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از گوشه و کنار

عروسکها با گردش روزگار میچرخند و پیش میروند؛

نمادهای موثر در انتقال فرهنگ و زیبایی به دختران
عروسکیکاسباببازیجهانشمولاست.دردورافتادهتریننقاطاینکرهخاکیدرمیانبدویترینقبیلههاهم
دختربچههاعروسکداشتهاندودارند.اماکارکردعروسکفقطدراسباببازیبودنشویاوسیلهایبرایسرگرمی
خالصهنمیشود.عروسکدرهرجامعهاینمادفرهنگونوعتفکروانتظارآنجامعهازدخترانخوداست.ازاینجاست
کهکارکردآموزشیوارزشیعروسکهممطرحمیشود.عروسکیکهیکجامعهبهدخترانخودعرضهمیکند،
بنیانیاستبرایبزرگسالیآنانوحتیبرساختاراندیشهورفتاروگفتاروپوششدخترانتاثیرمیگذارد.

آذر فخری

برای همه دختربچهها ،عروسک
یکمسئلهحیاتیاست.چهبخواهیم
و چه نخواهیم ،دختربچهها ،دوست
دارند همواره عروسکی در آغوش یا
در اتاق خود داشته باشند .حتی اگر
تعداد زیادی عروسک داشته باشند،
باز هم یکی از آنها ســوگلی است و
جای خاصی در قلــب دختربچهها
دارد.
عروســکها زمانــی توســط
مادربزرگهــا و مــادران بــرای
دختربچههــا ســاخته میشــد و
ساختاری بسیار ساده و خیلی شبیه
به واقعیت داشــت و تا حدود خیلی
زیادی تهــی از فانتزیهای امروزی
بود .عروسکهای پارچهای مادران،
با موهای سیاه کاموایی تقریبا شبیه
خود دختران و مادرانشــان بودند و
مثل آنها لباس میپوشیدند.
اما البته این عروســکها چندان
فراگیر نبودند و هر قبیله و ایل و شهر و
حتی گاه هر خانواده عروسک خاص
خودش را داشت .عروسک در جامعه
ما ،هرچند یک اسباببازی مرسوم
و معمول بود ،اما در ســطح اجتماع
و در گســتره فرهنگ-حتی با وجود
کارکرد فرهنگیاش -چندان مطرح
نبود و نشد .بهخصوص پس از انقالب

اسالمی به دلیل نگاه خاص شرع به
عروســک و تمثال و مجسمهسازی،
شــاهد چندان تحرکــی در زمینه
ساختعروسکبهعنواناسباببازی
نبودیم و همین خــأ موجب ورود و
هجوم عروســکهای غربی از مسیر
قاچاق و از کشورهای غربی به داخل
کشور شد.
عروسکسازیدقیقا
فرهنگسازی است
محمــد كاظمي ،روانشــناس،
عروســکها را پلــی ارتباطی میان
دنیایبزرگسالیوکودکیمیداندکه
از یکسو میتوانند محبتزا باشند و
از ســوی دیگر در جامعهپذیری به
کودک کمک میکننــد .به گفته او:
«عروســکها با کارکردی که برای
انتقــال معنا از دنیای بزرگســال به
دنیای کودک ایفا میکنند بهصورت
یک تمثال درمیآیند که با ارائه یک
نماد (جسم عروســک) کودک را به
درک نشانه (معنا و مفهوم عروسک)
سوق میدهند».
اما در جامعه ما عروسک به تولید
صنعتی نرســیده و نتوانسته نقش
ویــژه فرهنگســازی خــود را ایفا
کند .درحالیکه در دیگر کشــورها
بهخصــوص در کشــورهای غربی،
ذهن صنعتی عروسکسازی مدرن
به دلیــل الگوپذیری که بهواســطه
تأثیر عروسکهای خود بر کودکان
میگذارد بسیار اهمیت دارد و عاملی

اســت که از ســوی قدرت رسانهای
حمایتمیشودتاصنعتهایموازی
مانند صنعت تولید منسوجات و لوازم
آرایش در تمامی فرهنگها با توجه به
الگویی که در ذهن جمعی افراد شکل
گرفته موفق به فروش بیشتر باشد.
کاظمی چنین ادامــه میدهد:
«به بیانی ســادهتر عروسکسازی
مدرن میتواند با همسانسازی ذهن
تصویری کودک و مشــترک کردن
الگوی زیباییشناختی وی ،جوامع
یکدســتی را شــکل دهد که هم
مخاطب صنعت خویش باشد و هم
بازاری بــرای فروش وســایل و ابزار
آرایشی و تجملی».
کاظمــی بهعنوان یــک مثال از
تاثیرگذاریفرهنگیعروسکمعتقد
است« :با باز شدن پای عروسکی به نام
«باربی» به جوامع مختلف و از جمله
جامعه ما ،نوعی فرهنگ خاص برای
یکدستسازی انتظارات و آرزوهای
دختــران وارد جامعه شــد .باربی
تقریبا در اغلب کشــورها طرفداران
و خریداران پروپا قرصی دارد.
عروســک باربــی برخــاف
عروسکهای دیگر که تداعیکنندة
کودکانــد و چهــره معصومانهای
دارند ،یک زن  20سالة آمریکایی با
تمام مشخصات اندامی آن است که با
دقتفراوانطراحیوساختهمیشود
و با حضــور تصاویرش در بیشــتر
مایحتاج و ملزومات ضروری کودکان

امروز الگوی تمام این
باربیهای متفاوت از
باربی ابتدایی ،زنان موفق
هستند.حتیباربی
باحجاب از روی شمشیرباز
آمریکاییابتهاجمحمد،
ساخته شد که در سال
 2016بهعنوان اولین
شرکتکنندهتیمآمریکا
در بازیهای المپیک با
حجاب اسالمی شرکت کرد
و نوجوانان از قبیــل لوازمالتحریر،
کیف ،کفش ،شــکالتها ،ظروف،
لباس ،ساعت ،وســایل شخصی و...
به ذهــن کــودکان و نوجوانان نفوذ
کرده است».
باربی از کجا میآید؟
«باربی» عروسک بســیار زیبا و
محبوبی اســت که در مارس ســال
 ۱۹۵۹توسط شــرکت متل تولید و
روانه بازار شــد .طراح اصلی باربی،
روث هندلر است که این عروسک را
با الهام از عروسکی آلمانی به نام بیلد
لیلی برای دخترش باربارا پدید آورد.
سبک زندگی ،لباسها و زیبایی باربی
باعث شــد در میان کودکان و حتی
بزرگساالن جایگاه ویژهای بهدست
آورد.

تاریخ تولد باربــی بهطور دقیق ۹
مارس  ۱۹۵۹اســت .باربی خانواده
بزرگی دارد .در طول سالها ،تعداد
اعضای خانوادهاش به  ۷نفر رسیده،
نخستین حیوان خانگی باربی سگ
یا گربه نبــود بلکه یک اســب بود.
باربــي تاکنون بيــش از  500بار در
نقشها و شــخصيتهاي متفاوت
مثل پرستار ،افسر پليس ،آموزگار،
پزشک ،دندانپزشــک ،دامپزشک،
خواننده ،ژيمناستيک کار ،کارآگاه،
افســر نيروي دريايي ،افسر خلبان،
مهماندار هواپيما ،دزد  ،گدا و  ...عرضه
شده که تمام اين شخصيتپردازيها
در رابطه بــا کارکردهاي تربيتي اين
عروسک است.
در سال  2001عروسک باربی در
اوّلین فیلم کامپیوتــری خود به نام
«باربی در فندقشکن» ظاهر شد ،از
آن پس تا به امروز تعداد قابلتوجهی
فیلم کامپیوتری ،انیمیشــن ،فیلم
ســینمایی و ...در مورد باربی تولید
شده است .کلمه باربی به مرور زمان
به معنای دختران و زنان زیبا به کار
میرود .این عروسک در اینستاگرام
نیز یک صفحه رسمی با چند میلیون
فالوئر دارد.
پس از ساخت باربی تصمیم بر این
شــد مدلهای گوناگونی از لباسها
در اختیار کودکان قرار گیرد تا آنان
بتوانند شخصیت دلخواه خود را در
مدلهای مختلف به باربی ببخشند.
باربی به دختران
آموزش میدهد
به مرور زمان باربی کارکرد مهمی
یافت ،باربــی به دختــران آموزش
میداد جامعة مدرن از آنها به عنوان
یک زن چه انتظاری دارد.
طراح تغييرات «باربي» در آمريكا
«جك رايان» است که قبل از آن در
پنتاگون (وزارت جنگ آمريكا) طراح
موشــكهاي اســپارو و هاوك بود.
شركت متل او را بهخاطر تخصص و
استعدادش در شــناخت فرم هيكل
زنان استخدام كرد.
باربیباقدبیشاز195سانتیمتر،
تنهــا  46کیلوگــرم وزن دارد،
درحالیکه متوسط قد و وزن یک زن
آمریکایی به ترتیب  163سانتیمتر
و  66کیلو گرم اســت و اگر عروسک
باربــی در همان ابعاد جــان بگیرد،
نمیتواند وزن خود را تحمل کند!
کمر باریک و اندام کشیدة باربی
باعث شــد دختران نوجوان در غرب
و سایر کشورها برای اینکه اندامشان
شبیه باربی شــود یا از الگوی باربی
خیلــی فاصله نداشــته باشــند از
خوردن غذا به اندازة کافی در ســن
رشد پرهیز کنند .به این ترتیب آمار
حیرتآور ســازمانهای بهداشتی
غرب از ســوءتغذیه دختران غربی
خبر میدهد.
باربــی در طول این ســالها در
نقشهــای ویژه و متعــددی چون

در جامعه ما عروسک به
تولیدصنعتینرسیده
ونتوانستهنقشویژه
فرهنگسازی خود را ایفا
کند؛ درحالیکه در دیگر
کشورها بهخصوص در
کشورهای غربی ،ذهن
صنعتیعروسکسازی
مدرن به دلیل الگوپذیری
کودکان از عروسکها
بسیار اهمیت دارد
سیاســت ،جنــگ ،تعلیموتربیت و
هنر و ســینما و موسیقی ظاهر شده
است .باربی در جنگ عراق یونیفورم
نظامی پوشــید و اکنون عــاوه بر
دختران نوجوان و جوان ،هنرپیشهها
و خوانندهها هم با هر ترفندی حتی با
جراحیتالشمیکنندنمونهزندهای
از باربی باشند.
اعتراضهاعلیهباربی
حضور پررنگ و پرنفوذ و تاثیرگذار
باربی در کشــورهایی مختلف و در
میان دختران و زنان ،باعث دو دسته
واکنش شــد؛ اول اینکــه تعدادی
از کشــورها با توجه به مذهب غالب
خود ،باربی را الگوی مناسب زنانهای
برای جامعه زنان خود نمیدانستند و
نمیدانند .برای مثال باربی در جامعه
خود ما معموال مطرود و منفور است،
البته نه از سوی مصرفکنندگان!
دسته دوم واکنشها از سوی زنان
رنگینپوســت و یا دارای معلولیت
جسمانی بود .آنها اعتراض داشتند
کهچرابایدباربیتااینحدکاملباشد
در جهانی که افراد رنگینپوست و نیز
معلولی هم وجــود دارند که با دیدن
باربی دچار احساس سرخوردگی و
افسردگی میشوند.
فکر نکنید که شرکت تولیدکننده
به چنین اعتراضهایی توجه نکردند.
امروز عروسک باربی با توجه به حوزه
وســیع توزیعی که در جهان دارد به
تمامی کودکانی که در فرهنگهای
مختلفمخاطبآنهستند،کودکان
زردپوست ،سیاهپوســت ،کودکان
معلول و  ...توجه کــرده و برای آنان
ک باربی تولید کرده است.
نیز عروس 
این شرکت با توجه به رشد اجتماعی
و اقتصادی و علمی و ورزشــی زنان،
نمونهای از زنان موفق در عرصههای
مختلف و حتی باربی با حجاب برای
کشورهای مسلمان تولید کرده است!
البتــه امــروز الگوی تمــام این
باربیهای متفــاوت از باربی ابتدایی
زنان موفق هســتند حتــی باربی
باحجابازروی شمشیربازآمریکایی
ابتهاج محمد ،ساخته شد که در سال
 2016بهعنوان اولین شرکتکننده
تیم آمریــکا در بازیهای المپیک با
حجاب اسالمی شرکت کرد.

یادداشت
گوشیهایی که حریمها را میشکنند

حکایت ما و زندگی خصوصی مردم
آسیه ویسی

این یک ســوال صد درصد فلسفی است،
اما پاســخی جامعهشناســانه میطلبد :آیا
تکنولوژی زندگی ما را آســانتر کرده است
یا پیچیدهتر؟ و سوال مهمتر از آن اینکه آیا
تکنولوژی روابط انسانی ما را بهبود بخشیده
است؟
میدانــم کــه در مــورد هر دو ســوال
پاسخهای سریع و آمادهای در چنته داریم؛
تکنولــوژی از جهاتــی زندگی ما را آســان
کرده اســت و از جهاتــی پیچیــده .و البته

تکنولوژی گاهی به روابط انســانی ما آسیب
میزند.
یک نگاه کلــی به وابســتگی اغلب ما به
اینترنت و شبکههای مجازی نشان میدهد
که ما تا چه اندازه درگیر مســائل پیچیدهای
شــدهایم؛ از نحوه و ســبک زندگی تا روابط
انســانی با دیگــران .در بهتریــن حالت ،ما
ترجیح میدهیم با پیــام و تلگرام با یکدیگر
رابطه داشته باشــیم .در بدترین حالت ،این
شــبکهها و کانالهای مجازی باعث شدهاند
ما آن حرفهایی را که نمیتوانیم رو در رو و با
نگاه در چشم طرف مقابلمان بگوییم ،برایش

بنویســیم و البته که چنین فضایی لبریز از
سوءتفاهم و سوءبرداشت است.
اما مهمترین آســیبی کــه تکنولوژی از
طریق اسمارت فونها به ما زده است ،رسوخ
و نفوذ در مســائل خصوصی مردم و بازنشر
آن است .برای اغلب ما پیش آمده که هنگام
مشاهده یک تصادف ،یک دعوا و زد و خورد،
یک مشــاجره خانوادگی در خیابان و دیدن
سبک خاص لباس پوشــیدن و یا مراوده دو
نفر ،با گوشــیهایمان فیلم گرفته و در فضا
و شــبکههای مجازی آنرا منتشر کردهایم
بدون پوشــاندن چهره و با جزئیــات تمام.

این در حالی اســت که طبق قانون حداقل
چشمهای مجرم در نشر عمومی باید پوشیده
شود تا آبروی شــخصی او در بین خانواده،
دوستان و فامیل حفظ شود و نیز فرزندان او
از قبل مجرم بودن پدر یا مادرشان در میان
همساالن آسیب نبینند و آبروی کل خانواده
از بین نرود.
اما متاســفانه چنین اخــاق و آدابی در
رابطه بــا اســتفاده از گوشــیهای موبایل
دیده نمیشــود .اغلب ما مترصدیم حادثه
حتی کوچک و ســادهای را با فیلم گرفتن از
آن ،الیکخور صفحات مجــازی خود را باال
ببریم یعنی به قیمت آبرو و به زبان صریحتر
رسواکردن افرادی که همشهریان ما هستند.
این روش رسواســازی آنالین آنهم در
مورد افرادی که اساسا هیچ ارتباط و شناخت
خاصی از آنها نداریم ،نشــان میدهد هنوز

که هنوز اســت ما درک و دریافت درســتی
از مفاهیمــی مثل آبرو ،حریــم خصوصی،
مجازات و حقوق افراد نداریم.
کافی است یکی از این افرادی که چنین
حریم خصوصیشان بی آنکه راضی باشند
به اشــتراک گذاشــته میشــود ،شکایت
بکنند تا فردی که مرتکــب این بیاخالقی
اجتماعی شــده متوجــه شــود عملی که
مرتکب شده طبق قانون مجازات خاص خود
را دارد.
گاهی بایــد کمی بیشــتر حواسمان را
جمع کنیــم و ســرمان و گوشــیمان را از
زندگــی و حریم خصوصی دیگــران بیرون
بکشیم و بگذاریم مردم به زندگی خودشان
برسند و حتی اگر مشــکلی با هم دارند با به
تصویر کشیدن آن ،مشــکل و روابط مردم را
پیچیدهتر نکنیم.

زنان سرپرست خانوار رایگان
چکاپ میشوند

طرح پایش ســامت زنان سرپرست خانوار
در مراکز بهداشــتی درمانی شرکت شهر سالم به
صورت رایگان انجام میشود.
حمید چوبینه ،مدیرعامل شرکت شهر سالم
با اشاره به هزینههای اقتصادی درمان گفت :زنان
سرپرست خانوار ،عهدهدار مسئولیتهای زندگی
یک خانواده هستند که برخی از آنان توان پرداخت
هزینههــای درمانی را ندارنــد و بهعنوان وظیفه
انسانی و در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی،
باید حمایتهای الزم از وضعیت ســامت آنها
انجام گیرد .عضــو هیات علمی دانشــگاه علوم
پزشــکی تهران به بیماریهای قابل پیشبینی
اشاره کرد و گفت :برخی از بیماریها پیش از بروز
در بدن ممکن است که نشانهای نداشته باشند اما
پزشکمتخصصمیتواندباانجاممعاینههایالزم
یاآزمایشهایدورهای،نشانهمربوطبهآنبیماری
را تشخیص دهد .وی افزود :بخشی از بیماریهای
مانندسرطان،بیماریهایقلبیوعروقیبهآسانی
قابل پیشگیری و درمان هستند به شرط آنکه در
مراحل اولیه تشخیص داده شوند.

نصب نشانی مراکز درمانی
در ورودی شهرها برای نوروز ۹۸

معاون درمــان ســازمان تأمیناجتماعی از
تشــکیل ســتاد نوروزی مدیریت درمان در این
معاونــت و ادارهکل درمان مســتقیم ســازمان
تأمیناجتماعی در ایام نوروز سال ۹۸خبر داد.
مهدی درخشان تشکیل این ستاد را بهمنظور
اجرای هرچه بهتر طرح آماده باش نوروزی مراکز
درمانی سازمان تأمیناجتماعی دانست و افزود:
ستاد نوروزی مدیریت درمان در تمامی استانها
با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی به فعالیت
میپردازد.
وی با بیان اینکه در ایام نوروز شــاهد افزایش
مسافرت هستیم و ممکن اســت برخی افراد در
طول مسافرت به خدمات درمانی نیاز پیدا کنند،
ادامه داد :برای خدمترسانی مناسب به مسافران
نوروزی در مراکز درمانی و بیمارستانهای سازمان
تأمیناجتماعیپیشبینیهایالزمانجامشدهودر
استانهای مقصد نیز آمادگی کامل به وجود آمده
است .درخشان از نصب پالکاردهای اطالعرسانی
به مسافران نوروزی در شهرهای مختلف خبر داد و
گفت :برای اطال ع مسافران از نشانی مراکز درمانی
تأمیناجتماعی این پالکاردها در ورودی شهرها
نصب میشود.
وی بر حضور پزشــکان کشــیک در تمامی
بیمارســتانها و ســتاد مدیریت درمان سراسر
کشــور تأکید کرد و گفت :سایر پزشکان نیز برای
خدمترسانی به بیماران در دسترس خواهند بود.

عرضه اقالم در فروشگاههای
شهروند با سود صفر درصد

مدیرعاملشرکتشهروندگفت:فروشگاههای
زنجیرهای شهروند از امروز تا آخرین روز سال کلیه
اقالم خود را با سود صفر درصد به شهروندان عرضه
میکند.
به گزارش ایلنا ،مسعود سریعالقلم با اعالم این
خبر گفت :فروشــگاههای زنجیرهای شهروند در
آستانه سال جدید و همزمان با بیست وپنجمین
سالروز تاسیس فروشگاههای زنجیره ای شهروند
از  ۲۱تا  ۲۹اســفند ماه بــه مدت  ۹روز بــا ارائه
تخفیفهای ویژه برای تمــام گروههای کاالیی
میزبان شهروندان خواهد بود.
سریعالقلمبااشارهبهپیشبینیهایانجامشده
برای تامین مایحتاج خانوادهها در آستانه سال نو
تصریح کرد :فروشــگاههای شهروند برای تأمین
کاالهای مورد نیاز شــهروندان همانند سالهای
گذشته ،امسال نیز در فروش فوقالعاده ایام نوروز
تخفیفهای ویژه  ۵تا  ۷۰درصدی برای مشتریان
در نظر گرفته است.

