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خــوب؛ حــاال مــا و شــما، امانتــدار و وارِث ایــن حقیقــت تاریخــی 
ــرای  ــد ماج ــه می خواهن ــتند ک ــانی هس ــروز کس ــتیم. ام هس
عاشــورا را بــه عنــوان یــک درس، خاطــره و یــک شــرح واقعــه، 
ــا  ــال اینه ــات و امث ــن، مبلّغ ــون، مبلّغی ــا، روحانی ــان علم از زب
بشــنوند. مــا در ایــن زمینــه چــه خواهیــم کــرد؟ در این جــا بــه 
قضیــه خیلــی مهــمِّ تبلیــغ می رســیم. اگــر روزی ایــن طــاّلب 
ــه، مبلّغیــن، وعــاّظ، مّداحــان  جــوان، فضــالی حوزه هــای علمّی
و روضه خوانــان، توانســته اند ماجــرای عاشــورا را مثــل حربــه ای 
علیــه ظلمــات متراکــم حاکــم بــر فضــای زندگــی همــه بشــر 
ــات را  ــرده ظلم ــی پ ــده اله ــغ بُرن ــن تی ــا ای ــد و ب ــه کار گیرن ب
ــت اســالم،  ــه شــکل حاکمّی بشــکافند و خورشــید حقیقــت را ب
ــاق  ــا اتّف ــان م ــت در زم ــن حقیق ــد - ای ــکار کنن ــح و آش واض
ــر عصــر و  ــه در ه ــود ک ــع ب ــد متوّق ــرا نبای ــاده اســت - چ افت
زمانــی - هــر چــه هم کــه تبلیغــات دشــمن در آن دوره ســخت، 

همه گیــر و ظلمــات »اّشــد تراکمــًا« باشــد - مبلّغیــن، گوینــدگان و علمــای دیــن، بتواننــد علیــه هــر باطلــی، شمشــیر 
ــد؟! ــد و از آن اســتفاده کنن ــوی را در دســت گیرن ــوی و ول ــار عل حــق و ذوالفق

چــرا مــا چنیــن چیــزی را مســتبعد بدانیــم؟! درســت اســت کــه امــروز تبلیغــات دشــمن، همــه فضــای ذهــن بشــرّیت را 
فــرا گرفتــه اســت. در ایــن، شــّکی نیســت. درســت اســت کــه امــوال کالنــی بــرای تشــویش چهــره اســالم، بخصــوص 
تشــّیع، خــرج می شــود. درســت اســت کــه هــر کــس کــه منافــع نامشــروعی در زندگــی ملت هــا و کشــورها دارد، خــود 
را موّظــف بــه فعالیــت علیــه اســالم و حکومــت اســالمی می بینــد. درســت اســت کــه کفــر، بــا همــه تفــّرق و تشــّتتش، 
ف را  بــا اســتفاده از همــه امکانــات، در یــک امــر اتّفــاق کــرده و آن ضّدیــت بــا اســالِم نــاب اســت و حّتــی اســالم محــرَّ
هــم بــه جنــِگ اســالِم نــاب آورده و بــه میــدان کشــانیده اســت. اینهــا همــه درســت؛ امــا آیــا جنــاح حــق و جبهــه اســالِم 
نــاِب نمی توانــد در مقابــل ایــن تبلیغــات خصمانــه و خباثت آلــود، بــه برکــت روح، پیــام و حقیقــت عاشــورا و پیــام محــّرم، 
همــان معجــزه را یــک بــار دیگــر تکــرار کنــد؟! چــرا نتوانــد؟! ســختی دارد؛ امــا ممکــن اســت. هّمــت و فــداکاری الزم 

ــاز اســت؛ بن بســت نیســت. مقام معظم رهبریدارد. راه ب

بسم الّل ارلحمن ارلحیم
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اللهم عجل لفرج القائم بدم المظلوم بعرض کربال
خاطــرم هســت کــه اوایــل ســال ســوم ابتدایــی معلممــان ازماخواســت کــه انشــایی بــا 
ــاب اطالعــات  ــی ســینا را از کت موضــوع آزاد بنویســیم. مــن هــم زندگــی نامــه ابوعل
عمومــی زریــن قطــوری کــه مــادرم ســال 64 بــه قیمــت 200 تومــان خریــداری کــرده 
بــود، اســتخراج و خالصــه کــردم و الحــق کــه خــوب خالصــه ای بــود. بــا وجــود ایــن 
ــن  ــل م ــی بدی ــه ی ب ــود، خالص ــخت گیر ب ــیار س ــاء بس ــان در درس انش ــه معلمم ک
توانســت مــرا موفــق بــه کســب نمــره ی بیســت کنــد. و از آن پــس بــود کــه هــرگاه 
معلمانــم انشــایی بــا موضــوع آزاد برایمــان تکلیــف میکردنــد، همــان خالصــه ی مذکــور 

ــید.  ــه دادم می رس ب
ــی  ــم. گوی ــن شــیوه بارآمده ای ــا ای ــان ب ــم کــه اکثرم ــم، می بین حــاال کــه فکــر می کن
ــا  ــی ی ــای منف ــرس از نقده ــت. ت ــان طاقت فرساس ــد برایم ــری جدی ــق اث ــه خل ک
پذیرفتــه نشــدن آثــار و نوشــته های جدیدمــان در جهــان متــون ادبــی مــا را وامــی دارد 
تــا مطالــب تکــراری قدیمــی را بارهــا و بارهــا بــه شــیوه ای نــو تکــرار کنیــم. و البتــه 
توســل روزافزونمــان بــه اینترنــت نیــز بــه گونــه ای مغزهــای خالقمــان را فلــج کــرده 

اســت. 
نشــریه طهــورا از کلیــه شــما عزیزانــی کــه هم اکنــون در حــال مطالعــه ی ایــن متــن 
ــات  ــا تراوش ــد ت ــکاری می طلب ــواده هم ــان وخان ــی زن ــوزه تخصص ــید، در ح می باش
ــد  ــد. شــما می توانی ــه اشــتراک بگذاری ــا ب ــا م ــان را ب ــع ذهن هــای جــوان وخالقت بدی
ــور را از  ــه مذک ــار خــود در زمین ــی آث ــا، اشــعار، دلنوشــته ها و تمام ــون، کاریکاتوره مت

طریــق درگاه هــای ارتباطــی زیــر برایمــان ارســال کنیــد.
آثــار شــما بررســی شــده و در صــورت دریافــت پیــام تاییــد اثــر، در نشــریه دانشــجویی 

مــا بــه همــراه ذکــر نــام و رشــته تحصیلــی شــما بــه چــاپ خواهــد رســید.

Tahoora_magazine :آدرس ما در اینستاگرام
 Tahoora.contact@gmail.com :آدرس پایگاه نظرسنجی
@tahooraSheikhlar :آیدی ارتباطی در پیام رسان تلگرام یا بله
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اســتقرار  هــای  راه  از  یکــی 
آرامــش زن و شــوهر در محیــط 
خانــواده تأمیــن غریــزه جنســی 
آن هــا مــی باشــد. اســالم، 
غریــزه جنســی را پشــتوانه بنــا 
و وســیله اســتحکام خانــواده 
ــی زن و  ــت. وقت ــرار داده اس ق
ــن  ــاک دام ــن و پ ــوهر متدی ش
بــه دور از هرگونــه فســاد و 
ــود را  ــاز جنســی خ ــی، نی گناه
فقــط از طریــق همسرشــان 
طبعــًا  کننــد،  مــی  ارضــا 
ــه یکدیگــر در ایــن  نیازشــان ب
مــورد بیشــتر خواهــد شــد. 
وقتــی بــه هــم زیادتــر احتیــاج 
ــواده  ــای خان ــند، بن ــته باش داش
ــد.  ــد ش ــر خواه ــتحکم ت مس
فرمودنــد:  )ع(  امــام صــادق 
ــد و  ــر)ص( آم ــزد پیامب ــی ن زن
پرســید: ای رســول خــدا حــق 
شــوهر بــر زن چیســت؟ آن 
کــه  آن  فرمودنــد:  حضــرت 
ــری  ــن عط ــه بهتری ــود را ب خ
کــه در اختیــار دارد خوشــبو 
ــود  ــاس خ ــن لب ــازد، زیباتری س
ــه  ــن وج ــه بهتری ــد، ب را بپوش
ــح  ــر صب ــد و ه ــود را بیارای خ
و شــام خــود را بــر شــوهر 
عرضــه کنــد. پیامبــر اکــرم 
از  کامــل  آگاهــی  بــا  )ص( 
ایــن نیــاز غریــزی انســان هــا، 
ــار  ــرای کن ــازی ب ازدواج را آغ
گذاشــتن حیــا بــرای زنــان 
ــاز  ــن نی ــه ای ــخگویی ب و پاس
ــد  ــی کن ــان م ــان بی همسرش
و بهتریــن زنــان مســلمان را 
ــا  ــر ب ــه اگ ــد ک ــی دان ــی م زن
شــوهرش باشــد، لبــاس حیــا از 

ــد.  ــی کن ــن برم ت
در  جنســی  غریــزه  تأمیــن 

زندگــی زناشــویی تنهــا بــه 
ــزش خالصــه نمــی شــود،  آمی
بلکــه زن و شــوهر همیشــه باید 
ــه  ــه گون ــر ب ــل یکدیگ در مقاب
ــرای  ــه ب ــوند ک ــر ش ای ظاه
دیگــری مظهــر جمــال و صفــا 
و زیبایــی باشــند. احادیثــی کــه 
ائمــه اطهــار در مــورد پوشــیدن 
بهتریــن لبــاس و معطــر کــردن 
خــود بــا بهتریــن خوشــبوکننده 
ــان  ــد، بی ــرده ان ــان ک ــا بی ه
نقــش  و  اهمیــت  کننــده 
ــگیری  ــی در پیش ــط جنس رواب
از مشــکالت خانوادگــی و حــل 
آن هــا مــی باشــد. رعایــت 
فــردی،  بهداشــت  نکــردن 
لبــاس  ظاهــر،  ژولیدگــی 
ــوی  ــراری و ب ــت و تک یکنواخ
ــت  ــردان در عف ــان م ــد ده ب
همسرشــان تأثیــر نامطلــوب 
دارد. احادیــث زیــادی مبنــی 
بــر تهیــه، نگهــداری و اســتفاده 
حضــرت زهــرا )س( از عطــر و 
ــان ازدواج  ــوش از زم ــوی خ ب
تــا شــهادت وجــود دارد. پیامبــر 
ازدواج  هنــگام  اســالم)ص( 
بــه  فاطمــه)س(  و  علــی)ع( 
عمار یاســر مأموریــت داد، برای 
فاطمــه)س( عطرهــای خوشــبو 
ــادق)ع(  ــام ص ــد. ام ــه کن تهی
بــه نقــل از ام ســلمه از ذخیــره 
ــی  ــوی خوش ــر و ب ــردن عط ک
بــود  نبوییــده  هرگــز  کــه 
توســط فاطمــه)س( خبــر مــی 
ــن  ــه)س( در آخری ــد. فاطم ده
اســماء  از  حیاتــش  ســاعات 
خواســت عطــر همیشــگی اش 
را بیــاورد. بــا عنایــت بــه ســیره 
حضــرت زهــرا)س( بــه دســت 
ــد  ــک زن بای ــه ی ــد ک ــی آی م

قســمتی از وقــت خــود و هزینه 
هــای خانــواده را بــه خریــد 
ــرای  ــود ب ــش خ ــر و آرای عط
ــد.  ــاص ده ــوهرش اختص ش

ــرم)ص(، دختــرش  پیامبــر اک
ــف  ــن توصی ــرا)س( را چنی زه
ــرای زیبایــی  مــی کنــد: اگــر ب
نمــادی بــود همانــا فاطمــه 
مــی شــد. حضــرت فاطمــه 
ــزم مــی کــرد  )س( خــود را مل
ــرای شــوهرش  ــه ب کــه در خان
آرایــش کنــد و خــود را خوشــبو 
ســازد و بــدون اجــازه اش از 
خانــه خــارج نشــود. معتقــد 
ــک زن  ــه ی ــی ک ــود هنگام ب
در خانــه حضــور دارد، بیــش 
بــه  زمــان دیگــری  از هــر 
ــی  ــت. زیبای ــک اس ــدا نزدی خ
ظاهــری و برخــورد دلنشــین 
حضــرت  رویــی  خــوش  و 
فاطمــه )س( وقتــی بــا آرایــش 
و عطــر خوشــبو وی همــراه 
ــی  ــش روح ــث آرام ــود، باع ب
ــه  ــه گون ــد ب ــی ش ــی)ع( م عل
ای کــه هــرگاه بــه چهــره 
فاطمــه)س( مــی نگریســت، 
تمــام غصــه هــا و دردهایش را 
فرامــوش مــی کــرد. بــه گفتــه 
علــی)ع(، هرگــز فاطمــه)س( او 
را نرنجانــد و خاطــرش را آزرده 
منســوب  دیــوان  در  نکــرد. 
علــی)ع(  امیرالمؤمنیــن،  بــه 
رابطــه عاطفــی خــودش بــا 
فاطمــه)س( را بــه زندگــی یک 
جفــت کبوتــر تشــبیه مــی کنــد 
ــد دو  ــا همانن ــد: م ــی گوی و م
کبوتــر در یــک آشــیانه، ســالم 
و جــوان بودیــم کــه روزگار بــر 
مــا وارد شــد و بیــن مــا جدایــی 
افکنــد، بــه درســتی کــه روزگار 
بیــن عزیــزان جدایــی مــی 

ــد.  افکن
حضــرت علــی)ع( در زمــان 
بــا  فاطمــه)س(  حیــات 
نکــرد.  ازدواج  دیگــری  زن 
فاطمــه)س( در تأمیــن نیازهای 
ــع و  ــی وی مان ــمی و روان جس
ــب  ــت و در جل ــودی نداش کمب
هیــچ  از  علــی)ع(  رضایــت 
گونــه اقدامــی فروگــذاری نمی 

الگویــی  فاطمــه)س(  کــرد. 
ــو  ــوهرداری نیک ــته از ش شایس
ــود  ــه خ ــان ک ــت. امیرمؤمن اس
ســاده  و  زهــد  غایــت  در 
زیســتی بــود، هرگــز ســهل 
انــگاری در آراســتگی و آراســته 
بــودن را روا نمــی دانســت. 
ظاهــر  علــی)ع(  حضــرت 
زیبنــده  را  باوقــار  و  آراســته 
همــه مســلمانان مــی دانــد کــه 
ــی  ــروت و دارای ــا ث ــی ب ارتباط
ــی  ــلمان ته ــدارد و مس ــرد ن ف
بــر رعایــت  دســت عــالوه 
عفــت و پاکدامنــی بایســتی 
ظاهــری آراســته داشــته باشــد. 
زن،  زیبایــی  اســت  بدیهــی 
و  همســر  انتخــاب  اســاس 
نیســت،  خانــواده  تشــکیل 
همســران،  بهتریــن  بلکــه 
زنــان شایســته و فرمــان بــردار 
ــان در  ــد. زن ــده ان ــی ش معرف
هــر درجــه ای از جلــوه و جمال 
باشــند، الزم اســت خــود را تنها 
بــرای شوهرشــان بیاراینــد و 
بــه او عرضــه کننــد تــا ضمــن 
ــواده و دور  ــون خان ــی کان گرم
کــردن هرگونــه خیــال انحراف 
ــواده را  ــش خان ــت، آرام و خیان
اســتمرار بخشــند. در مقابــل 
ــد  ــه دارن ــز وظیف ــوهران نی ش
همسرشــان  بــرای  را  خــود 
آراســته و خوشــبو و پاکیــزه 
روایــات،  براســاس  کننــد. 
همین آراســتگی و ظاهــر زیبا و 
عطرآگیــن بــر محبــت و عشــق 
میــان طرفیــن مــی افزایــد. 
ــن  ــه تأمی ــران ب ــه همس توج
یکدیگــر  جنســی  نیازهــای 
تأمیــن  در  مؤثــر  راهــکاری 
ــروز  ــری از ب ــش و جلوگی آرام
اختالفــات  و  نارضایتــی هــا 

خانوادگــی خواهــد بــود. 

منابع: 
1- اسالم پور کریمی و عسگری، 

»سیره پیشوایان در رفتار با 
همسر«، انتشارات فرهنگ کوثر. 

2- شاکری، سیره همسرداری 
فاطمه )س(، انتشارات دانشنامه 

فاطمی. 

ــی  ــای جنس ــن نیازه تأمی
ــبک  ــت س ــه روای ــر ب همس
ــه  ــرت فاطم ــی حض زندگ

الزهــرا )س( 
ریحانه پورجم، ترم 7 مامایی
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فائزه مسلمی

َشــهبانــوی
گــیتـی

ــر  ــر ب ــار دیگ ــا ب ــد ت ــش آم ــی پی فرصت
ــم و در  ــم آیی ــرد ه ــذ، ِگ ــه ی کاغ صفح
ایــن اّیــام انــدوِه مــاه محــّرم الحــرام 
یــاد و خاطــره ی بزرگ تریــن مصیبــت 
ــالم را  ــخ اس ــدوه تاری ــن ان و دردناک تری
ــی  ــادآوری جاودانگ ــا ی ــم و ب ــرور کنی م
آن واقعــه در طــول قــرون و اعصــار و 
نقش آفرینی هــای  و  وقایــع  در  تأّمــل 
ــن  ــداد، برتری ــان حاضــر در آن روی قهرمان
معانــی جهــاد و مبــارزه را در جانمــان زنــده 
کنیــم. پیــکار مقدســی کــه در پرتــو تعالیــم 
باارزش هــای  جلوه گــر شــده،  آســمانی 
معنــوی پیوندیافتــه و از آموزه هــای واال 
و بی ماننــد آکنــده اســت. پــس باهــم یــاد 
ــوا و روز عاشــورا  ــه ی نین و خاطــره ی واقع
را مــرور می کنیــم. روزی کــه همــاره 
آهــی ســوزان در ســینه ی مســلمانان، 
و  اســالم  تاریــخ  در  عطفــی  نقطــه ی 
ــد  ــراراِه بشــریت خواه ــی ف مشــعل فروزان
بــود. روزی کــه برتریــن جلوه هــای عــزت 
ــی  ــیده و راه ــر کش ــه تصوی ــان را ب و ایم
به ســوی جاودانگــِی روح و مانــدگار شــدن 
در عرصــه ی ادبیــات روحانــی گشــوده 
اســت. در ایــن گفتــار دربــاره نقــش زن در 
آن واقعــه مقــّدس ســخن می گوییــم. آری 
ــت. آن  ــری )س( اس ــب کب ــخن از زین س
ــه  ــر )ص( و عقیل ــدان پیامب ــالله ی خان س
ی بنی هاشــم، شــکوفه ی اهل بیــت، گل 
ــمانی و  ــّوت آس ــدان نب ــوی خان ــوش ب خ
ــل و  ــه اص ــی ک ــت مبارک ــراره ی درخ ش
ــارش  ــت و شاخس ــت اس ــه ی آن ثاب ریش
او  هــم  زینــب.  دارد؛  آســمان  در  ســر 
ــه )س( و  ــتِی فاطم ــواره بهش ــه در گه ک
ــد  ــد )ص( رش ــت محّم ــر عطوف ــان پ دام
کــرده و تربیت یافتــه و گویــی از آغــاز 
مهّیــا شــده بــود تــا پرشــورترین صفحــات 
حماســه و جهــاِد زِن مســلمان را رقــم زنــد؛ 
چراکــه از لحظــه ی والدت، »عاشــورا« 
بــر ســرش سایه گســتر شــده بــود. در 
ــی در  ــخ و حّت ــای تاری ــات کتاب ه صفح
ــد  ــون رونال ــانی چ ــته های شرق شناس نوش
ســون در کتــاب »عقیــده شــیعه« و مانــس 
ــد«  ــران محّم ــه و دخت ــاب »فاطم در کت

ــگری«  ــی »لش ــک را به تنهای ــوزاد کوچ ن
ــه شــمار  ــده ب ــع آین ــر وقای اســتوار در براب
ــرای  ــدا او را ب ــان ابت ــد و از هم می آوردن
رویارویــی بــا حــوادث بــزرگ آمــاده و 

مهّیــا کرده انــد.
هنگامی کــه امیــر مؤمنــان )ع( دربــاره 
نقــش زینــب در وقایــع بــزرگ آینــده بــا او 
ســخن گفــت، زینــب باصالبتــی بی ماننــد 
ــان از  ــدر ج ــت: »پ ــه داش ــدر عرض ــه پ ب
همــه آن هــا باخبــرم. مــادرم مــرا از آن آگاه 
ــرای آن روزهــا آمــاده  ــا ب ســاخته اســت ت

شــوم.«
بــه  کبــری،  زینــب  عظمــت  و  ارزش 
ــانی  ــم انس ــت عظی ــر موضــع و حرک خاط
ــی  ــف اله ــاس تکلی ــر اس ــالمِی او ب و اس
اســت. کار او، تصمیــم او، نــوع حرکــت او، 
بــه او این طــور عظمــت بخشــید. هرکــس 
چنیــن کاری بکنــد، ولــو دختــر علــی 
ــد.  ــدا می کن ــت پی ــد، عظم ــم نباش )ع( ه
بخــش عمــده ایــن عظمــت از اینجاســت 
هــم  شــناخت؛  را  موقعیــت  اواًل  کــه 
موقعیــت قبــل از رفتــن امــام حســین )ع( 
بــه کربــال، هــم موقعیــت لحظــات بحرانی 
حــوادث  موقعیــت  هــم  عاشــورا،  روز 
کشــنده ی بعــد از شــهادت حســین )ع( را؛ 
و ثانیــًا طبــق هــر موقعیــت یــک انتخــاب 
ــاخت.  ــب را س ــا زین ــن انتخاب ه ــرد. ای ک
قبــل از حرکــت بــه کربــال، بزرگانــی مثــل 
ــای  ــر و چهره ه ــن جعف ــاس و اب ــن عب اب
نامــدار صــدر اســالم کــه اّدعــای فقاهــت 
و شــهامت و ریاســت و آقازادگــی و امثــال 
این هــا را داشــتند، گیــج شــدند و نفهمیدنــد 
چــه کار بایــد بکننــد؛ ولــی زینــب کبــری 
)س( گیــج نشــد و فهمیــد کــه بایــد ایــن 
ــرود و امــام خــود را تنهــا نگــذارد؛  راه را ب
راه  نمی فهمیــد  این کــه  نــه  رفــت.  و 
ســختی اســت؛ او بهتــر از دیگــران حــس 
ــرای  ــی ب ــود؛ زن ــک زن ب ــرد. او ی می ک

ــدا  ــواده اش ج ــوهر و خان ــت، از ش مأموری
می شــود، بــه همیــن دلیــل هــم بــود کــه 
ــود را  ــاوگان خ ــال و نوب ــای خردس بچه ه
هــم بــه همــراه بــرد، حــس می کــرد کــه 

ــه اســت. ــه چگون حادث
ــِی  روزهــا می گذشــت. حــوادث روزگار از پِ
ــم از  ــه بنی هاش ــید و عقیل ــم فرامی رس ه
دور یــا نزدیــک آن هــا را زیــر نظــر داشــت 
ــالِت  ــان رس ــو درخش ــتمداد از پرت ــا اس و ب
جــّد بزرگــوارش، بــرای رویارویــی بــا 
آن هــا نیــرو می گرفــت. تــا آن کــه گــردش 
روزگار او را بــه روز جاودانگــی و هنگامــه ی 
جهــاد و پیــکاِر بی امــان کشــاند و او از 
ــرانجام  ــه از س ــود ک ــانی ب ــتین کس نخس
ــس  ــر را ح ــد و خط ــال آگاه ش ــه کرب واقع
ــش  ــرادر و امام ــان ب ــه از زب ــرد. آنگاه ک ک
ــه  ــه چ ــو ک ــر ت ــنید: »ای روزگار! اُف ب ش
نابــکار رفیقــی هســتی...« و زینــب بــود که 
بانــگ درداد: »وامصیبتــا! کاش مــرگ و 
نیســتی مــرا از صفحــه روزگار محــو کند.« 
و بــرادر عزیــزش زبــان به تســلّی و دلداری 
ــر او شــرح  ــرا را ب ــت ماج او گشــود، حقیق
داد و وصیت هــای خــود را نــزد زینــب 
ــان لحظــه  ــاد. از هم ــت نه ــه ودیع )س( ب
مســئولیت بــزرگ زینــب آغــاز شــد و بــار 
گــران پرشــکوه ترین مأموریــت تاریــخ بــه 
دوش او افتــاد؛ بیــان حقیقتــی کــه بــزرگان 
شــهادت  ردای  آن  بــرای  پیشــوایان  و 
ــدان  ــس از فق ــه پ ــود ک ــیدند... او ب پوش
عزیزتریــن عزیزانــش اســتوار و پابرجــا 
ــت  ــرون رف ــه بی ــوه، از معرک ــون ک همچ
تــا یزیــد را ملعــون خطــاب کنــد و بگویــد: 
»ای یزیــد! آیــا اکنون کــه فراخنــای زمیــن 
ــر مــا تنــگ کــرده ای و مــا  و آســمان را ب
ــه این ســو و آن ســو  را همچــون اســیران ب
می بــری، چنیــن پنداشــته ای کــه خــدا مــا 
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ــو را عظمــت بخشــیده  را خــوار کــرده و ت
ــود  ــا خ ــا را ب ــه دنی ــا اکنون ک ــت؟ آی اس
ــق  ــر وف ــا ب ــه ای و کاره ــان یافت هم پیم
ــی  ــان می کن ــده ای، گم ــش دی ــراد خوی م
کــه شــأن و منزلتــی داری کــه این چنیــن 
ــه ای و شــادمان و ســرخوش  ســر باالگرفت
شــده ای؟ آیــا گفتــه ی خداونــد متعــال را از 
یــاد بــرده ای، آنجــا کــه می فرمایــد: »آنــان 
کــه کافــر شــدند، گمــان نکننــد کــه اگــر 
ایشــان را مهلتــی می دهیــم، بــه نفــع آنــان 
اســت، بلکــه آنــان را فرصــت می دهیــم تــا 
بــر گنــاه خویــش بیفزاینــد و ســرانجام آنان 
را عذابــی خوارکننــده خواهــد بــود.« به خدا 
ســوگند کــه بــر خــود نشــتر زده ای و پیکــر 
ــه  ــر ک ــان مب ــر شــکافته ای. گم خــود را ب
ــت یافته ای.  ــی دس ــه منافع ــن کار ب ــا ای ب
ــران و  ــب خس ــه موج ــا هم ــه این ه بلک
ــه نتیجــه  ــکاری توســت، در آن روز ک زیان

اعمــال خــود را بنگــری...«
ــرادرش را  ــه ب ــود ک ــن نب ــط ای ــب فق زین
ازدســت داده بــود، یــا دو فرزنــدش را، 
ــه  ــا این هم ــرش را، ی ــای دیگ ــا برادره ی
جوانــان  نفــر  هجــده  و  را  عزیــزان 
بنی هاشــم و اصحــاب وفــادار را؛ ایــن 
ــر  ــش کمت ــن اهمیت ــاید ای ــود و ش ــم ب ه
ــه  ــان این هم ــه در می ــود ک ــم نب از آن ه
ــت و  ــنگین اداره و حراس ــار س ــمن، ب دش
ــت خورده ی  ــرگاه شکس ــن خ ــت ای مدیری
بــه  را  شــده  متفــّرق  و  پراکنده شــده 
عهــده دارد، حّتــی امــام ســجاد )ع( را هــم 
ــن  ــک چنی ــب ی ــد. خ ــتی او اداره کن بایس
غــم بــزرگ، یــک چنیــن حادثــه ســنگین 
ــزرگ را در  ــان های ب ــه انس ــده ک و کوبن
هــم می پیچــد، یــک حادثــه ی آن طــوری 
حادثــه ی  ده هــا  آن وقــت  حــوادث،  از 
ــرای  ــخ ب ــان ســنگین و تل ســنگین، آن چن
ــط  ــد و او نه فق ــش می آی ــم پی ــک خان ی
خــرد نمی شــود، لِــه نمی شــود، ناتــوان 
بــه  بلکــه  نمی شــود  تصمیم گیــری  از 
اداره  را  اوضاع واحــوال  وجــه  بهتریــن 
ــاره  ــه پ می کنــد و ایــن کشــتی را کــه تّک
ــن  ــده، ای ــواج خردش ــم ام ــد، در تالط ش
را باکمــال قــدرت و مهــارت هدایــت و 
ــرمنزل  ــه س ــد و ب ــرل می کن ــظ و کنت حف
ــت.  ــب اس ــت زین ــن عظم ــاند، ای می رس
ــت،  ــرش نیس ــط صب ــب فق ــت زین عظم
تمــام  شــدن  جمــع  در  او  عظمــت 
خصوصیــات برجســته یــک انســان بــزرگ 

ــت. اس
این کــه گفتــه می شــود در عاشــورا در 
ــروز  ــر شمشــیر پی ــال، خــون ب ــه کرب حادث
شــد -کــه واقعــًا پیــروز شــد- عامــل ایــن 
ــود؛ و ااِّل  ــب )س( ب ــروزی حضــرت زین پی
خــون در کربــال تمــام شــد. حادثــه نظامــی 
ــق در  ــای ح ــِت نیروه ــر شکس ــا به ظاه ب

عرصــه عاشــورا بــه پایــان رســید، آن 
ــت  ــن شکس ــد ای ــب ش ــه موج ــزی ک چی
نظامــِی ظاهــری تبدیــل بــه یــک پیــروزی 
قطعــی دائمــی شــود، عبــارت بــود از 
منـِـش زینــب کبــری، نقشــی کــه حضــرت 
زینــب بــر عهــده گرفــت؛ ایــن خیلــی چیــز 
مهمــی اســت. ایــن نشــان داد کــه زن در 
حاشــیه تاریــخ نیســت، زن در متــن تاریــخ 
قــرار دارد، در متــن حــوادث مهــم تاریخــی 

ــرار دارد. ق
ــده  ــب )س( باقی مان ــات زین ــه از بیان آنچ
ماســت،  دســترس  در  امــروز  و  اســت 
عظمــت حرکــت او را نشــان می دهــد. 
در  فراموش نشــدنی  خطبــه ی  ایــن 
ــی  ــرف زدن معمول ــک ح ــه ی ــازار کوف ب
ــک  ــِی ی ــر معمول ــک اظهارنظ ــت، ی نیس
ــل  ــک تحلی ــت، ی ــزرگ نیس ــخصیِت ب ش
ــالمی در آن  ــه اس ــع جامع ــم از وض عظی
دوره اســت کــه بــا زیباتریــن کلمــات 
مفاهیــم  غنی تریــن  و  عمیق تریــن  و 
در آن شــرایط بیان شــده اســت. قــّوت 
ایــن  چقــدر  ببینیــد،  را  شــخصیت 
ــل در  ــت. دو روز قب ــوی اس ــخصیت ق ش
یــک بیابــان بــرادر او را، امــام و رهبــر او را 
ــدان  ــان و فرزن ــزان و جوان ــه عزی بااین هم
ایــن جمــع  بردنــد،  بیــن  از  این هــا  و 
چنــد ده نفــره ی زنــان و کــودکان را اســیر 
ــردم،  ــم م ــل چش ــد در مقاب ــد، آوردن کردن
ــد  ــد دارن ــردم آمدن ــارت، م ــتِر اس روی ش
تماشــا می کننــد، بعضــی هــم هلهلــه 
در  می کننــد،  گریــه  بعضــی  می کننــد، 
ــان  ــی، ناگه ــرایط بحران ــن ش ــک چنی ی
ــد.  ــوع می کن ــت طل ــیِد عظم ــن خورش ای
ــه  ــَرد ک ــی بَ ــه کار م ــی را ب ــان لحن هم
منبــر  روی  بــر  امیرالمؤمنیــن  پــدرش 
ــه کار  ــود ب ــت خ ــل اّم ــت در مقاب خالف
ــا  ــد. ب ــرف می زن ــور ح ــان ج ــرد، هم می ب
همــان جــور کلمــات، بــا همــان فصاحــت 
ــون و  ــدِی مضم ــان بلن ــا هم ــت، ب و بالغ
معنــا. لفــظ مثــل پــوالد محکــم، معنــا مثل 
ــیند:  ــا می نش ــاق جان ه ــا اعم آِب روان ت
ــت کار  ــردم خیان ــه! ای م ــردم کوف »ای م
و پیمان شــکن و بی غیــرت! ای خدعــه 
ــد  ــر کردی ــه تظاه ــانی ک ــا، ای کس گره
ــه  ــد- ک ــاور کردی ــم ب ــان ه -شــاید خودت
ــتید؛  ــت هس ــالم و اهل بی ــه روی اس دنبال
ــد،  ــم آوردی ــور ک ــان این ج ــا در امتح اّم
ــد...  ــوری نشــان دادی ــور ک ــه این ج در فتن
ــان یکســان  ــان بادلت ــان، زبانت شــما رفتارت
ــال  ــرور شــدید، خی ــان مغ ــه خودت ــود. ب نب
کردیــد  خیــال  ایمان داریــد،  کردیــد 
همچنــان انقالبــی هســتید، خیــال کردیــد 
همچنــان پیــرو امیرالمؤمنیــن هســتید؛ 
نبــود.  ایــن  قضیــه  واقــِع  درحالی کــه 
ــه  ــا فتن ــه ب ــده ی مقابل ــتید از عه نتوانس

نجــات  را  نتوانســتید خودتــان  برآییــد، 
ــد.« دهی

آری دختــر علــی )ع( این گونــه باروحیــه ای 
ــوا  ــتوار از نین ــت و اس ــده ای ثاب واال و عقی
بیــرون رفــت و خطابــه ی او در کوفــه 
و  خون خواهــی  شــراره ی  نخســتین 
ــک های  ــود. اش ــن ب ــام تّوابی ــه ی قی زمین
و  کــرد  پــاک  گونــه  از  را  خویــش 
ــی  ــهر روزگار کودک ــه، ش ــه کوف درحالی ک
و پایتخــت روزهــای عــزت و ســربلندی اش 
ــد، بــه جمعیــت گریــان  را ازنظــر می گذران
اشــاره کــرد و ســاکت شــدند. ســپس 
فرمــود: »ای اهــل کوفــه آیــا چنیــن 
ــاری و  ــاره ج ــکتان هم ــد؟! سرش می گریی
ــما  ــه ش ــاد ک ــراز ب ــر ف ــته ب ــان پیوس آهت
ــی هســتید کــه بافته هایــش  ــان پیرزن چون
را بازگشــوده و رشــته هایش را پنبــه کــرده 
اســت. ای کــه ســوگند خویش را وســیله ی 
فریــب و تقلـّـب ســاخته اید. بدانیــد کــه بــار 
گرانــی از گنــاه بــر دوش خــود می نهیــد... 
بــه خــدا ســوگند ســزاوار اســت کــه بســیار 
گریــه کنیــد و انــدک بخندیــد کــه ننــگ و 
عــاری بــس عظیــم بــر خــود خریده ایــد و 
ــد زدود.  ــود نتوانی ــن خ ــز آن را از دام هرگ
ــمان  ــر آس ــد اگ ــگفت می آیی ــه ش ــا ب آی
خــون ببــارد؟ نفــس بدسرشــت شــما، 
کارتــان را بــر شــما نیکــو جلــوه داده اســت 
ــد و در  ــر خــود خریده ای و خشــم خــدا را ب

ــود.« ــد ب ــه خواهی ــذاب جاودان ع
مکّمــل  )س(  کبــری  زینــب  حماســه 
ــک  ــه ی ــه ب ــت؛ بلک ــورا اس ــه عاش حماس
ــه  ــری ب ــب کب ــه زین ــه ای ک ــا حماس معن
نگه دارنــده ی  و  احیاکننــده  آورد،  وجــود 
حماســه عاشــورا شــد. همان قــدر کــه 
شــهادت حســین )ع( در آن دنیــای کذائــی 
و در آن جامعــه، ممتــاز بــود و بــا همــه ی 
شــهادت های تــا امــروز و از صــدر اســالم 
فــرق داشــت و هیــچ روزی در تاریــخ نه در 
زمــان پیغمبــر، نــه در زمــان علــی )ع(، نــه 
ــا روز عاشــورا قابل مقایســه  در زمــان مــا ب
ــب  ــت زین ــه حرک ــور ک ــت، همان ط نیس

ــت. ــت داش ــدر عظم ــم همان ق ه

کوفــه را لرزانــد بــا صــوِت رســای حیــدری
شــیرزن  تمــام  از  تــر  شــیرزن 
اســت )س(  زینــب  هــا 
ارث حیــدر را بــه میدان بُرده در میدان شــام
ال َفتــی ااّل علــی منجــر بــه ااّل زینب اســت
»مهدی مقیمی«

ــان  ــاب انس ــی از کت ــًا تلخیص ــن تمام )مت
250 ســاله از بیانــات مقــام معّظــم رهبــری 
ــو  ــاالت بان ــالم از مق ــگاه زن در اس و جای

بنــت الهــدی صــدر اســت.(
7
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یکــی از ویژگی هــای آشــکار ســرمایه داری 
و همــه جوامــع طبقاتــی، نابرابــری جنســی 
بیــن زن و مــرد اســت. مردهــا در اقتصــاد، 
ــنفکری  ــی روش ــت وزندگ ــگ، سیاس فرهن
و  زیردســت  نقــش  وزنــان  برترانــد 
فرمان بــردار را بــازی می کننــد و تنهــا 
در ســال های اخیــر اســت کــه زن هــا 
بــرای  کودک ســراها  و  آشــپزخانه ها  از 
چالــش بــا انحصارگــری مردهــا بــه بیــرون 
ــانه  ــی نش ــری جنس ــن نابراب ــد. ای آمده ان
ــاز  ــان آغ ــی از هم ــه طبقات ــکار جامع آش
یعنــی چنــد هــزار ســال پیــش اســت کــه 
برتــری مــردان برزنــان را بــه ســبب برتری 
این یــک  می پنــدارد.  آن هــا  طبیعــی 
دروغ پــردازی دربــاره تاریــخ طبیعــی و 
اجتماعــی اســت؛ چراکــه ایــن جامعــه 
طبقاتــی بــود نــه طبیعــت کــه زنــان را بــه 
رده پایین تــر و مــردان را بــه رده باالتــر 
ــه  ــود ن ــی ب ــه طبقات ــن جامع ــانید. ای کش
ــان را از حــق شــرکت در  ــه زن ــت ک طبیع
ــرد و  ــروم ک ــی مح ــر اجتماع ــف برت وظای
ــی –  ــف حیوان ــر وظای ــی را ب ــد اصل تاکی
مــادری گذاشــت و ایــن دســتبرد بــه زنــان 
ــه اجــرا  ــا اســتفاده از یــک افســانه دوگان ب
شــد. از یک ســو، مــادری، نمایانگــر بالیــی 
ــود کــه از اندام هــای زاینــده  بیولوژیکــی ب
ــادر  ــه م ــاور عامیان ــان برمی خاســت و ب زن
ــد. از  ــود می نمایان ــزی رمزآل ــودن را چی ب
ــتن  ــرپوش گذاش ــرای س ــر ب ــوی دیگ س
بــر روی وضعیــت اجتماعــی درجــه دومــی 
ــه ســتایش و مقــدس  ــان، ب شــهروندی زن
پرداختنــد. قدســیت و  آن هــا  شــمردن 
خوارشــمردن، دو روی یــک ســکه دســتبرد 
ــه  ــتم جامع ــان در سیس ــه زن ــی ب اجتماع
ــت  ــه اینجاس ــت. نکت ــوده اس ــی ب طبقات
ــخ  ــه در تاری ــی همیش ــه طبقات ــه جامع ک
ــزار  ــد ه ــا چن ــته اســت و تنه ــود نداش وج

ــا  ــت. مرده ــته اس ــر آن گذش ــال از عم س
همیشــه جنــس برتــر نبوده انــد، چــون 
رهبــری صنعتــی، روشــنفکری و فرهنگــی 
ــت.  ــوده اس ــان نب ــت آن ــه در دس همیش
برعکــس در جامعــه بــدوی زنــان نــه 
ــران  ــر، بلکــه رهب ــه حقی ــد ن مقــدس بودن
اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه بوده انــد. 
ــاالری  ــادر س ــه م ــر پای ــدوی ب ــه ب جامع
ســازمان دهی شــد کــه آن طــور کــه از 
نامــش پیداســت، نظامــی بــود کــه زنــان، 
ــه  ــد. جامع ــران آن بودن ــردان، رهب ــه م ن
ابتدایــی کامــال برابــری خــواه بــود. درواقع 
ــردان از  ــه م ــود ک ــان ب ــری زن ــا رهب ب
وضعیــت عقب افتــاده بــه نقــش اجتماعــی 
و فرهنگــی باالتــر رســیدند. در جوامــع 
ابتدایــی، مــادر بــودن نــه نشــانه فرودســتی 
ــه بــالی طبیعــی، بلکــه موهبــت  ــود و ن ب
ــادری  ــد. م ــمرده می ش ــی ش ــزرگ طبیع ب
بــه زنــان قــدرت و آبــرو می بخشــید. 
ــاز  ــانی سرنوشت س ــژاد انس ــرای ن ــه ب آنچ
ــه  ــادری ب ــه م ــود ک ــت ب ــن واقعی ــود ای ب
کار منجــر شــد و بــا هم آمیــزی مــادری و 
کار بــود کــه نخســتین سیســتم اجتماعــی 
مــادران  ایــن  پایه گــذاری شــد.  بشــر 
بودنــد کــه بــرای نخســتین بــار، کار 
کــردن را در پیــش گرفتنــد و درنتیجــه راه 
ــد. آن هــا  ــه انســانیت را نمایاندن رســیدن ب
تولیدکننــده، کارگــر و کشــاورز اصلــی 
بودنــد.  زنــان شــکارچی هــم  بودنــد. 
شــکارچی شــکارهایی کــه بــه آن هــا 
ــن کار  ــد. ای ــه می ش ــک گفت ــکار کوچ ش
داشــت.  سرنوشت ســاز  اهمیــت  زنــان 
ــرای  ــه ب ــار زمین ــرای نخســتین ب چــون ب
ــی  ــردن و خانگ ــاره رام ک ــای درب تجربه ه
می گشــت.  فراهــم  حیوانــات  کــردن 
ــردن  ــای رام ک ــن فن ه ــع مهم تری درواق
ــد  ــروع ش ــان ش ــت زن ــه دس ــات ب حیوان

کــه ســرانجام در دام پــروری بــه اوج خــود 
ــم  ــت عل ــان در صنع ــن زن ــید. همچنی رس
ــد.  ــتین ها بودن ــوان نخس ــکی به عن و پزش
ــذا،  ــخ غ ــای طب ــواع روش ه ــپزی و ان آش
نگهــداری و حفــظ غــذا، ســاخت ظــروف 
ــای  ــاخت انباره ــوری، س ــپزی و غذاخ آش
و  کشــاورزی  آذوقــه،  و  غلــه  ذخیــره 
ــزار و ادوات کشــاورزی، کشــف  ســاخت اب
خاصیــت دارویــی گیاهــان، طناب بافــی 
دباغــی،  و  چرم ســازی  نســاجی،  و 
ــی  ــه زمینه های ــاری ازجمل ــفالگری، معم س
ــازنده  ــده و س ــان آغازکنن ــه زن ــت ک اس

آن هــا بوده انــد.
ــه  ــم ک ــم بگیری ــن نتیجــه را نمی خواهی ای
زنــان به طــور طبیعــی گونــه برترنــد. 
زنــان یــا مــردان از تکامــل طبیعــی پدیــد 
ــد  ــد. هرچن ــده و هــر یــک نقشــی دارن آم
ــود  ــه س ــه ب ــاری ک ــم از معی ــر بخواهی اگ
مــردان امــروزی بــه کار مــی رود، رهبــری 
ــته  ــان دوران گذش ــع زن ــه نف ــی، ب اجتماع
ــه  ــم ک ــد بگویی ــم بای ــتفاده کنی ــز اس نی
زنــان خیلــی پیــش از مــردان و در گســتره 
زمانــی بســیار طوالنی تــر رهبــران جامعــه 

ــد. بودن
ــرای  ــار ب ــه یک ب ــت ک ــن اس ــدف ای ه
ــه  ــگی جامع ــانه همیش ــن افس ــه ای همیش
ــی و از  ــور طبیع ــان به ط ــه زن ــی ک طبقات
ــردان هســتند  ــر از م روی سرشــت پایین ت
ــه در  ــری ک ــم. مختص ــان برداری را از می
ــه آن اشاره شــده قســمت کوچکــی  ــاال ب ب
گونــه  سرنوشــت  در  زنــان  نقــش  از 
ــا  ــروزی و ب ــع ام ــت. در جوام ــان اس انس
ــوده  پیشــرفت هایی کــه بشــر شــاهد آن ب
ــوز  ــی در جوامــع پیشــرفته هن اســت و حت
ــان  ــود می ــای موج ــاهد نابرابری ه ــم ش ه
زن و مــرد در بســیاری از فعالیت هــای 
اجتماعــی هســتیم. هیــچ دلیلــی بــرای رد 
ــر  ــه اگ ــدارد ک ــود ن ــا وج ــن نابرابری ه ای
ــئله  ــد مس ــدا بای ــد ابت ــته باش ــود داش وج
»فمینیســم« حل وفصــل شــود؛ چراکــه 
ــروز اســت...! فمینیســم، زاده ذهــن زن ام

مســائل،  زنــان؛  آزادی  کتــاب  منبــع: 
تحلیل هــا و دیدگاه هــا، نوشــته ایولیــن 

ریــد. ترجمــه افشــنگ مقصــودی.

افســانه فرودســتِی 
حمیده بیدل، کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ایزنــان
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ــری«  ــودک همس ــده »ک پدی
به رغــم کاهــش چشــمگیر، 
ــان  ــه جری کم وبیــش در جامع

دارد.
یــا  همســری«  »کــودک 
نوعــی  کــودکان«  »ازدواج 
ازدواج رســمی یــا غیررســمی 
اســت کــه در آن فــرد پیش از 
ــه 18 ســالگی وارد  رســیدن ب
پیمــان زناشــویی می شــود. 
ایــن در حالــی اســت کــه 
دو  بیــن  لزومــًا  ازدواج هــا 
کــودک نیســت و بلکــه در 
کــودکان  مــوارد  بســیاری 
افــراد  زوجیــت  قیــد  بــه 
بزرگ ســال و گاه میان ســال 
درمی آینــد. عمومــًا عبــارت 
در  همســری«  »کــودک 
ــه  ــری ب ــودکان دخت ــورد ک م
ــردان  ــا م ــه ب ــی رود ک کار م
ــار  ــه خاطــر اجب بزرگ ســال ب
ــی  حاصــل از ســنت های قوم

اقتصــادی  مشــکالت  یــا 
می کننــد. ازدواج  خانــواده، 

در  همســری«  »کــودک 
ــیب ها،  ــا آس ــوارد ب ــتر م بیش
تهدیــدات  و  مشــکالت 
بســیاری ازجملــه مــوارد زیــر 

همــراه اســت:
جدایــی از والدیــن و خانــواده، 
ممانعــت از حــق تحصیــل 
کــودک  تعهــد  کــودک، 
نفقــه  تأدیــه  بــه  )پســر( 
بــه  تعهــد  آن  به تبــع  و 
درآمــد  کســب  و  اشــتغال 
ــواده،  ــاش خان ــرای امرارمع ب
ــه  ــر( ب ــودک )دخت ــد ک تعه
ــد و شــرط  ــدون قی تمکیــن ب
ــارداری  ــه داری، ب و تعهــد خان
و فرزنــد پــروری، خطــرات 
هنــگام بــارداری و زایمــان 
ــزوا  ــوزادان، ان ــکالت ن و مش

افســردگی. و 
آمــار دقیقــی در مــورد ازدواج 
کــودکان در کشــور وجــود 
ــه روز  ــفانه روزب ــدارد و متأس ن
خانواده هایــی  تعــداد  بــه 
ســن  در  ازدواج  بــا  کــه 
ــود  ــر خ ــرای دخت ــی ب کودک
معتقدنــد افــزوده می شــود. 

کودکــی کــه هنــوز در دنیــای 
خاله بــازی خــود غــرق اســت، 
ــار  ــود را کن ــک های خ عروس
گذاشــته و حــال بایــد به اجبــار 
والدیــن وارد فصــل جدیدی از 
ــی  ــود، فصل ــود ش ــی خ زندگ
زود  خیلــی  کــه  طوالنــی 

ــت. ــده اس ــرای او آغازش ب
رخ  همــری«  »کــودک  چــرا 

؟ هــد می د
عوامــل مختلفــی بــرای ایجاد 
ــودک  ــده ک ــترش پدی و گس
دست به دســت  همســری 
کــه  می دهنــد  هــم 
مهم تریــن آن هــا فقــر اســت. 
بــرای  معمــواًل  خانواده هــا 
ازدواج دخترشــان پولــی بابــت 
مهریــه و شــیربها و... مطالبــه 
ازدواج  بنابرایــن،  می کننــد؛ 
کودکــی  ســنین  در  دختــر 
هزینه هــای  از  نه تنهــا 
خانــوار شــامل هزینــه تغذیــه، 
کــم  پوشــاک  و  تحصیــل 
و  ســود  بلکــه  می کنــد، 
ــادی  ــادی و اقتص ــت م منفع
ــم  ــواده فراه ــرای خان ــز ب نی

. می کنــد
برخــی  دیگــر،  ســوی  از 
زودهنــگام  ازدواج  والدیــن، 
بــرای  راهــکاری  را  دختــر 
خشــونت  از  او  محافظــت 

می داننــد. جنســی 

عروس های 
عروسک به 

دست
گلنوش رجبی، دانشجوی ترم 4 رشته علوم تغذیه

دالیــل  از  دیگــر  یکــی 
فســاد  همســری  کــودک 
اســت.  جامعــه  اخالقــی 
ــون،  ــاس قان ــر اس ــه ب گرچ
بــارداری پــس از ازدواج رخ 
مــواردی  در  امــا  می دهــد، 
ازدواج  از  پیــش  بــارداری 
ــن  ــود. همی ــده می ش ــز دی نی
در  بخصــوص  موضــوع 
جوامعــی کــه بــارداری خــارج 
موجــب  ازدواج  حریــم  از 
خانواده هــا  شرمســاری 
ــده  ــه پدی اســت، خانواده هــا ب
تمایــل  همســری  کــودک 

می دهنــد. نشــان 
قانــون »کــودک همــری« در 

ــران ای
درحالی کــه قانــون اساســی 
 15 نوجــوان  بــرای  ایــران 
ــی و رأی  ــق رانندگ ــاله ح س
ــن  ــا همی ــل نیســت، ام را قائ
ــم  ــرد ک ــن ف ــه ای ــون ب قان
ســن و ســال اجــازه می دهــد 
ــکیل  ــدی را تش ــی جدی زندگ
دهــد و باوجــود واکنش هــا 
زیــادی  مخالفت هــای  و 
کــه توســط صاحب نظــران 
مجلــس  اســت،  شــده 
ایــران  اســالمی  شــورای 
هنــوز تصمیمــی در خصــوص 
ــن  ــری و تعیی ــودک همس ک
ــه  ــل ســن ازدواج نگرفت حداق

کودک همسری یا کودک آزاری؟! 
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اســت و ایــن در حالــی اســت 
ازدواج  ســن  حداقــل  کــه 
از  بســیاری  در  تعیین شــده 
جوامــع اســالمی 16 ســال 
اســت، خصوصــًا در مــورد 

دختــران.
نه به »کودک همری«

از  بایــد  فــرد  یــک 
و  روانــی  آمادگی هــای 
باشــد  برخــوردار  جســمانی 
تــا بتوانــد ازدواج کنــد. ازدواج 
و  اســت  مســئولیت  یــک 
ــود  ــر خ ــر همس ــرد در براب ف
ــر  ــال اگ ــت، ح ــئول اس مس
ایــن عشــق هم زمــان بــا 
شــود،  فــرد  بلــوغ  دوران 
توانایــی تفکــر درســت را از او 
می گیــرد؛ چراکــه ایــن ســن، 
اســت. آســیب زایی  ســن 

ازدواج  وارد  کــه  فــردی 
ــای  ــوان ایف ــد ت ــود بای می ش
نقــش و آگاهی الزم را داشــته 
ــی  ــه از کودک ــد حال آنک باش
ــن  ــد ای ــم کــه بتوان می خواهی
نقــش را ایفــا کنــد. یکــی 
تصمیم هــا  مهم تریــن  از 
ــاب  ــردی، انتخ ــر ف ــرای ه ب
درحالی کــه  اســت  همســر 
معیارهــای  کــودک  یــک 
ــد  ــر را نمی دان ــاب همس انتخ
و بــه بلــوغ عاطفــی و روانــی 

نرســیده اســت. در ایــن دوران 
کــودک تــازه مهارت هــای 
و  دیگــران  بــا  ارتبــاط 
موضوعــات دوران نوجوانــی 
ــه  ــال چگون ــرد ح را فرامی گی
ممکــن اســت از او انتظــار 
زندگــی  در  باشــیم  داشــته 
نقــش همســری را ایفــا کنــد. 
در ایــن زمــان بــه دلیــل 
ــد  ــن نمی توانن ــودن س ــم ب ک
ــته  ــی داش ــتقالل در زندگ اس
ــث  ــر باع ــن ام ــند و همی باش
ــود  ــان می ش ــت اطرافی دخال
کــه ایــن خــود یــک مشــکل 
اســت کــه گاهــی بــه جدایــی 
چراکــه  می شــود؛  ختــم 
امنیــت  زندگــی  در  دیگــر 

ــد. ندارن
یکــی دیگــر از دالیــل بــرای 
مشــترک  زندگــی  ایجــاد 
امــا  اســت  نســل  بقــای 
ــا  ــت کــه آی ســوال اینجاس
کــودکان مهارت هــای الزم 
را بــرای فرزنــد پــروری و 

تربیــت فرزنــد دارنــد؟
کودکی نکردن؛ غمی بزرگ

ــای  ــردن از غم ه ــی نک کودک
ایــن افــراد اســت کــه منجــر 
ــدم  ــی و ع ــالق عاطف ــه ط ب
خانــواده  بنیــان  پایــداری 
می شــود. کودکانــی کــه در 

وارد  روزهــای کودکــی  اوج 
زندگــی  جــدی  روزهــای 
بایــد  حــال  و  می شــوند 
کننــد  ایفــا  را  نقش هایــی 
خاله بــازی  در  روزی  کــه 

می کردنــد. اجــرا  خــود 
تجــاوز  و  همــری«  »کــودک 

خامــوش
ــق  تجــاوز خامــوش از مصادی
اســت؛  همســری  کــودک 
چراکــه کــودک هنــوز بــا 
مســائل جنســی آشــنا نیســت 
و بایــد بــرای رضایــت همســر 
خــود بــه رابطــه ای بــدون 
آگاهــی تــن دهــد. یکــی 
باعــث  کــه  رفتارهایــی  از 
همســری  نقــش  تکمیــل 
جنســی  نقــش  می شــود 
جنســی  ارتبــاط  و  اســت 
بــه  می توانــد  مطلــوب 
ــد  ــداری ازدواج کمــک کن پای
کــودک  به طورقطــع  کــه 
را  نقــش  ایــن  نمی توانــد 

کنــد. ایفــا  به درســتی 
بــرای کاهــش »کــودک همری« 

چــه بایــد کرد؟
خانواده هــا  شــرایط  بهبــود 
کــردن  ریشــه کن  و 
فقــر شــدید کــه عامــل و 
بســیاری  اصلــی  انگیــزه 
کــودک  ازدواج هــای  از 

ــت  ــت، از اهمی ــری اس همس
ــتند.  ــوردار هس ــژه ای برخ وی
آمــوزش مهارت هــای کاری 
به خصــوص  دختــران  بــه 
روســتایی  مناطــق  در 
بــرای کمــک بــه اقتصــاد 
می شــود  موجــب  خانــواده 
درآمــد  از  خانواده هــا  کــه 
کــودک  کوتاه مــدت 
خــود  دختــران  همســری 

بگذرنــد.
نه تنهــا  تحصیــالت 
بــارداری،  ازدواج،  می توانــد 
فعالیت هــای  و  زایمــان 
بــه  را  زودهنــگام  جنســی 
تعویــق انــدازد، بلکــه آمــوزش 
دادن در مــورد رابطــه جنســی 
و  فکــر  طــرز  مدرســه  در 
را در مــورد  زنــان  آگاهــی 
رفتارهــای جنســی پرخطــر در 

می دهــد. تغییــر  ازدواج 

ــور  ــان آن کش ــوری زن ــر در کش اگ
بتواننــد به آن صفــا و معنویت و ُرقاء و 
تعالــی فکــری برســند، هیــچ مشــکلی 

ــد. در آن مملکــت باقــی نمی مان
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پاییز سرزده پنجره اتاقم را باز کرد...
چرخی زد...

ــای  ــا کاغذه ــید... ب ــوار کش ــس روی دی ــاب عک ــه ق ــتی ب دس
ــد از نوشــته هایی کــه دیــده  ســفیدی کــه ایــن روزهــا پــر بودن

نمی شــدند، حرفــی زد...

جای دیگری قرار داشت...
و در میان این همه هیاهو...

هوای شهر... کوچه.... پر بود از تو که بازهم نبودی...
با پاییز به کدامین شهر سفر کرده ای، نمیدانم..!

عارفه رحیم زاده، ورودی 95 پرستاری

شب رو به نیمه بود. تازه فهمیده بودم تنهایی چقد صدا دارد...
فقط می توانستم نگاه کنم...

موسیقی ای که رگبار واژه ها بود، مرا غافلگیر کرد...
چشمهایم نمی توانستند به راحتی هجوم خاطره ها را بپذیرند...

خیسی صورتم به این همه سکوت که سخت گلوی مرا فشرده بود پایان داد..
ــی  ــه شــب را چراغان ــد ک ــی بودن ــل های ــبیه قندی ــای چشــمک زن، ش ــد، نوره ــه صــدای بلن ــان آن هم می

می کردنــد...
حاال من بودم و نیمکت سرد ونمناکی که مرا محکم در آغوش کشیده بود...

گویی تازه فهمیده بود انسان هستم...
با کوله باری از صدا که تنهایی به دوش می کشید...


