بهگرفتن اسلحه توسط اين 

کند. در واقع اين زن در لباسی نظامی و ژستی را تداعی می“ آمريکايی

نوعی همان رفتار مردان را از خود بروز خاص در گرفتن اسلحه )کماندويی(، به

ها و مشکالتی که که هميشه يکی از چالشداده است. درحالی

اند، همين مردان ايرانی با فمينيسم داشتههای پدرساالر و دولت ـ ايدئولوژی

بينيم که بوده است، ولی ما در اين تصوير می“ شبيه مرد کردن زنان”مسئله 

گويی زن به مرد )آن هم مردان کماندو( شبيه شده است. در واقع تاکيد 

ای بين زن و مرد، يکی از مبانی پايه“ تفاوت طبيعی، و فطری و الهی”بر 

، نقش، لباس، و هيئت کامل “زن”تصوير،  ست، اما در اينايدئولوژی حاکم ا

دهد، هرچند که وجود پسربچه تنها دليلی را از خود بروز می“ مرد”يک 

های الهی و فطری تواند باشد که بگوييم تصويرپردازان آن، هنوز به تفاوتمی

 بين زن و مرد پايبند هستند!

ايست که در جود دارد نوشتهی ديگر و قابل توجه که در اين تصوير ومسئله

انگيز که ای شجاعانه و تعجبباالی اين تصوير به نگارش درآمده، يعنی جمله

داند فرزندانم را دوست خدا می”گويا خود خانم رياشی بيان کرده است: 

 “دارم، اما شهادت را بيشتر

زند، از حرف می“ دوست داشتن”و “ عشق”انگيز است که زن از حيرت

رفتاری که بيشتر  بندی که خودش برای آنن و انتخاب و اولويتدوست داشت

چه تاکنون از زنان ی جسورانه، آشکارا با آندوست دارد، قائل شده. اين جمله

عنوان مادر شد تناقض دارد مثال اگر از زن بهرفت و رسما تبليغ میانتظار می

و بردباری بپذيرد با رود که شهادت فرزند، شوهر و برادر را با صبر انتظار می

شود، دانسته می“ وظيفه”گيرد که اين امر اين توجيه صورت می

، امری اختياری است و “دوست داشتن”و مقدس، اما “ اسالمی”ای وظيفه

تفاوت بسيار “ وظيفه”)انسان دارای حق( است و با ” انسان محق”از مقوالت 

های دازی از زن با چهرهپررسد اين چهرهنظر میروست که بهدارد. از همين

 گذشته، تفاوت اساسی پيدا کرده است.
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 ها و نهادهای جديد در ساختار حاکميتظهور گرايش

در اين نقاشی آرم سه سازمان يعنی ستاد پاسداشت شهدای نهضت 

چشم جهانی اسالم، جمعيت دفاع از ملت فلسطين و بنياد شهيد به

ی اين تصويرپردازی از زن هدهندنهاد، سفارش ۸خورد. در واقع اين می

طلب فلسطينی هستند. با توجه به اخبار منتشر شده، ستاد شهادت

ی سال پيش در حوزه ۸پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسالم از حدود 

 استشهاديون شروع به فعاليت کرده است. 

توان به اخباری که در های اين ستاد میبرای آشنايی با فعاليت

ثبت نام رسمی از ”ف منتشر شده استناد کرد: های مختلخبرگزاری

آغاز  ۴۸۳۷متقاضيان برای شرکت در عمليات انتحاری در ايران از ديماه سال 

شده و بنيانگذار اين حرکت غيردولتی، ستادی تحت عنوان ستاد پاسداشت 

شهدای نهضت جهانی اسالم بود. اين ستاد به دبيرکلی آقای محمدعلی 

و پس از مراسم نمازجمعه با  ۴۸۳۷لی در سال صمدی طی چند جمعه متوا

هايی در بين نمازگزاران از مردم عادی برای شرکت در پخش کردن فرم

عمليات استشهادی ثبت نام به عمل آورد. هدف اين ثبت نام از سوی 

متوليان حرکت مذکور، آمادگی نيروهای مردمی در مواقع لزوم ذکر شده بود. 

دو سال از آن موضوع، آقای حسين هللا کرم اکنون پس از گذشت قريب به 

عضو پيشين و ارشد گروه انصار حزب هللا در مصاحبه با سايت خبری بازتاب 

های عمليات استشهادی به زودی در حوالی اعالم کرد نخستين مانور گروه

رگزار می عضو آموزش ديده آنها ب ۱۱۱ارتفاعات کرج با حضور عده ای از 

 )خبرگزاری طاها(. “ شود.

آقای محمدعلی صمدی، مسئول روابط عمومی اين ستاد نيز در خبری ديگر 

اولين يگان استشهادی... روز پنجشنبه )دوازدهم ”گفته بود:  ۴۸۳۸در سال 

زهرا اعالم موجوديت خواهد کرد. اين يگان استشهادی به  آذرماه( در بهشت

های ری شده است و شامل سه تيم به نامنام شهيد يحيی عياش، نامگذا

)سايت بازتاب، “ شهيد ريم رياشی، مصطفی مازح و احمد قصير خواهد بود.

 (.۴۸۳۸آذر  ۱
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محمد علی صمدی سخنگوی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی 

هزار نفر در ايران برای عمليات  ۵۱تا کنون ”گويد: می ۴۸۳۱اسالم در سال 

از ”هايی ديگر از سخنانش وی در بخش“. انداستشهادی ثبت نام کرده

نمايش فيلم سخنان محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسالمی درمورد 

عطر ”و در پايان سخناش گفت: “ محو اسرائيل در اين مراسم خبر داد

شهادت طلبی و استراتژی شهادت خواهی را به اقصی نقاط جهان گسترش 

 (۴۲/۴۴/۷۱۱۵)خبرگزاری طاها، “. خواهيم داد

هايی است که که يکی ديگر از سازمان“ جمعيت دفاع از ملت فلسطين”اما 

دهندگان آن تصوير زن استشهادی کند و از سفارشدر اين حوزه فعاليت می

اعالم موجوديت کرده. اين جمعيت در سايت خود در  ۴۸۲۱است از سال 

نی قدس ی روز جهادر آستانه”نويسد: شان میهایمورد چگونگی فعاليت

جمعيت دفاع از ملت فلسطين به همت گروهی از افراد دلسوز و ۴۸۲۱سال 

 عالقه مند به مسائل فلسطين اعالم موجوديت کرد.

 ی ايرانطلب فلسطينی با جامعهی زن شهادترابطه

ويژه ستاد پاسداشت شهدای هرحال غرض از معرفی اين دو نهاد، بهبه

سفارش آنان تصوير زن  ايی بود که بهنهضت جهانی اسالم، آشنايی با نهاده

طلب فلسطينی در خيابان مطهری نقش بسته و پوسترهايی از اين شهادت

 طور گسترده پخش شده است.تصوير نيز در سراسر کشور به

 ۳۱ی رسد اين نيروی جديد در ساختار حاکميت که از اوايل دههنظر میبه

شود در آخرين موفق می تدريج سعی در انسجام خود داشته، سرانجامبه

طور کامل تحت اختيار خود درآورد و انتخابات رياست جمهوری، دولت را به

پايگاه بسيار نيرومندی پيدا کند. شايد تحت تاثير چنين قدرتی است که تصوير 

های سنتی و مرسوم بسياری رسد با ديدگاهنظر میطلب )که بهزن شهادت

طور علنی تواند بهاست(، نمی های درون حاکميت در تضاداز گروه

است که پذيرش زنان استشهادی مانند   برانگيز شود. اين درحالیواکنش

های فلسطينی حتا در ميان روحانيون و همين تصوير، در خود سرزمين

 رو بوده است:های بسياری روبهمجتهدين اهل سنت نيز با واکنش
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کردند و اقدام زنان را  ت میدر ابتدا رهبران اسالمی با فعاليت زنان مخالف”

ی کمی از روحانيون  گذاران انتحاری ممنوع کرده بودند. تنها عده بعنوان بمب

کردند. ...رهبران مذهبی فلسطينی با  اسالمی اين عمليات زنان را تاييد می

و گفتگوهای   شمردن عمليات زنان موافق نبودند و درنتيجه، بحث مجاز

ای  توانند و بايد به درجه که آيا زنان اساسا میمذهبی فراوانی دامن زده شد 

که شهيد نام دارد نايل شوند يا نه؟... رهبر روحانی پيشين حماس، شيخ 

کرد که نقش اساسی زنان در درگيری و مبارزه،  احمد ياسين، استدالل می

پشتيبانی از جنگجويان )مردان( است.... شيخ ياسين سپس شرکت زنان را 

رد ولی نه از نظر شرعی بلکه بخاطر اينکه شرکت زنان در باز هم محدودتر ک

عمليات، غيرضروری تشخيص داده شده بود. پس از اينکه يک زن انتحاری به 

  در مرکز شهر اورشليم منفجر کرد، ۷۱۱۷ی  نام وفا ادريس خودش را در ژانويه

گذاران  شيخ ياسين استفاده از زنان را بعنوان جنگجويان تهاجمی يا بمب

نتحاری مورد سرزنش و انتقاد قرار داد. گرچه او در مقابل فشار افکار عمومی ا

فلسطينی گامی به عقب نشست و اعالم کرد که اگر زنی مجبور است 

  برای انجام عمليات انتحاری بيش از يک روز و يک شب بيرون از خانه باشد،

 کشد بايد توسط يک مرد اسکورت شود ولی اگر عمليات کمتر طول می

 (۷۱۱۵)بلوم، “ همراه کردن مردی با او ضروری نيست.

شود با اين که تاکنون در های انتقادی ديده نمیولی در ايران چنين واکنش

های مختلف از اسالم در ايران )نوانديشی دينی يا يک از قرائتهيچ

های متفاوت فقهی: فقه سنتی و پويا(، در مورد زنان، هرگز چنين نگرش

ی وجود نداشته يا غالب نبوده است. زيرا اين تصوير با بسياری تصوير و نگرش

 خصوص در مورد تعريف نهاد خانواده ـ در تضاد است.های دينی ما ـ بهاز آموزه

های مختلف فقه شيعه، خانواده ی قرائتکه از سوی همهبا توجه به اين

طور چنان مقدس شمرده شده که زنان بدون وابستگی به آن، هرگز به

شود. برانگيزتر میاند اين تصوير باز هم تناقضمستقل مورد خطاب قرار نگرفته

های پردازی از زنان در نقاشیرسد که سياست جنسی در چهرهنظر میبه

و در “دفاع از توليد مثل و مادری”جنگ و انقالب با توجه به تاکيد بر 
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دولت ـ ”که فرزندان و شوهران، با اين توجيه “ پذيرش آسان مرگ”مقابل 

که داند قابل پذيرش است. اما اينو رسالت زنان می“ وظيفه”اين کار را “ پدر

طور مستقل )مستقل از شوهر و خانواده و دولت اسالمی( و خود زنان، به

تقديس ”دست به انتخاب بزنند يعنی نهاد “ دوست داشتن”خاطر فقط به

رفتار خاصی “ ت داشتندوس”خاطر ی خانواده در اسالم تاريخی را به“شده

های مانند شهادت رها کنند، نگرش جديدی است که با بسياری از آموزه

، اولويت “رياست مردان بر خانواده”چون تمکين زن به شوهر، اسالمی هم

 عنوان تيمارداران فرزند و شوهر، کامال مغايرت دارد. اصلی زنان به

جديدی به اين موضوع ، ابعاد “دوست داشتن”ی از سوی ديگر طرح مسئله

بخشد. با اين که حضور زنان در عمليات چريکی در ايران و در جهان، می

ی وظيفه”)چه “ وظيفه”ای نيست، اما هميشه با عنوان ی تازهمسئله

مطرح بوده “( وظيفه در برابر مردم”و يا “ ی اسالمیوظيفه“چه “ انقالبی

امنيتی که برای اين  خاطر استتار و پوششاست و زنان چريک عمدتا به

که زنی با گرفتند. اما اينکردند مورد استفاده قرار میها ايجاد میفعاليت

گر عنوان يک فاعل و کنشو به“ دوست داشتن شهادت”داشتن فرزند از 

دوست ”بندی کند و اجتماعی، خودش به اختيار، وظايف خود را اولويت

ها و فرهنگ نوظهوری در آموزه یرا مرجع اولويت خود بداند، پديده“ داشتن

 تشيع است. 

های مبارز ها و سازمانهای گذشته در حين عمليات چريکی در گروهدر دهه

ها را بر نقش حمايتی زنان توان تاکيد اين سازمانغيراسالمی، باز هم می

های مختلف فکری نيز، در گذشته نقش زنان همواره مشاهده کرد و در گروه

های چريکی و نظامی کننده حتا در سازمانحمايتعنوان نيروی به

 شد. غيراسالمی در نظر گرفته می

  سخن پايانی

های ديواری الهدی در نقاشینام بنتای بهرخ و حاشيهچهره، نيماز زن بی

نام ريم صالح و در متن به“ گرانتخاب”رخ، ی اول انقالب، تا زن تمامدهه

صله و گسست عظيمی وجود دارد که ی سوم انقالب، فارياشی در دهه
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برای پر کردن آن احتماال نياز به شناخت افکار و اهداف نيروها و نهادهايی 

اند. اين ای را در قلب پايتخت ايران سفارش دادهاست که ترسيم چنين چهره

خصوص که هايی از حاکميت نسبت به زن، بهتغيير ناگهانی در ديدگاه اليه

ی حاکميت نسبت به زنان مشاهده سوی مجموعه تغيير رفتاری از هيچ

شود، طبعا فلسفه وجودی اين زن تفنگ به دست را زير عالمت سئوال نمی

 دهد.قرار می

گيری و ايجاد ای برای قدرتاين مسئله قابل فهم است که نيروهای حاشيه

ی خود را ی جامعههای بالقوهتغيير در جامعه سعی کنند تمامی پتانسيل

تبليغاتی مغاير با اعتقادات سنتی و “ ابزار”ازند و از اين منظر حتا از فعال س

شان بهره ببرند. اما نيرويی که در راس يک حکومت مستقر قرار دارد، ديرينه

 هم ريختن آن!کند نه بهمعموال برای انسجام و تثبيت وضع موجود تالش می

که داعيه استشهاد و  هايی)گروه در کشور ما ايران، قرائت خاصی از اسالم

گسترش فرهنگ آن را در جهان دارند(، در راس هرم قدرت هستند و 

های موجود در اين رابطه مانند ستاد پاسداشت شهدای نهضت سازمان

جهانی اسالم و جمعيت دفاع از ملت فلسطين که متولی تبليغات در مورد 

ی نات گستردههايی هستند که با پول و امکااند، سازمانمسائل استشهادی

شوند. اند يعنی بخشی از ساختار حاکميت محسوب میحاکميت رشد کرده

های کوچک و دارند با جايگاه سازمان بنابراين از لحاظ پايگاهی که در جامعه

مردمی فلسطينی که برای مقاومت در برابر اشغال کشورشان سازماندهی 

 کنند تفاوت ماهوی دارند.و مبارزه می شده

های مبارز فلسطينی، نهادهای خودجوش و مردمی هستند قع سازماندر وا

شوند، آنان محسوب می ی قدرتی خاورميانه، نيروهای حاشيهکه در منطقه

وجود کنند تا در مناطق فلسطينی، دولت و کشوری مستقل بهمبارزه می

 هايی هستند در متن )قدرتهای مشابه در ايران، سازمانآورند. اما سازمان

ی اخير در راس مراکز هرم قدرت قرار ساله ۸ ۱ -مستقر( که اتفاقا طی

توان گفت منظر معادالت قدرت هم تفسير شود میند. يعنی اگر از اگرفته

گری در جهت گر ـ حتا اگر اين انتخابصورت انسان انتخابپردازی از زن بهچهره
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برای وضع موجود، تواند در آينده منافع مقطعی حکومت ايران باشد ـ می

 ساز محسوب شود. ای مسئلهپديده

پردازی از زن از سوی گروه جديد حاکم، در تناقض از سوی ديگر چنين چهره

ی عنوان نمايندههايی است که اکنون از سوی دولت )بهآشکار با سياست

شود. برای نمونه دولت جديد همين گروه جديد( در جامعه اعمال می

را تغيير داد و “ دفتر امور مشارکت زنان”ی کار آمدن، نام بالفاصله پس از رو

چنين در تبليغات اين گروه از تبديل کرد، هم“ دفتر امور زن و خانواده”به 

طوری مسئوالن، بيش از گذشته، ما شاهد تقديس نهاد خانواده هستيم به

که حتا کاهش ساعات کار زنان شاغل با اين توجيه که وظايف خانوادگی 

های تر است، در دستور کار دولت قرار گرفته است! يا با هزينهزنان مهم برای

گيرد تا زنان شاغل در انجام  ۴۴۳کشی تلفن مرکز هنگفت، قرار است کابل

ی شغلی خود را انجام دهند، های خود، وظيفهاين مرکز از اين پس در خانه

يد دليل اهميت بسيار زيادی است که دولت جدها بهی اينهمه

 و حضور زنان در خانواده قايل است. “ خانواده”برای 

، “دوست داشتن”پردازی از زن که به دليل ها اما با آن چهرهاين سياست

کند، تناقض آشکاری را می“ انتخاب”جای خدمت به خانواده شهادت را به

گذارد، تناقضی که شايد در مناطق پرآشوب از جهان ) که نمايش میبه

حال جنگ هستند( قابل توجيه باشد، اما از سوی يک دولت ها در ملت

مستقر، در کشوری آزاد و مستقل که تحت اشغال قرار ندارد قابل فهم 

نيست. بنابراين شايد بتوان اين پديده و چنين سياستی را در ايران صرفا از 

المللی )و نه ملی( توجيه کرد. شايد هم بشود آن را منظر معادالت بين

هايی از حاکميت اسالمی ايران با جهان المللی گروهبين چالشبخشی از 

 غرب تفسير کرد.

اش از ی تبليغاتکه در شيوهممکن است که اين گروه از حاکميت بيش از آن

های دينی و نيازهای درونی و ملی پيروی کند، به معادالت بيرونی نظر آموزه

ی است که امروز در رويارويی ا“شده سازیاسالم جهانی”دارد يعنی متاثر از 

ها و عناصری است که قابليت درگيری و دادن به نماد با غرب، در حال شکل
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 را دارا باشد. “ غربی”ها و عناصر رويارويی با نماد

های جديد در ميان نيروها و پس از فروپاشی شوروی، جهان شاهد درگيری

در “ ن اسالمجها”های مختلف از جمله ساخته و پرداخته شدن قدرت

تدريج از به“ متخاصم”بود. ساخته شدن اين دو قطب “ جهان غرب”برابر 

پردازان غربی )مانند ساموئل هانتينگتون مداران و برخی از نظريهسوی قدرت

در سطح جهان مبدل شد. در اين ميان “ گفتمان مسلط”و برنارد لوييس( به 

و “ حجاب اسالمی”، “رايیبنيادگ”عناصر مختلفی از جمله نمادهايی مانند 

و برای تحريک افکاری عمومی “ جهان اسالم”نظاير اين نمادها برای بازنمايی 

 مداران و نظريهغرب پرداخته شد و متاسفانه از سوی برخی قدرت

نيز مورد استقبال و تاييد قرار گرفت. از اين ” جهان اسالم”پردازان 

نان را به يکی از نقاط ی زالمللی، مسئلهدر سطح بين“ غرب”زاويه 

 تبديل کرد. “ جهان اسالم”ضعف 

جهان ”ی ضعف در اين جنگ تبليغاتی بين اين دو جهان جعل شده، نقطه

سازان اسالمی، پاسخی در خور بايد از سوی تصميم“ ساخته شده اسالمی

رويارويی با جهان غرب را “ قدرت”يافت، پاسخی که در عرصه تبليغات، می

نی زن به اصطالح سکسی جهان غرب که در جهان اسالم داشته باشد. يع

بند و باری( ساخته و پرداخته شده، بايد )بی“ آزادی عمل”عنوان نماد به

آزادی ”شد تا بتواند گفتمان و قابل ارائه می“ مقتدر”دارای بديلی مطمئن، 

رسد که در اسالم نظر میدر غرب را به چالش بکشد. از اين زاويه به“ زنان

ی زن استشهادی پردازی از زن مسلمان )چهرهشده، اين چهره انیجه

مسلمان جسور، تفنگ به دست، و در هيئت يک کماندو( شکل گرفت، 

جايی که اين تصوير به تقويت شد و سپس به جهان مخابره شد و از آن

توانست ياری می“ ی غرببنيادگرايی ساخته شده” تقويت همان مفهوم

 های غربی نيز تبليغ شد.سيع توسط خود رسانهبرساند در سطحی و

پردازی جديد، بخش اعظم پتانسيل خود را صرف نهادهای مدافع اين چهره

های اينترنتی، برگزاری های استشهادی، ايجاد سايتاندازی يگانراه

ها برای جذب افراد جوان در اين عرصه های مختلف، و ايجاد پايگاهجشنواره
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های استشهاديون در واقع ها و سايته وبالگبارکرده است. گسترش يک

خبر از آن دارد که اين گروه وارد جنگ تبليغاتی بزرگی شده است که البته 

المللی و منطقه در جريان است، اما در طول چندين سال است در سطح بين

هايی در دولت که گروهدليل آنسال گذشته، نظام سياسی ايران به ۴۳

که خواهان درگيری تمام عيار در اين جنگ تبليغاتی دست باال را داشتند 

رغم تحريکات بسيار از سوی نيروهايی در غرب و جهان اسالم(، نبودند، )به

شدند. در واقع المللی نمیطور جدی و علنی وارد اين بازی بينگاه بههيچ

تر حاکميت پدرساالر ايران سعی داشتند از درگير شدن در های معتدلگروه

 بازی اجتناب کنند.اين 

هايی مانند القاعده، سلفيون، وهابيون، و.. در اين های گذشته گروهدر سال

گيری فزاينده آمدند. اما اکنون با قدرتشمار میتری بهگر فعالعرصه بازی

توان بخشا پيامد گيری را نيز میهايی از حاکميت ايران )البته اين قدرتجناح

المللی دانست( بخش اعظم در سطح بين حاد شدن اين جنگ تبليغاتی

جای تمرکز بر مشکالت و کمبودهای ی ما بهامکانات و پتانسيل جامعه

 شود. آفرينی در اين جنگ تبليغاتی سمت و سو داده میداخلی، برای نقش

های مسئوالن که در اين دوره ما شاهد تناقضی آشکار در سياستنتيجه اين

سو زنان هرچه بيشتر به درون هستيم: از يکنسبت به جايگاه زن ايرانی 

پردازی از زنان برای جنگ تبليغاتی شوند، و از ديگر سو چهرهمی ها راندهخانه

المللی )با تصوير کردن زن های بينو خوراک برای رسانه“ غرب”با 

های کند. يگانطلب فلسطينی( بر ديوار شهر ما ظهور میشهادت

ها و تصاويری از اين زنان ايرانی شود، عکسی میاندازاستشهادی زنان راه

 شود. ساخته و به جهان )در سطحی گسترده( مخابره می

ای مدرن است، که مقوله“ تصويرپردازی از خود”است که همين  اين درحالی

جهان اسالمی ساخته و پرداخته ”تدريج در جنگ تبليغاتی موجود، به

تصويرپردازی از زن ”ن جهان، را شکل داده و در اي“ مدرن”و “ شده

ی تکنولوژی مدرن است نقش مهمی را در اين جنگ که ساخته“ مسلمان

رسد که فضاهای نظر میطور بهکند. در مجموع اينتبليغاتی بازی می
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های کامپيوتر و تصاوير عجيب و غريب در دنيای مجازی و ای، کيبردرسانه

جای توپ و نگ تبليغاتی بهگسترش استشهاديون اينترنتی و... در اين ج

هايی مانند تصوير زن استشهادی که از مقوالت واقعی نشسته و پديده تفنگ

 گذارد. ی دنيای مدرن است را به نمايش میآميز زاييدهتناقض
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