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 مقـدمـه

اي كـه جامهـه    جنگ نرم در برابر جنگ سخت در حقيقت شامل هر گونه اقدام رواني و تبليغـات رسـانه  

آتـش، رقيـر را بـه انفهـا  يـا       گيرد و بدون ، درگيري نظامي و گشوده شدن هدف يا گروه هدف را نشانه مي

هـاي راديـويي و تلويزيـوني و     انـدازي شـبکه   اي، اينترنتي، برانـدازي نـرم، راه   جنگ رايانه. دارد شکست وا مي

جنگ نرم در پي از پاي در آوردن انديشه و تفکر جامهه هـدف اسـت   . سازي از اشکا  جنگ نرم هستند شبکه

اجتمـاعي   _و با بمباران خبري و تبليغـاتي در نظـام سياسـي    هاي فکري و فرهنگي آن را سست كند تا حلقه

 .ثباتي تزريق كند حاكم، تزلز  و بي

هـا   ي آن، ملـت  هاي ملي كشورهاست كه در سـايه  در تباد  فرهنگي، هدف بارور كردن و تکامل فرهنگ

ي سخت  يهكاري، روح خصوصيات برجسته و مثبت، نظير نظم و انضباط، وقت شناسي، ادب و احترام، وجدان

گيرند و ايـ  مسـأله رونـدي ضـروري      كوشي و شجاعت و نيز كنجکاوي در مسائل علمي را از يکديگر فرا مي

شـود يـک مجموعـه از كشـورها بـا تکيـه بـر         براي حيات فرهنگي در سراسر جهان است، اما گاه مشاهده مي

ـ   ها و فهاليت اي از برنامه قدرتي كه دارند با تدارك مجموعه ا اقتصـادي و بـا هـدف هجمـه بـه      هاي سياسـي ي

ك  كردن فرهنـگ ملـي    هاي فرهنگي يک ملت براي دستيابي به مقاصد شوم سياسي و به منظور ريشه بنيان

 .باشند قيد و بندي فرهنگي، هرزگي اخالقي و فروپاشي ارزشي مي از طريق فراگير كردن بي

هـا اسـتفاده كـرده، امـا نظـام       ثروت ملت اگر چه استهمار ديروز بارها و بارها از اي  روش براي تسلط بر

اي متفاوت و بسيار پيچيده و با برنامه وارد عمل شده، اي  بار قصد دارد تا با هدف قرار  ي امروز به گونه سلطه

هاي اسالمي و تخرير فرهنگ ناب اسالمي در كشورهاي مسـلمان آينـده را بـراي خـود تضـمي        دادن ارزش

 .نمايد

بنـدي و گـاردگيري    ي دشمنان اسالم و مسلمانان، با عنوان جنـگ نـرم صـف    مهبراي  اساس اي  بار هج

لذا براي مقابله با آن، بيداري و هوشياري ملل مسلمان به ويژه عناصـر فرهنگـي، خاصـه متوليـان     . شده است

بار دشـم  از طريـق    چرا كه اي . آموزان يک ضرورت حياتي است فرهنگ در كشور عزيزمان و والدي  و دانش

« بـاربي »آموزان به جنگ نرم خود پرداخته اسـت و از طريـق نمـاد     التحرير دانش بازي و وسائل و لوازم باباس
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پـور، ابهـاد    جهفـري . )سهي در تضهيف فرهنگ اسالمي و ميهني و اخالقي اي  قشـر فرهنـگ دوسـت را دارد   

 ( 0-2تهديدات و جنگ نرم عليه انقالب اسالمي، صص

 

 

 

 

 

 لهتوضيح كلي در مورد مسأ
هـر سـ  و هـر    . اسـت « الگوسـازي »هاي تهليم و تربيـت، بحـ     تري  عامل در روش تري  و كليدي مهم

 .تري  س ، دوران كودكي است در اي  ميان، مهم. تابد جنس، الگوي خاص خود را بر مي

طبيهـي اسـت كـه    . گيري از الگوهاي خاص و ويژه اي  دوران همراه اسـت  تربيت دوران كودكي با بهره 

برند؛ از ايـ  رو   هاي عقالني بهره مي هاي عاطفي به جاي گزاره هاي دوران كودكي، به طور عمده، از مؤلفهالگو

هاي واقع گرايانـه در تربيـت بزرگسـا ن     هاي كودكانه، جايگزي  گزاره رمز و رازهاي موجود در خيا  پردازي

  .شود مي

باشند و هر سه در روانشناسي از جايگـاه   ميالگوپذيري، تقليد و تربيت مفاهيمي مرتبط و نزديک به هم 

هايي است كـه   ي  زم براي تقليد است و تقليد يکي از مکانيزم الگوپذيري، زمينه و مقدمه. اي برخوردارند ويژه

 (40ها در تبليغ و تربيت، ص عباسي مقدم، نقش اسوه. )پذيرد تربيت از طريق آن صورت مي

منـد   قهبه عروسک عالاً ها انحصار دختر بچه

هـا و   بچه اي  عالقه از عاطفه ويژه دختر. هستند

نيز قدرت برتر عروسک در ايجاد حـس همـذات   

پنداري و تفاهم خيالي با كودك نشـأت گرفتـه   

هـا   است و اي  يکي از ابزارهايي است كه غربـي 

براي انتقا  فرهنگ دلخواه خود، از آن اسـتفاده  
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 .اند هاي زيادي كرده زينهها و ه اند و البته در اي  راه، تالش كرده

شناخت مخاطـر و ابـزار سـازي در راسـتاي هـدف، از      . انتقا  فرهنگ، جز با ابزار آن امکان پذير نيست

ذائقه فرهنگي امروز، متفاوت از ديروز، به نگرشـي نـو، بـه مخاطـر و در انـداخت       . ملزومات اي  عرصه است

ريـزي و   وجه دنياي غرب به اي  موضوع، موجبـات برنامـه  ت. ها و سن  قبلي نياز دارد طرحي نو در امتداد طرح

اصحاب فرهنـگ غـرب، امـروز نـه     . تبليغاتي جديد را براي اصحاب فرهنگ در مغرب زمي  فراهم آورده است

 !اند شاعران، نويسندگان، نقاشان و نه هنرمندان

ب مـدرن و فرهنـگ   ، چرا كه غـر هستندهاي فرهنگي غرب امروز روانشناسان فرهنگي و تبليغاتي، نخبه 

آن، چيزي متفاوت از غرب سنتي است و اتصا  و ارتباط مستقيم به منابع اقتصادي و اسپانسرها، بر قـدرت و  

 .دقت اي  امر افزوده است

  تولد باربي
ــاني  ــل»كمپ ــا  0«مت ، 4945، در س

 2«اليـوت و روت هنـدلر  »آقا و خانم توسط 

يس أسدر ايالت كاليفرنياي جنوبي امريکا ت

اي  شركت در زمينـه هـاي مختلفـي    . شد

وارد  4955فهاليت داشـت؛ ولـي در سـا     

ــباب  ــد اس ــه تولي ــد حيط ــازي ش ــر . ب دخت

هـاي كاغـذي عالقـه     به عروسـک  «هندلر»

ت هنـدلر دريافتـه   وخـانم ر . زيادي داشـت 

، بـه شخصـيت   4«اربـارا ب»بود كه فرزندش 

                                                
 
 - Barbie 

- 
 

 Mattel 
 

- Ruth Handler  
-   Barbara 
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سـه  )بنـابراي  ايـده ابـداع عروسـک واقهـي      پردازد،  ترها در رفتار با عروسک هاي كاغذي مي پردازي از بزرگ

به ذه  او خطور كرد و اي  شركت نيز طرح ساخت عروسک را دنبا  كرد كه بـه عقـد قـرارداد بـراي     ( بهدي

 .منتهي شد 5«لي لي»دريافت امتياز عروسک آلماني 

. نام بود عروسک لي لي، در واقع برگرفته از شخصيت، اندام و چهره يک زن خيابان گرد آلماني به همي 

كمپاني متل پس از خريد امتياز عروسک لي لي، تغييراتي را در صورت بندي نژادي آن ايجاد كرد و آن را بـه  

 .مريکا پرداختآهمانند كرد و به توليد آن در ( 6انگليسي آنگلوساكسون -امريکايي )نژاد 

. دختر كوچک آقاي هنـدلر بـود   باربي، اسم خالصه شده باربارا،. اي  عروسک تغيير يافته باربي نام گرفت

به مرور زمان، با جا افتـادن ايـ  عروسـک    . باربي به زودي در صف او  اسباب بازي دختران غربي قرار گرفت

را به دليـل   ،طراح موشک در پنتاگون 2«جک رايان»شركت متل . در بي  جوامع، قيمت آن نيز افزايش يافت

 .تخدام كردتخصص و استهدادش در شناخت فرم هيکل زنان اس

هـاي شـيک و    اي  عروسک پسري بود با لباس. را توليد كرد« 8ك »اي  شركت عروسک  4964در سا  

 .به اي  ترتير عروسک باربي صاحر يک دوست پسر شد. اي، با نامي برگرفته از نام پسر هندلر موهاي قهوه

جمـع كـ  و بـاربي    بـه   42«اسـکيپر »، عروسک 4965و در سا   9«ميچ»، عروسک 4962بهدها در سا  

 .اضافه شد

، كمپاني متل، با هدفي مشخص و به منظور اينکه به باربي يک شخصيت تربيتـي جهـاني   4968در سا  

هماننـد انـدام    ببخشد، اقدام به ساخت و فروش عروسک هاي سياه و زردي كرد كه هيکل و اندام آنها كـامالً 

مريکايي، براي كودكان سياه پوسـت  آ -ه آفريقايي عروسک دورگ. باربي، رنگ پوست و چهره آنها متفاوت بود

                                                
 
 - Lilli 
 
 - Anglo-Saxon  نام عمومي قبايل ژرمني بود كه در قرن ششم ميالدي بريتانيا را تصرف

 .كردند
 

- Jack Ryan  
 

- Ken  

-  Mitch  
  

- Skipper  
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در سـا   . توسط شركت متل به بازار آمد 44«كريستي »امريکا و آفريقا كه به باربي سياهان مهروف شد، با نام 

، باربي ژاپنـي و چينـي سـاخته و روانـه بـازار      42«كي يرا» 4992مريکاي  تي  و در سا  آ 40«ترزاي» 4988

در تربيـت دختـران در جاهـاي مختلـف دخالـت داشـته        ل موجر شد كه غرب، عمالًاي  سياست شركت مت

 .باشد

هاي جنبي پرداخـت   ، شركت ياد شده براي گسترش باربي، به ساخت و فروش اسباب بازي4965از سا  

با توجه بـه گسـترش نفـوذ    . سيس كردأرا ت 44«اراكو»، شركت هنگ كنگي 4968و در همي  راستا، در سا  

 .متل در سراسر جهان، شركت هاي متهددي را تأسيس كرد ركتشباربي، 

وارد بازار شده از آن پس، تهـداد قابـل   « باربي در فندق شک »با نام  0224نخستي  فيلم باربي، در سا  

بـاربي در  . توجهي فيلم كامپيوتري، انيميش ، سينمايي و مستهج  سکسي در مورد باربي توليـد شـده اسـت   

هاي متفاوت عرضه شـده اسـت كـه پرسـتار، افسـر پلـيس، آموزگـار، پزشـک،          شخصيتها، در  طي اي  سا 

 (نام، شبيخون فرهنگي باربي، اينترنت بي) .از آن جمله است... روانپزشک، خواننده و 

 مريکا و باربيآ
مريکا آسا  گذشته، عروسک باربي در سياست  42طي 

بي در طـو  انتخابـات ايـالتي و ملتـي، بـار     . فها  بوده است

باربي در جنگ هاي ويتنام، گرانادا، پانامـا  . بسيار فها  است

در . هـاي متفـاوتي ايفـا كـرد     و در انتهاي جنگ سرد، نقـش 

، عروسـک بـاربي، بـا    4992جنگ عـراق و امريکـا در سـا     

مريکايي، به تهيـيج افکـار عمـومي    آپوشش يونيفورم نظامي 

پوشـيدن   پس از واقهه سپتامبر نيز، باربي با. مريکا پرداختآ

                                                
-   Christian 
  

- Teresa  
  

- Kira  
  

- Erako  
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تيتـر  . يونيفورم نيروهاي نظامي ضد تروريست، با ايفاي نقش جديد خود، به تهيـيج افکـار عمـومي پرداخـت    

يـان دكتـري    ناز آنجـا كـه ب  . مريکـايي آبـاربي، روح  : هاي تبليغاتي باربي، براي نبرد تروريسم ايـ  بـود   آگهي

ــر اومانيســمآفرهنگــي  اســت، طبيهــي اســت كــه    48مو هدونيســ 42سکو ريســم 46، ليبراليســم 45مريکــا ب

هـا و راهکارهـاي مختلـف، بنيـان      مريکا تالش كنند تـا بـا شـيوه   آهاي فرهنگي  سياستمداران و استراتژيست

هـا، تربيـت    يکـي از ايـ  شـيوه   . مريکا و سراسر جهان بسـط و تسـري دهنـد   آفرهنگي را تقويت، و آن را در 

يکـايي اسـت؛ از ايـ  رو بـه عنـوان بهتـري  و       مرآمريکا و سراسر جهـان، بـا گـزاره هـاي فرهنـگ      آدختران 

مريکايي تربيت شوند، اي  دختران، نقش همسـران  آ «هاي ارزش»ها با  كارآمدتري  راه، اگر دختران ساير ملت

مريکـايي، جامهـه شـان را    آهـاي   شوند، و به دنبا  آن بر اساس ارزش دار مي و مادران را در جوامع خود عهده

تري  كاركرد تهاجمي يک فرهنگ مهاجم است كـه شـهروندان ديگـر ممالـک را بـا       كنند و اي  مهم اداره مي

 .بپرورانند گان رابيگان ،هاي خود ارزش

 آثار ضد تربيتي باربي
آيـد و در تهلـيم و تربيـت كودكـان نقـش       اسباب بازي كودكان مهم تري  كا ي فرهنگي به حساب مي

تحقيقـات روانشناسـان   . تـري  محصـو  هسـتند    فرهنگـي ها مصداق بارز  در اي  ميان، عروسک. كليدي دارد

كودك اي  نکته را ثابت كرده كه بخش عمده شخصيت يک كودك، از نخستي  روزهايي كه با حـواس خـود،   

 .گيرد ها شکل مي كند ، در تماس با عروسک دنياي پيرامونش را درك مي

غرب نيز همـواره در پـي   . زي  نداردها، نيازي فطري است و جايگ بچه اي  احساس، به ويژه در بي  دختر

در دنيـاي   .هـا كـرده اسـت    اي يکپارچه به تربيت نسل غربي همت گمارده و در اي  راه، هزينه ساخت دهکده

كنوني چيزي وجود ندارد كه خنثي باشد؛ بدي  مهنا كه در ماهيـت هـر چيـز اثـرات يـک فرهنـگ و تمـدن        

. توان به لباس غربي و شرقي اشاره داشـت  ست كه در مثا  ميهاي اي  نظريه، فراوان ا نمونه. شود مشاهده مي

                                                
  

  بشرمداري به جاي خدامحوري -
-
  

 گري اباحي 
  
 گرايياعرفي انديشي و دني - 
  
 لذت محوري - 
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گيـرد، هـر روز، بـه بـدن نمـاتر شـدن حركـت         لباس غربي به دليل اثري كه از فرهنگ اومانيستي غرب مـي 

اسباب بازي و هر چيز ديگري كه از د  هـر فرهنگـي   . كند، و لباس، ديگر پوششي براي حفظ بدن نيست مي

عروسک باربي نيز يکي از همـي    .آيد عقايد، فرهنگ و تمدن سازنده آن به بازار مي خارج مي شود، رد پايي از

 .هاست نمونه

ز اي  منظر، نقش عروسک بسيار برجسته است، زيرا با تري  نقش تربيتي را به ويژه در شـکل دهـي و   ا 

بلکه به دليل زيبايي و  عروسک باربي نيز، نه تنها از اي  امر مستثنا نيست،. پايه ريزي شخصيت دختران دارد

 .اش، تأثير بسيار بيشتري در اي  امر دارد انهطاف پذيري و تركير بدني

مريکـايي  آعروسـک بـاربي، نمـادي از روح تجـدد     . عروسک باربي نيز در راستاي همي  اهداف قرار دارد

هديـه   عمـالً  ايـ  عروسـک،  . ها، به همه جاي دنيا صادر شـده اسـت   بچه بازي دختر است كه در قالر اسباب

 .ترها به كودكان است تا آنها را براي پذيرفت  تمدن شيطاني آماده كنند بزرگ

هاي گوناگوني از لباس، در اختيار كودكان قـرار گيـرد تـا     پس از ساخت باربي، تصميم بر آن شد تا مد 

ن، بـاربي كـاركرد   به مـرور زمـا  . هاي مختلف، به باربي ببخشند آنان بتوانند، شخصيت دلخواه خود را در مد 

از . داد كه جامهه مدرن، از آنها به عنوان يک زن چـه انتظـاري دارد   مهمي يافت؛ باربي به دختران آموزش مي

طرفي عروسک باربي، بر خالف ساير عروسک ها، تداعي كننـده يـک بچـه نبـوده و داراي چهـره بچـه گانـه        

مي آن اسـت كـه بـا دقـت فـراوان طراحـي و       ساله امريکايي، با تمام مشخصات انـدا  02نيست، بلکه يک زن 

.. شود و با حضور تصاويرش در اكثر مايحتاج ضروري كودكان و نوجوانان، از جمله لوازم التحريـر و  ساخته مي

گرديده و خود را به آنان تحميل كرده و موجـر خريـد   ( به خصوص دختران)ملکه ذهني كودكان و نوجوانان 

ت كه از آن پس، دختران سهي در اي  مسئله دارند كه خود را بيشتر بـه  اي  امر، بديهي اس. شود عروسک مي

 .باشند( يک زن امريکايي)اي همانند باربي  داراي سليقه اي  عروسک نزديک كرده و دقيقاً

در همي  راستا، دختران نوجوان غرب و ساير كشورها، براي اينکه اندامشـان شـبيه بـاربي شـود و يـا از      

از ايـ   . كنند ميصله نداشته باشند، از خوردن غذا به اندازه كافي در س  رشد خود پرهيز الگوي باربي زياد فا
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شـود حيـرت آور اسـت، چـون      هاي بهداشتي گزارش مـي  رو آمار سوء تغذيه دختران غربي كه توسط سازمان

شود كه تركير اندام باربي هـيچ گـاه بـه هـم نخواهـد خـورد، لـذا در         مطرح مي

اينکه در سني  بزرگ، هيچ گاه آبست  نشوند، جهت حفـظ   تربيت دختران، براي

 .تناسر اندام بسيار موثر بود

ميالدي به دليل كـاهش نـرت توليـد مثـل در غـرب، بـه ويـژه         92در دهه  

مريکا، باربي براي تربيت دختران در آن زمينه وارد صحنه شد و اي  عروسک بـا  ا

وان، با وضع حمل بـاربي بـه   يک جني  در شکم خود به بازار آمد تا دختران نوج

امروزه اسکيپر كه خواهر كوچک باربي محسوب مي شـود، بخشـي از   . دست خود، به مادر شدن اشتياق يابند

با توجه به مطالر بيان شده، عمـق  . دار بودن باربي است پاسخ به درخواست سياستگذاران فرهنگي، براي بچه

تهـداد زيـادي از   . ر، رفتـار و عمـل دختـران مشـهود اسـت     الهاده اي  عروسـک بـر روي افکـا    ثير فوقأاثر و ت

سازند، تـا   هاي زياد، اندام و چهره خود را همچون باربي مي ها و خوانندگان زن غربي، با صرف هزينه هنرپيشه

 .تواند دليلي بر بلوغ زودرس جنسي دختران در غرب باشد مورد توجه عموم واقع شوند و اي  خود مي

تبلور تمام عيار مدرنيزه، نقش اساسي در انتقا  اي  فرهنگ به ساير جوامع دارد،  اي  عروسک، به عنوان

 .دهد فرهنگي كه به زن نگاهي ابزاري دارد، و شهارهاي فمينيستي مي

ها، نشانگر اهداف مورد نظـر آنهاسـت؛ ايـ  در حـالي اسـت كـه نظـام         ساخت اي  عروسک توسط غربي

هـاي شـرقي، برگرفتـه از روح شـرق و در مـوارد اسـالمي، داراي        کخاطرات سنتي ما، به ياد دارد كه عروسـ 

هاي انساني است؛ حتي يک كودك مسلمان كه تحت تاثير فرهنگ غرب قرار نگرفتـه، بـدون    وجاهت و ارزش

سازد كه در آن، اثر يک زن ديندار و متدي  مشهود اسـت؛ بـراي مثـا ، نـوع لباسـي كـه        تهليم عروسکي مي

كند، همه و همه  گيرد و اسمي كه برايش انتخاب مي جاب نسبي كه برايش در نظر ميكند، ح برايش تهيه مي

طبيهي است كـه سـازنده غربـي ايـ      . حکايت از خنثي نبودن اي  عروسک نسبت به فرهنگ سازنده آن دارد

ريـزي،   صرفه اقتصـادي، بـا برنامـه   ي عروسک هاي باربي، جدا از آنکه به فرهنگ مدرن غرب مهتقد است، برا
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از آنجـا  . سازد كه بتوان از آن، به عنوان سوغاتي براي نسل بهد و كشورهاي شرقي استفاده كـرد  عروسکي مي

ساخته هايي كه توسط غرب بـه سراسـر دنيـا     كه ساخته يک كودك از فرهنگ و تفکر او جدا نيست، مطمئناً

 .گيرد عرضه مي شود، حاصل فرهنگ آنهاست و با هدفي خاص انجام مي

داشت كه محصو  اي  فرهنگ، جدا از اينکه خود از آن فرهنگ و تمدن اثر پذير اسـت، داراي   بايد توجه

بنـابراي ، رهـاورد ورود يـک عروسـک بـاربي بـه اتـاق        . آثار فرهنگي و اجتماعي در استفاده از محصو  است

بـا اصـرار كودكـان    هاي ديگر است و  كودكانه فرزندانمان، به تصور اينکه اي  عروسک، مانند تمام اسباب بازي

كنند و در مقابل تقاضاي كودكانشان جواب منفـي   ها امتناع مي مادران از خريد اي  عروسک. پذيرد صورت مي

هـا چنـان    ها به قدري زياد است و سازندگان اي  عروسـک  هاي اي  عروسک ها و زيبايي دهند؛ اما جذابيت مي

انـد كـه كودكـان     هاي كودكان آن را طرح ريزي كـرده  دياند و با توجه به عالقه من ماهرانه روي آن كار كرده

در حالي كه اي  عروسک، هـم  . زنند تا بتوانند، يکي از آنها را خريداري كنند به هر كاري دست مي( دختران)

اثرات فرهنگي و . اثرات مخرب اقتصادي و هم اثرات مخرب اجتماعي و فرهنگي فراواني با خود به همراه دارد

اي  عروسک، سـمبل و خالصـه شـده يـک تمـدن      . تر از اثرات اقتصادي آن است بسيار وسيع اجتماعي باربي

پـس ايـ    . است؛ تمدني كه زن را به اي  دليل مي خواهد كه در زمينه جنسـي از آن اسـتفاده ابـزاري كنـد    

بـا  اندام ظريف باربي، تداعي كننده يک زن بـالغ اسـت كـه    . عروسک نيز، همانند آن تفکرات درست مي شود

هـاي ايـ  عروسـک بـه گونـه       لبـاس . هاي مختلف ظاهر شـود  تواند در نقش پوشد، مي هايي كه مي انواع لباس

دهـد كـه جامهـه     شود كه تمام بدن اي  عروسک را نپوشاند، باربي در اصل به دختران آموزش مي طراحي مي

 .مدرن غربي از آنها، به عنوان يک زن، چه انتظاري دارد

نيمه عريان، با ژسـت هـاي زننـده، حركـت خزنـده تهـاجم خاصـي اسـت كـه           هجوم اي  عروسک هاي

ريزي شـده اسـت    ها را هدف قرار داده است و همان طور كه اشاره شد، اي  هجومي برنامه دختربچه اختصاصاً

در دو دهه آينـده، وارد بـازار   ... در مورد لباس پوشيدن، آرايش كردن و كه با هدف اثر بخشي تربيتي، خصوصاً

 .نماد شاخص زنان مسلمان قرار گيرد« حجاب»ه، تا در مقابل شد
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نقـص بـه بـازار آمـده و      ويژگي خاص باربي اي  است كه با تمام تجهيزات مدرن و يک زندگي كامل بـي 

باربي تمام وسايل مکمل، از قبيل لبـاس خـواب، وسـايل حمـام،     . نحوه يک زندگي مدرن را آموزش مي دهد

. را به همراه خـود دارد ... ني، وسايل آرايشي، يخچا  و فريزر، ماشي  لباسشويي ومايوي شنا، لباس هاي مهما

گيـرد و بـدي  صـورت، دختـران      بديهي است كه الگوي لباس و ساير موارد مورد نياز دختران و زنان قرار مي

و زمـاني   تر با سليقه و خواست يک زن امريکايي بـزرگ شـده   مأنوس با اي  عروسک، با سليقه باربي، يا دقيق

بنـابراي ، هـر   . هسـتند ( يک زن امريکـايي )اي همانند باربي  داراي سليقه كه به س  انتخاب مي رسند، دقيقاً

تر ذائقه و احساس نياز به آن را با هزينـه   شود، پيش آنچه در تمدن غرب، براي انحطاط بشر توليد و عرضه مي

 .اند مصرف كنندگان به وجود آورده

در بسـياري مـوارد، بـاربي بـه     . وسک بر كودكانمان دارد، اخال  در نوع روابط استاثر ديگري كه اي  عر

هـايي بـا    شـود و هـم بـاربي    همراه دوستانش به فروش مي رسد؛ دوستاني كه در ميان آنها پسر هم ديده مـي 

 .هاي شرقي كه باز هم تداعي كننده فرهنگ منحط غرب است چهره

وقتي كودكان از همان اوان كـودكي،  

هايي بازي كنند كه به اصطالح  عروسکبا 

دختــر و دوســت پســر هســتند و دوســت 

حتي قيافه آنهـا را شـبيه خـود بدانـد، در     

ــر    ــت غي ــئله دوس ــاه مس ــيچ گ ــده ه آين

جنس، برايش مهم نخواهد شد، زيـرا از   هم

دانـد،   كودكي به آن خو گرفته است و مـي 

عروسکي كه تمام آرمـان و آرزوهـايش در   

كامــل شــدن بــه  آن نهفتــه اســت، بــراي

 !دوست پسر نياز دارد
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 .اثر بهدي، زيان هاي جسمي و رواني و مسئله سوء تغذيه است كه در مباح  قبلي نيز به آنها اشاره شد

هاي نامناسر و غير اسالمي است كه اي  عروسـک دارد   ها به زندگي، پوشش اثر ديگر، ورود اي  عروسک

. كنـد، از آنهـا بهـره ببـرد     سهي مي را شبيه باربي بسازد، قطهاًكند، هيکل خود  و كسي كه در آينده، سهي مي

از سوي ديگر، اي  امـر  . همي  امر موجر شده كه فرهنگ برهنگي در كشورها، به خصوص ايران افزايش يابد

سرازير شدن توليدات و البسه غربي را به بازارهاي شرقي در پي دارد كه از لحاظ اقتصادي نيز سود سرشـاري  

 .ر كننده اي  فرهنگ به همراه داشته استبراي صاد

نکته ديگر، كه بسيار قابل مالحظه است، تغيير الگوي زنـدگي اسـت كـه در زنـدگي زنانمـان بـه وجـود        

نقـص، دختـران حاضـر نخواهنـد بـود، در       جدا از متمايل شدن آنها به داشت  يک زندگي مدرن و بي. آيد مي

ود را به هم بزنند و ايـ  نيـز خـود پيامـدهاي وخيمـي بـه دنبـا         جريان بارداري، تناسر اندام باربي گونه خ

 (نام، شبيخون فرهنگي باربي، اينترنت بي) .خواهد داشت

 :مي توان، به صورت زير دسته بندي كرد ديگري است كه آثار زيانبارباربي داراي 

 باربي و زيبايي
ميل، با احساسات بشر سر و كـار دارد  چون اي  . ها نهاده است خداوند ميل به زيبايي را در فطرت انسان

توان تهريف واحدي از زيبايي ارائه كرد؛ اما برخي باز  و احساسات افراد نيز به تهداد آنها متکثر است، پس نمي

تـر از امـور جنسـي را     هم تهاريفي آورده اند؛ براي مثا  در غرب، دايره توصيف زيبايي و جما  زنانه، گسترده

، زيبـايي  ...ا اجراي مسابقات انتخاب ملکه زيبايي، ترويج باربي، فـيلم هـاي سـينمايي و   آنها ب. شود شامل نمي

آنها مالك موفقيت را در انتخاب ملکه زيبايي، . كنند زنانه مورد پسند و سليقه امريکايي را در جهان تبليغ مي

هـاي بـومي، سـاليق و مـالك      اند و لبـاس  ، باربي قرار داده...منطبق بودن با مد  لباس، اندام، رقص، آرايش و

 .ها در اي  مسابقه ناديده گرفته مي شود هاي ساير فرهنگ
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لفـه جداگانـه   ؤباربي از حي  زيباشناسـي، داراي سـه م  

اي  قسـمت بـه هـر    زيبايي چهره، اندام و لباس است كه در 

 :يـــــــــک از آنهــــــــــا مــــــــــي پــــــــــردازيم 

هر فرد بنا بـه طبـع زيباپسـند خـود، بـه       :زيبايي چهره. 1

هـاي بـزرگ، كوچـک، مشـکي،      هايي با ويژگي چشم مهشوقه

، ابروهاي كشـيده، كوتـاه، كمـاني و لـر هـاي كـم       ....آبي و

تمايل دارد؛ اما باربي با ايجاد رابطه .... گوشت يا پر گوشت يا 

تنگاتنگ با كودكان، از همان ابتداي شخصيت پذيري، مـد   

اليـي، گـردن باريـک و كشـيده، دمـاغ و دهـان       مـوي ط . كنـد  زيبايي غربي و امريکايي را ملکه ذه  آنها مي

مجموع اعضاي چهره باربي را تشکيل مـي دهـد كـه بـه نـدرت و بـا هنرمنـدي        ... كوچک، چشمان درشت و

شوند؛ از اي  رو داغي هميشگي بر د  كساني مي گـذارد   جراحان ماهر، در يک فرد، به طور همزمان جمع مي

 .كه مي خواهند مثل او باشند

كنـد؛ امـا    اندام زيبا نيز مانند چهره زيبا، در ذائقه افراد از الگـوي ثـابتي پيـروي نمـي     :دامزيبايي ان. 2

ايـ  انـدام   . ها است هاي زيبايي ديگر فرهنگ كوشش طراحان باربي، مسلط كردن زيبايي اندام باربي بر مالك

امي، غير از چهار دسـت  اي غير طبيهي است كه پزشکان مهتقدند، انسان در صورت داشت  چني  اند به اندازه

اي  اندام ظريف، مطابق انتظارات جنسي مردان است و البته اي  تـوهيني  . و پا توانايي قادر به راه رفت  ندارد

 .به شخصيت وا ي زنان است

و نماينده فرهنگ، شخصـيت و باورهـاي او    اوست پرچم كشور وجود هر انسان، لباس :زيبايي لباس. 3

هاي تنگ، كوتاه و نيمه عريان، در پي تزريـق فرهنـگ امريکـايي بـر ديگـر       رويج لباسباربي از رهگذر ت. است

گرايـي اسـت كـه چنـي       گرايـي و مصـرف   گرايـي، اشـرافي   سه ويژگي اصلي لباس باربي، عريان. جوامع است

هـا   لبـاس  گونـه ايـ   . اي براي پوشش نبوده، بلکه در جهت آرايش و نمايش بدن زنان است هايي، وسيله لباس
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 .اند هاي مردانه طراحي شده گري، عشرت طلبي و رونق بخشي خلوت براي جلوه

 باربي و عشق

ثرتري  عامل براي ايجاد عشق دائمـي در  ؤهاي جنسي آنان، م در غرب، برهنگي زنان و استفاده از زيبايي

هاي  با زيباييآموزد كه چگونه  او به دختران مي. د  مردان است كه باربي سمبل و مبلّغ چني  فرهنگي است

تـر كننـد؛ امـا بـه راسـتي آيـا بـاربي         راني آنان را گرم خود، د  مردان را شکار كنند و چگونه مجالس شهوت

د؟ در پاسـخ بايـد گفـت خيـر؛ زيـرا بـاربي نمـاد سـکس و         يتواند، عشقي پايدار را در د  مردان ايجاد نما مي

نهايـت  . ار را پديد آورد و قربانگاه عشق واقهي استواند، عشقي ماندگت گرايي است؛ از اي  رو هرگز نمي عريان

چيزي كه در پي دارد، اقناع شهوت و كام جويي جنسي است؛ در حالي كه به گواه تاريخ شرم، حيا، اسـتغناي  

 .گردد ظريفانه و عدم دسترسي آسان به زنان است كه موجر بر پايي عشقي شور انگيز مي

 اربي و معنويتب

ها به اشکا  گوناگون وجود داشـته اسـت و از    ش دروني است كه در تمام زمانگرايش به مهنويت، جوش

هاي هميشگي بشر است؛ اما باربي به دليل دارا بودن فرهنگ امريکايي، انساني مادي محور و تهـي از   تشنگي

بـه   او با پرورش بيش از حد بهد مادي انسـان، فضـا را بـراي   . مهنويت است و هيچ هويتي در اي  زمينه ندارد

لفه ديگـر، ديـوار بلنـدي در    ؤباربي با شهوت پرستي، دنياطلبي و هزاران م. كند وجود آمدن بهد مهنوي پر مي

 .هاي مهنوي كشيده است؛ از اي  رو، غرب گرفتار بحران مهنوي شده است برابر آرمان

 باربي و آزادي

ت؛ ولي ايـ  مفهـوم آزادي در   آزادي، براي رشد استهدادهاي انساني ارزشمند است و اسالم مدافع آن اس

غرب نيست، زيرا آزادي در غرب، به مهناي رهايي همه تمايالت انسـاني اسـت و آزادي دادن بـه زن، يکـي از     

باربي، مبلغ چنـي   . تر مردان از جنس زن است مندي آسان مراتر آن است؛ اما در اصل اي  آزادي، براي بهره

ها، خـود   ها، و فيلم ها، كارتون م داشتي و به راحتي در داستانهيچ چش او بي .هاي پست و سخيفي است آزادي

 .دهد دهد و بي بند و باري را به كودكان آموزش مي را در مهرض تمايالت جنسي مردان قرار مي
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 باربي و غرب زدگي

ثر است، گاهي انسـان خـود بـه    ؤغرب زدگي بر خود باختگي و بي هويتي استوار است كه دو راه در آن م

بـاربي  . برد آيد و هويتش را به تاراج مي شود و گاه غرب به سراغ انسان مي رب مي رود و فريفته آن ميسراغ غ

مانند گلوله اي است كه از سوي غرب شليک شده و با خيل عظيمي از محصـو ت وابسـته، زنـدگي غربـي را     

 .سازد كند و كودكان را نسبت به هويت و فرهنگ خود بي اعتماد مي ترويج مي

 بي و مصرف گراييبار

شـود كـه غـرب، مهـد      الگـوي مناسـر گفتـه مـي     يـا خـارج از   گرايي به مصرف خـارج از حـد و   مصرف

. گرايي مبتالست و هم مبلغ آن اسـت  او هم به مصرف. كند اي را ايفا مي گرايي است و زن نقش دوگانه مصرف

دكـان را بـه مصـرف گرايـي     او كو. گرايـي غوطـه ور شـده اسـت     باربي كه زاده اي  فرهنگ است، در مصـرف 

باربي . كند گراي غرب را ترويج مي كشاند؛ اما نه مصرف كا هاي بومي خود آنها، بلکه مصرف الگوي تجمل مي

 .دهند و محصو ت جانبي آن، مصرف كردن را يک ارزش و هدف براي كودكان قرار مي

 باربي و اخالق جنسي

کفل كدام نوع از اخـالق جنسـي اسـت؟ آيـا اهـداف      باربي مت: دو پرسش اساسي در اي  باره مطرح است

 خاصي را دنبا  مي كند؟
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پـردازد؛ اخـالق افسـار     پاسخ پرسش نخست اي  است كـه بـاربي بـه تبليـغ اخـالق جنسـي غـرب مـي        

اگـر بـاربي در نهايـت بتوانـد، جوانـاني از سـنخ       . اي كه هيچ گونه محدوديتي در روابط جنسي ندارد گسيخته

او بـا لبـاس هـاي دو تکـه و     . هد، بي شک وظيفه خود را به خوبي انجام داده اسـت مايکل جکسون پرورش د

ــيظ،  ــان، آرايــش هــاي غل هــاي  خودنمــايي نيمــه عري

جنسي غرب اسـت كـه   حريصانه كه از مصاديق اخالق 

ها،  قصه عالوه بر اي . باشد دار ترويج آنها مي باربي عهده

و  هـاي مسـتهج ، زيركانـه    و عکـس  ها فيلم ها، كارتون

كننـد و ذائقـه    جذاب از امور جنسـي قـبح زدايـي مـي    

 .دهند سوق ميدختران جوان را به سوي اباحه گري 

اما در پاسخ پرسش دوم بايد گفت، نهادينه كردن 

هـا كـه در نهايـت،     فرهنگ برهنگي و فاسد كردن ملت

استهمار آنها را به دنبا  دارد، از اهـداف اشـاعه اخـالق    

اج فرهنـگ ضـد اخالقـي    آنهـا بـا رو  .جنسي غرب است

غرب، توانسـتند تمـدن اسـالمي انـدلس را از پـاي در      

گيرند كـه بـاربي يکـي از     اكنون نيز از همي  حربه، بر ضد كشورها، به ويژه كشورهاي اسالمي بهره مي. آورند

-420مظفري، باربي، صـص ) .عناصر اي  تبليغات است و حتي صداي خانواده هاي غربي را هم در آورده است

62) 

 رقباي ايراني باربي
اي  نکته اهميت دارد كه تا به اي  لحظه هيچ كشـور و ملتـي نتوانسـته اسـت، در برابـر بـاربي، رقيبـي        

« عروسـک سـندي  »توان، به  ماندگار و جدي بتراشد و در اي  عرصه شکست نخورده باشد كه از آن جمله مي

 .ه مغلوب شددارا و ساراي ايراني نيز در اي  عرص. در انگليس اشاره كرد
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اسالمي تازگي ندارد و در واقع از مـدتي پـس از پيـروزي     -هاي ايراني  هايي با ويژگي فکر توليد عروسک

حجـاب يـا بـدحجاب     هـاي بـي   انقالب اسالمي، بسياري روحانيون، همواره از اينکه كودكان ايراني با عروسـک 

كننـد، گاليـه    بازي مـي « باربي»يهني  ي كوتاه،ها غربي و در رأس آنها عروسک بلند با ، با موهاي بور و لباس

 مريکايي است و نمونه اي از يک نوجوان كامالًآاند؛ به ويژه اينکه تصور بر اي  است كه باربي، عروسکي  داشته

 !غربي

 

هـا از كجـا    دارا و سارا، براي مقابله با اي  تهاجم فرهنگي، يهني باربي وارد بازار شدند؛ اما ايـ  عروسـک  

بـه آن   مسئو ن بايد اند در مقابل اي  تهاجم موفق عمل كنند يا نه، بحثي است كه و اينکه آيا توانستهآمدند 

 .بپردازند

انـد، حجابشـان كامـل     ايراني و اسـالمي  ساله كامالً 8اي  دو عروسک كه گفته شده، مدلي از دو كودك 

هاي ايراني جا كنند و جلـوي   ا در د  بچهاند تا با همکاري هم، خود ر است و لباس محلي به ت  دارند و آمده

انـد و ايـ ، پـس از خـودروي ملـي،       هاي ملي ما نـام گرفتـه   اينها عروسک. تهاجم فرهنگي گسترده را بگيرند

 .دومي  محصولي است كه بيشتر دوست دارد، ملي باشد تا يک توليد داخلي

اي اوليه و رسيدن به فـرم كلـي،   ه طراحي اي  دو عروسک در داخل كشور انجام شد و پس از قالر ريزي

در آنجا دست ها و پاها و بدنه توليد شد و زحمت مونتـاژ آن بـر گـردن    . براي توليد انبوه به كشور چي  رفت

هاي محلي پوشاندند و سارا و دارا، راهي بازارهاي اسـباب بـازي ايـران     آنان را رنگ كردند و لباس. ايران افتاد

اند و آمدن ايـ    هاست كه جا خوش كرده  ، و پرطرفدار اي  خواهر و برادر، سا شدند؛ اما رقباي زيبا، بزرگسا
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 .اند دو را به هيچ گرفته

هـاي   ، شركت در فيلم...هاي مختلف، به عنوان مثا  روي لوازم التحرير و ظاهر شدن دارا و سارا به صورت

هـا، از جملـه    رد دلخـواه بچـه  هـاي مختلـف و مـو    هاي تلويزيوني و قرار گرفت  در نقـش  سينمايي و مجموعه

 .هاي غربي باربي است ها در كودكان و دور كردن آنها از عروسک ها براي نفوذ اي  عروسک سياست

 چگونگي تشخيص مسأله
التحريـر   رفـت لـوازم   ، پدرم هميشـه خـودش تنهـا مـي    بازگشايي مدارسبه مانده يادش بخير، يک هفته 

نـه  اش به خي، هنوز پاانهورد خآخريد و مي  مي يمانمدادرنگي برافروشي و دفتر و مداد و پاك ك  و تراش و 

كرديم و شـروع   په  مي اتاقگرفتيم و وسط  از دستش مي ابا ذوق و شوق خاصي لوازم ر م  و برادرم نرسيده

دفترهاي كه روي جلدش عکس يک آدمـک بـود كـه بـه تختـه       آن هم، يمانكرديم به جلد كردن دفترها مي

تهليم و تهلم عبـادت  » رود يادم نمي از اي نوشته بود كه هيچ وقت جمله کد و پشتش هم يكر سياه اشاره مي

شدم بيشتر از صـد   شدم كه شايد تا روزي كه بايد براي رفت  به مدرسه آماده مي اي  قدر خوشحا  مي «است

انشـا تـازه      هـم ، ايـ كردم توي اي  رياضي، اي  امال بندي مي زدم و با خودم تقسيم ورق مي ابار اي  دفترها ر

 درس ديگـر نوشـتم و از طـرف    كـردم از يـک طـرف رياضـي مـي      دفتر صد برگم چون زياد بود دو قسمت مي

  ...ريديگ

موقـع نـه دفتـر زرق و بـرق      آن .ودنوشتيم تا مبادا گم بشـ  مي ار انهم اسمم يمانها ي وسائل روي همه

خريـديم و فـرم مدرسـه عـوض      و كفش جديد ميداشتيم و نه مداد پاك ك  آنچناني و نه هر سا  كيف  دار

 ...و  كرديم مي

رفـتم ايـ  خـاطرات     به لوازم فروشي محل زنـدگيمان  ها وقتي براي خريد لوازم تحرير امروز بهد از سا 

 دهـد  مـي  اننش ادفتري ر پدرشو به  دكن زار زار گريه مي دديدم كه دار ام تداعي شد، دختري ريمثل برق برا

خواست به هـر طريقـي كـه شـده ايـ  دفتـر را        اي  دختر از پدرش مي. ش حک شده بوديكه عکس باربي رو

 .برايش بخرد
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يـش  دستش گرفته كه عکـس جومونـگ رو   يتو اديدم كه با خوشحالي كيفي ر راطرف آقا پسري  آناز 

وقتـي از  . م جالـر بـود  يبرا «!رسم م مييم  با اي  كيف به هدف وا » :گويد و مي دزن و بلند بلند داد مي است

اي   !ميم چرا نخريوقتي قدرت خريد دار :دهند شود جواب مي گونه وسائل سؤا  مي والدي  در مورد خريد اي 

  .باشند جذاب مي زيبايي وهم از نظر كيفيت  هستند وخيلي قشنگ ترهم لوازم التحرير 

 

 

هاي بـاربي و   پر از انواع عروسکها  گذريم ويتري  مغازه ها مي بازي فروشي و يا هنگامي كه از كنار اسباب

هايي بازي كننده كـه سـاخته و    لوازم جانبي آن است و واقهاً جاي بسي تأسف است كه كودكان ما با عروسک

 .بازي فرهنگ غربي نهفته باشد پرداخته دنياي غرب است و در نهان اي  اسباب

هايي هستند كـه در   كه حاوي پيام اشندب ميبه مثابه يک رسانه  ها بازي و اسباب التحرير لوازم به نظر م 

هاي مسئو  همچـون آمـوزش    به همي  دليل سازمان. يمهبد انآن مستترند و بايد در مورد آن حساسيت نش

و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و وزارت بازرگاني بايد ايـ  محصـو ت را مـديريت كننـد و بـر آن      

 .افتد اي  اتفاق نمي سفانه در كشور ما اصالًأكنتر  داشته باشند كه مت

و مـورد اسـتقبا  قـرار     ودش اينکه هر از چندگاهي شخصيتي خارج از مرزهاي ما وارد دنياي مجازي مي

كه ما در نظام هنري خود بـا ضـهف    است ي اي  دهنده اناي  نش ودش و روي لوازم التحرير حک مي دگير مي
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 .ستاخورد نامناسر مسئو ن با حوزه هنر شديدي مواجه هستيم كه ناشي از بر

و اسـتفاده از ايـ  نـوع لـوازم      ديـک نوشـته بدهـ    توانـد  نميهيچ وقت  دهد ميهايي كه يک تصوير  پيام

كـه ذائقـه    اسـت  ، كوتـاه مـدتش ايـ    گـذارد  ثيرات بلند مدت و كوتاه مدت بر ذه  كودكان ميأالتحريرها ت

 در الگـو   بـه صـورت يـک    يشانو در بلند مدت هم برا دده ير ميفرهنگي و ارزشي كودكان و نوجوانان را تغي

 .دنگير تحت تأثير آن قرار مي ...دفتر، جامدادي و  با ديدن تصاوير درج شده روي كيف، انآموز و دانش آيد مي

اثرات مثبتـي بـر     و دپيام سازنده تربيتي دار دمثبت باش التحرير يا كيف،  در صورتي كه تصوير روي لوازم 

 .دي عکس دار و در غير اي  صورت نتيجه دگذار آموز مي نشدا

و آيـا   دكنـ  يامي منتقـل مـي  پ چه نوع  كه تصاوير،  هندها بايد اي  موضوع را مورد بررسي قرار بد خانواده

يـا   دبا فرهنگ، باورهاي خانواده و نيازهاي تربيتي كـودك و نوجـوان همخـواني دار    دكن پيامي كه منتقل مي

بازي كودكان با توجـه بـه اثربخشـي     اي، حتي اسباب ههاي رايان در انتخاب لباس، كتاب، بازي خير و همچني 

 .بکنند اهاي آنها دقت  زم ر تصاوير و پيام

 

 انگيزه محقق از تحقيق
اي خودم و اي  كه در كنار شغل مهلمي، مدرس آموزش خانواده هم هستم  بنده در راستاي رسالت حرفه

ه اي  كه تابستان سا  گذشته دوره مدرسي تربيت سياسي را در تهران گذراندم، خـودم  و همينطور با توجه ب

هاي باربي و هر آنچه كه نماد باربي را  داشـته باشـد    دانستم كه در اي  زمينه و در مورد عروسک را موظف مي

نمـاد بـاربي دارنـد    التحريـري بـا    كننـد و يـا لـوازم    ها بازي مـي  ها و دختراني كه با اي  عروسک براي خانواده

ها به اي  عروسک فقط به چشم يک عروسک نگاه نکننـد بلکـه آن را نمـادي از     توضيحاتي را بدهم تا خانواده

 .خواهد فرهنگ و اعتقادات ديني ما را از بي  ببرد جنگ نرم دشم  بدانند كه مي
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 اهداف محقق از انجام تحقيق
آنها به سه دسته اهداف اوليه يا آغازي ، اهداف مياني و دانيم  بندي اهداف مي همانطور كه در مورد دسته

 .شوند اهداف نهايي تقسيم مي

آموزان در بهد فرهنگـي و از طريـق    ها و دانش هدف م  از انجام اي  كار شناساندن جنگ نرم به خانواده

اي  رف يـا وسـيله  نماد باربي بود تا در آينده آنها بتوانند دوست و دشم  را از هم تشخيص بدهند و با هـر  حـ  

 .گو  دشم  را نخورند و به طرف آن جذب نشوند

آموزان با خطرات  اي كه م  در مدرسه مزبور داشتم هدفم اي  بود كه حداقل دانش اما با آموزش خانواده

ها احسـاس انزجـار    و خودشان از داشت  اي  عروسک ها در حد درك و فهم خودشان آشنا شوند اي  عروسک

 .نمايند

التحريرهايي كه عکس باربي و يا هر عکسي كـه بـا فرهنـگ ميهنـي و      از داشت  وسائل و لوازمهمچني  

 .اسالمي ما سازگار نيست، احساس خوبي نداشته باشند و به راحتي بتوانند از خريد اي  وسائل بگذرند

و آنهـا بايـد    سـاز ايـ  كشـور هسـتند     آموزاني را آگاه سازم كه آينده تر اي  كه بتوانم دانش و از همه مهم

 .تواند رضاي خداوند را هم به دنبا  داشته باشد باع  رشد و شکوفايي اي  كشور شوند، كه اي  كار مي

 

 اهميت و ضرورت تحقيق
هـا در مـورد نمـاد بـاربي و خريـد       اي  مسأله براي م  اهميت به سزايي داشت، زيرا عدم آگاهي خانواده 

آموزان به حربه دشم  در اي  زمينـه   و همچني  نداشت  آگاهي دانشوسائلي با اي  نماد براي فرزندان خود، 

 .شود كه آنها به طور ناخودآگاه به سمت و سوي غرب و مظاهر آن كشيده بشوند باع  مي

خواسـتند از   اي  كار كوچک م  در حقيقت نوعي مقابله به مثل براي دشـمنان بـود چـرا كـه آنهـا مـي      

راي ترويج فرهنگ خود استفاده كنند ولي غافل از اي  بودنـد كـه كسـاني    ها و كودكانمان ب خبري خانواده بي

 .گذارند كودكان ما به سمت فرهنگ غرب كشيده بشوند كنند و نمي هستند كه دست آنها را رو مي



 برای خرید فایل ورد قابل. فایل برای مشاهده است این 

. ویرایش به سایت مراجعه کنید  

24 

 

داريم و از  مانكه، چرا با وجود فرهنگ غني كه خود انده اي  استاما سوالي كه هنوز توي ذه  م  م   

رستم و سهراب، دختـر   استفاده كنيم تا دارا و سارا ونبايد از آنها ، چرا است يي هم برخوردارقدمت بسيار با 

 بگيرند؟ را ...و  هاي كارتوني و يا تلويزيوني مثل مرد عنکبوتي، شرك، جومونگ جاي شخصيت...  خندان و 

 توصيف وضع موجود و بيان مسأله

 محيط آموزشي: 
شـود،   اي  مدرسه در دو شيفت چرخشـي اداره مـي  . واقع شده است.............. در .......... ....................دبستان  

ي پيش دبستان تـا پـنجم    آموزان از پايه در اي  مدرسه دانش. كه خوشبختانه هر دو شيفت آن دخترانه است

ي پـيش   ايـ  مدرسـه در پايـه   . آمـوز اسـت   نفـر دانـش   455......................... مدرسه . كنند ابتدايي تحصيل مي

كـالس، در   2ي سـوم   كـالس، در پايـه    2ي دوم  كالس، در پايه     2ي او   كالس، در پايه 0دبستان داراي 

مهـاون   4مهلـم،   42همچنـي  ايـ  مدرسـه داراي    . كالس است  2ي پنجم  كالس و در پايه 2ي چهارم  پايه

اي  مدرسه بـه صـورت هيئـت امنـايي     . بهداشت استمربي  4مهاون اجرايي و 4مهاون پرورشي،  4آموزشي، 

هاي فوق برنامه مانند طراحي، هنـر، شـنا و كـامپيوتر     با همکاري انجم  اولياء و مربيان كالس. شود اداره مي

 .آموزان در نظر گرفته شده است براي دانش

هرصـنهتي واقـع   ها از نظر مالي در حد متوسط هستند و اي  مدرسه تقريبـاً در بهتـري  جـاي ش    خانواده

 . باشد تري  مدارس اي  شهرستان مي شده است و از قديمي

 مورد پژوهش: 
آموزان بـه همـراه مـادران     اي  دانش. هاي پيش دبستان و او  ابتدايي است پژوهش انجام گرفته در پايه 

 .خود در اي  امر شركت نمودند

 پژوهشگر: 
سـا  سـابقه خـدمت در آمـوزش و پـرورش را دارم و آخـري         02. ، آموزگـار هسـتم  ...........................م   

البته  زم به ذكر است با توجه به كاري كه انجام نمـودم،  . باشد مدرك تحصيلي م  فوق ليسانس مديريت مي

هـا كـالس    سا  است كه به عنوان مدرس آموزش خانواده، در مدارس مختلـف بـراي خـانواده    8م  به مدت 
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هـا   ها در مقطع ابتدايي بوده است كه بيشتر مادرها هـم در ايـ  كـالس    بيشتر اي  كالسالبته . آموزشي دارم

هايي كـه   دوره تربيت سياسي را در تهران گذراندم و با توجه به گفته 4288در تابستان سا  . كنند شركت مي

وزش خـانواده  هاي آمـ  دانستم كه در كالس ها انجام شد و آموزشي كه دادند خودم را موظف مي در اي  كالس

 .ها در اي  زمينه بکوشم نسبت به آگاهي خانواده

روزي كه مدير مدرسه جابرب  حيان با م  تماس گرفت و از م  خواست كه بـراي آمـوزش خـانواده بـه     

رفـتم،   هاي گذشته هم براي آموزش خانواده به اي  مدرسـه مـي   اي  مدرسه بروم، م  با توجه به اي  كه سا 

 .ها مشخص شد كردم وزمان شروع كالس دعوت ايشان را قبو 

هـا   هاي سوم، چهارم و پنجم داشتم كه والدي  به خوبي در ايـ  كـالس   چندي  جلسه آموزش براي پايه

در يکي از اي  جلسات كـه مبحـ  رشـد و    . كردند و در تمام بح  و گفتگوها حضور فها  داشتند شركت مي

كرديم بح  بلوغ پيش آمد و به دنبـا  آن مسـأله    عنوان مي تکامل را داشتيم و نيازهاي هر مرحله از رشد را

توانند جلوي ايـ  مسـأله را    ها در اي  زمينه بود كه چگونه مي سؤا  بيشتر خانواده. رسي بلوغ مطرح شد پيش

توانند با توجه به رشد كودكان خود مسـأله  غـري مفـرط آنهـا را حـل نماينـد؟ و يـا         و يا چگونه مي. بگيرند

ها را  ي چهارم و يا با تر هستند هنوز ميل به بازي با بهضي از عروسک ها با توجه به اي  كه در پايهكودكان آن

دارند چگونه با اي  مسأله كنار بيايند؟ و يا چگونه به بهضي از سؤا ت كودكانشـان در مـورد مسـائل جنسـي     

 پاسخ دهند؟

ي مشابه والدي  ديگر داشتند و حتي در مـورد  هاي پيش دبستاني و او  و دوم نيز، والدي  سؤا ت در پايه

هـايي را مطـرح    عالقه دخترانشان نسبت به بهضي از وسائل كه عکس باربي رويش حک شـده بـود،  پرسـش   

 . كردند مي

خواهنـد و يـا ايـ  كـه      التحرير با عکس باربي را مـي  داشتند كه فرزندانشان فقط لوازم ها بيان مي خانواده

كند كـه هـر    دخترم مرا مجبور مي»: گفت باربي داشته باشند، و يا اي  كه مادري ميدوست دارند قدي مانند 

تـوانم تمـام ايـ      با گراني اي  وسائل مـ  چگونـه مـي   . رويم وسائل جديد باربي برايش بخرم دفهه به بازار مي
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 .  «يدگويد شما م  را دوست ندار كند و مي وسائل را برايش مهيا كنم و اگر هم نخرم با م  قهر مي

توانند در مباح  مطرح شده به صورت فها  شـركت كننـد، از آنهـا     ها والدي  هم مي چون در اي  كالس

نظـرات  . هـاي بـاربي خودشـان نظراتـي را بدهنـد      خواستم در مورد بلوغ زودرس و همچني  بازي با عروسک

توانند با هر عروسکي كـه   ا ميه بازي با عروسک مشکلي ندارد، بچه: كردند از آن جمله كه مختلفي را بيان مي

باشد، باربي عکس يک دختر قشـنگ و زيبـا اسـت كـه      دلشان بخواهد بازي كنند و نوع و جنس آن مهم نمي

و يا حتي جالـر ايـ    . التحرير يا چيزهاي ديگر حتي عکس آن را داشته باشند ها دوست دارند روي لوازم بچه

آيد و اگـر   دشان هم از اي  عروسک باربي خيلي خوششان ميداشتند كه خو بود كه بهضي از والدي  اظهار مي

 .خريدند كشيدند يکي هم براي خودشان مي خجالت نمي

ديدم به ايـ  فکـر افتـادم كـه مـ  بـه        هاي والدي  و هر آنچه كه در اطراف خودم مي با توجه به صحبت

هـا و   ي خـانواده  تا هم عالقـه  ي سياسي بايد كاري را انجام بدهم عنوان مدرس آموزش خانواده و مدرس دوره

هـا و   آموزان را نسبت به باربي و هر آنچه كه نماد باربي دارد را كاهش بدهم و همچني  آنها را به حيلـه  دانش

 .ترفندهايي دشم  براي القاء فرهنگ بيگانه و غير اسالمي آگاه سازم

دبسـتان را نسـبت بـه     و پـيش  آموزان دختر كـالس او   آگاهي دانش»: ي م  اي  بود كه بنابراي  مسأله

 « .جنگ نرم فرهنگي افزايش دهم

 «1»شواهد گردآوري 

 هاي اسباب بازي فروشي باربي در مغازه
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 آموزان و الگوي نقاشي آنان التحرير دانش باربي بر روي لوازم
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 گردآوري اطالعات جهت ارائه راه حل
ضع موجود را بهبود بخشم و آن را تبديل به وضع مطلوب نماييم، نيـاز بـه راه حـل    براي اي  كه بتوانم و

ها و انتخاب آنهـا بايـد  اطالعـات دقيقـي را      بنابراي  براي پيدا كردن راه حل يا راه حل. هايي داشتم حل يا راه

 .كردم آوري مي جمع

ولياء گفته بودند، ضم  درخواسـت  ابتدا با مدير مدرسه مشورت كردم و ضم  بيان ماجرا و هر آنچه كه ا

هاي خانواده و  ايشان ضم  استقبا  از آموزش. ها طلر همکاري نمودم اجازه، از او براي آگاهي بيشتر خانواده

ها آموزش بگذارم تشکر كردند و قو  دادنـد كـه همکـاري     خواستم در اي  زمينه براي خانواده اي  كه م  مي

 . زم را داشته باشند

در اي  زمينه مشورت كـردم و ايشـان هـم بـا      ........شناس انجم  اولياء و مربيان شهرستان سپس با كار

 .توضيحات خود، م  را راهنمايي فرمودند و قو  همکاري را دادند

التحريرهايي كـه بـه مدرسـه     آموزان مدرسه در مورد لوازم تا جايي كه برايم مقدور بود با چندت  از دانش

تـر اسـتفاده    علت انتخابشان را در اي  زمينه جويا شدم و اي  كه چرا از وسائل ساده بردند صحبت كردم و مي

كنند سؤا تي را پرسيدم سپس از آنها در مورد اوقات فراغت و اي  كه بهد از انجام تکاليف چـه كارهـايي    نمي

 .دهند سؤا تي را پرسيدم كه آنها با صداقت جواب دادند را انجام مي

ها و اي  كه دختران ما بـه   بازي فروش التحرير فروشي و اسباب هاي لوازم ه دقيق مغازههمچني  با مشاهد

 .بازي يا عروسکي هستند اي  مسأله را تا حدي براي م  روش  كرد دنبا  چه وسائل و اسباب
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با همکاران و ساير مدرسي  آموزش خانواده در اي  زمينه صحبت كردم كه آنها هم در اي  زمينه نکـاتي  

 .متذكر شدند را

هـايي   دبستان جلسه داشـتم صـحبت   ي آموزش خانواده كه با والدي  كالس اولي و پيش سپس در جلسه

 .در اي  زمينه شد كه آنها نظرات خودشان را مطرح نمودند

آوري نمودم كه خالصه بهضي از آنهـا را در   هاي مختلف در اي  زمينه مطالبي را جمع با مراجهه به سايت

ها و مقا تي در اي  زمينه، بهضـي از آنهـا نکـاتي را     همچني  با مراجهه به كتاب. ام پژوهي آورده مقدمه اقدام

 .گشا باشد توانست در اي  زمينه براي م  راه در برداشت كه مي

با توجه به اي  كه در تابستان دوره تربيت مـدرس سياسـي را در تهـران گذرانـده بـود و در ايـ  زمينـه        

ي نموده بودم، به جزوات خودم مراجهه كردم تـا بتـوانم نکـاتي را كـه بـراي تبـديل ايـ         آور جزواتي را جمع

 .وضهيت به م  كمک كند را مرور نمايم

آمـوزان، مدرسـي  آمـوزش     آمـوزان، والـدي  دانـش    پس از مشاهدات و شنيدن نظرات همکاران و دانش

دادم، عـواملي را كـه    ودم در اي  زمينه مـي ها خالصه نظرات آنها و احتما تي كه خ خانواده و مقا ت و كتاب

التحرير بـاربي برونـد را بـه صـورت زيـر تهيـه        هاي باربي و يا لواز باع  شده بود دختران ما به سمت عروسک

 :نمودم

 هاي باربي و قشنگ بودن آنها التحرير با عکس فراواني لوازم 

 نبي باربيها و لوازم جا بازي فروشي با عروسک هاي اسباب زياد شدن مغازه 

 هاي باربي هاي جانشي  براي عروسک نداشت  عروسک 

 التحريرهاي فانتزي داشت  جنس مرغوب براي لوازم 

 بندي زيبا براي نمادهاي باربي ارزان بودن و داشت  بسته 

 التحرير آموزان براي آوردن اي  لوازم دادن اجازه از طرف مدارس به دانش 

 به اثرات مخرب فرهنگي و ديني باربيآموزان  ها و دانش عدم آگاهي خانواده 
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هـايي را بـراي مقابلـه بـا بـاربي و       حـل  براي اي  كه بتوانم از ميان اي  احتما ت و عوامل راه حل يـا راه 

توانست براي  دادم و هر كدام كه مي نمادهاي آن پيدا كنم، بايد تمام اي  عوامل را مورد بررسي دقيق قرار مي

 .شد براي آن هم دليل بياورم كردم و  عواملي را هم كه رد مي دليل انتخاب ميگشا باشد را با  مسأله راه

 ها تجزيه و تحليل و تفسير داده
دادند كه اي  وسائل  كردم آنها جواب مي التحرير سؤا  مي آموزان در مورد انتخاب اي  لوازم وقتي از دانش

كـه عکـس   ... كـ  و   نتزي، مداد، تراش، پـاك التحرير فروشي دفترهاي فا هاي لوازم قشنگ هستند و در مغازه

التحرير ساده و قشنگ نيسـت و وقتـي سـاير     باربي يا مرد عنکبوتي و يا دخترهاي زيبا دارد زياد است و لوازم

داشـتند كـه    و حتي بهضي از آنها اظهار مـي . دوستانشان هم آن را دارند پس آنها هم بايد آن را داشته باشند

 .د تا مثل آن خوشگل بودنداي كاش شبيه باربي بودن

بازي فروشي كه پشـت ويتـري     هاي اسباب كني مغازه ها عبور مي وقتي در شهر سوار بر ماشي  از خيابان

اي  تويي كه سني را پشت سر گذاشته. كند كنند نظر تو را جلر مي ها خودنمايي مي آن انواع و اقسام عروسک

هاي موبور قد بلند چشم آبي  ت داري كه يکي از اي  عروسکاي دوس و و قت بازي با عروسک را از دست داده

ها را براي بازي خـود انتخـاب    ساله تو دوست نداشته باشد كه يکي از اي  6،2را  داشته باشي؛ حا  آيا دختر 

هـا بـودم و در اطـراف مـ  دختـران       كند؟ اي  هشدار را به خودم دادم زماني كه غرق تماشاي ويتري  مغـازه 

. كردند كه يک عروسک ديگر بـاربي بـراي آنهـا بخرنـد     پدر يا مادر از والدي  خود خواهش ميدست در دست 

دار در ايـ  زمينـه    وقتـي از مغـازه  . ها ندارنـد  دهد كه ساير عروسک مگر اي  عروسک چه چيزي را به آنها مي

هـا بـه    اسـت و بچـه  جانبي آن زياد  هاي باربي داراي تنوع زيادي است، لوازم عروسک»: سؤا  كردم جواب داد

بـاربي را بـه راحتـي تهيـه كننـد در صـورتي كـه سـاير         ... توانند تمام وسائل منز ، كار، مدرسـه و  راحتي مي

هاي دارا و سارا هم كه به بازار آمد هـم گرانتـر بـود و     ها چني  خصوصياتي را ندارند و حتي عروسک عروسک

وقتـي از  « .هاي باربي بسيار زيبا و قشنگ اسـت  کبندي عروس همچني  بسته. هم اي  كه لوازم جانبي نداشت

مگر اي  »: ها سؤا  كردم جواب خاصي نداد و فقط گفت هاي اي  عروسک فروشنده در مورد خطرات و آسير
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 « !هاي قشنگ خطرناك هم هستند عروسک

م وقتي با ساير مدرسي  آموزش خانواده و كارشناس انجم  اولياء و مربيان در اي  زمينـه صـحبت كـرد   

 .ها داد هاي  زم را به خانواده نظر آنها اي  بود كه بايد از طريق آموزش خانواده آگاهي

هاي باربي همانند دخترانشان بود و داشت  آن را گـاهي  زم   التحرير و عروسک نظر والدي  در مورد لوازم

الح خودشـان تمـدن   فرهنگـي و دور افتـادن از مـد و يـا بـه اصـط       دانستند چرا كه نبود آن را نـوعي بـي   مي

 .دانستند مي

توانست علت گـرايش   مورد او  رد شدند چون اگر چه مي 5هاي كه داده بودم  در مورد احتما ت و علت

ها و فرزندانشان به باربي و آنچه نماد باربي دارد، باشد ولي درم  در موقهيتي نبودم كه بتـوانم جلـوي    خانواده

 .حلي را هم بدهم قدرت اجرايي براي م  وجود نداشت اهاي  عوامل را بگيرم حتي اگر بتوانم ر

التحرير فـانتزي و يـا بـا     آموزان لوازم شود كه دانش با مدير مدرسه صحبت كردم كه چرا مانع از اي  نمي

اي ندارنـد و   ايشان جواب داد كه در اي  مـورد دسـتورالهمل يـا بخشـنامه    . هاي باربي به مدرسه بياورند عکس

وقتـي بـراي ايشـان در مـورد     . ها بر سر مسائل جزئي درگير كننـد  خودشان را با خانواده صالح هم نيست كه

تصـميم گـرفتم در فـرم    . باربي توضيحاتي را دادم متوجه شدند كه اي  موضوع، مسأله چندان كوچکي نيست

التحريـر بـا    مي آموزش و پرورش اي  مسأله را بنويسم و از آنها بخواهم كـه آوردن لـواز   پيشنهادها براي اداره

 . عکس و نماد باربي و غربي را در مدارس ممنوع كنند كه اي  پيشنهاد م  در كميته رد شد

هـايي در ايـ  زمينـه مراجهـه      ها و سايت به كتاب. كردم پس خودم بايد كاري را در اي  زمينه شروع مي

ي علمي و جايي براي ارجـاع   انهاطالعاتي كه پشتو. كردم كه توانستم اطالعاتي را در اي  زمينه به دست آورم

 .ها داشته باشد خانواده

ي اي  است كـه ايـ     افتد نشان دهنده ها و هر آنچه كه در اطراف ما اتفاق مي ها و جواب ها، سؤا  بررسي

 . تواند چه اثرات مخربي بر روي فرزندان ما داشته باشد عروسک به ظاهر ساده مي
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 تاثيرات مخرب عروسک باربي

بنـدي   تـوان بـه تقسـيم    از يـک سـو مـي   . بررسي است و از زواياي گوناگون قابل تقسيم بنديله أاي  مس

تـوان بـه تفکيـک موضـوعي و بررسـي آثـار        مخاطبان و بررسي تاثيرات مخرب آن اشاره نمود و از سويي مي

 . مخرب آن در هر يک از موضوعات پرداخت

يز جنسي در ذه  دختران و آمـوزش روابـط   يکي از كاركردهاي باربي پر رنگ نمودن غرا: بلوغ زودرس

آموزگار سکس است در حالي كه تـوان عشـق آفرينـي     باربي جنسي است و به تهبير برخي فها ن ضد باربي،

 .ندارد

توانـد بـه    شود كه كودك نـه تنهـا مـي    تقليل حيا و ترويج اخالق جنسي مورد نظر باربي از آنجا آغاز مي

شود و در بسـياري از اوقـات بـا انـدام      كند كه به اي  كار نيز تشويق مي هاي زير عروسک اقدام تهويض لباس

  .دجنسي عروسک سر و كار داشته و به تدريج قبح ديدن آن در نظر كودك مي شکن

مل در اي  موضوع كه كودكان در اثر آلودگي ذهنشان به اي  موضوعات و بلوغ زودرس جنسي، فرصت أت

 .تي كودكي را خيلي زود از دست مي دهند، تاسف آور اسحضور در دنياي زيبا و دوست داشتن

اگرچه فرم بدن باربي به گونه اي طراحي شده كه بهيد به نظر مي رسد هـيچ زنـي بتوانـد    : هسوء تغذي 

مـالك  »هاي فيزيکي آن به حيات خويش ادامه دهند، اما در اثر تبليغات، ويژگي هاي باربي به مثابـه  با ويژگي

باع  شده كه بسياري از زنان و دختران با اتخاذ رژيـم  غـري و تـالش در جهـت شـبيه      ، «زيبايي زن امروز

  .هاي سوء تغذيه همچون آنوركزيا و بوليميا گرفتار شوند شدن به فيزيک بدني باربي در دام بيماري

 طبق آمار در آمريکا از هر پنج دختر دانشجو يک نفر به بيماري كم غذايي مبتال است و در سـا  حـدود  

له به قدري رايج و نگـران كننـده اسـت    أاي  مس .سپارند ها جان مي بيست درصد از افراد مبتال به اي  بيماري

اي با  هاي آمريکا، مواد غذايي رژيمي مانند سا د در غذاخوري دانشگاه به طرز ماهرانه كه در برخي از دانشگاه

كننـد دچـار بيمـاري كـم غـذايي       ا د تغذيه مـي شود كه دانشجوياني كه تنها از س اي آغشته مي مواد نشاسته

   .نشوند
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هـاي فـراوان و بـا     بايد توجه داشت كه نه تنها دانشجويان كه بازيگران و هنرمندان زن بـا صـرف هزينـه   

كنند اندام خود را بـا انـدام بـاربي، ملکـه زيبـايي زنـان        كمک جراحان ماهر زيبايي صورت و شکم، تالش مي

  .تطبيق دهند

براي افشاي ساختگي و غير قابل واقهي بودن مهيارهاي زيبايي باربي جالر توجه   ابطه تالشدر همي  ر

در حالي كه متوسط قـد و وزن زن آمريکـايي   . كيلو گرم وزن دارد  46متر، تنها  0با قد بيش از  باربي»: است

يافـت، نمـي    ن مـي كيلو گرم است و اگر عروسک بـاربي در همـان ابهـاد جـا     66سانتي متر و  462به ترتير 

توانست وزن خود را تحمل كند، نمي توانست قاعدگي ماهانه داشته باشد و البته به هيچ وجه امکـان بـاروري   

 (سازي دختران، اينترنت زاده، باربي كاظمي)« .و بارداري نداشت

نگـي،  ها را عامل اجتماعي و فره همچني  دكتر قائمي در مورد علل و عوامل پيشرسي بلوغ، يکي از علت

هـا، تصـويرها، تبليغـات،     هاي مربـوط بـه آن صـحنه    هاي غريزي، شنيدن برخي از داستان چون ديدن صحنه

 (90قائمي، خانواده و فرزندان، ص. ) داند مي... هاي آلوده و  بازي

هاي آمـوزش خـانواده را شـروع كـردم و در هـر جلسـه سـهي         ها، كالس در مورد آگاهي دادن به خانواده

خواستم كه در ايـ  مـورد بـا     ر مورد اثرات مخرب باربي براي آنها صحبت كنم و از آنها هم ميكردم كه د مي

اما نتيجه كار چندان رضـايت بخـش نبـود و فرزنـدان آنهـا      . دختران خودشان در منز  صحبتي داشته باشند

بخش بکنم كـه در ايـ    كردم كه بتوانم آموزش خود را تأثير  بنابراي  بايد راهي را انتخاب مي. شدند قانع نمي

 .زمينه فکري به خاطرم رسيد

 انتخاب راه حل
يک روز كه در منز  با دختر كوچکم مشغو  ديدن برنامه عمو پورنگ بوديم، مشاهده كردم  كـه ايشـان   

كنـد، ايـ  كـار باعـ       ها در كنار هم براي اجراي برنامـه اسـتفاده مـي    در بوستان عموپورنگ از والدي  و بچه

بيننـد آمـوزش را    ها وقتي خود را در كنار والدي  مـي  و بچه. هايش تأثير بيشتري داشته باشد هشد كه گفت مي

هـاي   والدي  هم براي يـادآوري گفتـه  . شود ها در منز  با تأييد والدي  همراه مي بهتر ياد بگيرند و تکرار گفته
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توانند همراه  شوند و مي ي نميگويي يا خالصه گوي مثبت در برنامه چون خودشان هم حضور دارند دچار اغراق

 .هاي خود آن را بازگو كنند با بچه

با توجه به آنچه كه ديده بودم به اي  فکر افتادم كه چرا م  براي آگاهي والـدي  و دختـران بـه بـاربي و     

جنگ نرم دشم  در امر فرهنگي خودم اي  روش را پيش نگيرم و اي  كه والدي  را واسطه گفتگو قرار نـدهم  

واسـطه سـخنان مـ  را بشـنوند و اگـر       مادران و دختران در كنار هم حضور داشته باشند و هر كدام بـي بلکه 

 .  سؤالي هم دارند خودشان بپرسند

براي اجراي اي  راه حل با كارشناس انجم  اوليا و مربيان اداره آموزش و پرورش، آقاي قاسمي صـحبت  

كـه  . واده دختران و مادران با هم حضور داشـته باشـند  ي آموزش خان كردم و اجازه خواستم كه در يک جلسه

 .ايشان قبو  كردند و در اي  زمينه با مدير مدرسه صحبت نمودند

با والدي  هم در اي  زمينه صحبت كردم و پيشنهاد كالس آموزش خانواده مشترك مادران و دختـران را  

 . دادم كه آنها هم پذيرفتند

. هايي كه انجام شده بود به م  اجازه اي  كار را دادنـد  هماهنگي سپس با مدير مدرسه صحبت كردم و با

چون نياز به پروژكتور و كامپيوتر داشتم با هماهنگي مدير و انجم  اولياء و مربيان مدرسه اي  وسـائل بـراي   

   .روز مورد نظر حاضر شد

دبسـتاني و كـالس    همچني  با توجه به مکاني كه داشتيم از مدير مدرسه خواستم كه فقط دختران پيش

او  و مادران آنها در اي  كالس آموزش خانواده حضور داشته باشند، همچني  براي آن روز دختران ما همراه 

با يک عروسک مورد عالقه خود در اي  كالس حضور پيدا كنند و مهم نبود كه اي  عروسک از چـه جنسـي و   

طبق برنامه كارها همـه انجـام شـد    . كنند زي ميچه چيزي باشد، فقط بايد عروسکي باشد كه هميشه با آن با

 .حل و كار آموزش شروع شود تا روز مورد نظر راه

 اجراي راه حل
هـا بـاربي    البته بيشـتر عروسـک  )روز مقرر به مدرسه رفتم مادران با دختران خود كه هر كدام عروسکي 
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اسـاليدهايي را كـه    CD. نسر شده بودكامپيوتر و پروژكتور . به همراه داشتند در نمازخانه منتظر بودند( بود

از مادران خواستم كـه  . آماده كرده بودم را داخل دستگاه قرار دادم و كار خودم را با ياد و نام خدا شروع كردم

 .هاي دختران خودشان گوش بدهند آنها فقط شنونده باشند و به حرف

اسباب بازي صحبت كردم، و اي  كـه در  ها به بازي و داشت  عروسک و  در ابتدا در مورد بازي و نياز بچه

 .هايي را زدم هاي همان س  بازي كرد توضيحاتي را دادم و در اي  زمينه مثا  بازي هر س  بايد با اسباب

هاي خـود را   هايي كه به همراه داشتند سؤا  كردم و از آنها خواستم كه عروسک سپس در مورد عروسک

هـا چـه    ها سؤا  كردم كـه از ايـ  عروسـک    سپس از بچه. ها را ببينند ي مادران عروسک با  نگه دارند تا همه

هـر كـدام   . منـد هسـتند   گيرند و يا چه چيزي در عروسکشان وجود دارد كه به آن عالقـه  چيزهايي را ياد مي

خانم خيلـي قشـنگ اسـت،    »: گفتند ي خود را چني  مي كردند كه توضيحاتي را بدهند و علت عالقه سهي مي

خورم تا كمرم مثـل عروسـک بـاربي     رنگ موهايم مثل عروسکم باشد، خانم م  غذا زياد نمي م  دوست دارم

 ....خواهم چشمهايم را لنز بگذارم تا رنگ آن مثل چشم عروسکم آبي شود، و  باشد، خانم م  مي

شنيدند و آثار تهجر در صورتشان نمـودار بـود چـون آنهـا فکـر       هاي فرزندان خود را مي مادران صحبت

 .هاي خود و همانند سازي با آن را داشته باشند كردند كه دخترانشان چني  تصوراتي از عروسک نمي

ها در مورد بزرگان دي  و مفاخر كشورمان سؤا  كردم، به طور مثـا  از پـروي  اعتصـامي،     سپس از بچه

اطالعات كمي دربـاره آنهـا    دانستند شناختند و يا اگر هم مي كه متأسفانه آنها را نمي....  خيام، ابوعلي سينا و 

ايـ  يهنـي تهـاجم    . اطالعات دقيق و كـاملي داشـتند  ... اما در عوض از باربي، شرك، مرد عنکبوتي، . داشتند

 .فرهنگي و جنگ نرم

ها در مورد دشم  و جنگ پرسيدم و اي  كه چه كساني با ما دشم  هستند و يا اي  كـه دشـم     از بچه

اما وقتي برايشان توضـيح  . جنگد انستند كه دشم  با اسلحه و توپ و تانک ميد آنها مي. جنگد چگونه با ما مي

 . زند باور آن برايشان سخت بود جنگد و حرف خودش را مي دادم كه گاهي دشم  بدون جنگ هم با مي

وقتي اساليدها را برايشان نشان دادم و در مورد هر كدام برايشان توضيح دادم و اي  كه دشـم  چگونـه   
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گذارنـد   ها بر روي دختران ما مي هاي ما شده است، و يا در مورد اثراتي كه اي  عروسک گ وارد خانهبدون جن

دادند و بسيار برايشـان جالـر    هاي م  گوش مي كردند و به حرف ها با تهجر نگاه مي توضيحاتي را دادم، بچه

التحريرهـا صـحبت    در مورد لوازم بهد از آن. شنوند بازي خود اي  چيزها را مي بود كه در مورد عروسک اسباب

هاي جنگ نرم دشـم  بـا مـا     كردم كه هر كدام نماد باربي را به دنبا  داشتند و اي  كه اي  هم يکي از شيوه

 . است

آموزان داشتم از آنها سؤا  كردم كه آيا با تمـام ايـ  چيزهـايي كـه مـ        هايي كه با دانش بهد از صحبت

خواهـد بـا آنهـا بـازي كنيـد و يـا دوسـت داريـد          ت داريـد و دلتـان مـي   هايتان را دوس گفتم باز هم عروسک

هـاي خودشـان    هايي را داشته باشيد كه براي كشور و شهر خودمان باشد؟ بيشتر آنها ديگر عروسـک  عروسک

گفتند ديگـر دوسـت    همچني  مي. ي قبلي را ديگر نداشتند كه باربي بود را دوست نداشتند و يا حداقل عالقه

 .دهد باربي باشند چون چيزهاي بدي را به آنها ياد مي ندارند مثل

بهـد از  . آموزان خواستم كه به كالس بروند تا بتوانم با مادرانشان بيشـتر صـحبت كـنم    بهد از آن از دانش

آموزان در مورد بهضي از اساليدهايي كه قبالً نشان نداده بودم براي آنها صـحبت كـردم و آنهـا را     رفت  دانش

 .ها داشت آگاه ساختم ات و عواقبي كه بازي با اي  عروسکنسبت به خطر

تـري را   كردم توضـيحات كامـل   جلسات آموزش خانواده  با اولياء ادامه داشت و م  در هرجلسه سهي مي

هـاي بـاربي توضـيحاتي را دادم و     حتي در مورد بلوغ زودرس و ارتباط آن با بـازي بـا عروسـک   . به آنها بدهم

الهمـل دخترانشـان را در ارتبـاط بـا      پرسـيدم و عکـس   را هـم از آنـان در منـز  مـي     ي كارهاي خودم نتيجه

ها بـه مدرسـه    حتي از مدير مدرسه و مهلمان آنها هم در مورد وسائلي كه بچه. خواستم هاي باربي مي عروسک

 .پرسيدم آورند سؤا تي مي مي

 اعتبار بخشي راه حل
يدا بود كه در آنها تغييراتي ايجاد شده است، اما براي اي  آموزان پ هاي دانش اگر چه از رفتارها و صحبت

كه دقيقاً مشخص شود كه روش به كار گرفته شده مؤثر بوده است سهي كردم كه از ديگران در مـورد كـاري   
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 .كه انجام داده بودم اطالعاتي را كسر كنم

برگزاري اي  دوره كه تهـداد آنهـا   التحرير فانتزي قبل و بهد از  آموزان در آوردن لوازم مقايسه رفتار دانش

 .كمتر شده بود

نظر والدي  در اي  زمينه گردآوري شد كه آنها هم نسبت به آگاهي فرزندانشان نسـبت بـه ايـ  مسـائل     

 .هاي خودشان كه بسيار خوشحا  و راضي بودند همچني  در مورد افزايش اطالعات و آگاهي. خوشحا  بودند

بيان را در اي  زمينه جويا شدم كه ايشان هم از اجراي اي  طرح راضـي  نظر كارشناس انجم  اولياء و مر

 .بودند

حتي اي  طرح به عنوان يکي از تجربيات برتر انجم  اولياء و مربيان در استان شناخته شد و كارشـناس  

 .انجم  اولياء و مربيان سازمان هم نسبت به اي  طرح نظر مثبتي داشتند

خانواده و همچني  مدرس تربيت سياسي از اجراي اي  طـرح راضـي    خودم هم به عنوان مدرس آموزش

 .بودم

 

 شرح و توضيح تغيير ايجاد شده و توصيف وضع مطلوب   
كردنـد و   در جلسات آموزش خانواده كه با مادران داشتم آنها به خوبي در بح  و گفتگوهـا شـركت مـي   

هـاي آمـوزش خـانواده افـزايش      كت در كالسي مادران و دختران تقاضا براي شر حتي بهد از برگزاري جلسه

يافته بود و مادران مايل بودند كه اگر امکان داشته باشد در جلسات آموزش خانواده دخترانشـان هـم حضـور    

 .گيرند ها و گفتگوها را از م  بهتر ياد مي گفتند كه دخترانشان حرف داشته باشند، چون مي

دانسـتند و در   بودند و نيازهاي هـر سـ  را مـي    فهميده در جلسات بهدي مادران به خوبي مراحل رشد را

مورد بلوغ هم كه به آنها اطالعاتي داده بودم باع  شده بود كه بدانند چه موقع بايد بـا دخترانشـان در مـورد    

 .بلوغ و عالئم آن صحبت كنند

ا بـه يـک   شود توضيحات كاملي را دادم آنهـ  رسي بلوغ مي همچني  وقتي در مورد مسائلي كه باع  پيش
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 .دادند ديدند حساسيت بيشتري نشان مي هايي كه دخترانشان مي بازي و فيلم سري اسباب

ها در هـر   همچني  در مورد تغذيه كودكان در جلسات آموزش خانواده توضيحاتي داده شد و اي  كه بچه

هـا و   ه عروسـک و ايـ  كـ  . مند هسـتند  سني به چه نوع غذايي احتياج دارند و همچني  به چه غذاهايي عالقه

. هايشـان داشـته باشـند    ها را الگوي غذايي خود قرار ندهند و نخواهند كه اندامي همانند عروسـک  بازي اسباب

 .همچني  از مادران خواسته شد كه از دادن تنقالت وچيزهايي كه ارزش غذايي ندارد جداً خودداري كنند

دروغ به آنها جواب ندهنـد و يـا از دادن    همچني  اگر كودكانشان در مورد مسائل جنسي سؤا  كردند به

هـاي    بازي توضيحات اضافي بپرهيزند، بلکه در همان حد س  كودك توضيح شفاف بدهند و سهي كنند اسباب

 .كودك طوري نباشد كه او را به سوي اي  مسائل رهنمون سازد

اربي كاهش يافتـه اسـت   التحرير ب گفتند كه عالقه دخترانشان نسبت به داشت  لوازم همچني  والدي  مي

هـا   توان اميدوار بود اگر اي  آمـوزش  اي  گفته جاي بسي خوشحالي داشت و مي. ولي كامالً از بي  نرفته است

هاي دارا و سارا و لوازم  كم باربي جاي خود را به عروسک ها براي تمام دختران ما در مدارس باشد كم و كالس

 .دارا و سارا بدهد

هاي بـاربي اصـرار و پافشـاري     ند كه ديگر دخترانشان نسبت به داشت  عروسکگفت همچني  مادران مي

 .كنند هايي كه دارند بازي مي بازي كنند و با همان اسباب نمي

تواندچه باليي بر سر فرزندانشـان   داشتند كه از وقتي كه فهميدند اي  باربي مي خود مادران هم اظهار مي

انـد   و همچني  از وقتي كـه فهميـده  . ها ندارند ه داشت  اي  عروسکبياورد خودشان هم ديگر ميل و رغبتي ب

تواند باع  اختالف و مشکالتي بشود از داشـت  آن   هاي باربي در زندگي خانوادگي و زناشويي هم مي عروسک

كنند در منز  الگـوي يـک زن مسـلمان و ايرانـي را بـه دختـران خـود         و در عوض سهي مي. كنند امتناع مي

 .آموزش بدهند

ي ديگر با مادران و دختران برگـزار كـرديم كـه در     قبل از پايان دوره جلسات آموزش خانواده يک جلسه

دانستند و بـه راحتـي بـا     هاي پوليشي را مطلوب خود مي هاي ايراني و يا عروسک آن دختران داشت  عروسک
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 هاي خود در كالس آموزش خانواده مادران و دختران به همراه عروسک

 



 برای خرید فایل ورد قابل. فایل برای مشاهده است این 

. ویرایش به سایت مراجعه کنید  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتايج
 : توان به نتايج زير اشاره كرد از آن چه گذشت مي

 .دبستاني و او  نسبت به جنگ نرم دشم  آگاهي پيدا كردند آموزان دختر پيش دانش (4

 .دانستند هاي ايراني را براي خود افتخار مي داشت  عروسک (0

 .دانستند ي را داشت توطئه دشم  براي نابودي فرهنگ خود ميباربي و هر آن چه كه نماد بارب (2

 .هاي باربي را فهميدند هاي زيادي در مورد مضرات عروسک ها و به خصوص مادران آگاهي خانواده (4

 .مند شده بودند آموزان به دانست  مفاخر كشور و بزرگان خودمان عالقه دانش (5

 .ن به وجود آمده بودآموزا زيستي در دانش احساس و نگرش مثبت در ساده (6
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 موانع
 .ها و دختران با محدوديت زماني مواجه بودم در آموزش خانواده .4

ها در آموزش دختران مشکل به وجـود   داشت  چشم و هم چشمي و عدم درك بهضي از خانواده .0

 .آورد مي

شد كـه   نداشت  يک دستورالهمل يا يک بخشنامه مصوب و رسمي از آموزش و پرورش باع  مي .2

 .چنداني در اجراي اي  طرح وجود نداشته باشداصرار 

 .آورد ها مشکالتي را در آموزش خانواده به وجود مي تهصر بهضي از خانواده .4

 

 پيشنهادات
 :شود كه هاي اقدام پژوهي به همکاران پيشنهاد مي براي انجام دادن بهتر طرح

 .كنيد هميشه در محيط كار و اطراف خود مسائل و مشکالت را به خوبي شناسايي -4

 .براي حل مشکالت و اقدام پژوهي با متخصان و ديگر همکاران هم مشورت داشته باشيد -0

 .ها عجو نه تصميم نگيريد و شکست مانع پيشرفت شما در كار نشود در سختي -2

 .در اقدام پژوهي والدي  را حتماً مشاركت دهيد -4

 .ست را حتماً مطالهه كنندها و مقا تي كه در مورد جنگ نرم ا خواهم كه كتاب از همکاران مي -5

 .كنم خواندن كتاب باربي كه پژوهشي در اي  باره است را به همگان توصيه مي -6
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 4282/ رشت/ انتشارات گيالن/ پژوهي راهنماي اقدام.../ ا الهي، وجه سيف .2
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 ها در تبليغ و تربيت نقش اسوه/ عباسي مقدم، مصطفي .4

 4282/ تهران/ انجم  اوليا و مربيان/ خانواده و فرزندان/ قائمي، علي و ديگران .5

 4286/ مق/ دفتر نشر مهارف/ باربي/ مظفري، اكبر .6

 

 منابع اينترنتي
  www.tebyan.net/سازي دختران باربي .4

 www.antiwar.ir/ شبيخون فرهنگي باربي .0

  www.arnet.ir /شبيخون فرهنگي باربي .2

 www.tabnak.com/ شبيخون فرهنگي باربي .4

  www.barbieusa.blogfa.com/شبيخون فرهنگي باربي .5

 

 


