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خیلــی وقت هــا کــه مســیرم از میــدان 
در  را  خــودم  می گــذرد  انقــاب 
روزهــای بهمــن 57 و آن عکس هــای 
سیاه ســفید تصــور می کنــم. صــدای 
شــعارها در گوشــم می پیچــد، انــگار 
بــا  جمعیــت  البــه الی  هــم  مــن 
می شــوم.  همــدل  آرمان هایشــان 
و  مــردان  خروشــان  ســیل  آنــان 
رســیدن  بــرای  کــه  بودنــد  زنانــی 
بــه میــدان انقــاب هیــچ دلهــره ای 
و  رنــگ  شعارهایشــان  و  نداشــتند 
بــوی بــاور و اعتقــاد داشــت؛ اصــًا 

خاصیــت انقابــی بــودن همیــن اســت.
امــروز انقــاب چهــل بهــار اســتقال و 
آزادی را بــا عــزت ســپری کــرده اســت. 
ــی  ــتر، انقاب ــی بیش ــرط بالندگ ــا ش ام
ــای  ــا آرمان ه ــد ب ــت. بای ــدن ماس مان
ــم و دل و  ــو ببندی ــدی ن ــان عه بلندم
جــان را بســپاریم بــه راهبــری بصیر که 
مقصــد را به خوبــی نشــان می دهــد.

در آســتانه ســالگرد فجــر پرافتخــار، 
ــلمی در  ــه س ــت تحریری ــای هیئ اعض
ــا  ــدند ت ــت به کار ش ــماره دس ــن ش ای
ــی را  ــد و اله ــوی کارام ــۀ راه و الگ نقش

را بــرای حضــور بانــوان در جامعــه پیــدا 
ــال  ــماره به دنب ــن ش ــا در ای ــد. م کنن
ــوع  ــؤاالتمان در موض ــرای س ــواب ب ج
ــق  ــه تحقی ــوان ب ــی بان ــور اجتماع حض
ــای  ــم و گفت وگوه ــه پرداختی و مطالع
متعــدد بــا اســاتید مختلــف ایــن حــوزه 
ــمان را  ــم تاش ــار ه ــن ب ــتیم. ای داش
ــوع  ــف و متن ــب مختل ــا مطال ــم ت کردی
ســتون های ثابــت و پرونــدۀ ویــژه را 
ــه  ــد ک ــد بنویســیم. امی جــذاب و جدی
بــا حضــور موثــر خــود زمینه ســاز 
ــیم. ــتf باش ــور حضرت حج ظهــــــ
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نــدارد.  تمامــی  شــیطان  دشــمنی 
ــته  ــان های خس ــرای انس ــت ب سال هاس
ــر از  ــه چیــزی باالت ــوژی کــه ب از تکنول
ــد،  ــش پیداکرده ان ــاّدی گرای ــای م دنی
دروغیــن  معنویت هــای  از  بــازاری 
کارگــزاران  اســت.  دیــده  تــدارک 
ماننــد  تقلّبــی  جنس هــای  او 
لذت محــوری، قــدرت تصــّور ذهنــی 
مقــّدس،  خــودِ  جــذب(،  )قانــون 
شریعت ســتیزی بــا شــعار رهایــی و ... 
ــد.  ــب کرده ان ــت غال ــای حقیق را به ج
بی راهه هایــی کــه رهروانــش آن هــا 
کــه  عرفانــی  می نامنــد؛  عرفــان  را 
نتیجــه اش فراموشــی زندگــی ابــدی 
اســت. امــا در ایــن آشــفته بازار، راه 
خداونــد  هدیــه  هدایــت،  روشــن 
انسان هاســت. همــۀ  بــرای  حکیــم 

سراب 
معنــوی  به اصطــاح  جنبش هــای 
ــواه  ــرت حقیقت خ ــه داد فط ــد ب جدی
ــا  ــند. آن ه ــان نمی رس ــب انس و خداطل
خســته  بشــر  فقــط  کــه  آمده انــد 
کننــد  آرام  را  ماشــینی  زندگــی  از 
تــا بــا مشــکات ســازگار شــود. در 
اصــاح،  از  خبــری  برنامه هایشــان 
تکامــل و رشــد نیســت. آرمان هــای 
مــرده  آیین هایشــان  در  متعالــی 
اســت. در بیشــتر ایــن عرفان هــای 
ــه  ــا خاص ــی در دنی ــام زندگ کاذب تم
ــاندن  ــای رس ــان را به ج ــود. انس می ش
ــد.  ــرگرم می کنن ــا س ــا دنی ــدا، ب ــه خ ب
وقتــی از یکــی از رهبــران ایــن فرقه هــا 
پرســیده شــد: »بزرگ تریــن آرزوی تــو 
چیســت؟« پاســخ می دهــد: »خوراکــی 
خـــــوب و خوابـــــی راحـــــت.« )1(

راه مشخص است
امــا در میــان تمــام فریب هــای ابلیــس 
ــا شــیوه های متعــدد، نعمــت هدایــت  ب
ــرای  ــبختی ب ــت خوش ــروردگار ضمان پ
انسان هاســت. ازنظــر قــرآن کریــم، مــا 
موجوداتــی در حــال تکامــل هســتیم و 
ــا ســرمایه  بنــا بــر تقدیــر الهــی بایــد ب
ــیدن  ــرای رس ــون، ب ــای گوناگ نعمت ه
کنیــم.)2( تــاش  ســعادت  بــه 

ــرای مــا کــه مســافران زودگــذر ایــن  ب
معبریــم، مهم تریــن کار انتخــاب راه 
درســت اســت؛ انتخــاب راهــی مطمئــن 
بــرای رســیدن بــه کمــال، کمالــی 
ــده  ــرای آن آفری ــا را ب کــه خالقمــان م
اســت. البتــه خــدای مهربــان رهایمــان 
شــریفش  کتــاب  در  اســت.  نکــرده 
فرمــود:  معرفــی  را  درســت  مســیر 
صــراط مســتقیم. »صــراط« بــه معنــای 
راه و »مســتقیم« از ریشــه »قیــام« بــه 
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ــداری اســت. صــراط  ــات و پای معنای ثب
مســتقیم، راه هدایتــی پایدار و مســتمر 
ــی کشــف کردنی اســت.)3( و راه تکامل

صراط مستقیم
ــرای آنکــه حقیقــت صــراط مســتقیم  ب
معــارف  مهمــان  بایــد  بفهمیــم،  را 
شــویم. حکیــم  خداونــد   کام 

پــروردگار در ســورۀ مبارکــه یــس، 
عبــادت  آیــه 61 می فرمایــد: »مــرا 
ایــن راه مســتقیم اســت.1«  کنیــد، 
ایــن آیــۀ شــریفه، نزدیک تریــن  در 
راه رســیدن، عبــادت خــدا معرفــی 
ــن در ســورۀ زخــرف  می شــود. هم چنی
 پیامبراکــرم از  به نقــل   61 آیــه 
می فرمایــد: »از مــن پیــروی کنیــد، 
ایــن همــان صــراط مســتقیم اســت.2« 
ــر بــرای  ــه نیــز راه میان بُ در ایــن آی
تکامــل، اطاعــت از رســول برگزیــدۀ 
ــراط  ــس ص ــود. پ ــی می ش ــی معرف اله
مســتقیم همــان عبــادت خداســت، 

َوأَِن اْعُبُدونِي َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم -1
َواتَِّبُعوِن َهَذا ِصَراٌط ُمْسَتِقیٌم -2

امــا عبادتــی کــه باطنــش اطاعــت 
اعمــال  انجــام  باشــد.   رســول خدا
دل خواســته کــه هــوای نفــس فرمانــش 
مثــا  نیســت.  عبــادت  می دهــد  را 
آنجــا کــه بایــد در اجتمــاع حاضــر 
ــکوت و  ــرد، س ــی ک ــود و نقش آفرین ب
ــی  ــت. حت ــادت نیس ــینی عب گوشه نش
مســتحباتی کــه بهانــۀ خدمــت نکــردن 
ــادت نیســتند.  ــوند عب ــق می ش ــه خل ب
به رســم بندگــی، گاهــی بایــد ســوخت 
و گاهــی بایــد ســاخت. بنابرایــن راه 
نزدیــک بــرای رشــد انســان، عمــل بــه 
دســتورات دیــن قّیــم الهــی اســت.)4(

چراغ های هدایت
انجــام تکالیــف دیــن و پیمــودن راه 
بــرای  می خواهــد.  راهنمــا  درســت 
ــش  ــدگان خلق ــد برگزی ــن خداون همی
را معیــار تشــخیص مســیر درســت 
ــت.  ــرار داده اس ــی ق ــت زندگ از نادرس
ــرت  ــا حض ــی باره ــن اله ــتادۀ امی فرس

خطــاب بــه علــی چنیــن می فرمایــد: 
ــتقیم و  ــراط مس ــن و ص ــو راه روش »ت
ــۀ  ــا هم ــن هســتی.«)5( ت ــاور مومنی ی
بندگــی،  راســت  راه  دریابنــد  عالــم 
قدم گذاشــتن جــای پای حضرت اســت.

را   امیرالمؤمنیــن راســتی هرکــس 
ــه  ــول خدا ب ــن کام رس ــد، ای بشناس
قلبــش می نشــیند. زیــرا علــی در 
ــدم  ــی یک ق ــریفش حت ــر ش ــام عم تم
از مــرز دیــن پــا فراتــر نگذاشــته اســت. 
حضــرت در میــدان نبــرد، آن گونــه 
رشــادت دارد کــه اجــر جهــادش از 
عبــادت خلــق باالتــر می شــود، امــا 
آنجــا کــه مصلحــت دیــن در صبــر 
ــیر دارد،  ــور شمش ــد ش ــت، هرچن اوس
ــد.)6( ــاد می کن ــتان ها را آب ــا نخلس ام

بــه  سرســپردگی  و  والیــت  پــس 
ــن  ــر و مطمئ ــنراه میان ب امیرالمؤمنی
ــا  ــر ب ــت. اگ ــه خداس ــیدن ب ــرای رس ب
ــت  ــوم حرک ــان معص ــی و امام عل
الهــی  رحمــت  بــه  زودتــر  کنیــم، 
ــت  ــن نعم ــن بزرگ تری ــیم و ای می رس
ــت. ــرای انسان هاس ــان ب ــدای مهرب خ
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ــدم.  ــد منتظــر می مان چنددقیقــه ای بای
در یکــی از خیابان هــای معــروف شــهر 
ــود  ــا را در خ ــواع مغازه ه ــه ان ــودم ک ب
ــود. قصــد خریــد نداشــتم  جــای داده ب
امــا تصمیــم گرفتــم نگاهــی بــه چنــد 
ــدم  ــازه ای ش ــدازم. وارد مغ ــازه بین مغ
کــه بیشــتر لوازمــی را می فروخــت 
کــه کــودکان بــا آن هــا ســروکار دارنــد. 
ــوع  ــاب و تن ــگ و لع ــه رن ــن آن هم بی
یــک نکتــه ذهنــم را بــه خــودش 
ــا و  ــگ آن ــور پررن ــرد. حض ــغول ک مش
الســا در محصــوالت کــودکان. بــا دنیای 
ــتم  ــودم. می دانس ــه نب ــی غریب پویانمای
پویانمایــی فــروزن1، کار کمپانــی دیزنی، 
بــه ایــران آمــده و در بیــن بچه هــا 
طــرف داران زیــادی پیــدا کــرده اســت. 
ــده  عکــس ایــن دو خواهــر همه جــا دی
تی شــرت  و  از شــانه ســر  می شــد. 
ــق،  ــر مش ــد دفت ــا روی جل ــه ت گرفت
کیــف مدرســه و جامــدادی. شــاید 
ــی نباشــید  ــدن پویانمای شــما اهــل دی
ــای  ــن خواهره ــاً عروســک ای ــا حتم ام
معــروف را در دســت کــودکان دیدهایــد.

Frozen -1

ــود!؟ دو  ــروع می ش ــا ش ــتان از کج داس
خواهــر شــاهزاده بــا نام هــای الســا کــه 
موهــای ســفیدی دارد و خواهــر بزرگتــر 
اســت و آنــا کــه خواهــر کوچک اســت و 
موهایــش قهــوه ای، دو شــخصیت اصلی 
ــیدارد؛  ــی جادوی ــا قدرت ــتند. الس هس
بــه هر چیــزی کــه دســت می زنــد 
ــتان  ــود. داس ــد می ش ــز منجم آن چی
ــه  ــا ب ــه الس ــی رود ک ــش م ــوری پی ط
خواســت پــدرشایــن قــدرت خــود را از 
بقیــه پنهــان می کنــد و همیــن موضوع 
ــث منزوی شــدن او می شــود. قصــه  باع
مــی رود  پیــش  طــوری  پویانمایــی 
ــن  ــان س ــر در هم ــن دو خواه ــه ای ک
کودکــی، پــدر و مــادر خــود را از دســت 
می دهنــد. ســال ها بعــد در جشــن 
می خواهــد  آنــا  الســا،  تاج گــذاری 
ــه او  ــس را ک ــام هان ــه ن ــود ب ــزد خ نام
هــم شــاهزاده اســت بــه خواهــرش 
معرفــی کنــد، امــا الســا بــا ازدواج آنــا و 
هانــس مخالفــت می کنــد و بــا ناراحتــی 
می گویــد: »تــو حــق و اجــازه ازدواج 
ــا و الســا  ــن بحــث بیــن آن ــداری.« ای ن

ــود  ــی ش ــا عصبان ــود الس ــث می ش باع
ــتانی  ــد و زمس ــد کن ــهر را منجم و ش
ــم شــود.پــساز ــر شــهر حاک ــدی ب اب
ایــن اتفــاق الســا شــهر را تــرک کــرده 
ــرش  ــال خواه ــران به دنب ــز نگ ــا نی و آن
ــه  ــیدن ب ــیر رس ــا در مس ــی رود. آن م
ــا پســری بــه اســم  قصــر یخــی الســا ب
ــه  ــا او ب ــود و ب ــنا می ش ــتف آش کریس
قصــر یخــی مــی رود. امــا دوبــاره بحثــی 
بیــن الســا و آنــا شــکل گرفته و ایــن بــار 
الســا ناخواســته قلــب خواهــرش را مورد 
حملــه ســرما قــرار داده و جــان آنــا را به 
خطــر می انــدازد. حــاال کریســتف بــرای 
نجــات جــان آنــا بایــد عشــق واقعــی را 
در قلــب او جــای دهــد. کریســتف، آنــا 
ــس  ــا هان ــرد. ام ــس می ب ــش هان را پی
اعتــراف می کنــد کــه فقــط بــرای 
موقعیــت آنــا بــه او نزدیک شــده اســت.

مخاطــب تــا بــه ایــن جــای پویانمایــی 
فکــر می کنــد عشــق واقعــی بــرای آنــا 
ــد  ــتان باش ــرد داس ــی از دو م ــد یک بای
و وقتــی اعتــراف هانــس را می بینــد 
کریســتف  به ســوی  بیننــده  ذهــن 
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متمایــل می شــود. امــا عشــق کریســتف 
هــم نمی توانــد آنــا را نجــات دهــد. 
ــا  عشــق واقعــی و حقیقــی کــه جــان آن
را نجــات می دهــد و قــدرت کنتــرل 
ــد  ــا می ده ــه الس ــاد را ب ــادوی انجم ج
عشــق بیــن ایــن دو خواهــر اســت.

ــار  ایــن پویانمایــی هــم شــبیه دیگــر آث
هالیــوود، ظاهــری دارد کــه شــبیه یــک 
ــم  ــرای پوشــش مفاهی پوســته بیشــتر ب
و افــکار پنهان شــده در فیلــم عمــل 
می کنــد. در نــگاه اول مخاطــب احســاس 
فــروزن  پویانمایــی  قصــد  می کنــد 
ــر  ــن دو خواه ــت بی ــتی و صمیمی دوس
اســت، امــا ایــن پویانمایــی آدرس هایــی 
بــه مخاطــب می دهــد کــه در انتهــا 
بــه ایــن مقصــد درســت نمی رســد. 
شــما عصبانیــت الســا را هنــگام شــنیدن 
ــه  ــه توجی ــرش چگون ــر ازدواج خواه خب
می کنیــد؟! در دنیــای واقعــی کــدام 
خــود  هم جنــس  ازدواِج  از  دختــر 
ــد  ــود!؟ بیایی ــت می ش ــی و ناراح عصبان
کمــی بــه دیالوگ هــا دقــت کنیــم. »تــو 
ــی؟« ایــن  از عشــق واقعــی چــی می دون
جملــه الســا بــه آناســت.یــاهنگامی کــه 
می گویــد:»خواهــش  الســا  بــه  آنــا 
می کنــم در رو روی مــن نبنــد. الزم 
ــه  ــری.«چ ــه بگی ــن فاصل ــت از م نیس
دلیلــی وجــود دارد زمانــی کــه دو دختر و 
دو پســر شــخصیت های یــک پویانمایــی 
را تشــکیل می دهنــد عشــق واقعــی بیــن 
دو دختــر بــه وجــود بیایــد. آدرس هایــی 
ــه  ــی ب ــن پویانمای ــا ای ــوود ب ــه هالی ک
ــه یــک مقصــد  بیننــده می دهــد تنهــا ب

1- اوالف نام آدم برفی است که السا آن را درست کرده است.

ــت. ــی اس ــد و آن هم جنس خواه می رس
ایــن پویانمایــی کــه در ژانــر موزیــکال و 
ــعر  ــاخته شــده اســت، در ش ــزی س فانت
شــبیه دارد  تعابیــری  ترانه هایــش  و 
ــای  ــای گروه ه ــه در ترانه ه ــی ک مفاهیم
هم جنس بــاز اســتفاده میشــود.شــعر 
»بیــرون بزنیــم« در ایــن پویانمایــی 
ــتن از  ــر گذاش ــا فرات ــه پ ــب را ب مخاط
چارچوب هــا و قوانیــن توصیــه می کنــد.

را  هم جنس گرایــی  بحــث  اگــر  
بــه  بگذاریــم  کنــار  اثــر  ایــن  در 
می رســیم  دیگــری  مهــم  موضــوع 
و آن توهیــن بــه خداونــد اســت. در 
هالیــوودی  پویانمایی هــای  و  فیلم هــا 
ســحر و جــادو جایــگاه خاصــی دارد. 
نیــروی  هــم  پویانمایــی  ایــن  در 
ــه حــدی باالســت کــه  ــی الســا ب جادوی
ــن  ــک زمی ــاره ای کوچ ــا اش ــد ب می توان
ــرف  ــارش ب ــث ب ــد و باع ــد کن را منجم
ــت در  ــگار درس ــا ان ــد. الس ــرما باش و س
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــگاه خداون جای
می شــود  جالــب  وقتــی  موضــوع 
خالــق  به عنــوان  را  الســا  کــه 
را  اوالف1  او  می بینیــم.  هــم 
می دهــد.  جــان  آن  بــه  و  می ســازد 
ــی  ــای دین ــدی باوره ــه ح ــی ب پویانمای
بــرده اســت کــه در  را زیــر ســؤال 
ــکا بســیاری  زمــان اکــران خــود در آمری
هنــوز  کــه  افــرادی  و  منتقــدان  از 

دیــن مســیحیت را تمام و کمــال بــاور 
ــد. ــراض کردن ــر اعت ــن اث ــه ای ــد ب دارن

در ادبیــات نمایشــی زن بــه معنــای 
اســت.  عقیــده  نــوع  و  ســرزمین
قدرتــی  کــه  الســا  چهــره  حــاال 
بیاوریــد.  به خاطــر  را  دارد  جادویــی 
ــم هایی  ــد و چش ــای بلون ــا موه ــی ب زن
آبــی. در پویانمایــی فــروزن ایــن زن 
قــدرت تســلط بــر جهــان را دارد. او 
ــن  ــدرت و رهایی یافت ــرل ق ــل کنت عام
ــس  ــه هم جن ــک بحــران را عشــق ب از ی
می کنــد. معرفــی  هم جنس گرایــی  و 

ــوری  ــتان ط ــروزن داس ــی ف در پویانمای
رقــم می خــورد کــه یــاد قصه هــای 
قدیمــی در ذهــن بیننــده زنده می شــود. 
همــان قصه هایــی کــه همیشــه مشــکلی 
ــد.  ــش می آی ــاهزاده پی ــرای ازدواج ش ب
در  و  قصــر  از  بیــرون  شــاهزاده  یــا 
جنگلــی تاریــک و ترســناک فقــط مردی 
ــد.  ــدا می کن ــک پی ــرای کم ــر را ب فقی
ــه  ــی ک ــق مثلث ــن عش ــاً همی ــا مث ی
ــس  ــا، هان ــن آن ــب بی ــن مخاط در ذه
امــا  می گیــرد  شــکل  کریســتف  و 
ــه  ــم ب ــت کنی ــه دق ــتر ک ــی بیش کم
ــه  ــم ک ــری برمی خوری ــم و تعابی مفاهی
روح  و  زندگــی  در  اثرشــان  بی شــک 
ــد. ــیب زا باش ــد آس ــان می توان کودکانم
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چراغسبـز
ــه  ــود ک ــار ب ــن  ب ــروز اولی ــم! دی خانوم
قهرمــون بیشــتر از نصفــه روز طــول 
می دونســتم  اینکــه  بــا  می کشــید. 
مقصــرم  خــودم  تــو،  از  بیشــتر 
امــا غــرورم اجــازه نمــی داد بــرای 
بگــذارم. پیــش  پــا  آشــتی کردن 

 خــدا رو شــکر تــو هــم مثــل مامانــت 

موقــع قهــر آشــپزخونه رو تعطیــل 
شــام  راســتش  امــا  نمی کنــی. 
ــل  ــب های قب ــوای ش ــب حال و ه دیش
رو نداشــت. دلــم تنــگ شــده بــود 
ــتر  ــه بیش ــنگت ک ــد قش ــرای لبخن ب
وقت هــا نمــک ســفرۀ دو نفرمونــه. 
بعــد جمع کــردن ســفره بی حوصلــه 
ــس  ــه عک ــتم. ی ــز کارم نشس ــت می پش
از روز عقدمــون روی میــز بــود. چقــدر 
لپ هــای  بــود...  تــازه  خاطــره  اون 
پارچــه  اون  زیــر  گل انداخته مــون 
خواهــرم  اون قــدر  نــازک،  ســفید 
قنــد رو محکــم می ســابید کــه روی 
ــد! ــفید ش ــد س ــاک قن ــا خ ــام ب موه

گذاشــتن عکــس روی میــز، نقشــه 
اتــاق  بیــرون  بــه  بــود.  ظریفــی 
ســرک کشــیدم. دیــدم زل زدی بــه 
ــا  ــم و ب ــاال گرفت ــس رو ب ــاق، عک در ات
ــا  ــر«. ب ــه خی ــادش ب خنــده گفتــم: »ی
ــد.  ــم آب ش ــوی دل ــد ت ــدت قن لبخن
ــه  ــود ک ــبزی ب ــراغ س ــون چ ــن هم ای
بــرای آشــتی کردن الزم داشــتم. تــا 

اومــدم بگــم ببخشــید، حرفــم رو قطــع 
ســپرده گذاریت   » گفتــی:  و  کــردی 
محبتــت  بانــک  آقــا،  داد  جــواب 
پــر بــود، راحــت فرامــوش کــردم.»
کار  همیــن  ندونــی  شــاید  عزیــزم! 
ــه قشــنگت کــه  ــا اون جمل کوچیــک ب
نــه بــوی مامــت مــی داد و نــه تافــی، 
ــه  ــرد. اینکــه ب ــرم ک ــم رو گ ــدر دل چق
هســتی،  زندگــی  بهترشــدن  فکــر 
انگیــزه م رو بــرای جبران کــردن بیشــتر 
ــوی همــون احــوال خــوب،  ــه. ت می کن
یــاد نصیحــت حــاج آقایــی افتــادم کــه 
بــرای عقــد بــه دفترشــون رفتــه بودیــم. 
بــا صــورت نورانیــش رو کــرد بــه مــا و 
گفــت: »هــر کــدوم بریــد خودتــون رو 
بســازید. هــر چــی بیشــتر اهــل ایمــان 
بشــید و عمــل صالح، خــدا محبتتون رو 
تــوی قلــب هــم بیشــتر می کنــه. ایــن 
 وعــده خــود خداســت تــوی قــرآن.»(1)

ــه  ــک ب ــار ی ــن ب ــزم! ای ــوم عزی _خان

ــه  ــو شــد. اســیر کین ــع ت ــه نف ــچ ب هی
نشــدی و راه آشــتی رو بــرام بــاز کردی. 
ــش  ــازم دل خــوری پی ــر ب ــدوارم اگ امی
ــذرم. از  ــت بگ ــم راح ــم بتون ــد، من اوم
خــدا مــی خــوام همیشــه کنارم باشــی. 
دوســتت دارم اســتاد درس های بی کام.

منبع:
1- ر.ک. به قرآن کریم . سوره مریم، آیه 96
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بانویایرانی
ــرای  ــدم ب ــه فهمی ــودم ک دبیرســتانی ب
کســی کــه بــه درجــۀ اجتهــاد رســیده 
باشــد، تقلیــد حــرام اســت. از ســر 
کنجکاوی هــای مخصــوص آن ســن، 
خواســتم بدانــم غیــر از مراجــع تقلیدی 
کــه رســاله دارنــد چــه کســانی مجتهــد 
هســتند و تقلیــد نمی کننــد. در همــان 
دوران شــنیدم خانمــی در اصفهــان بــه 
ــا  ــیده اســت. بعده ــاد رس ــه اجته درج
ــه  ــه ب ــزرگان ک ــی ب ــات برخ در مکتوب
ــی اشــاره  ــدۀ اصفهان ــم مجته ــن خان ای
ــان  ــدم نامش ــه ش ــد، متوج ــرده بودن ک
بانــو امیــن اســت. تــا امــروز تمــام 
شــناخت مــن از بانــو امیــن بــه درجــۀ 
می شــد.  محــدود  ایشــان  اجتهــاد 
ــان  ــاً ایش ــه حتم ــردم ک ــور می ک تص
ــان  ــا و عالِم ــی از آیت اهلل ه ــد یک فرزن
ــته  در دورۀ  ــه توانس ــوده  ک ــان ب اصفه
زنــان  بــرای  تحصیــل  کــه  قاجــار 
غیرممکــن بــود بــه ایــن درجــۀ علمــی 
و  زندگی نامــه  مطالعــۀ  امــا  برســد. 
ــان،  ــی ایش ــی و عرفان ــای علم تاش ه
بــر روی تصوراتــم آب یــخ ریخــت. 

اغــراق نکــرده ام اگــر بگویــم طعــم 
شــناخت ایشــان همچــون عســل برایــم 
شــیرین و شــفا بــود. از روزی کــه ایــن 
ــت  ــته، دوس ــم نشس ــم در کام جان طع
دارم بــا دیگــران بــه اشــتراکش بگــذارم.

برخــاف خیــاالت مــن، پــدر بانــو 
امیــن، تاجــر سرشــناس شــهر اصفهــان، 
امین الَتّجــار و  حاج ســید محمد علــی 
دختــر  حاجیه بی بی زهــرا  مادرشــان 
حاج میرزامهــدی از خانــدان ســادات 
ــرم  ــط دیگ ــور غل ــد. تص ــینی بودن حس
ــود کــه فکــر می کــردم شــرایط  ــن ب ای
ــوده؛  ــان ب ــان آس ــرای ایش ــل ب تحصی
ــل بســیاری از کــودکان  ــا او هــم مث ام
ــتن  ــدن، نوش ــواِد خوان ــار س دوران قاج
ــا  ــه ب ــرآن را در مکتب خان ــت ق و قرائ
ــاد  ــی ی ــیاق قدیم ــبک و س ــان س هم
ــرآن دری را  ــن ق ــود. آموخت ــه ب گرفت
بــه روی قلــب دختــر کوچــک خانــواده 
ــوام و  ــرای اق ــرد. ب ــاز ک ــار ب امین الَتّج
آشــنایان بــاورش ســخت بود کــه دختر 
ــح  ــای تفری ــد به ج ــار ثروتمن امین الَتّج
ــر  ــه و تفک ــه مطالع ــی، ب و خوش گذران

ــه  ــن عاق ــوام ای ــت. اق ــد اس عاقه من
و اشــتیاق بــه کتاب هــا را از تنبلــی 
و کســالت ســیده نصرت می دانســتند.

بانــو امیــن در پانــزده  ســالگی بــا پســر 
ــرد.  ــار ازدواج ک ــن  الَتّج ــش معی عموی
ــه  ــی ک ــای اصفهان ــم خانواده ه ــه  رس ب
تــازه  ازدواج  کرده شــان  دختــر  بــه 
خانــواده  می دهنــد،  چشم روشــنی 
دخترشــان،  بــه  امیــن  الَتّجــار 
ــه  ــک بازارچ ــند ی ــادات، س نصرت الس
از  غافــل  دادنــد.  چشم روشــنی  را 
ــده و  ــو بازش ــب بان ــه قل ــه دری ب اینک
عالمــی را بــرای او نمایــان ســاخته کــه 
ــود. ــم ارزش ب ــا در نظــرش ک ــال دنی م

به ســبب  الّتجــار  معیــن   خانــۀ 
بازاریــان  و  بازرگانــان  رفت وآمــد 
ــا  ــا ب ــود. ام ــد ب ــت  و آم ــان، پررف اصفه
وجــود نوکــر و خدمتــکار همــۀ کارهــای 
داخلــی خانــه از خریــد تــا تقســیم 
ــه یعنــی  ــِم خان ــر عهــده خان وظایــف ب
بانــو امیــن بــود. ایشــان توانمنــدی 
ــی  ــد علم ــت رش ــان را در جه مالی ش
و کســب معرفــت صــرف کــرد و در 
ــاتید  ــور اس ــا حض ــالگی ب بیست ویک س
از ســر  را  در خانــه، تحصیــل علــم 
ــرداری  ــام آداب همس ــا انج ــت. ام گرف
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هیــچ گاه  ازدواج  مســئولیت های  و 
کم رنــگ  امیــن  بانــو  زندگــی  در 
نشــد. او بــر تمــام کارهــای خانــه 
مهمــان  اگــر  و  داشــت  نظــارت 
غــذا  کنــار همســرش  در  نداشــتند 
بــه  ســاعت ها  و  خــورد  مــی 
ــت. ــرش می نشس ــا همس ــو ب گفت  وگ

ــو امیــن بعــد از رتق وفتــق کارهــای  بان
خانــه، بــه یکــی از نوکرهــا پــول می داد 
درشــکه  بــا  تــا  می فرســتاد  را  او  و 
اســتاد را بــرای درس بــه خانــه بیــاورد. 
بــه ایــن شــیوه درس فقــه، اصــول، 
ــه  ــان و فلســفه را در خان حکمــت، عرف
خوانــد. بانــو امیــن بــه آموختــن علــوم 
دیگــر ماننــد هیئــت، نجــوم و ریاضــی 
نیــز در کنــار علــوم دینی مشــغول شــد 
ــت  ــفه و حکم ــول، فلس ــه، اص ــا فق ام
ــن  ــود. بنابرای ــناتر ب ــه اش آش ــا ذائق ب
را  ادامــه تحصیــل در علــوم دینــی 
ــو  ــت بان ــه و جدیّ ــرد. عاق ــاب ک انتخ
در آموختــن بــه حــدی بــود کــه هیــچ 
ــت  ــم و حکم ــب عل ــی در راه کس مانع
برایــش وجــود نداشــت. اســتاد ایشــان 
ــادی  ــی  نجف آب ــت اهلل  ســید محمدعل آی
دراین بــاره فرمودنــد: »روزی شــنیدم 
ــر  ــت. فک ــده اس ــوت ش ــو ف ــد بان فرزن
ــل  ــر درس را تعطی ــم دیگ ــردم خان ک
خواهــد کــرد، ولــی برعکــس دو روز 
بعــد کســی را بــه ســراغم فرســتاد کــه 
بــرای تدریــس بــه منــزل ایشــان بــروم 
ــل  ــه تحصی ــان ب ــه ایش ــن از عاق و م
ســخت تعجــب کــردم«. پــس شــرایط 
بانــو آســان نبــود. تحصیــل بــرای 

ــا  ــه دنی ــد ب ــت فرزن ــن هش ــم امی خان
براثــر  فرزنــدش  هفــت  کــه  آورد 

1- سوره بقره، آیه 131. زمانی که خدا به او فرمود: »تسلیم شو«، گفت: »با همۀ وجود، تسلیم صاحب جهانیان شدم«.

بیماری هــای آن روزگار از دســت رفتنــد 
و تنهــا یــک پســر بــه نــام محمدعلــی، 
ــر  ــوت دخت ــد. ف ــی مان ــو باق ــرای بان ب
ــه  ــان ب ــد شیرخوارش ــاله و فرزن چهارس
فاصلــه یــک هفتــه، برای ایشــان بســیار 
ــدان  ــراق فرزن ــو در ف ــود. بان ــخت ب س
ــت  ــان حال ــه در هم ــرد ک ــه می ک گری
گریــه و ناراحتــی متوجــه حضــرت 
ــرت  ــه حض ــدا ب ــان خ ــم و فرم ابراهی
َربُّــُه  لَــُه  َقــاَل  إِْذ  آیــه  می شــود. 
 1أَْســلِْم َقــاَل أَْســلَْمُت لـِـَرِبّ الَْعالَِمیــَن
ــت دادن  ــم ازدس ــاد  آورد، او ه ــه ی را ب
فرزنــدان را آزمایــش و ابتــا الهــی 
در  هــم  ایشــان  پــس  می دانســت. 
ــد. ــلیم ش ــد تس ــت خداون ــر خواس براب

شــرایط نابه ســامان کشــور در عهــد 
ــاِر  ــال 1296 و اخب ــی س ــار، قحط قاج
بانــو  شــد  موجــب  آشــفتگی ها، 
ــه درس  ــتری ب ــت بیش ــا جّدی ــن ب امی
معتقــد  زیــرا  بپــردازد.  مطالعــه  و 
ــی  ــا آگاه ــا ب ــور تنه ــدۀ کش ــود آین ب
کشــف  دوره  در  اســت.  امکان پذیــر 
حجــاب، بــا ایــن مســئله منفعانــه 

ــزرگان  ــی کــه از ب برخــورد نکــرد. زمان
ــرای شــرکت در یــک  شــهر اصفهــان ب
مهمانــی دعــوت شــد تــا زنانشــان 
بــدون حجــاب در ایــن مجلــس شــرکت 
ــری  ــه دردس ــرای اینک ــو ب ــد، بان کنن
ــم ســفر  ــه ق همســرش را آزاد ندهــد ب
ــاب »روش  ــان کت ــن زم ــرد. در همی ک
خوشــبختی و توصیــه بــه خواهــران 
ــل  ــان در مقاب ــت. ایش ــی« را نوش ایمان
اقــدام رضاخــان کــه قصــد تحقیــر 
و ازبین بــردن آثــار تمــدن اســامی 
را داشــت، بــه خــود لقــب »بانــوی 
ایرانــی« را داد و کتابشــان بــا ایــن نــام 
بــه چــاپ رســید. بــا انتخــاب ایــن نــام 
می خواســت فاصلــه میــان نویســنده 
و خواننــده در کتاب هایــش برداشــته 
ــر  شــود و خواننــده خــود را صاحــب اث
بدانــد. ایشــان بــاور داشــت هــر بانــوی 
ــد هماننــد او ســالک راه  ــی می توان ایران
حــق باشــد. بانــو امیــن می خواســت زن 
ایرانــی بــاور کنــد کــه توانایــی رســیدن 
به مراتــب بــاالی علمــی و فقهــی را دارد.

آثار بانوی ایرانی
چهل وپنج ســالگی  در  امیــن  بانــو 
ــرح  ــوع ش ــا موض ــان را ب ــن کتابش اولی
»اربعیــن  نــام  بــه  حدیــث  چهــل 
کتــاب  ایــن  نوشــتند.  الهاشــمیه« 
بــه حــوزه علمیــه نجــف رســید و 
ــتقبال  ــاب اس ــوزه از کت ــای آن ح علم
کردنــد.  تحســین  را  امیــن  بانــو  و 
ایشــان  اســتاد  آیت اهلل نجف آبــادی 
در تأییــد تشــویق علمــای نجــف در 
الهاشــمیه،  اربعیــن  کتــاب  مــورد 
فرمودنــد: »بانــو امیــن هــر چــه در 
ــای  ــته اند از تراوش ه ــاب نوش ــن کت ای

تم
هف

ره 
ما

ش
     

     
98

ن 
ستا

زم

11



فکــری خودشــــــــان بــوده اســت 
ــدارد.« ــن ن ــات م ــه تعلیم ــی ب و ربط

اربعیــن  کتــاب  انتشــار  از  بعــد 
الهاشـــــــــمیه و گرفتــن امتحــان 
اجتهــــــــــــاد از بانــو، آیــات عظــام 
مؤســس  شــیخ عبدالکریم حائری یزدی 
حــوزه علمیــه قــم، شــیخ  محمدکاظــم 
 شــیرازی، میــرزا آقــا  اصطهباناتــی و 
شــیخ  محمدرضــا ابوالمجــد نجفــی 
روایــت  و  اجتهــاد  اجــازه  اصفهانــی 
ایــن  می دهنــد.  امیــن  بانــو  بــه 
ــام  ــه ن ــه ب ــود ک ــادی ب ــن اجته اولی
ــان  ــوغ ایش ــد. نب ــته ش ــو نوش ــک بان ی
در زمینــه اجتهــاد و تســلط علمــی 
ــود کــه برخــی  ــاال ب ایشــان به قــدری ب
مرعشــی  آیــت اهلل  ماننــد  مراجــع 
ــو اجــازه روایــت داشــتند. نجفــی از بان

ــای  ــار کتاب ه ــان و انتش ــت زم باگذش
ــان  ــش ایش ــش و بین ــر، آوازه دان دیگ
در شــهرهایی غیــر از اصفهــان نیــز 
ــه  ــم ازجمل ــل عل ــردم و اه ــد. م پیچی
کتــاب  )صاحــب  عامــه  امینــی 
ــی،  ــر(، عامــه  طباطبای ــدر الغدی گران ق
مطهــری،  شــهید   جعفــری،  عامــه  
عبــــــــداهلل  ســبیتی )روزنامه نــگار 
عراقــی(،  معــروف  نویســنده  و 
ــت اهلل  ــداد و آی ــم  ح ــت اهلل  سیدهاش آی
ــوی  ــات بان ــه ماق ــی ب ــی  نجف  مرعش
ایرانــی آمدنــد و هــر یــک حاصــل 
بیــان  به گونــه ای  را  خــود  دیــدار 
ــه شــهیدمطهری  ــرای نمون ــد. ب کردن
جریــان دیــدار بانــوی ایرانــی را در 
ــت  ــه روای ــود این گون ــۀ درس خ جلس
امیــن  مجتهــدۀ  بانــو  »از  کردنــد: 
ــه  ــروع ب ــی او ش ــردم و وقت ــؤالی ک س
پاســخ گویی کــرد دیــدم کــه مــن بایــد 

را جمــع کنــم«. دســت وپای خــود 
ــو امیــن  مجاهــدت و تــاش علمــی بان
ــا نوشــتن هفــت کتــاب دیگــر ادامــه  ب
بانــو  آثــار  ایــن  نــگارش  می یابــد. 
نــگارش  آرزوی  او  نکــرد.  راضــی  را 
ــار  ــی را دارد. 61 به ــات اله ــیر آی تفس
ــور  ــود. اداره ام ــته ب ــان گذش از عمرش
ــپرد  ــه پســر و عروســش س ــزل را ب من
ــزء اول  ــیر ج ــتن تفس ــغول نوش و مش

قــرآن شــد. امــا در حــال نــگارش 
ــت  ــه عل ــران، ب ــوره آل عم ــیر س تفس
ــرد  ــاس ک ــمی احس ــالت های جس کس
کــه شــاید عمــرش بــرای تمــام کــردن 
ــه  ــد. ب ــاف نده ــرآن کف ــیر کل ق تفس
ــه تفســیر جــزء ســی  ــن خاطــر ب همی
پرداخــت. اشــتیاق ایشــان برای تفســیر 
ــات  ــود آی ــر وج ــه خاط جــزء ســی ام ب
زیــاد در مــورد معــاد در ایــن جــزء 
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بــود. بعــد از آن به تدریــج ایــن کار 
را دنبــال کــرد تــا در اواخــر عمــر 
ــان«  ــزن العرف ــیر »مخ ــش تفس پربرکت
ــد. ــان می رس ــه پای ــد ب ــزده جل در پان

اوج شــگفتی مــن اینجــا بــود کــه چــرا 
ــوش  ــه گ ــن ب ــو امی ــاد بان ــط اجته فق
ــگفت آور  ــم ش ــت. برای ــیده اس ــا رس م
بــود کــه ایشــان بعــد از مادرشــان 
مفســر  زن  اولیــن   ،حضرت زهــرا
قرآن کریــم هســتند و خیلــی از مــا 
کــه نــام ایشــان را هــم شــنیده ایم 
بوده ایــم! بی خبــر  موضــوع  ایــن  از 

ــر  ــوب، دو اث ــار مکت ــر آث ــاوه ب ــو ع بان
 » عملــی گران قــدر؛ »مکتــب فاطمــه
ــه  ــن« را ب ــه امی ــتان دختران و »دبیرس
 یــادگار گذاشــته اســت. مکتــب  فاطمه
ــت.  ــوان اس ــۀ بان ــوزۀ علمی ــن ح اولی
ــن مدرســه  ــم اولی ــن ه دبیرســتان امی
ــه  ــود ک ــل ب ــه چه ــط در ده غیرمختل
ــد. بســیاری  ــران آن زن بودن ــام دبی تم
از مــردم متدیــن اصفهــان، فضــای 
ــی  ــای تحصیل ــن را فض ــتان امی دبیرس
مناســبی بــرای دخترانشــان دیدنــد. 
ازایــن رو از آن بســیار اســتقبال کردنــد.

بانوی ایرانی و انقالب اسالمی
بانــو امیــن بعــد از مطالعــه کتــاب 
لقــاَءاهلل  رســاله  و  ــُرالّصاه  سِّ
ــم  ــه شاگردشــان خان امام خمینــی ، ب
ــن  ــی ای ــن وقت ــد: »م ــی می گوی قاض
کتاب هــا را مطالعــه کــردم دریافتــم 
ــت.  ــی باالس ــا خیل ــت آق ــطح معرف س
شــما از قــول مــن به مــردم بگوییــد اگر 

1- آیت اهلل سید کمال فقیه ایمانی، مؤسس و تولیت مدرسه دارالحکمه اصفهان و از کسانی که برای ماقات خدمت بانو امین رسیدند.
2- تخت فوالد قبرستانی در اصفهان که به وادی السام ثانی معروف است و بسیاری از عالمان و عارفان در آنجا مدفون هستند.

ــی  ــاب بی توجه ــه انق ــرده ب خدای ناک
کنیــد یــا نســبت های نــاروا بزنیــد 
ــی  ــد«. یک ــم کرده ای ــان ظل ــه خودت ب
نقــل  نیــز  اصفهــان1  روحانیــون  از 
ــور  ــه حض ــه ک ــد مرتب ــد: »چن می کن
حضــرت امام خمینــی مشــرف شــدم، 
ــای حــاالت و اشــتغاالت و  ایشــان جوی
ــو مجتهــده امیــن شــدند.  ســامتی بان
ــم  ــه خان ــزل حاجی ــه من ــل ب در مقاب
امیــن کــه می رفتــم، ایشــان مقیــد 
 بودنــد بــرای ســامتی حضــرت امــام
ــق شــدن ایشــان و پیشــرفت در  و موف
ــد.« ــا کنن ــام دع ــدس اس ــداف مق اه

صوفی نشود صافی
می گویــد:  ایرانــی  بانــوی  فرزنــد 
»مرحــوم والــده متأســفانه در طــول 
ــراوان  ــمی ف ــج جس ــی درد و رن زندگ
کشــیدند. بــه یــاد دارم کــه پــادرد 
ــک  ــی ی ــتند. ول ــدیدی داش ــی ش خیل

کلمــه حرفــی کــه بــوی ناشــکری 
شــنیده  ایشــان  از  هرگــز  بدهــد، 
گفتــم:  ایشــان  بــه  روزی  نشــد. 
شــما کــه یــک زن عالمــه، فاضلــه 
موّحــده به تمام معنــا هســتید، چــرا 
بایــد این قــدر زجــر و درد بکشــید؟ 
ایشــان در پاســخ فرمودنــد: صوفــی 
ــی.« ــا در نکشــد جام ــی ت نشــود صاف

زندگــی  ســــــــــــرانجام دفتــــر 
ــن در  ــم امیــ ــی حاجیه خان دنیایـــــ
23خردادمــاه1362، مصــادف بــا اول 
ــح  ــگام اذان صب ــه هن ــان1403 ب رمض
ــل  ــاش و اه ــوی پرت ــد. بان ــته ش بس
ــی  ــه مراحــل عرفان ــه ک ــر و مطالع تفک
را پشــت ســر گذاشــت، آن هــم در 
ــم  ــل عل ــان اه ــداد زن ــه تع ــی ک دوران
انگشت شــمار  بســیار  معرفــت  و 
ــه  ــی در تکی ــوی ایران ــر بان ــود. پیک ب
خانوادگــی خانــدان امیــن در تخــت 
شــد. ســپرده  خــاک  بــه  فــوالد2 
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منابع:

1. طیبی، ناهید، زندگانی بانوی ایرانی: بانوی مجتهده 
نصرت السادات امین، قم: سابقون، 1380.

2. جمعی از محققین زیر نظر مهدی فرزین و فریده عصر، 
بررسی سیره علمی و عملی عالمه عارفه بانو مجتهده 

امین)ره(، تهران: هستی نما، 1389.
3. علی مردانی، نرگس، زالل حکمت: زندگی و سلوک بانو 
مجتهده نصرت بیگم امین، ج10، تهران: نشر وزراء، 1390.

4. شاکری، مائده، بانوی فرزانگی و فضیلت: سیری در 
زندگی، احوال و آرای بانو امین، تهران: کانون اندیشه جوان، 

.1395
5. ریاحی، محمدحسین، تجلی فرزانگی )سیری در آثار 

و احوال فکری و تربیتی بانو مجتهده سیده نصرت امین(، 
ش39، فرهنگ اصفهان، 1387.

6. چراغی، طیبه، بانو نصرت بیگم امین، ش1، بانوان شیعه، 
.1383

تم
هف

ره 
ما

ش
     

     
98

ن 
ستا

زم

13



مقاومِتمیکروبی! سهممناز

ی
شتر

شو
ج 

حال
ره 

اه
ر ط

ــت. آب دکت ــح اس ــت صب ــاعت هش س
در کتــری می جوشــد. چــای را 
دم می کنیــد و بچه هــا را بــرای 
ــی  ــد. آب ــدار می کنی ــه بی صبحان
ــد  ــان می زنن ــت و رویش ــه دس ب
ــفره  ــار س ــی کن ــا بی حوصلگ و ب
ــه  ــی ک ــینند. خواب آلودگ می نش
هرکــدام  می پــرد،  سرشــان  از 
دختــر  می رونــد.  کاری  دنبــال 
هشت ســــــاله تان بی حوصلــه 
ــال  ــرد. دنب ــه می گی ــت و بهان اس
راهــی می گردیــد تــا آرامــش 
کنیــد. می خواهیــد کمــی مطالعــه 
ــاعت  ــک س ــوز ی ــا هن ــد، ام کنی
ــراغ  ــه س ــا گری ــه ب ــته ک نگذش
و  بی حــال  و  می آیــد  شــما 
ــیند.  ــتان می نش ــرزان در آغوش ل
می کشــید  مطالعــه  از  دســت 
نوازشــش می کنیــد. گرمــای  و 

ــد  ــاس می کنی ــانی اش را احس پیش
و تــازه علــت بی حوصلگــی اش 
را می فهمیــد. بــا خــود فکــر 
می کنیــــــد: »چــرا دختــرم 
ــد  ــورد؟ بای ــرما می خ ــدر س این ق
ــه اش  ــت بنی ــرای تقوی ــری ب فک
بکنــم«. بــا پاشــویه و اســتامینوفن 
ــن  ــب را پایی ــد ت ــعی می کنی س
بیاوریــد. می خوابانیــدش. بعــد 
ــانی اش  ــاعت، پیش ــی دو س از یک
خنک تــر می شــود و خاطرتــان 
ــاره  ــه دوب ــر ک ــا بعدت ــوده؛ ام آس
بی قــرار  می رویــد،  ســراغش 
می گویــد.  هذیــــان  و  اســت 
ــتر  ــم بیش ــانی اش ه ــی پیش داغ
ــش  ــۀ پی ــه هفت ــت. س ــده اس ش
ــود.  ــاده ب ــاق افت ــن اتف ــم همی ه
داروهــا  کیســۀ  بــه  ســریع 
ســر می زنیـــد: رانیتیدیــــن، 

مترونیــدازول، کوآموکســی  کالو، 
ــیتریزین،ایبوپروفن،  فاموتیدین، س
 ... و  سفکســـیم  اندانســترون، 
دکتــر  کــه  می آیــد  یادتــان 
دفعــه قبــل کوآموکســی کالو و 
ــود.  ــرده ب ــز ک ــیتریزین تجوی س
داروهــای دفعــه قبــل هنــوز 
دســتور  و  نشــده اند  تمــام 
هســت. آن  بســته  روی  دارو 
ــح  ــدام صحی ــما، اق ــر ش ــه نظ ب
ــا  ــت؟ آی ــرایط چیس ــن ش در ای
بــا دفعــه  بیمــاری کودکتــان 
ــی  ــاط دارد؟ چه کارهای ــل ارتب قب
کــه  می دادیــد  انجــام  بایــد 
ــا  ــود؟ ب ــرار نش ــاق تک ــن اتف ای
ــم  ــا ه ــوید ت ــراه ش ــا هم کیمی
دربــاره  بیشــتری  اطالعــات 
کنیــد،  پیــدا  آنتی بیوتیک هــا 
ــد. ــؤال ها را بیابی ــخ س ــم پاس ه
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باعــث  آنتی بیوتیــک   داروهــای 
ــل  ــد عوام ــف رش ــا توق ــدن ی کشته ش
ــا  ــتر م ــود. بیش ــاری زا می ش ــدۀ بیم زن
داروی  به عنــوان  را  آنتی بیوتیک هــا 
ضــد باکتــری می شناســیم و بارهــا 
ــاری  ــرای بیم ــد ب ــه نبای ــنیده ایم ک ش
مصــرف  آنتی بیوتیــک  ویروســی، 
کنیــم. البتــه داروهــای ضدویــروس 
آنتی بیوتیــک   نوعــی  خــود  هــم، 
ــرای  ــتر ب ــا بیش ــتند. ضدویروس ه هس
از پیشــرفت  یــا جلوگیــری  درمــان 
ازجملــه:  ویروســی  عفونت هــای 
ــرد  ــدز و ... کارب ــی، ای ــت ویروس هپاتی
ــرماخوردگی و  ــواع س ــرای ان ــد و ب دارن
عفونت هــای ریــوی و گوارشــی کــه 
ــرد را  ــی ف ــد و زندگ ــاه دارن دوره کوت
ــوند.  ــز نمی ش ــد، تجوی ــد نمی کنن تهدی

ــارچ  ــای ضدق ــا، داروه ــر این ه ــاوه ب ع
و ضدانــگل هــم آنتی بیوتیــک هســتند. 
ــای  ــه عفونت ه ــا ازجمل ــواع عفونت ه ان
ــوی، گوارشــی، پوســتی و ... ممکــن  ری
اســت منشــأ باکتریــال، ویروســی، انگلی 
ــخیص  ــند. تش ــته باش ــی داش ــا قارچ ی
اینکــه عفونــت ایجادشــده ناشــی از 
انتخــاب  بــرای  اســت،  کدام یــک 
ــت.  ــروری اس ــح ض ــک صحی آنتی بیوتی
پــس متوجــه شــدیم کــه انــواع مختلفی 
دارد. وجــود  آنتی بیوتیک هـــــــا  از 

کــه  رایجــی  آنتی بیوتیک هـــــــای 
ــد  ــوع ض ــیم، از ن ــا می شناس ــر م اکث
از  گــروه  ایــن  هســتند.  باکتــری 
ویروس هــا  روی  آنتی بیوتیک هـــــــا 
ــر  ــاری زا اث ــده بیم ــل زن ــایر عوام و س
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــد. ب ــی ندارن درمان
بیــن  آنتی بیوتیک هــا  ایــن  مصــرف 
عمــوم مــردم بســیار رایــج اســت، 
می پردازیــم. آن هــا  بــه  ادامــه  در 

مصرف آنتی بیوتیک، آری یا نه!
پزشــک بــر اســاس نــوع عفونــت و 

تصمیــم  بیمــار  ســامتی  شــرایط 
نــوع  کــدام  کــه  می گیــرد 
آنتی بیوتیــک را تجویــز کنــد. بعضــی از 
آنتی بیوتیک هــا روی طیــف وســیعی 
ــی  ــا بعض ــد، ام ــر دارن ــا اث از باکتری ه
ــدودی از  ــواع مح ــط روی ان ــر فق دیگ
ــامتی  ــرایط س ــد. ش ــا مؤثرن باکتری ه
ــک  ــاب آنتی بیوتی ــم در انتخ ــار ه بیم
ــه  ــار ب ــر بیم ــت. اگ ــم اس ــب مه مناس
بعضــی از آنتی بیوتیک هــا حساســیت 
داشــته باشــد، یــا مبتــا بــه مشــکات 
ــرای  ــا ب ــد، ی ــوی باش ــا کلی ــدی ی کب
ســایر مشــکاتش در حــال مصــرف 
آنتی بیوتیــک  انتخــاب  باشــد،  دارو 
حساســیت بیشــتری پیــدا می کنــد.

مصــرف  بــرای  اینکــه  وجــود  بــا 
ماحظــات  بایــد  آنتی بیوتیــک 
امــا  بگیریــم،  نظــر  در  را  زیــادی 
ــرف  ــع آن را مص ــی مواق ــم بعض ناچاری
از  بعضــی  بــه  ابتــا  زیــرا  کنیــم؛ 
و  ســامت  عفونــی،  بیماری هــای 
را تهدیــد می کنــد. در  زندگــی مــا 
ایــن صــورت مصــرف آنتی بیوتیــک 
اســت. حیاتــی  و  مهــم  بســیار 

 بــرای مثــال، عفونــت ریــوی )پنومونی( 
ناشــی از باکتــری، اگــر به طــور صحیــح 
درمــان نشــود، شــایع ترین علــت مــرگ 
ــی اســت.  ــه دلیــل بیماری هــای عفون ب
ــت  ــترپتوکوکی )عفون ــت اس ــا فارنژی ی
ــوالً آن را  ــه معم ــق ک ــو و حل ــاد گل ح
بــه نــام گلــودرد چرکــی می شناســیم(، 
اگــر بــه درســتی درمــان نشــود منجــر 
التهــاب  یــا  روماتیســمی  تــب  بــه 
ــه،  ــده، درنتیج ــه ش ــای کلی مویرگ ه
دریچه هــای  آســیب  دچــار  بیمــار 
ــود. ــوی می ش ــایی کلی ــا نارس ــب ی قل
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دوز و دوره مصرف
می کنــد  اثــر  وقتــی  آنتی بیوتیــک  
ــر در  ــود. اگ ــرف ش ــت مص ــه درس ک
ــه میــزان مجــاز  برگــه راهنمــای دارو ب
ــد  ــد دی ــد، خواهی ــت کنی ــرف دق مص
ــا  ــیاری از آنتی بیوتیک ه ــرای بس ــه ب ک
ــرای  ــان، ب ــی درم ــا دورۀ زمان ــدار ی مق
ــاوت اســت.  ــف، متف ــای مختل عفونت ه
بــه ایــن علــت کــه بعضــی از باکتری هــا 
ــک  ــخصی از آنتی بیوتی ــزان مش ــه می ب
نقــش  زمــان  و  هســتند  حســاس 
چندانــی در مــداوای آن هــا نــدارد. امــا 
بعضــی دیگــر بــه زمــان مشــخصی نیــاز 
دارنــد تــا کامــًا از بیــن برونــد. بعضــی 
مصــرف  یک بــار  بــا  عفونت هــا  از 
و  می شــوند  درمــان  آنتی بیوتیــک 
ــا  ــان ب ــی درم ــه دوره طوالن ــی ب بعض
دارنــد. نیــاز  آنتی بیوتیــک  همــان 

ــی  ــک کاف ــه دوز آنتی بیوتی درصورتی ک
نباشــد و میــزان آن در خون به حد الزم 
ــن  ــاس از بی ــای حس ــد میکروب ه نرس
می رونــد، امــا انــواع مقاوم تــر باقــی 
می ماننــد. درصورتی کــه دوره درمــان 
ــا آنتی بیوتیــک کامــل نشــود، بازهــم  ب
ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. معمــوالً بعــد 
آنتی بیوتیــک،  دوز  چنــد  مصــرف  از 
ــد  ــن می رون ــا از بی ــتر میکروب ه بیش
ــی  ــور محسوس ــاری به ط ــم بیم و عائ
در  اگــر  می کنــد.  پیــدا  کاهــش 
ایــن شــرایط آنتی بیوتیــک را قطــع 
کنیــم، میکروب هایــی مقاوم تــر کــه 
هنــوز از بیــن نرفته انــد، دوبــاره در 
بــدن تکثیــر می شــوند و بعــد از مــدت 
ــد؛  کوتاهــی عائــم بیمــاری بازمی گردن
ــا  ــن باکتری ه ــه ای ــاوت ک ــن تف ــا ای ب
ــا  ــت ب ــن اس ــتند و ممک ــر هس مقاوم ت

ــد و  ــن نرون ــی از بی ــک قبل آنتی بیوتی
نیــاز بــه مصــرف آنتی بیوتیــک قوی تــر 
داشــته باشــند. خطــر ایــن مســئله 
ــه دوره  ــت ک ــی نیس ــرای کس ــط ب فق
ــن  درمــان را کامــل نمی کنــد؛ بلکــه ای
عوامــل بیمــاری زای قوی تــر در جامعــه 
ــامت  ــد و س ــدا می کنن ــترش پی گس
می اندازنــد. خطــر  بــه  را  عمومــی 

باکتری هــا  ایــن،  بــر  عــاوه 
شــرایط  در  و  هســتند  هوشــمند 
بــا  مناســب  عکس العمــل  ســخت 
تغییــر  می دهنــد.  نشــان  ســختی 
ــبت  ــا را نس ــا، آن ه ــک باکتری ه ژنتی
آنتی بیوتیــک  اثــر  مکانیســم  بــه 
مصــرف  بنابرایــن  می کنــد.  مقــاوم 
بــا  یــا  قــوی  آنتی بیوتیک هــای 
ــای  ــرای عفونت ه ــیع ب ــر وس ــف اث طی
ــاوم  ــکال مق ــاد اش ــث ایج ــاده، باع س
را  آن هــا  و  آنتی بیوتیــک شــده  بــه 

ــی  ــد. یعن ــترش می ده ــه گس در جامع
ــاک  ــای خطرن ــی از باکتری ه ــا انواع ب
می شــویم  مواجــه  زندگــی  بــرای 
آنتی بیوتیکــی  کــه  حالــی  در 
نداریــم! بــــــــرای درمــان آن هــا 

یــا  بیش ازحــد  مصــرف  بنابرایــن 
ــت  ــر اس ــا براب ــت آنتی بیوتیک ه نادرس
بــا مشــارکت در گســترش مقاومــت 
باکتری هــا و بــه مخاطــره انداختــن 
ســامت خــود، اطرافیــان و جامعــه.

بــا توجــه بــه مطلــب بــاال، حتمــاً 
ــد دوره  ــرا بای ــه چ ــده اید ک ــه ش متوج
درمــان را کامــل کنیــد و آنتی بیوتیــک 
ــد. ــت مصــرف کنی را منظــم و ســر وق
ــم ــی مه ــای داروی ــوارض و تداخل ه ع

داروی  هــر  ماننــد  آنتی بیوتیک هــا 
ــن  ــد. همچنی ــی دارن ــری، عوارض دیگ
ــای  ــا داروه ــذا ی ــا غ ــت ب ــن اس ممک
ــا شــیمیایی خاصــی تداخــل  گیاهــی ی
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ــن  ــل دارو ممک ــند. تداخ ــته باش داش
اســت باعــث کاهــش اثــر آنتی بیوتیــک 
ــن  ــا ممک ــود، ی ــان ش ــت درم و شکس
ــر  ــش اث ــا افزای اســت باعــث کاهــش ی
ــه  ــود ک ــی ش ــای مصرف ــایر داروه س
درهرصــورت مشــکاتی را بــرای بیمــار 
ــتن  ــرای دانس ــرد. ب ــد ک ــاد خواه ایج
ــای دارو را  ــه راهنم ــئله، برگ ــن مس ای
به دقــت مطالعــه کنیــد، یــا با پزشــک و 
داروســاز در ایــن مــورد مشــورت کنیــد.

یکــی از عــوارض مهــم آنتی بیوتیک هــا 
ایــن اســت کــه عــاوه بــر از بیــن 
بــردن عوامــل بیمــاری زا، می تواننــد 
ســایر باکتری هــای مفیــد را از بیــن 
ــا را  ــه آن ه ــا ک ــن باکتری ه ــد. ای ببرن
ــیم،  ــی می شناس ــور طبیع ــام فل ــا ن ب
و  گــوارش  دســتگاه  در  عمدتــاً 
ــی  ــور طبیع ــد. فل ــود دارن ــلی وج تناس
غــذا  هضــم  بــه  گــوارش  دســتگاه 

تناســلی  دســتگاه  طبیعــی  فلــور  و 
عفونت هــا  انــواع  از  جلوگیــری  بــه 
آنتی بیوتیک هایــی  کمــک می کننــد. 
ــر از  ــاوه ب ــیع، ع ــر وس ــف اث ــا طی ب
ــور  ــاری زا، فل ــل بیم ــردن عوام ــن ب بی
ــد.  ــدن را نیــز از بیــن می برن طبیعــی ب
باکتری هــای  شــرایطی،  چنیــن  در 
مقــاوم بــه آنتی بیوتیــک ممکــن اســت 
جایگزیــن فلــور طبیعــی شــوند. در ایــن 
صــورت احتمــال ابتــا بــه عفونت هــای 
ــاوم  ــای گوارشــی مق قارچــی، عفونت ه
بــه درمــان یــا اســهال ناشــی از مصــرف 
ــد. ــش می یاب ــک افزای ــاد آنتی بیوتی زی

یکــی از تداخل هــای دارویــی مهــم 
ــای  ــا داروه ــل ب ــا، تداخ آنتی بیوتیک ه
ــی  ــت. بعض ــی اس ــارداری خوراک ضدب
از آنتی بیوتیک هــا بــا از بیــن بــردن 
گــوارش،  دســتگاه  میکروبــی  فلــور 
داروهــای  اثــر  کاهــش  باعــث 
شکســت  و  خوراکــی  ضدبــارداری 
درمــان بــا ایــن داروهــا می شــوند.

چند توصیه مهم:
* در تجویــز پزشــک دخالت نکــرده و با 
ایــن کار مانــع فرآینــد درمــان نشــوید .

* حتمــاً دوره درمــان را کامــل کنیــد، 
حتــی اگــر عائم بهبــودی ظاهر شــوند.

عفونــت  بــرای  آنتی بیوتیــک   *
اســت،  شــده  تجویــز  شــما  فعلــی 
بــرای  را  دارو  باقیمانــده  بنابرایــن 
نکنیــد. مصــرف  بعــد  دفعــات 

در  و  منظــم  به صــورت  را  دارو   *
کنیــد. مصــرف  مشــخص  ســاعات 

تجویزشــده  آنتی بیوتیــک  هرگــز   *
دیگــران  بــه  را  خودتــان  بــرای 
ــراً  ــر ظاه ــی اگ ــد، حت ــنهاد ندهی پیش

باشــید. داشــته  یکســانی  عائــم 
ممکــن  اشــتباه  داروی  مصــرف   
ــر  ــه تأخی ــح را ب ــان صحی ــت درم اس
هزینــه  و  عــوارض  و  بینــدازد 
باشــد. داشــته  برایتــان  جــدی 

تشــخیص  پزشــک  درصورتی کــه   *
شــما  درمــان  بــرای  کــه  داد 
آنتی بیوتیــک الزم اســت، در مقابــل 
نکنیــد. مقاومــت  پزشــک  دســتور 

به دقــت  را  دارو  راهنمــای  برگــه   *
نادرســت  مصــرف  کنیــد.  مطالعــه 
اثــر  کاهــش  باعــث  می توانــد 
آنتی بیوتیــک و شکســت درمــان شــود.

دوز  کــردن  فرامــوش  صــورت  در   *
ــتباه در مصــرف، بــا  ــی یــا اش مصرف
ــد. ــورت کنی ــاز مش ــا داروس ــک ی پزش

ــیردهی،  ــا ش ــارداری ی ــورت ب * در ص
حساســیت بــه دارو یــا غــذا، رژیــم 
ــرف  ــاص، مص ــی خ ــا غذای ــی ی داروی
بــه  ابتــا  یــا  گیاهــی  مکمل هــای 
بیمــاری دیگــر )ازجملــه فاویســم(، 
پزشــک را در جریــان قــرار دهیــد.

* اســتفراغ، اســهال آبکــی شــدید، درد 
پاک هــای  ایجــاد  شــدید،  شــکمی 
ســفید بــر روی زبــان، ترشــح یــا خارش 
ناحیــه تناســلی، ممکــن اســت عــوارض 
آنتی بیوتیــک  خطرنــاک  و  جــدی 
ــم  ــن عائ ــروز ای ــورت ب ــند. در ص باش
حتمــاً بــا پزشــک تمــاس بگیریــد.

ــر،  ــارش، کهی ــز، خ ــای قرم *جوش ه
در  و  زبــان،  و  صــورت  و  لــب  ورم 
مــوارد شــدیدتر، ســختی در تنفــس 
اســت  ممکــن  فشــارخون  افــت  و 
باشــند.  بــه دارو  عائــم حساســیت 
ــن  ــک از ای ــر ی ــدن ه ــورت دی در ص
عائــم، مصــرف دارو را قطــع کنیــد 
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امیــر عاشــق طبیعــت اســت و از همــان مر
ــول  ــن ق ــان از م ــای اول زندگیم روزه
گرفتــه بــود گاهــی بــه دل جنــگل 
ــت  ــا اقام ــد روزی در آنج ــم و چن بزنی
ــارغ از  ــی ف ــای اول زندگ ــم. روزه کنی
ــگل  ــه دل جن ــی ب ــکل، دوتای ــر مش ه
می زدیــم و چنــد روزی را در چــادر 
ســپری  امکانــات  کم تریــن  بــا  و 
ــه  ــه همیش ــی ک ــا زندگ ــم. ام می کردی

نمی چرخــد! پاشــنه  یــک  روی 
اول  روزهــای  پیــش،  وقــت  چنــد 
ــال  ــد س ــد از چن ــه بع ــود ک ــز ب پایی
ــن  ــگل رفت ــوع جن ــاره موض ــر دوب امی
ــوز  ــه هن ــا اینک ــن ب ــرد. م را مطــرح ک
ــم  ــر زبان ــل زی ــفرهای قب ــیرینی س ش
ــا  ــم: »ب ــردم و گفت ــت ک ــود، مخالف ب
بچــه کوچیــک کــه نمی شــه. اونــم 
یــه پســر دوســاله! خیلــی ســخته. قبــًا 
فقــط خــودم و خــودت بودیــم امــا 
ــا بچــه کوچیــک چــه  مــن و تــو االن ب
ــم  ــم؟ اون ــردی کنی ــوری طبیعت گ ج
ــو  ــه ت ــی ک ــای عجیب وغریب ــا روش ه ب
دوســت داری!« امــا امیــر آن قــدر اصرار 
کــرد تــا باالخــره موفــق شــد. قــرار شــد 

مثــل گذشــته دو روز بــدون دغدغــه را 
در جنگل هــای شــمال داشــته باشــیم.

ــه جمع کــردن وســایل رســید.  ــت ب نوب
تــو  می خواهیــم  »چــون  گفــت:  او 
ــم  ــدون ماشــین حرکــت کنی جنــگل ب
ــس  ــه. پ ــبک باش ــون س ــد کوله هام بای
ــذا  ــه و غ ــروری بچ ــایل ض ــط وس فق
ــی  ــاس اضاف ــت لب ــک دس ــم. ی برداری
هــم بــردار امــا بیشــتر نــه! دو روز 
ــفر  ــبک س ــه. س ــزار روز نمی ش ــه ه ک
ــود؛  ــن ب ــب او ای ــدل عجی ــم.« م کنی

ســفر کردن! ســبک 
بعــد از نمــاز صبــح بــه ترمینــال رفتیــم 
و بعــد بــا مینی بوس هــای کرایــه ای 
جنــگل  نزدیــک  بــه  را  خودمــان 
رســاندیم. امیــر بــه آقــای راننــده گفــت 
ــد و  ــاده کن ــاده پی ــار ج ــا را کن ــه م ک
راننــده بــا لحنــی جــدی گفــت: »بایــد 
ــه  ــن منطق ــون ای ــید چ ــاده بش زود پی
خطرناکــه و امــکان داره ماشــین های 
ــا  ــر ب ــد.« امی ــه اشــتباه بیوفتن دیگــه ب
ــادۀ  ــه آم ــرد ک ــاره ک ــن اش ــه م ــر ب س
ــر  ــه امی ــمم ب ــم. چش ــدن باش پیاده ش
بــود تــا بــه موقع پیــاده بشــوم کــه بچه 

از خــواب بیــدار شــد و گریــه کــرد. مــن 
ــه ام را روی  ــودم کول ــده ب ــه هول ش ک
ــت  ــرک را از دس ــتم، پس ــن گذاش زمی
پــدرش گرفتــم و بــا همــان عجلــه 
ــا  ــره.« ام ــادت ن ــن ی ــه م ــم: »کول گفت
ــن  ــن در بی ــدای م ــه ص ــل از اینک غاف
ــور ماشــین و صحبت هــای  صــدای موت
ــم  ــوس باه ــه در اتوب ــی ک ــردم محل م
بــود.  گم شــده  می کردنــد،  شــوخی 
وقــت پیاده شــدن کــه رســید امیــر 
اول مــن و بچــه را بــه پاییــن فرســتاد و 
ــد. ــرون پری ــد خــودش با ســرعت بی بع

ــکوت  ــو س ــا مح ــت و م ــوس رف مینی ب
جــاده و زیبایــی جنــگل هفت رنــگ 
پاییــزی شــدیم. در ایــن دو ســالی 
ــال  ــم تابه ح ــده بودی ــه دار ش ــه بچ ک
خودمــان ســه تایی بــدون همــراه دیگــر 
مســافرت نرفتــه بودیــم چــه برســد بــه 
ســفر ســختی مثــل طبیعت گــردی! 
ــه  ــرای بچ ــی ب ــان و نگران ــرس، هیج ت
تمــام وجــودم را گرفتــه بــود امــا هیــچ 
حرفــی نمــی زدم کــه مبــادا امیــر فکــر 
ــه  ــدود ن ــاعت ح ــم آورده ام. س ــد ک کن
ــرمای  ــوز س ــوا هن ــا ه ــود ام ــح ب صب
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ــود.  ــرده ب ــظ ک ــی اش را حف صبحگاه
راه رفتــن،  ســاعت  دو ســه  از  بعــد 
ــه نشــده  ــدن کول ــه جا مان ــوز متوج هن
بغلــم  در  بــا پســرک  مــن  بودیــم. 
جلــو می رفتیــم و امیــر بــا وســایل 
از پشــت ســر می آمــد. تقریبــاً بــه 
ــر  ــه امی ــم ک ــیده بودی ــگل رس دل جن
ــم.«  ــراق کنی ــا ات ــن  ج ــت: »همی گف
ــودم  ــاده ب ــول افت ــه از کت وک ــن ک م
ــا خوشــحالی همــان  جــا روی زمیــن  ب
نــم دار نشســتم.  برگ هــای  و  ســرد 
ــم کــردن چــادر شــد  امیــر مهیــای عل
پیــش  عالــی  به ظاهــر  همه چیــز  و 
می رفــت. پســرم را محکــم بغــل کــرده 
بــودم تــا در ســرمای صبــح بــا گرمــای 
وجــودم کمــی گرمــش کنــم. در همــان 
حــال کــه بــا دســتم پشــتش را ماســاژ 
مــی دادم احســاس کــردم لباســش نــم 
دارد. ســریع از خــودم جدایــش کــردم 
ــم دار شــده  و دیــدم لبــاس مــن  هــم ن
ــر  ــنگین و پ ــک س ــی پوش ــت. وقت اس
فهمیــدم  تــازه  دیــدم  را  ادرارش  از 
ــل  ــت! داخ ــرار اس ــه ق ــتان از چ داس
ــاس خــودم را  ــم لب ــا ه ــم ت چــادر رفت
عــوض کنــم و هــم لبــاس پســرم را کــه 
ــا  ــه لباس ه ــکم زد! کول ــه خش یک دفع
نبــود! بلــه! افتــاده بــود آن اتفاقــی کــه 

ــود و  ــه ای ب ــه کول ــاد! ن ــد می افت نبای
ــی  ــودم و لباس های ــن ب ــی، م ــه لباس ن
کــه دیگــر نجــس شــده بــود. غــم تمــام 
نمی دانســتم  آمــد.  دلــم  بــه  عالــم 

ــم. ــه کار کن چ
ــزم  ــردن هی ــرای جمع ک ــه ب ــر ک  امی
یــک  بــا  بــود،  شــده  جــدا  مــا  از 
ــک  ــاخه های خش ــزرگ از ش ــتۀ ب دس
درخت هــا از دور پیــدا شــد. وقتــی 
ــا تعجــب  ــاد، ب ــه مــن افت چشــمانش ب
ــاج و  ــرا ه ــده؟ چ ــی ش ــید: »چ پرس
واجــی؟« موضــوع را کــه گفتم حســابی 
ــم:  ــت گفت ــاد. باعصبانی ــده افت ــه خن ب
ــن  ــدم. م ــم می خن ــم باش ــد. من »بخن
ــو  ــا ایــن وضــع دنبــال ت بیچــاره کــه ب
راه افتــادم، حــاال بایــد چــی کار کنــم؟ 
چــه جــوری نمــاز بخونــم؟« امیــر 
ــی داد  ــکام درس م ــه اح ــه در مدرس ک
و به قــول خــودش رســاله را حفــظ 
ــت  ــور. جواب ــرص نخ ــت: »ح ــود گف ب
پیــش خودمــه. تــوی ایــن شــرایط 
ــاس داری و از  ــک لب ــط ی ــو فق ــه ت ک
ــری  ــرض بگی ــی ق ــم نمی تون ــی ه کس
ــک  ــه نزدی ــه ک ــتحب این ــاط مس احتی
ــا آب پــاک  غــروب آفتــاب لباســت را ب
کنــی و نمــاز ظهــر و عصــر را بخوانــی. 
ــا اذان  بعــد هــم چــون فاصلــه کمــی ب

ــاز مشــکلی  ــا قبــل از اینکــه ب ــده ت مان
ــاء را  ــرب و عش ــاز مغ ــد نم ــش بیای پی
ــی.«  ــد از اذان بخوان ــه بع ــم بافاصل ه
ــس  ــم نج ــاره لباس ــه دوب ــم: »اگ گفت
ــوی  ــم ت ــه نمی تون ــن ک ــی؟ م ــد چ ش
ــر  ــاره تطهی ــخت دوب ــرایط س ــن ش ای
»حوصلــه  داد:  ادامــه  امیــر  کنــم.« 
ــده و این قــدر  ــا آخــر گــوش ب کــن و ت
ــاره  ــر دوب ــاش. اگ ــته ب ــترس نداش اس
لباســت بــا ادرار بچــه نجــس شــد 
ــه  ــرایطی ک ــازه را داری در ش ــن اج ای
تــوان تهیــه لبــاس را نــداری بــا همــان 
ــون  ــی. چ ــاز بخوان ــس نم ــاس نج لب
ــبانه روز  ــک ش ــی ی ــه در ط ــم میگ حک
فقــط یک بــار الزمــه لباســت را تطهیــر 
کنــی.« بعــد هــم لبخنــدی زد و گفــت: 
»البتــه ایــن حکــم بــرای کســی هســت 
ــته  ــر داش ــر دخت ــر داره و اگ ــه پس ک
ــت  ــر نوب ــاس را در ه ــد لب ــه، بای باش

ــه.« ــر کن تطهی
بــا شــنیدن صحبت هــای امیــر آرام 
شــدم. امیــر ادامــه داد: »یک حرفــی 
می خواهــم بگــم امــا مراقــب بــاش کــه 
بــاز از کــوره در نــری! ایــن حکــم فقــط 
در صورتــی هســت کــه فــرد تــوان تهیه 
لبــاس را نداشــته باشــه، چــه بــه دلیــل 
تــوان مالــی یــا غیرمالــی، یعنــی حتــی 
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ــوان  ــم ت ــه ه ــه و عاری ــورت کرای به ص
نداشــته باشــه. ولــی مــا االن بایــد بریــم 
ایــن اطــراف را بگردیــم شــاید بتوانیــم 
ــا  ــون م ــم. چ ــدا کنی ــاس پی ــرات لب ب
تــوان مالــی بــرای تهیــه لبــاس را 
ــم  ــازت ه ــدن نم ــا ش ــا قض ــم و ت داری
ــد  ــو بای ــط ت ــده. فق ــادی مون ــدت زی م

ــی.« ــه کن حوصل
مــن کــه تــازه آرام شــده بــودم بــا ایــن 
ــی شــدم و  ــاره عصبان ــر دوب حــرف امی
ــًا آدم  ــدم. اص ــم: »ای کاش نمیوم گفت
ــای  ــن کاره ــد از ای ــه نبای ــه دار ک بچ
بــه  ای کاش  بکنــه.  عجیب وغریــب 
حرفــت گــوش نمــی دادم.« غرغرکنــان 
ــا امیــر راه افتادیــم بــه  بلنــد شــدم و ب
ــادی  ــا یــک آب ســمت پاییــن جنــگل ت

ــم. ــدا کنی پی
ــر  ــاال اگ ــیدم: »ح ــیر از او پرس  در مس
بــه هــر دلیلــی نتوانســتیم لبــاس پیــدا 
کنیــم چــه جــوری بایــد لباســم را تــو 
ــم!  ــه نداری ــر ک ــگل بشــورم؟ آب ک جن
ــت:  ــر گف ــرده!« امی ــه س ــم ک ــوا ه ه
آبــادی دو  بــه  »وقتی کــه رســیدیم 
ــا همــون  ــم و ب ــا بطــری آب می گیری ت
امــا ای کاش  لباســات را می شــوریم؛ 
کنــار رودخونــه اتــراق می کردیــم. مــن 
ــوی  ــر ت ــادر و پس ــتم م ــه می دونس چ
ــن!  ــی می کن ــوس آب تن ــرما ه ــن س ای
ــا  ــاس ب ــر لب ــوخی اگ ــارج از ش ــا خ ام
ادرار پســر و دختربچــه ای که شــیرخوار 
ــه  ــا ب ــوز غذاخــور نشــده ی اســت و هن
ــام  ــالش تم ــه دو س ــه ای ک ــی بچ قول
نشــده و شــیر خــوک و شــیر زن کافــر 
را هــم نخــورده نجــس بشــه، در اینجــا 
ــه  ــه این ــتار بچ ــا پرس ــادر ی ــه م وظیف
ــاس  ــل روی لب ــه آب قلی ــه یک مرتب ک

بریــزه، طــوری کــه بــه تمــام قســمتای 
ــاک  ــاس پ ــت لب ــه، آن وق ــس برس نج
می شــه. البتــه احتیــاط مســتحب اینــه  
ــزه امــا  ــار دیگــه هــم آب بری کــه یک ب
ــازی نیســت کــه حتــی آن را فشــار  نی
بــده. نکتــه بعــدی هــم اینکــه بچــه ای 
کــه به جــای شــیر مــادر، شــیر خشــک 
غذاخــور  بچــه  در حکــم  می خــورد 
ــا آب  ــار ب ــد دو ب هســت و لبــاس را بای
ــاک  ــر پ ــا آب ک ــار ب ــا یک ب ــل ی قلی

ــد.« کنن
راه رفتــن  ســاعت  یکــی دو  از  بعــد 
باالخــره حــدود ســاعت ســه بعدازظهــر 
بــه یــک آبــادی رســیدیم. انــگار خــاک 
بودنــد.  پاشــیده  روســتا  در  مــرده 
ــام  ــود و تم ــا نب ــس در کوچه ه هیچ ک
ــدر در  ــود. آن ق ــته ب ــم بس ــا ه مغازه ه
آبــادی گشــتیم تــا یــک چشــمه پیــدا 
ــی  ــری خال ــدادی بط ــه تع ــم ک کردی
ــس  ــود. برعک ــاده ب ــار آن افت ــم کن ه
ایــن  دیــدن  از  بــار  ایــن  همیشــه 
ــر،  ــم: »امی ــا خوشــحالی گفت ــره ب منظ
هــر چیــز کــه خــار آیــد، یــک روز بــه 
کار آیــد.« امیــر تعــدادی از بطری هــا را 
از آب چشــمه پــر کــرد و آمــاده رفتــن 

شــدیم کــه گفــت: »مــا ســعی کردیــم 
وظیفه مــان را انجــام بدیــم. لبــاس کــه 
ــم  ــزادی ه ــچ آدمی ــم، هی ــدا نکردی پی
ندیدیــم. زودتــر برگردیــم تــا شــب 
ــمت  ــه س ــرعت ب ــا س ــد ب ــده.« بع نش
کــه  چــادری  و  برگشــتیم  جنــگل 
ــدا  ــختی پی ــم را به س ــرده بودی ــم ک عل
ــده  ــه را ب ــت: »بچ ــر گف ــم. امی کردی
ــای  ــادر و لباس ه ــو چ ــر ت ــن. بپ ــه م ب
نجــس شــده را در بیــار تــا مــن بــرات 
ــافرتی را  ــوی مس ــم پت ــو ه ــورم. ت بش
ــا  ــون ت ــاز بخ ــریع نم ــر و س دورت بگی
قضــا نشــده.« پرســیدم: »چــه جــوری 
ــا ســرش  ــر ب ــی؟« امی خشــکش می کن
بــه هیزم هــا اشــاره کــرد و گفــت: »بــه 
روش عهــد قدیــم!« پتــو را دور خــودم 
گرفتــم و نمــازم را خوانــدم. بعــد از 
نمــاز نزدیــک در چــادر، بــا همــان 
ــه  ــر بچ ــه امی ــودم ک ــته ب ــا نشس پتوه
ــداری  ــش مق ــن داد و از جیب ــه م را ب
پســته درآورد و داخــل دســتم ریخــت. 
می گرفــت  عکــس  کــه  همان طــور 
ــور!  ــته بخ ــور! پس ــه نخ ــت: »غص گف

همــه این هــا خاطــره می شــه!«
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ــه و او مائ ــرف خان ــن این ط ــود. م ــل ب ــک روز تعطی ــر ی بعدازظه
آن طــرف. هرکــدام بی صــدا نشســته و خودمــان را بــه کتــاب و 
موبایــل و ... ســرگرم کــرده بودیــم. انــگار در دو ســیاره، جــدا از 
هــم و تنهــا زندگــی می کردیــم و از حیــات موجــودات دیگــر 

ــی نداشــتیم. ــک اطاع در ســیاره های نزدی
را  کانال هــا  کــردم.  روشــن  را  تلویزیــون  بی حوصلگــی  از 
بی هــدف عــوض می کــردم کــه یــک فیلــم ســینمایی قدیمــی 
ــرا  ــدم. ماج ــو ش ــون ول ــوی تلویزی ــرد. جل ــب ک ــرم را جل نظ
ــن  ــک زمی ــود. در ی ــم ب ــان قدی ــه اســطوره های یون ــوط ب مرب
خاکــی و صــاف، دو جنگجــوی قوی هیــکل، بــا ســاح و ســپر 
و لبــاس جنگــی ســنگین، خســته و خیــس از عــرق مشــغول 
نفس زنــان  و  ایســتادند  لحظاتــی  بــرای  بودنــد.  مبــارزه 
ــری  ــه دیگ ــا ب ــی از آن ه ــورد. یک ــره خ ــم گ ــان در ه نگاهش
ــم.«  ــرف بزنی ــم و ح ــار بگذاری ــیرها را کن ــا شمش ــت: »بی گف
ــورد:  ــره خ ــون گ ــه تلویزی ــم ب ــگ شــد و نگاه چشــم هایم تن

چــه شــد؟ این هــا کــه دشــمن بودنــد و می جنگیدنــد. چطــور 
شــد کــه تصمیــم گرفتنــد به جــای جنگیــدن حــرف بزننــد؟ 
ــم  ــه فیل ــن جمل ــتند! ای ــح نداش ــًا قصــد صل ــه اص ــا ک این ه
را در ذهنــم مــرور می کــردم. فکــر کــردم شــاید می خواهنــد 
به جــای دعــوا و جنــگ حــرف بزننــد و بــدون کشــتار و 
خون ریــزی مســئله را حــل کنــد؛ امــا مگــر می شــد در 
دوره ای کــه قــدرت بدنــی و جنــگاوری مــاک افتخــار بــوده، 
ــره  ــگ، مذاک ــای جن ــان به ج ــنت زمانش ــاف س ــن دو خ ای
ــع  ــه درواق ــردم متوجــه شــدم ک ــر ک ــه فک ــد؟ بیشــتر ک کنن
ــم  ــان ه ــود. زب ــان و شمشــیر نب ــن زب ــی بی ــا فرق ــرای آن ه ب
ــای  ــاً زخم ه ــد و اتفاق ــم می زن ــد و زخ ــیر را می کن کار شمش

ــد. ــم می زن ــری ه کاری ت
ــرد  ــدر شــبیه آن دو م ــادم. چق ــان افت ــاد جروبحــث صبحم ی
جنگــی در فیلــم بودیــم. زبــان مــا شمشــیر تیــزی شــده بــود 
ــه دیگــری زخــم مــی زد. آن قــدر گفتــم و  ــا می توانســت ب و ت
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جواب هــای ســنگین شــنیدم کــه دلــم 
شکســت و ســکوت کــردم. نه فقــط بــه 
خاطــر زخم زبان هــا، بیشــتر از ایــن 
ــا این طــور  ــه م ــودم ک ــرت کــرده ب حی
نبودیــم! این طــور مثــل دو دشــمن 
جلــوی هــم صف آرایــی نمی کردیــم! 
جدیــد  کــه  جروبحثمــان  موضــوع 
نبــود، از همــان موضوع هــای ســاده 
مثــل  چــرا  پــس  بــود،  همیشــگی 
ــود و  ــری ب ــت خب ــه از محب همیشــه ن

ــش؟ ــت و بخش ــه از گذش ن
ــردم  ــر می ک ــه فک ــزی ک ــر چی ــه ه ب
جوابــی بــرای ســؤالم باشــد ســرک 
ــدای  ــم از ص ــا ه ــد م ــیدم. نکن می کش
دعواهــای همســایه ها کــه از دیوارهــای 
نــازک داخــل می آیــد یــاد گرفتــه 
بودیــم؟ نکنــد تأثیــر حرف وحدیث هــای 
دوســت و آشــناها باشــد؟ امــان از ایــن 
ســریال های تلویزیــون! چقــدر دعــوا 
و جروبحــث زن و شــوهرها را زیــاد 
ــه  ــز ک ــریال طن ــد. س ــان می دهن نش
و  مســخره کردن  موضوعــش  بیشــتر 
شوهرهاســت.  و  زن  دســت انداختن 
ــوا  ــه دع ــم ک ــر ه ــریال های جدی ت س
ــایه و  ــکار، همس ــت، هم ــر. دوس و قه
ســریال مؤثــر بــود؛ امــا نــه به انــدازه ای 
این طــور  را  مــا  بیــن  محبــت  کــه 
ــی را در  ــۀ قبل ــد هفت ــد. چن ــرد کن س
ــا ریشــه  ذهنــم باالوپاییــن می کــردم ت
ــای  ــم. دل خوری ه ــدا کن ــکل را پی مش
ریزودرشــتی بــود امــا هیچ کــدام دلیــل 
ــط  ــردی رواب ــرای س ــده ای ب ــع کنن قان
ــه  ــاری ک ــن ب ــود. راســتی! آخری ــا نب م
ــی  ــم ک ــرده بودی ــت ک ــا باهــم صحب م
کجــا  نمی آمــد  یــادم  اصــًا  بــود؟ 
بودیــم و از چــه چیزهایــی گفتیــم. مــا 

ــک روز  ــر ی ــا حداکث ــرروز ی ــدا ه از ابت
در میــان، بــا هــر گرفتــاری و مشــغله ای 
کــه داشــتیم حداقــل ده دقیقــه باهــم 
ــه ای  ــی دو هفت ــم. یک ــت می کردی صحب
بــود کــه بــه خاطــر اسباب کشــی، 
مشــغله و کار ســنگین همســرم و درس 
و کار خــودم، از صحبت هــای روزانــه 
ــن  ــم و نتیجــه اش ای ــل شــده بودی غاف
شــده بــود. ایــن  صحبت کردن هــای 
روزانــه چــه ســاده بــه نظــرم می رســید 
امــا چقــدر مهــم و حیاتــی بــود. از ذوق 
ناراحتی هایــم  بزرگــم  کشــف  ایــن 
ناپدیــد شــد. چای درســت کــردم. از آن 
ــژه ای آوردم  ــنگ و وی ــای قش فنجان ه
کــه تــه کابینــت قایــم می کنــم. چــای 
را ریختــم و بــا غنچــه گل محمــدی 
کــردم.  تزییــن  را  ســینی  نبــات،  و 
ــتم.  ــرم گذاش ــوی همس ــینی را جل س
و  پف کــرده  چشــم هایم  اینکــه  بــا 
ــدن  ــد مــی زدم. از دی ــود، لبخن ــز ب قرم
مــن و ســینی چــای جــا خــورد. اولیــن 
بــاری بــود کــه مــن بــرای آشــتی کنان 
ــدم می شــدم. خوشــحال شــد و  پیش ق
لبخنــدی زد. هــردوی مــا در ســکوت و 
بــا ســرهایی از خجالــت پاییــن، جلــوی 

ــم. ــم نشســته بودی ه
ــی  ــم: »می دون ــردم و گفت ــش ک نگاه
ــم  ــت کردی ــه صحب ــاری ک ــن ب آخری
همیــن  می دانســتم  بــود؟«  کــی 

ــدا  ــت. از ابت ــی اس ــش کاف ــاره برای اش
او رســم صحبــت کــردن را در خانــواده 
کوچکمــان آورد و همیشــه مراقــب بــود 
ــی  ــی وقت های ــرود. حت ــان ن ــه یادم ک
بــاز  چشــمانش  خســتگی  از  کــه 
و  نمی آمــد  کوتــاه  هــم  نمی مانــد 

می کردیــم. صحبــت  حتمــاً 
ســرش را به نشــانه پشــیمانی تــکان 
ــه همیــن  مــی داد. گفــت کــه او هــم ب
نکتــه رســیده اســت. گفــت کــه چقــدر 
ناراحــت اســت از اینکــه حواســمان بــه 
کار و درس پرت شــده و از خودمــان و 
از زندگــی غافــل شــده ایم. در فنجانــش 
ــتش دادم.  ــه دس ــتم و ب ــی گذاش نبات
ــرد و  ــی ک ــید، مکث ــای نوش ــی چ کم
ــت  ــد وق ــن چن ــا قضــای ای ــت: »بی گف
را به جــا بیاوریــم... خــب چــه خبــر؟«...

ــد.  ــت می خواه ــامتی، مراقب ــظ س حف
ــل  ــم مث ــترک ه ــی مش ــامت زندگ س
می خواهــد.  مراقبــت  روح  و  جســم 
گاهــی چیزهــای بــزرگ حواســمان را از 
ــد.  ــرت می کن ــی پ ــای زندگ کوچک ه
جمــع  به مــرور  کوچک هــا  همیــن 
می پیچنــد  هــم  بــه  و  می شــوند 
هر چــه  کــه  می رســد  روزی  و 
می گردیــم علــت و ســرنخ مشــکاتمان 
را پیــدا نمی کنیــم. صحبــت روزانــه 
ــاده ترین  ــًا از س ــم. مث ــروع کنی را ش
کنیــم.  صحبــت  روز  اتفاق هــای 
ــد.  ــل می زن ــا پ ــن م ــردن بی صحبت ک

می کنــد. همدلمــان 
 محبــت از همیــن همدلی هــای ســاده 
ــی  ــان محبت ــد چن ــد. بای ــد می کن رش
ــدنمان  ــق ش ــه عاش ــه لحظ ــازیم ک بس
ــخ  ــدازه تاری ــه به ان ــگار ک ــم شــود. ان گ

ــم. ــق بوده ای ــر عاش بش
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ــتم  ــه روز بیس ــد ک ــا[ پذیرفتی ــما ]خانم ه ــر ش »اگ
جمادی الثانــی کــه روز تولــد حضــرت زهراســت، روز 
زن باشــد، بــه عهــدۀ شــما مســائل بزرگــی خواهــد 
آمــد از قبیــل مجاهــده، حضــرت مجاهده داشــتند... 
ــه او  ــدا ب ــد اقت ــما بای ــت. ش ــته اس ــه داش مخاطب
بکنیــد... زهــد و تقــوا و همــه چیزهایــی که داشــته و 
عفافــی که او داشــته اســت... آن هــا را تبعیت کنید.«

 )صحیفه امام، جلد20، صفحه6(

جلوههایحضور
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زنانه یا مردانه؟
از  مــرد  و  زن  موضــوع  اســام  در 
بــرای  هــم جــدا نیســت؛ خداونــد 
قواعــدی  اجتماعــی  مســئولیت های 
ایــن  تعییــن کــرده اســت کــه در 
ــرد  ــن زن و م ــیم بندی بی ــد تقس قواع
آن هــا  اجتماعــی  نقــش  جدایــی  و 
ــری:  ــان مقام معظم رهب ــه بی ــت. ب نیس
حضـــــور در جامعه  »مســــــئولیت 
و فهمیدن دردهــای عمومــی جامعــه 

عمومــی  ســعی در عاج دردهای  و 
ــوص  ــرد و مخص ــوص م ــه، مخص جامع
زن نیســت؛ زن هــا هــم نمی تواننــد 
ــی  ــن مســئولیت خال ــان را از ای شانه ش
کننــد. امــا مســئولیت های اختصاصــی، 
یعنــی آن کاری کــه خــدای متعــال 
زن  عهــدۀ  بــه  طبیعــت  به حســب 
ــه ــت.«)1(وب ــم اس ــم مه ــرار داده ه ق
ــی:»شــما خانم هــا  ــانامامخمین بی
ــید  ــته باش ــا داش ــن معن ــه ای ــه ب توج
در  مردهــا  بــر  کــه  همان طــوری 

ــد و  ــو برون ــه جل ــت ک ــه الزم اس جبه
پیش قــدم باشــند، شــما هــم در پشــت 
جبهــه بایــد کمــک کنیــد و مهیــا 
ــی  ــاع عموم ــه دف ــه چنانچ ــوید ک بش
ــا باشــید از  ــر همــه واجــب شــد مهی ب
ــرای دفــاع. و البتــه ســنگر علــم هــم  ب
یــک ســنگر دفاعــی اســت و هم چنیــن 
ــاندر ــیزن ــامی.«)2(یعن ــگ اس فرهن
اندیشــه مســئولیتهایاجتماعــیدر
ــردان ــام ــیب ــاتفاوت ــهم ــرانجامع رهب
ندارنــدواگــرزمانــیدفــاعازدیــنو
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اقیــــانوسبیانتـــــها
ــی از  ــش های اساس ــا پرس ــه ب ــه هم ــی ک از دوره نوجوان
ــی  ــوع نقش آفرین ــد، موض ــی می کنن ــی خوداندیش زندگ
ــرای فــرد اســت.  در جامعــه یکــی از مهم تریــن مســائل ب
ــک از  ــدام ی ــه ک ــند ک ــود می پرس ــران از خ ــالً دخت مث
مســئولیت ها زنانــه هســتند و کــدام مردانــه؟ زنان بیشــتر 
ــه فکــر مســئولیت هایی مثــل همســری و مــادری  ــد ب بای
ــزان  ــن می ــه همی ــا ب ــوند ی ــاده ش ــرای آن آم ــند و ب باش
ــاده  ــم آم ــی ه ــی اجتماع ــرای نقش آفرین ــود را ب ــد خ بای
ــندد؟  ــر می پس ــرای زن بهت ــک را ب ــدا کدام ی ــد؟ خ کنن

ــد  ــی مفی ــاغل بودن و نقش آفرین ــری؟ ش ــادری و همس م
ــر  ــه ه ــرای اینک ــود ب ــوان خ ــردن ت ــا باالب ــه؟ ی در جامع
ــاند؟  ــت برس ــه موفقی ــه قل ــی ب ــه خوب ــئولیت را ب دو مس
خیلــی از ایــن ســؤاالت تــا امــروز کــه بزرگ تــر 
دختــران  صاحــب  خودمــان  شــاید  و  شــدیم 
ــت. ــده اس ــخ مان ــی پاس ــان ب ــیم، برایم ــوان باش نوج
پژوهشــگر محتــرم، خانــم مریم ضامنــی، در یادداشــت های 
ــا  ــی م ــؤاالت نوجوان ــخ س ــا پاس ــد ت ــعی کرده ان ــر س زی
ــد. ــدا کنن ــزرگان پی ــخن ب ــف و س ــع مختل را از دل مناب



میهــنواجــببشــود،زنــانهــمبایــد
دوشــادوشمــردانبــهجبهــهبرونــد.

ــده  ــر، نماین ــطح وزی ــم س ــد ه زن بای
مجلــس و مدیــران عالــی، دانــش و 
مهــارت کســب کنــد کــه در زمــان 
ــری  ــور موث ــد حض ــه بتوان ــاز جامع نی
ــن راه  ــا در ای ــوی م ــد. الگ ــته باش داش
ــه  ــان خطب ــتند. ایش حضرت زهراهس
کــه می خواندنــد، همــۀ حضــار شــهادت 
می دادنــد کــه گویــی پیامبــر خطبــه 

1- شیوه مجازات معاویه مثل سوزاندن یا غرق کردن در آهک صدای حق خواهی مردم را خفه کرده بود.

در   حضرت زهــرا اســت.  خوانــده 
خطبه هایشــان هــم تفســیر قــرآن و هم 
ــد  ــل سیاســی  اجتماعــی می کردن تحلی
و هــم چرایــی بعضــی از تکالیــف مثــل 
وجــوب نمــاز، روزه، حــج، جهــاد و ... را 
ــی از  ــرت در یک ــد. حض ــرح می دادن ش
ــات  ــتفاده از آی ــا اس ــا ب ــن خطبه ه ای
ــد  ــاج می کنن ــر احتج ــا ابوبک ــرآن ب ق
ــت  ــی اس ــه قوت ــان ب ــخ های ایش و پاس
کــه انــگار پیامبــر حاضــر شــده 
بودنــد. آیــا ایــن حــد از توانایــی بــدون 
اســت؟ امکان پذیــر  دانــش  کســب 

در جنــگ احــد وقتــی همه پیامبــر را 
تنهــا گذاشــتند، فقــط ســه نفــر در کنار 
ایشــان ماندنــد. امیرالمؤمنیــن، زبیــر 
و زنــی بــه نــام »نســیبه بنت کعب« 
ــار همســر  ــاره. او کن ــه امّ عم ــروف ب مع
و پســرش در جنــگ شــرکت کــرد. در 
ــان  ــتار مجروح ــان و پرس ــدا آب رس ابت
بــود. امــا در جریــان جنــگ کــه برخــی 
از یــاران رســول خــدا بــه ایشــان خیانت 
ــد و احتمــال کشته شــدن ایشــان  کردن
وجــود داشــت، نســیبه دســت بــه 
ــاع  ــرد و دف ــان ب ــر و کم شمشــیر و تی
 جانانــه ای کــرد بــه حــدی کــه پیامبر
ــا  ــِک ی ــارک اهلل علی ــن »ب ــا گفت او را ب
ایشــان  کردنــد.  تشــویق  نســیبه« 
غنائــم  تقســیم  هنــگام  همچنیــن 
ــد.)3( ــیبه دادن ــه نس ــدی را ب گردن بن

ســوده  اســم  بــه  دیگــر  زنــی  یــا 
بــه  معاویــه  عّمــال  کــه  همدانــی 
بهانــۀ گرفتــن خــراج، دو پســر او و 
تعــدادی دیگــر را کشــتند. درحالی کــه 
هیچ کــس از تــرس جرئــت نکــرد کاری 
بــرای آن مظلومــان انجــام دهــد. در آن 

زمــان ســوده بــه جــای زاری و مرثیــه، 
شــکایتش را نــزد معاویــه بــرد. معاویــه 
ــد  ــریف را تهدی ــن زن ش ــواب، ای در ج
کــرد؛ امــا ســوده جــواب داد: »صلــوات 
ــه  ــی ب ــه وقت ــی ک ــر روح کس ــدا ب خ
ــن وی  ــا دربر گرفت ــر ب ــید، قب ــر رس قب
عــدل را در بــر گرفــت. و عدالــت را 
نیکیهــای از و کشــید.« آغــوش  در 
امیرالمؤمنیــن یــاد کــرد. ایــن در 
خــوی  به خاطــر  کــه  بــود  حالــی 
هیچ کــس  معاویــه   طغیان گــر1 
ــوی  ــی جل ــردن از عل ــام ب ــت ن جرئ
ــر  ــید: »اگ ــه پرس ــت. معاوی او را نداش
و  می کــرد؟!«  کار  چــه  بــود  علــی 
ســوده تعریــف کــرد کــه مــن در زمــان 
از  شــکایتی  هــم   امیرالمؤمنیــن
فرمــان دار داشــتم کــه بــه نــزد حضــرت 
بــردم. ایشــان از مــن ســندی بــر ظلــم 
ــن  ــی م ــتند. وقت ــان دار خواس آن فرم
ــه  ــان بافاصل ــان دادم ایش ــند را نش س
حکــم عــزل فرمــان دار را نوشــتند و 
نامــه را بــه دســت مــن دادنــد. معاویــه 
بعــد از شــنیدن ایــن ســخنان دســتور 
دیــه  یعنــی  را،  زن  ایــن  حــق  داد 
ــوده  ــا س ــد ام ــه او بدهن ــش، ب فرزندان
در جــواب گفــت: »اگــر مــن فقــط بــه 
ــر خــودم باشــم کار قبیحــی اســت  فک
ــرده  ــی ک ــح نه ــرا از کار قبی ــدا م و خ
ــط حــق  ــه فق ــده ام ک ــن نیام اســت، م
خــودم را بگیــرم، بلکــه آمــده ام تــا حــق 
جامعــه را احیــا کنــم.«ومعاویــهدرآخــر
مجبــوربــهعــزلآنفرمــاندارظالــم
شــد.اقــدامسیاســیایــنزننشــان
تطمیــع را او نمیتــوان کــه میدهــد
کــردویــکزنآزادهبــههــرقیمتــی
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میایســتد.)4( حــق از دفــاع پــای
 از همســران و دختــران ائمه اطهــار
موجــود  زیــادی  نمونه هــای  هــم 
دختــر  ســکینه  بانــو  مثــًا  اســت: 
در بانــو ایــن .امام حســین
بودنــد رســیده قدرتــی بــه ادبیــات
بــه عــرب جهــان شــاعران کــه
ــعار ــاناش ــدوایش ــانمیآمدن محضرش
میکردنــد.)5( تصحیــح را آنهــا

ــرق  ــرا ف ــا ماج ــرای کرب ــا در صح ام
ــار  ــن ب ــین چندی ــد. امام حس می کن
ــوان  ــچ عن ــه هی ــه ب ــد ک ــه کردن توصی
نشــوند.  جنــگ  میــدان  وارد  زنــان 
ــه میــدان  ــی کــه امّ وهــب ب حتــی زمان
»ای  فرمودنــد:   امام حســین رفــت 
پیــش  کنــد  رحمــت  خدایــت  زن، 
زنــان بازگــرد و بــا آن هــا بنشــین 
کــه بــر زنــان پیــکار نیســت.«)6(

کربــا  توصیــف  امام خمینــیدر 
آن را بــه دو بخــش قیــام مردانــه و 
ــام  ــد. قی ــیم کرده ان ــه تقس ــام زنان قی
جنــگ  میــدان  بخــش  در  مردانــه 
را  تکلیــف   امام حســین کــه  بــود 
ــت  ــا هدای ــد. ام ــخص کردن در آن مش
بــه  میــدان  از  خــارج  بخش هــای 
دســت حضــرت زینــب بــود؛ چــه 
بــرای زنــان و چــه بــرای مردانــی 
کــه از جنــگ باقــی مانــده بودنــد: 
حســن مثنی   ،امام ســجاد مثــل 
فرزنــد امام حســن مجتبی و تعــداد 
 امام حســین دیگــر. محــدودی 
در  را  جنــگ  جریــان  ادامــه  کــه 
تبلیــغ بعــد از آن دیــد، زنــان را بــا 
ــه  ــا ب ــرد ام ــراه ک ــگ هم ــود در جن خ
ــرای  ــا ب ــداد ت ــگ ن ــازه جن ــان اج آن

ــدی  ــه های بع ــد و حماس ــای بع روزه
باقــی بماننــد. دشــمن نمی دانســت 
کــه زنــان ایــن قــوم هــم رســالت 
می کشــند. دوش  بــه  آخــر  تــا  را 

مادر باشم یا فعال اجتماعی؟!
اتفــاق افتــاده  بــرای خیلــی از مــا 
اســت کــه گاهــی از خــود بپرســیم 
ــه مانــدن  باالخــره تکلیــف مــن در خان
و همســر و مــادر بــودن اســت یــا کار و 
فعالیــت اجتماعــی؟ بــرای پاســخ ابتــدا 
ــی«  ــور اجتماع ــاوت در »حض ــد تف بای
و »مســئولیت اجتماعــی« را روشــن 
کنیــم. از نظــر اســام زن بایــد حضــور 
در  یعنــی  باشــد  داشــته  اجتماعــی 
محضــر و بــه هــوش باشــد؛ فعــال 
ــا  ــاوت آن ب ــا تف ــل. ام ــه منفع ــد ن باش
ــه  ــت ک ــن اس ــی ای ــئولیت اجتماع مس
ــار  ــازی نیســت ب ــادی نی ــرایط ع در ش
بــه  بکشــد.  دوش  بــر  را  اجتماعــی 
از  را  »زن  مقام معظم رهبــری:  بیــان 
ســه دیــدگاه می شــود مــورد ماحظــه 
ــبت  ــامی نس ــش اس ــا بین ــرار داد ت ق
ــش زن  ــی نق ــود. یک ــکار ش ــه او آش ب
تکامــل  راه  در  انســانی  عنــوان  بــه 
ــن  ــه در ای ــوی و نفســانی اســت ک معن
ــچ  ــا یکدیگــر هی ــرد ب ــدگاه، زن و م دی
تفاوتــی ندارنــد. در تاریــخ زنــان بــزرگ 
داشــته اند؛  حضــور  برجســته ای  و 
و  بــزرگ  مــردان  کــه  هم چنــان 
مثــال  بــرای  بوده انــد. برجســته ای 
ــًا  ــرب اهللَّ مث ــم: »و ض ــرآن داری در ق
للّذیــن آمنــوا امــرأت فرعــون.«)7(

دیــدگاه دوم، در زمینــه فعالیت هــای 
اجتماعــی، سیاســی، علمــی و اقتصــادی 

اســت. از نظــر اســام میــدان فّعالیــت و 
ــی  ــادی و سیاس ــی و اقتص ــاش علم ت
بــرای زنــان کامــًا باز اســت. اگر کســی 
بــا اســتناد بــه بینــش اســامی بخواهــد 
زن را از کار علمــی محــروم کنــد، از 
تــاش اقتصــادی بــاز دارد، یــا از تــاش 
سیاســی و اجتماعــی بی نصیــب ســازد، 
ــرده  ــل ک ــدا عم ــم خ ــاف حک ــه خ ب
اســت. زنــان بــه قــدری کــه تــوان 
جســمی و نیازهــا و ضرورت هایشــان 
در  می تواننــد  بدهــد  اجــازه 
شــرع  کننــد؛  شــرکت  فّعالیت هــا 
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ــون  ــه چ ــت. البت ــع نیس ــّدس، مان مق
از  از لحــاظ جســمانی زن ظریف تــر 
ــی دارد.  ــذا ضرورت های ــت، ل ــرد اس م
تحمیــِل کار ســنگین بــر زن، ظلــم 
ــه  ــن را توصی ــام ای ــت. اس ــه زن اس ب
هــم  منــع  کــه  چنــان  نمی کنــد؛ 
نمی کنــد.اگــر خانم هــا می خواهنــد 
و  اجتماعــی  فّعالیت هــای  وارد 
سیاســی شــوند، مانعــی نیســت. البتــه 
ــت  ــوب اس ــی خ ــی، خیل ــت علم فّعالی
ــت. ــح اس ــا ارج ــایر فّعالیت ه ــر س و ب

دیــدگاه ســوم، نــگاه بــه زن بــه عنــوان 

یــک عضــو در خانــواده اســت کــه ایــن 
از همــه مهم تــر بــه نظــر می رســد. بــه 
»عزیــزان  مقام معظم رهبــری:  بیــان 
ــازه داده  ــرد اج ــه م ــام ب ــن! در اس م
ــد و  ــه زن زور بگوی نشــده اســت کــه ب
امــری را بــر او تحمیــل کنــد. بــرای مرد 
در خانــواده حقــوق محدودی قــرار داده 
شــده اســت کــه از روی کمــال مصلحت 
ــرای زن  ــن ب ــت اســت. هم چنی و حکم
ــن شــده  ــواده حقوقــی معّی نیــز در خان
ــت  ــم از روی مصلح ــه آن ه ــت ک اس
اســت. مــرد و زن هــر کــدام طبیعــت، 
اخــاق، روحّیــات و غرایــزی دارنــد کــه 
ویــژه خودشــان اســت و اگــر از ُخلقّیات 
ویــژه خــود بــه طــور صحیــح اســتفاده 
کننــد زوجــی کامــل و هماهنــگ و 
ــر  ــا اگ ــد. ام ــکیل می دهن ــاعد تش مس
هرکــدام از آن هــا زیــاده روی کننــد 
ــام در  ــورد. اس ــم می خ ــه ه ــادل ب تع
داخــل خانــواده دو جنــس زن و مــرد را 
ماننــد دو لنگــه یــک در، دو چشــم در 
چهــره انســان، دو سنگرنشــین در جبهه 
نبــرد زندگــی و دو کاســِب شــریک 
ــرار داده اســت.  ــازه ق ــاب مغ ــک ب در ی
ــا همــان حــدود  ایــن دو جنــس اگــر ب
ــرده  ــن ک ــام معّی ــه اس ــی ک و موازین
ــد،  ــی کنن ــم زندگ ــار ه ــت در کن اس
خانــواده ای مانــدگار و مهربــان و بــا 
برکــت و پرفایــده خواهند داشــت.«)8(

زن و مــرد از ابتــدای خلقــت بــا توجــه 
بــرای  کــه  متفاوتــی  وظایــف  بــه 
ــد، دارای  ــع ش ــاع وض ــت اجتم مدیری
زن  شــدند.  متفاوتــی  ویژگی هــای 
ــد و  ــدا ش ــی خ ــه جمال ــر وج نمایانگ
ــا  ــی خــدا، ت مــرد نمایانگــر وجــه جال

جســم تمدن هــا را مردهــا بــه دوش 
بکشــند و روح آن را زنــان بســازند. 
یعنــی دو نیــروی متخصــص کــه در 
تفکــر،  و  عقلــی  توان منــدی  روح، 
اطاعــات و حضورفکــری برابــر هســتند.

ظرافــت در زنــان فقــط در جســم و 
ــوع  فیزیــک نیســت بلکــه در تفکــر و ن
نــگاه آن هــا هــم وجــود دارد. مثــًا اگــر 
ــه  ــگاه مردان ــوع ن ــاوت ن ــم تف بخواهی
ــی  ــه داخل ــی نقش ــه را در طراح و زنان
یــک ســاختمان بررســی کنیــم، مردهــا 
ــًا  ــد و مث ــه می کنن ــات توج ــه کلی ب
جــای پله هــا، دیوارهــا و ... را مشــخص 
می کننــد. امــا زنــان بــه »زندگــی« 
بخشــیدن بــه آن خانــه فکــر می کننــد 
ــی در  ــن روح زندگ ــر گرفت ــا در نظ و ب
ــرویس ها  ــپزخانه و  س ــای آش ــه ج خان
و غیــره را در نظــر می گیرنــد. پــس 
در  زنــان  و  مــردان  کــه  همان طــور 
یکدیگــر  مکمــل  خانــواده  عرصــه 
ــار  ــا در کن ــای آن ه ــتند و نقش ه هس
هــم معنــا پیــدا می کنــد. در همــه 
عرصه هــای اجتماعــی هــم نــگاه زنانــه و 
هــم نــگاه مردانــه در کنــار هــم ســازنده 
آن هاســت. حیات بخــش  و  تمدن هــا 
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1- بیانات در دیدار بانوان نخبه در آستانه سال روز 

1386/04/13 ،میاد حضرت زهرا
2- سخنرانی در جمعه بانوان جامعه الزهرا، 

1364/12/11
3- ابن سعد، الطبقات الکبیر، ج ۸

4 - ابن عبد ربه، احمدبن محمد، عقدالفرید، ج1
5- اعام النساء، ج 2

6- طبری، ابن جریر، تاریخ طبری، ج4. 
مفید، محمد بن محمد، االرشاد، ج 2.

7- سوره تحریم، آیه 11
8- بیانات رهبری در جمع زنان شهر ارومیه، 

1375/06/28

تم
هف

ره 
ما

ش
     

     
98

ن 
ستا

زم

27



ده
ی زا

ض
مرت

ت 
ادا

 س
یم

مر

تولدنفیسهخاتون
ــرای  ــه ب ــت ک ــال اس ــد س ــزار و چن ه
می گیرنــد.  تولــد  جشــن  خانــم 
یازدهــم مــاه ربیــع االول کنــار مــزارش، 
قاهــره  باســتانی  منطقــه  قلــب  در 
ــا می شــود. شــیعه و ســنی  شــوری برپ
در کنــار هــم مولــودی می خواننــد، 
نــذری پخــش می کننــد و همهمــه 
ــون«  ــه خات ــیده نفیس ــا س ــواز »ی دلن
بــه آســمان بلنــد می شــود. آن قــدر 
ــی  ــا گرام ــرای مصری ه ــو ب ــود بان وج
اســت کــه بــرای ســخن راستشــان بــه 
ــد.  ــام »ســیده خانــم« قســم می خورن ن
و  ارادات  ایــن  تاریــخ،  گــواه  بــه 

ــش اســت.  ــا پی ــراث قرن ه عاشــقی می
مــردم  391ق،   ســال  رمضــان 
مصــر کــه آن زمــان بیشترشــان از 
ــی  ــد، وقت ــت بودن ــل بی ــن اه محبی
نــوادگان  از  بانویــی  آمــدن  خبــر 
به همــراه   امام حســن مجتبی
همســرش اســحاق موتمــن، فرزنــد 
امام صــادق را شــنیدند، بــا شــوق 
بــه استقبالشــان آمدنــد. آن روزهــا 
بعــد از شــهادت امام هفتــم، حکومــت 
عباســی چنــان آزاری بــه آل اهلل رســانده 
بــود کــه بانــو نفیســه خاتــون، عــروس 
ــوب خــود  ــام صــادق، وطــن محب ام

از  تــا  نمــود  تــرک  را  مدینه النبــی 
ــا  ــان باشــد. ام آســیب عباســیان در ام
ایــن هجــرت ســخت، آغــاز دورانــی پــر 
ــد. ــر ش ــان مص ــرای مردم ــت ب از برک

ــودن  ــزاده ب ــا نســب شــریف و امام تنه
خانــم دلیــل جــذب دل هــا نبــود. 
دیــدن کرامت هایــش هــر روز بیشــتر از 
قبــل مــردم را شــیفته ایشــان می کــرد 
ــه  ــی نفیس ــی در زندگ ــای اله و جلوه ه
همــان  در  نبودنــد؛  کــم  خاتــون 
روزهــای نخســت ورود، دختــر یهــودی 
بیمــاری از همســایگان نفیســه خاتــون 
ــفا  ــان ش ــوی ایش ــت آب وض ــه برک ب

ی
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یافــت و بــرای همیــن جمــع زیــادی از 
ــی  ــا زمان ــدند. ی ــلمان ش ــان مس یهودی
کــه رود نیــل خشــک شــده بــود، 
ــد و  ــه رود انداختن ــم را ب ــه خان مقنع
ــد.  ــرآب ش ــان و پ ــل خروش ــاره نی دوب
ــوی  ــن بان ــه ای ــکل ب ــا مش ــس ب هرک
مکرمــه مراجعــه می کــرد بــا راهنمایــی 
و کمــک ایشــان دآلرام بازمی گشــت. 
ــم  ــاور داشــتند کــه نفــس خان مــردم ب
رحمانــی اســت. ریشــه همــه ایــن 
فضیلت هــا را بایــد در بندگــی خالصانــه 
ســیده خاتون جســتجو کــرد، روزه داری 
و  شــب ها  شــب زنده داری  و  روزهــا 
ــا قــرآن کریــم.  البتــه انــس کم نظیــر ب
ــدی  ــات اب ــو متوجــه حی ــگاه بان ــق ن اف
بــود. در خانــۀ خــود قبــری حفــر کــرده 
ــرآن را  ــار در آن ق و بیــش از هــزاران ب
ختــم فرمــود. ایــن تقــوای الهــی چنــان 
نــور حکمــت و علمــی بــه قلــب پاکــش 
تابانــده بــود که بســیاری از دانشــمندان 
محمدبن ادریــس  ماننــد  روزگار  آن 
از  بــزرگ  فقیــه  ســومین  شــافعی، 
فقهــای اهل ســنت از وجــودش بهره هــا 
ــده  ــا دل بری ــا آنکــه از دنی ــد. ب می بردن
ــان و  ــاز مراجع ــع نی ــرای رف ــا ب ــود ام ب
ــت. )1( ــد داش ــی بلن ــدان همت نیازمن

ــادری دو  ــی م ــد و از طرف ــد و تعب زه
ســیده  نقش آفرینــی  مانــع  فرزنــد 
نفیســه در اجتمــاع نبــود. وقتــی خبــر 
زورگویــی حاکــم وقــت بــه ایشــان 
از  بــا شــجاعتی برخواســته  رســید، 
حاکــم  حرکــت  مســیر  در  ایمــان 
»بــه  کــرد:  توبیــخ  را  او  و  ایســتاد 
ــد...  ــم کردی ــیده اید و ظل ــت رس حکوم
دعــای  تیرهــای  می دانیــد  حتمــاً 

ــید و در  ــد رس ــدف خواه ــه ه ــحر ب س
نشســت.  خواهــد  ســتمکاران  قلــب 
آزار  کــه  دل هایــی  از  به خصــوص 
بانــو  اقتــدار  و  ابهــت  دادیــد...«.  
اســب  از  حاکــم  کــه  بــود  چنــان 
پیــاده شــد و از آن به بعــد از عمــل 
ــت. )2( ــت برداش ــود دس ــه خ ظالمان

رمضــان ســال 802ق، ســیدۀ پرهیــزکار 
در حالــی کــه آیــه »کتــب علــی نفســه 
می فرمــود  تــاوت  را   )3( الرحمــه« 
ــی  چشــم از جهــان فروبســت و مصیبت
ــت.  ــان نشس ــان مصری ــه ج ــزرگ ب ب
ــرش  ــدن همس ــت ب ــحاق می خواس اس
ــد  ــام امی ــا تم ــرد ام ــه آرام گی در مدین
ــاک  ــه پیکــر پ ــود ک ــردم مصــر آن ب م
ســیده نفیســه خاتــون در سرزمینشــان 
ــرد و  ــر ک ــان اث ــد. دلخواسته هایش بمان
ــه اســحاق  شــبی پیامبــردر خــواب ب
موتمــن امــر فرمــود کــه بانــو را در 
همــان ســرزمین به خــاک بســپارد. )4(

اکنــون بعــد از صدهــا ســال یکشــنبه ها 
ــوی  ــی آن بان ــنبه ها روز زیارت و چهارش

کریمــه اســت. گویــا نفیســه خانــم 
ــده اســت و هنــوز کرامــت می کنــد.  زن
ــه ای  ــا صدق ــا ب ــوات، فاتحــه و ی ــا صل ب
می شــود دســت بــه دامــان پاکــش 
شــد تــا گره هــای بــزرگ بــاز شــود. )5(

جاودانــه  و  کمــال  راه  راســتی  بــه 
نمی شناســد  مــرد  و  زن  شــدن، 
اســت  عظمت آفریــن  آنچــه  و 
اســت.)6( الهــی  تکلیــف  انجــام 
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بطری هــای پرشــیری کــه از شهرســتان سم

بــا خودمــان آورده ایــم روی ســینک 
ــان  ــا نوبتش ــتاده اند ت ــویی ایس ظرف ش
ــان  ــوی النۀ ش ــا را ت ــد. تخم مرغ ه برس
ــِی  ــه محل ــم، جوج در یخچــال می چین
مادرکشــته را بــا آزادکــردن فضایــی در 
فریــزر، جایــی کنــار دوســتان آبــزی اش 
ــپارم  ــم می س ــه ذهن ــم و ب ــا می کن ج
از  اول  آمــدم  از مدرســه  فــردا کــه 
ــم  ــه ه ــار بگــذارم ک همــه جوجــه را ب
تازه تــر مصــرف شــود و هــم فریــزر 
ــرای جاســازی  ــی بکشــد ب نفــس راحت
کره هــا و باقــی محصــوالِت محلــی.

از تمــام جملــه ام، ناگهان »مدرســه«اش 
پــر رنــگ می شــود و هـــــم  زمــان 
حرکــت  یــک  در  نهــم  بچه هــای 
دســته جمعی شــعرهای پــای تختــه 
ــد.  ــم می خوانن ــوی گوش های ــد ت را بلن
ــرای فــردا و مدرســه  دلــم دارد بــرای ب
غنــج مــی رود کــه نگاهــم می افتــد بــه 
ــه دارد روی  ــال و پســرکی ک گوشــه ه
می کنــد  پیــاده روی  پــدرش  پشــت 
ماســاژ!  می گــذارد  را  اســمش  و 
لبخنــد، هنــوز بــه دنیــا نیامــده، گوشــۀ 
ــردا  ــی ف ــد؛ یعن ــخ می کن ــم ی لب های

هــم تــوی مهــد کــه مــن نمی بینمــش 
لحظه هــای خوشــحالی دارد؟! یعنــی 
دقیقــاً  ژیمناســتیک  ســرکاس 
ــعیش  ــام س ــه دارد تم ــت ک ــان وق هم
 180 را  پاهایــش  تــا  می کنــد  را 
ــلوارش  ــه ش ــد و پارچ ــاز کن ــه ب درج
ــم  ــاز ه ــش، ب ــبد روی زانوهای می چس
خوشــحال اســت؟! یعنــی... کل برنامــه 
مهــدش را تــوی ذهنــم مــرور می کنــم 
ســمیرا،  خالــه  جــای  را  خــودم  و 
مهســا، شــیما و خاله هــای دیگــرش 
ــا  می گــذارم و مهربانیشــان را بیــن 8 ت
ــم، ســهم  بچــه فســقلی تقســیم می کن
ــی  ــتم... کس ــک هش ــود ی ــا می ش طاه
تــوی ســرم آرام معلمــی می کنــد و 
ــا کــی؟!  ــا کجــا؟! ت می پرســد: »آخــر ت
ــاً  ــتی! نهایت ــدش نیس ــه خداون ــو ک ت
یــک مــادری کــه مادریــت هــم نیازمند 
مهربانــی خیلی هــای دیگــر اســت.«

دوبــاره تمــام کتاب هــای رشــدی را 
ــادران  ــا م ــنبه ها ب ــه در جلســۀ دوش ک
مــرور  می خواندیــم  قــرآن  مدرســه 
ــال اول  ــام هفت س ــن از تم ــم. م می کن
ــت  ــال وق ــط دو س ــد، فق ــی رش طای
دغدغه هایــم  همــۀ  پنج ســال  و  دارم 

پریــده ام،  او  بــا  و  بــازی کــرده ام  را 
قصــه خوانــده ام و قصــه ســاخته ام. 
و  خوانــده ام  درس  و  کــرده ام  بــازی 
ــر  ــا، پ ــدن طاه ــد از آم ــم بع کتاب های
اســت از شــاخ  و بــرگ و پرنده هــای 
ــان  ــه از دهانش ــد ک ــاه و دم بلن دم کوت
قلب هــای کوچــک بیــرون می آیــد، 
بــاالی  کــه  ماشــین هایی  از  پــر 
گاهــی  و  می زننــد  بــوق  صفحه هــا 
سروصدایشــان  کــه  ممتــد  آن قــدر 
مــن  می شــود.  گــوش  َکرُکــن 
پنج ســالم را جــور دیگــری معلمــی 
کــرده ام؛ کــم  و کوتــاه بــرای شــاگردانم 
پســرک. بــرای  بلنــد  و  بســیار  و 

ــه را  ــادر پخت ــه م ــی ک ــۀ خوراک قابلم
تــا گــرم شــود  روی گاز می گــذارم 
ــرای  ــی دارم ب ــری برم ــۀ بزرگت و قابلم
شــیرها. دیگــر نوبتــی هــم باشــد نوبــت 
آن هاســت. بــا احتیــاط بطری هــا را 
خالــی می کنــم و هنــوز نجوشــیده 
ــک  ــم: ی ــه می کش ــان نقش دارم برایش
ــت،  ــرای ماس ــم ب ــه بزن ــومش را مای س
یــک ســومش را گــرم کنــم بــرای 
صبحانــه فــردا و یــک ســومش را فرنــی 
ــوری  ــده! این ط ــان وع ــرای می ــم ب کن
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بــرای کیک هــای فنجانــی چیــزی نمی مانــد. قســمت آخــر را 
دوبــاره می چینــم و از ســهمیه فرنــی کــم می کنــم تــا بشــود 
بــرای ذوق پســرک و پــدرش هــم تــدارک کیــک فنجانــی دید! 
ذوق خــودم را را می گنجانــم وســط دیــدن ذوق چشــمان 
ــم  ــد بتوان ــوم بای ــه می ش ــادر ک ــادم داده م ــادرم ی ــا. م آن ه
ــان  ــم؛ ماه رمض ــه بچش ــای بقی ــم را الی ذوق ه ــزه ذوق های م
ــوا  ــش، آرد حل ــه رفتن ــل از مدرس ــا قب ــد صبح ه ــه می ش ک
ــد از کاس  ــان، بع ــر از همه م ــی دیرت ــی داد و وقت ــت م را تف
ضمــن خدمتــش برمی گشــت بــوی گاب و زعفــران مســتمان 
ــک  ــر ی ــت کم نظی ــوی مدیری ــان ب ــرد و ســفره افطاری م می ک
ــه داری  زن را می گرفــت کــه همســری، مــادری، معلمــی، خان
می چکیــد. انگشــتانش  از  بندگــی  لذیذتــر  همــه  از  و 

غذایمان گرم می شود، دست هایم را بلندگو می کنم و زمان 
شام را اعام! پسرک رضایت می دهد که ماساژهایش را تعطیل 

کند و با پدر مسابقه می گذارند تا برسند به شیر آب برای 
شستن دست ها.

لبخند یخ کرده از سر  نگرانی هایم را با لیوان آبی، گرم و تازه 
می کنم... لبخندم کش می آید و تازه می شوم با سام  بر 

.حسین
سفره را می چینم و دست های کوچک و بزرگ دو مرد خانه، 
می آیند برای کمک! شیر هنوز جوش نیامده که فکرم سرریز 

می کند؛ »زندگی اگر قرار است طعم بندگی بگیرد و عطرش را 
پخش کند، باید هیئتی کار کرد! ما برای تنهایی زندگی کردن 

خلق نشده ایم!«
دست ها چه روضۀ خوبی هستند برای رفع تشنگی ها...

فکرم می دود توی چشم های همسر و لبش باز می شود به 
روضه خواندن...

به همین سادگی سر سفره امام حسینایم... 
با یک روضه خانگی.

شیر را کم می کنم و شام روضه مادرپز را پهن!
***

منتظر می شوم تا خنک شود برای مایه زدن... پسرک مشغول 
تاختن است با پدری که برایش شیهه می کشد.

کنار گاز می ایستم و وسط شستن ظرف ها، روی تختۀ روی 
یخچال ایده های پایان نامه را لیست می کنم. نمی دانم این 

مایع های ظرفشویی، خاصیت پاک کنندگی شان بیشتر است یا 
ایده زایی شان!

همسر مطمئنم می کند فردا طاها را می برد مهد و من با 
خاله سمیرایش چک می کنم که مبادا دیر کند. دلم که کمی 
می جوشد، توی شیر ولرم مایه ماست را می ریزم و دل شوره ام 

را الی تبدیل و تغییر خدا هم می زنم. برای دلم قصه نیل 
می خوانم و موسی... قصه آب و اطمینان خدا...

ظرف را می پیچم الی پارچه گل گلی و به تجربه ماست شدن 
هربار یقین دارم؛ به تغییر و تقدیر خدا...

***

چراغ ها یکی یکی خاموش می شود و چراغ فکرم روشن!
برنامه هیئت خانگی را برای مراسم محرم می چینم و کارها را 
لیست می کنم روی تخته مذکور، بچه های مسجد و بچه های 

مدرسه را ردیف می کنم و »السابقون«شان را گلچین:
لیا: نماهنگ

زهرا، حلما، حسنی، سارا: نمایش
خانم پایینی یا خانم برومند: سخنرانی

فاطمه، مرضیه، ایزدی: تدارک آیه ها
زهرا، مائده، فاطمه: پذیرایی

پلک هایم خسته می شوند و جسمم خسته تر...
دلم هم می خورد، باز نیل آشوب می شود...

پسرک را می بینم خوابش برده کنار قصه پر از درخت پدرش...
من چقدر فقیر لحظه هایم، فقیر ثانیه ها، دلم می خواهد یک 

دل سیر وقت از کسی امانت بگیرم، می دانم بی برکت نمی شود 
نفس از نفس برداشت، قدم که پیشکش...

بلند می شوم، الی کتاب معجزه را باز می کنم و می خوانم...
می خوانم و رخت شوی ها آرام می گیرند...

می خوانم و نیل رام می شود...
می خوانم و ایده ها به ذهنم هجوم می آورند...

می خوانم و شعرهای کاس، وزن دار می شوند...
می خوانم و دو سال طایی پسرک برق می زند...

می خوانم و کسی توی هیئت چراغ ها را روشن می کند...
***

صبح فردا شیرها همه شان مایه می گیرند... ساعت را کوک 
می کنم قبل اذان صبح... می دانم می شود از نیل، آرام رد شد.
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مصاحبهباخانمدکترفائزهعظیمزادهاردبیلی
جلوههایحضـور

 حــرف حضــور بانــوان 
ــرای امــروز و دیــروز  در جامعــه ب
ــن  ــه ای ــت ک ــت. مدت هاس نیس
حرف هــا راه افتــاده اســت. یکــی 
می گویــد ضعیفــه را چــه بــه 
کوچــه و خیابــان و دیگــری فریاد 
ــد  ــان نمی توانن ــرا زن ــد چ می زن
رئیس جمهــور باشــند؟ بعضی هــا 
حضــور در جامعــه را در داشــتن شــغل 
ــد و بعضــی  تمام وقــت خاصــه می کنن
ــا ایــن  دیگــر در مخالفــت همه جانبــه ب
مســئله هــر نــوع اشــتغال زنــان را 

مخالــف مصالــح خانــواده می داننــد. 
اعضــای هیئــت تحریریــه ســلمی بــرای 
کــردن جــواب سؤال هایشــان  پیــدا 
اجتماعــی  حضــور  بــا  رابطــه  در 
ــزه  ــر فائ ــم دکت ــراغ خان ــه س ــوان ب بان
ــگاه  ــیار دانش ــی، دانش عظیم زاده اردبیل
امام صــادق رفتنــد. متــن زیــر حاصل 
گفــت  وگــوی مــا بــا ایشــان اســت کــه 
البتــه بســیار خاصــه و مناســب حــال 
ــت. ــده اس ــته ش ــریه نوش ــوای نش و ه

 خانــم دکتــر دوســت 
از  بحــث  ابتــدای  در  داریــم 

پیشــینۀ نظریــات رایــج دنیــا بــه 
ــاره  ــی درب ــورهای غرب ــژه کش  وی
ــرد  ــوق زن و م ــیم بندی حق تقس
مــردم  اکثــر  چــون  بدانیــم. 
کشــور مــا کــه بــا ســبک تربیــت 
اســالمی رشــد کرده انــد همیشــه 
ــری  ــود براب ــن خ ــۀ ذه در گوش
حقــوق انســان ها را داشــته اند. 
امــا برایمــان جالــب اســت بدانیــم 
کــه آیــا درهمــۀ کشــورها و 
ــوق  ــا حق ــردم دنی ــۀ م ــرای هم ب
اســت؟ یکســان  مــرد  و  زن 

از  بســیاری  بــرای  احتمــاالً  بلــه؛ 
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مخاطبــان اســتدالل های اثبــات حقــوق 
ــانی  ــر انس ــردان از نظ ــان و م ــر زن براب
بدیهــی و واضــح باشــد امــا در حقیقــت 
در همــه جــای دنیــا و در همــه زمان هــا 
این طــور نیســت و بــه چالشــی تبدیــل 
ــر از  ــرات ده نف ــن نظ ــت. م ــده اس ش
برجســته ترین دانشــمندان و متفکریــن 
ــم  ــرده ام و دریافت ــه ک ــی را مطالع غرب
ــه  ــرب ب ــئله در غ ــن مس ــرا ای ــه چ ک
ــوان  ــل شــده اســت. به عن ــش تبدی چال
مثــال جــان الک کــه پــدر حقــوق 
بشــر دنیاســت اعتقــاد دارد کــه زن 
ــه از  ــه اینک ــت. ن ــر نیس ــس بش از جن
جنــس فرشــته اســت، خیــر! می گویــد 
اصــًا زن جنــس بشــری نــدارد. توماس 
هابــز و ایمانوئــل کانــت هــم همیــن را 
می گوینــد. افاطــون و ارســطو کــه 
ــدای بســیاری از فاســفه هســتند  مقت
هــم می گوینــد زن در قاعــدۀ هــرم 
اســت  گرفتــه  قــرار  جامعه شناســی 
ــال،  ــردگان، اطف ــه ب ــن طبق ــه در ای ک
مجانیــن و ُســفها قــرار دارنــد. مجنــون 
اگــر افاقــۀ جنــون کنــد و اطفــال پــس 
 از اینکــه دوران طفولیــت را طــی کردند 
بــه طبقــه بــاال می رونــد و بــردگان 
هــم اگــر خودشــان را آزاد کننــد امــکان 
ــت از  ــان هیچ وق ــا زن ــد ام ــود دارن صع
ایــن طبقــه باالتــر نمی رونــد. ایــن 
ــطو و  ــت ارس ــاب سیاس ــده در کت عقی
جمهــور افاطــون مطــرح شــده اســت. 
ــاده  ــر س ــاید در ظاه ــئله ش ــن مس ای
ــور نیســت! ــن این ط ــا در باط ــد ام باش

 سال هاســت در رابطــه 
1- یعنی مسئله انسانیت انسان اولویت اول است و جنسیت مسئله ثانوی.

ــگاه  ــرد در ن ــوق زن و م ــا حق ب
ــه  ــی ارائ ــرات مختلف ــالم نظ اس
به عنــوان  جنابعالــی  می شــود. 
زمینــه  ایــن  در  صاحب نظــر 
ــوق زن را  ــه حق ــالم ب ــگاه اس ن
می فرماییــد؟ ترســیم  چطــور 

در نظــر اســام حقــوق انســانی زن 
و مــرد باهــم برابــر اســت و امــروزه 
ازنظــر  موضــوع  ایــن  صحــت  در 
وجــود  شــکی  مســلمان  علمــای 
نــدارد. بــرای اثبــات حقانیــت ایــن 
مدعــا اســتدالل های فراوانــی وجــود 
محکم تریــن  قــرآن  بیــان  امــا  دارد 
ــۀ 35 ســورۀ  ــد در آی آن هاســت؛ خداون
مبارکــه احــزاب ده مؤلفــه معیار انســان 
ــن  ــه ای ــد ک ــی می کن ــی را معرف متعال
ــر حقــوق مســاوی  شــاخصه ها عــاوه ب
و  فضیلت پذیــری  تعالی پذیــری، 
و  زنــان  بــرای  انسانِ کامل شــدن 
ــاره  ــم اش ــری را ه ــکات دیگ ــردان، ن م
»إَِنّ  می فرمایــد:  آیــه  می کنــد. 
َوالُْمْؤِمِنیــَن  َوالُْمْســلَِماِت  الُْمْســلِِمیَن 
َوالَْقانَِتــاِت  َوالَْقانِِتیــَن  َوالُْمْؤِمَنــاِت 
ابِِریــَن  َوالَصّ اِدَقــاِت  َوالَصّ اِدقِیــَن  َوالَصّ
َوالَْخاِشــَعاِت  َوالَْخاِشــِعیَن  ابِــَراِت  َوالَصّ
ائِِمیــَن  َقــاِت َوالَصّ قِیــَن َوالُْمَتَصِدّ َوالُْمَتَصِدّ
ُفُروَجُهــْم  َوالَْحافِِظیــَن  ائَِمــاِت  َوالَصّ
کِثیــًرا  اهلَلَّ  اکِریــَن  َوالَذّ َوالَْحافَِظــاِت 
اکــَراِت أََعــَدّ اهلَلّ لَُهــْم َمْغِفــَرًۀ َوأَْجــًرا  َوالَذّ
ــت  ــه صراح ــه ب ــن آی ــا.« در ای َعِظیًم
بیــن حقــوق  کــه  مشــخص شــده 
تفاوتــی وجــود  انســانی زن و مــرد 
نــدارد. در آیــات دیگــری ماننــد آیۀ اول 
ســورۀ مبارکــه نســاء و بســیاری از آیات 

دیگــر، درســتی ایــن قاعــده قابــل اثبات 
ــوق  ــم حق ــی می گویی ــا وقت ــت. ام اس
انســانی برابــر اســت یعنــی چــه؟ یعنــی 
حــق حیــات، آموزش پذیــری، رشــد در 
زمینه هــای مختلــف، حضــور در عرصــۀ 
اجتمــاع بــه عنــوان یک انســان، کســب 
دینــی،  معــارف  کســب  معنویــت، 
عفــاف فــردی و اجتماعــی، رســیدن بــه 
ــی آخــر. مؤلفه هــای انســان کامــل و ال

کــه  مســلمان  متفکریــن  جملــه  از 
صحبــت  موضــوع  ایــن  دربــاره 
مقام معظم رهبــری  کرده انـــــــــــد، 
هســتند. ایشــان در کتــاب منظومــۀ 
»چــون  می فرماینــد:  خــود  فکــری 
ــم  ــا ه ــانّیت ب ــد انس ــرد از بُع زن و م
ــودن  ــودن و مردب ــد، مســئلۀ زن ب برابرن
مســئله اّولــی بــه ذات اســت نــه مســئلۀ 
ــد  ــؤال می کنن ــان س ــوی.1« از ایش ثان
ــه ذات یعنــی چــه؟ می گوینــد:  اّولــی ب
ــرد از  ــس م ــس زن و جن ــی جن »یعن
ــَو انســان اســت  ــا ُه ــه م ــوع انســاِن ب ن
ویژگی هــای  و  معــارف  همــه  بــا 
ــه  ــوری ک ــان ط ــی هم ــانیش. یعن انس
هــم  زن  اســت  آموزش پذیــر  مــرد 
ممکــن  مــرد  اســت.  آموزش پذیــر 
اســت عقب افتادگــی ذهنــی داشــته 
باشــد بــه همــان نســبت بــرای زن 
ــه  هــم ممکــن اســت.« ایشــان در ادام
ــن زن  ــه بی ــزی ک ــد »آن چی می فرماین
و مــرد تفــاوت ایجــاد می کنــد صفــات 
ثانویــه و حقــوق اجتماعــی آنان اســت.« 
حقــوق اجتماعــی زن متناســب بــا او و 
ــرد هــم متناســب  حقــوق اجتماعــی م
ــی  ــۀ خــود اســت. حت ــات ثانوی ــا صف ب
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ــه  ــم ک ــادی ه ــائل اقتص ــورد مس در م
می توانــد یــک بُعــد از حقــوق اجتماعــی 
باشــد، اســام بســیار هوشــمندانه عمــل 
ــه  ــرای هم ــادی ب ــق اقتص ــد. ح می کن
اعــم از زن و مــرد وجــود دارد و عبــارت 
اســت از حقــوق مالکیــت، حــق انعقــاد 
ــر  ــًا س ــتغال. مث ــا و حــق اش قرارداده
کار رفتــن از حقــوق اقتصــادی فــرد 
اســت و ربطــی بــه حقــوق مالــی نــدارد. 
ــی و  ــوای حضرت امام خمین ــق فت طب
ــق  ــد زن متعل ــری درآم مقام معظم رهب
ــه خــودش اســت مگــر آنکــه شــوهر  ب
ــال  ــر ح ــا در ه ــد. ام ــا زن شــرط کن ب
ــوق اجتماعــی  حــق اشــتغال جــزء حق
و اقتصــادی زن اســت کــه از طــرف 
ــت:  ــناخته اس ــمیت ش ــه رس ــرآن ب ق
ــبَن«.  ــا اکتس ــن م ــٌب ِم ــاء نصی »لِلنس
بــرای خــودش اســت  اکتســاب زن 
و اکتســاب مــرد بــرای خــودش. از 
ــوق  ــری از حق ــوع دیگ ــر ن ــرف دیگ ط
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــه مرب ــت ک ــرح اس مط
خانــواده اســت و آن حقــوق اســت. 
ــرگاه  ــا ه ــی م ــون مدن ــق قان ــًا طب مث
خانمــی ازدواج کنــد، چــه شــاغل باشــد 
ــت  ــف اس ــوهرش موظ ــد، ش ــه نباش چ
از جملــه  ایــن  و  را بدهــد  او  نفقــه 
حقــوق مــادی یــک زن متأهــل اســت.

زن  اســالم  در  آیــا   
اجتماعــی  حضــور  مجــوز 
حضــور  از  نمونه هایــی  دارد؟ 
صــدر  در  زنــان  اجتماعــی 
می فرماییــــد؟ را  اســـــالم 

بلــه؛ زنــان بــه عنــوان نیمــی از جمعیت 
جامعــه حقــوق اساســی دارنــد کــه 

آموزه هــای دینــی هــم مویــد آن اســت 
علم آمــوزی،  و  آمــوزش  مثــل حــق 
ــری  ــوق دیگ ــی و حق ــور اجتماع حض
مثــل اشــتغال. امــا زنــان بایــد در 
ــی  ــط اجتماع ــور در محی ــگام حض هن
حریــم عفــت، زیبایــی و حریــم ارتباط و 
تعامــل خــود بــا مــردان را حفــظ کنند.

ــور  ــه حضـــ ــته ترین نمونـــ برجســـ
اجتماعــی در دوران پیــش از اســام 
از  کــه  هســتند   حضرت خدیجــه
بین المللــی  بازرگانــان  بزرگ تریــن 
بوده انــد. اولیــن بــاری کــه پیامبــر 
بــا حضــرت خدیجــه آشــنا شــدند 
زمانــی بــود کــه ایشــان بــا کاروان 
ابوطالـــب  بزرگوارشــــــان  عمـــوی 
کاروان  بــه  وقتــی  بودنــد.  همــراه 
برخــورد   حضرت خدیجــه تجــاری 
ــد:  ــر می گوین ــد، پیامبـــ می کننـــ
بــازرگان  پرهیــزگار،  بانویــی  اگــر 
ســتد  و  داد  و  او  رزق  باشــد،  هــم 
مــی آورد. برکــت  مــا  بــرای  او  بــا 

از دیگــر نمونه هــا خانمــی بــه نــام 
ــاری  ــس غف ــت قی ــر ابوصل ــه، دخت امی
ــر  ــاوه ب ــود و ع ــب ب ــه طبی ــت ک اس
ــه  ــه و مدین ــای مک ــه خانم ه ــت ب طباب
ــا در جنگ هــا  آمــوزش طــب مــی داد ت
ــداوای  ــد و در م ــر برون ــراه پیامب هم
ــه  ــیبه ک ــد. نس ــک کنن ــا کم زخمی ه
ــد  ــگ اح ــخ جن ــهور تاری ــان مش از زن
ایــن خانــم پزشــک  پیــش  اســت، 
آمــوزش می بینــد و در ابتــدا بــرای 
پرســتاری از مجروحــان در جنــگ احــد 
همــراه پیامبــر می شــود. امــا بعــد از 
ــد  ــگ رخ می ده ــه در جن ــی ک حوادث

ــه گاه  ــاع از خیم ــی دف ــر فرمانده پیامب
خــود را بــه او می دهنــد. در همیــن 
حــال فــردی از ســمت دشــمن بــه مقــّر 
ــد و  ــه می کن ــر حمل ــی پیامب فرمانده
ــمن را  ــه دش ــی جانان ــیبه در دفاع نس
ــد. ســپس  ــم می کن ــا شمشــیر دو نی ب
ــه  ــاب ب ــیبه خط ــاره نس ــر درب پیامب
کســانی کــه در جنــگ ترســیده بودنــد 
ــیر  ــک شمش ــدا ی ــه خ ــد: »ب فرمودن
شــما  شمشــیر  هفتــاد  از  نســیبه 
رزمنده هــا، ارزشــش باالتــر اســت.«

ــی حــرام  ــر مشــارکت اجتماع حــاال اگ
ــو  ــن عض ــر عزیزتری ــرا پیامب ــود چ ب
و   فاطمه زهــرا دختــرش  خانــواده، 
ــرد؟  ــگ می ب ــدان جن ــه می نســیبه را ب
یــا مثــًا در بیعــت عقبــه اول و در 
بیعــت عقبــه ثانــی زن هــا هــم حضــور 
 دارنــد. عــده ای از اعــراب بــه پیامبــر
ــا  ــه: »ی ــد ک ــراض می کردنـــ اعتــــ
ــا خودمــان زن  ــرای چــه ب رســول اهلل، ب
ــخ  ــر پاس ــه؟« پیامب ــه حبش ــم ب ببری
می دادنــد کــه زنــان بایــد بیاینــد. 
چــرا؟ چــون حــق مشــارکت اجتماعــی 
 و سیاســی دارنــد. ایــن رفتــار پیامبــر
مهــر تأییــدی اســت بــر مشــارکت 
از  و  سیاســی  مشــارکت  اجتماعــی، 
زنــان. اقتصــادی  مشــارکت  جملــه 

مشــاغل دیگــری هــم در صــدر اســام 
ــًا  ــوده اســت. مث ــج ب ــوان رای ــرای بان ب
نمونــه دیگــر خانــم عطــاری اســت 
می کــرد.  زندگــی  مدینــه  در  کــه 
شــنیده اید  را  روایــت  ایــن  حتمــاً 
ــت  ــر دوس ــی عط ــر خیل ــه پیامب ک
ــه  ــه همیش ــت ک ــب اس ــتند. جال داش
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ــد  ــه می کردن ــر تهی ــم عط ــن خان از ای
بــود. نــاب  عطرهایــش  چراکــه 

اصلــی  حرفــه  ســقایت1،  مثــًا  یــا 
ســطل های  زن هــا  بــود.  خانم هــا 
بزرگــی را از آب چشــمه می آوردنــد 
و  پیمانــــــه پیمانـــــه می فروختنــد. 
خیــر  را  آب  هــم  اوقــات  گاهــی 
ریســندگی،  مثــًا  یــا  می کردنــد. 
بافندگــی کــه فقــط هــم از زمــان 
ــوده  ــم ب ــل ه ــت و  از قب ــام نیس اس
و مــوارد خیلــی زیــادی از ایــن دســت.
ــا  ــالمی م ــه اس  در جامع
ــرایط  ــه ش ــه اینک ــه ب ــا توج ب
زمانــی تفــاوت بســیاری بــا صــدر 
معیارهایــی  چــه  دارد،  اســالم 
ــر  ــی مؤث ــور اجتماع ــرای حض ب
ــود دارد؟ ــاع وج ــا در اجتم خانم ه

اســام دیــن جامعــی بــرای همــۀ 

1- آب رسانی که از حرفه های مخصوص مردمان سرزمین عربستان بوده است.

زمان هــا و مکان هــا اســت. بنابرایــن 
مؤلفه هــای اصلــی آن درگــذر زمــان 
اصــول  از  یکــی  نمی کنــد.  تغییــر 
ــان حــق مشــارکت  ــه زن ــن اســت ک ای
اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی دارنــد. 
اصــل دیگــر در ایــن موضــوع ایــن 
اســت کــه زنــان و مــردان الزامــات 
حضــور اجتماعــی ازجملــه اطاعــت 
ازجملــه  الهــی  نواهــی  و  اوامــر  از 
کننــد. مراعــات  را  عفــاف  حفــظ 

مقام  معظم  رهبـــــــــری در ســومین 
نشســت اندیشـــــه های راهبــــردی 
ــا مشــارکت اجتماعــی  ــا ب ــد: م فرمودن
زنــان، مشــارکت اقتصــادی و با اشــتغال 
زنــان هیچ گونــه مخالفتــی نداریــم؛ امــا 
ــی  ــغل اصل ــد ش ــوش نکنن ــوان فرام بان
ــد اســت.  ــادری و تربیــت فرزن آن هــا م
ایشــــان همچنیــن فرموده انــد کــه 

ــان  ــتغال زن ــا اش ــن ب ــرط، م ــا دو ش ب
موافقــم. اول، رســالت مــادری را حفــظ 
برنامه ریــزی  طــوری  یعنــی  کننــد، 
ــند  ــان برس ــه کارش ــم ب ــه ه ــد ک کنن
ــاط  ــان. دوم، اخت ــه مادری ش ــم ب و ه
بــا نامحــرم. اختــاط بــا معاشــرت 
ــه  ــاط ب ــرق دارد. اخت ــرم ف ــا نامح ب
ــت  ــکنانه اس ــرت حریم ش ــی معاش معن
ــه  ــرم ک ــا نامح ــوخی کردن ب ــل ش مث
حــرام اســت. امــا اگــر مثــًا یــک 
خانــم پزشــکی دارد بــا یــک آقــای 
ــه  ــرز نگ ــا م ــد، ام ــک کار می کن پزش
بــا  احتــرام  و  ادب  بــا  و  می دارنــد 
هــم حــرف می زننــد، بــدون اینکــه 
ــم  ــوای ه ــت و تق ــم عف ــا و حری مرزه
ایــن اختــاط نیســت. را بشــکنند، 

حــال  شــرایط   
ایــن  بــا  چقــدر  حاضــر 
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اســت؟ نزدیــک  معیارهــا 
ــه  ــل از اینک ــرط قب ــور بی قیدوش حض
یــک فرصــت بــرای جامعــه نســوان 
باشــد، یــک فرصــت بــرای اندیشــه های 
ــیدن  ــرای رس ــت ب ــا اس ــی دنی سیاس
در  کــس  هــر  مقاصدشــان.  بــه 
هرکجــای دنیــا می خواهــد ســر کار 
بیایــد، مســئله حضــور بانــوان را مطــرح 
ــر  ــتگی دارد در ه ــا بس ــد. منته می کن
جامعــه ای نقطــۀ ســیاه کجاســت. مثــًا 
نقطــه ســیاه در جمهــوری اســامی، بــه 
نظــر آن هــا ایــن اســت کــه چــرا زن هــا 
ــا درد  ــد؟ آی ــتادیوم برون ــد اس نمی توانن
ــا نرفتــن  ــان مــا، اســتادیوم رفتــن ی زن
اســت؟ اگــر عــده ای هــم ایــن دغدغه را 
داشــته باشــند، چنــد درصــد می شــوند 
نفــر؟ میلیــون  هشــتاد  قبــال  در 

زنــان در تصمیم گیری هــای  جایــگاه 
کان و مهــم اســت و نبایــد بــا مســائل 
ــتادیوم  ــل حضــور در اس کم ارزشــی مث
ــرد  ــغول ک ــان را مش ــن زن ــال ذه فوتب
ــد. ــود بازبمانن ــی خ ــگاه اصل ــا از جای ت

ــه های  ــا اندیش ــردم ب ــغول کردن م مش
بــرای  اجتماعــی  جامعــه  ُخــرد 
رســیدن بــه اهــداف کان سیاســی 
گروه هــای مختلــف اســت. اشــتغال 
گروه هــای  نظــر  طبــق  زنــان 
معانــد بایــد بــه عامــل اساســی دو 
شــود: تبدیــل  ایــران  در  پدیــده 

ــان در  ــتغال زن ــل؛ اش ــراض نس 1- انق
همــه جــای دنیــا راهبــردی بــرای 
صهیونیســم و امپریالیســم اســت تــا 
تمایــل بــه کار تمام وقــت در زنــان 
وقــت  این گونــه  و  یابــد  افزایــش 
ــر  ــل بصی ــت نس ــرای تربی ــری ب کمت

ــر  ــن خاط ــه همی ــد. ب ــاص دهن اختص
به درســتی  بخواهیــم  اگــر  امــروزه 
دربــاره فوایــد حضــور بانــوان در منــزل 
ــود  ــبهه به وج ــن ش ــم ای ــخن بگویی س
مخالــف  به کلــی  مــا  کــه  می آیــد 
ــا  ــتیم ب ــان هس ــی زن ــور اجتماع حض
اینکــه این طــور نیســت. زنــان بایــد 
بــه حقــوق اجتماعــی، اقتصــادی و 
ــی  ــا ضرورت ــند ام ــود برس ــی خ سیاس
را  خانوادگــی  اهــداف  کــه  نــدارد 
کننــد. پایمــال  زمینــه  ایــن  در 

بــه  خانــواده؛  نهــاد  فروپاشــی   -2
ــم  ــت امپریالیس ــور سیاس ــن منظ همی
ــان  ــرای زن ــت ب ــه اولوی ــت ک ــن اس ای
ــتغال  ــه را اش ــرده و فرهیخت تحصیل ک
ــادری و  ــه م ــی ک ــد. در حال نشــان ده
همســری ویژگــی ذاتــی یــک زن اســت 
و اشــتغال برایــش اولویــت ثانــوی دارد. 
پــس زنــان بایــد در کنــار وظایــف 
ــه هــم حاضــر  ــی خــود در جامع ذات

ــود  ــی خ ــای اجتماع ــا نیازه ــد ت باش
ــد  ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــرف کن را برط
مقام معظم رهبــری،  فرمایــش  طبــق 
هــر زنــی خــود بایــد تدبیــر کنــد کــه 
میــزان درس بخوانــد و چــه میــزان 
مــادری  و  همســری  وظایــف  بــه 
ــود. ــق ش ــر دو موف ــا در ه ــردازد ت بپ
ــردی  ــای راهب  از مؤلفه ه
بــرای  دشــمن  کــه  دیگــری 
ترویــج مســئله اشــتغال و ترویــج 
حضــور زنــان در جامعــه چیســت؟

زنــان  حضــور  بــه  اصــرار  دشــمن 
در جامعــه دارد امــا نــه بــه خاطــر 
زنــان  از  او  اشــتغال.  بهــره وری 
فاکتــور  و  کاال  یــک  به عنــوان 
ــا  اقتصــادی اســتفاده می کنــد و بعــد ب
ــی در تبلیغــات توســط  ــج حیازدای تروی
زنــان، پدیــده لیبرالیســم جنســی را 
ــن  ــرب از ای ــروزه غ ــد. ام ایجــاد می کن
مرحلــه هــم عبورکــرده و به آنارشیســم 
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ــانی  ــط انس ــرج در رواب ــی هرج وم ــت. یعن ــیده اس ــی رس جنس
ــه  ــب شــد ک ــن ترتی ــه ای ــک انســان. ب ــای ی و خــروج از مرزه
ــت  ــا امنی ــکا و اروپ ــان در آمری ــده، زن ــای اعام ش ــق آماره طب
اجتماعــی و روانــی ندارنــد و مــورد آزار قــرار می گیرنــد.
 آیــا مســئله اشــتغال در ســبک زندگــی 
اســت؟ داشــته  نقشــی  هــم  اســالمی  ایرانــی 

از ســایر الزامــات حضــور اجتماعــی بانــوان، تغییــر ســبک 
داشــته  اشــتغال  زنــان می تواننــد  یعنــی  اســت.  زندگــی 
ــان  ــکاری زن ــزان هم ــا، می ــور آن ه ــاعات حض ــا س ــند ام باش
در داخــل یــا خــارج از خانــه و مســائلی از ایــن دســت 
دارد. مدیریــت  بــه  نیــاز  زنــان  نگــرش  به وســیله  بایــد 

زن مــرد ایرانــی درگذشــته هــر دو مولــد بوده انــد و زنــان 
در خانــه محصــوالت مصرفــی خانــواده را تهیــه می کردنــد 
ــه  ــده، چراک ــده ش ــی مصرف کنن ــرد ایران ــروزه زن و م ــا ام ام
ــوط  ــر کــرده اســت. یکــی از مباحــث مرب ســبک زندگــی تغیی
بــه بخــش ریشــه های تغییــر ســبک زندگــی ایرانــی اســامی و 
ــازی  ــناریو پاساژس ــت س ــای پش ــی، ایده ه ــش مصرف گرای گرای
اســت. بیــن دو کلمــه »خریدرفتــن« و »خریدکــردن« تفــاوت 
زیــادی وجــود دارد. خریــد کــردن ایــن اســت کــه شــما 
وســایلی کــه احتیــاج داریــد را طبــق لیســت از بیــرون از منــزل 
تهیــه می کنیــد و برمی گردیــد. یعنــی تأمیــن مبتنــی بــر 
ــام  ــا تم ــوص. ام ــروقت به خص ــمند و س ــد، روش ــاز، هدفمن نی
ــی ســناریویی  ــای غرب ــن اســت. دولت ه مشــکل ســر خریدرفت
ــد. در  ــان می زنن ــد نش ــر چن ــک تی ــا ی ــد و ب ــرح می کنن را ط
ــم  ــد. مه ــزی را بخری ــن، اصــًا الزم نیســت شــما چی خریدرفت
ایــن اســت کــه نیــاز بیــرون رفتــن را در شــما شــعله ور شــود. 
ــده اســت. یعنــی  ــده ولگــردی خوابی ــن ســناریو، پدی پشــت ای
ــه  ــی ک ــدن چیزهای ــه خری ــه بهان ــر را ب ــد زن و دخت می گوی
ــدن  ــرای دی ــی ب ــا حت ــدارد ی ــا ن ــه آن ه ــازی ب ــاً نی حقیقت
ُمــد جدیــد بــه بیــرون از خانــه بِِکــش. خریدرفتــن فضــا 
ــردن،  ــت زدن، داللی ک ــدم زدن، گش ــرای ق ــد؛ ب ــم می خواه ه
قدیم هــا  کــه  معمولــی  مغــازه  یــک  از  خوش گذرانــدن. 
ویترینــش را صــاف می چیــد کــه انســان لــذت نمی بــرد. 
ــا  ــه م ــار ب ــن اســت. آم ــاعه خریدرفت ــال اش ــرب دنب ــای غ دنی
می گویــد کــه در پاســاژها چقــدر فســاد، فحشــا، خریدوفــروش 
موادمخــدر، داللــی و انــواع کارهــای خــاف صــورت می گیــرد.
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ــم.  ــتان می آیی ــه پابوس ــک روز ب ــر ی آخ
آخــر یــک روز تمــام ایــن بغض هــای 
خفتــه در گلــو را کنــج حرمتــان می باریــم. 
ــرای ایرانی هــا  ــام شــما ب همــه می داننــد ن
می داننــد  همــه  دیگری ســت.  چیــز 
ــما  ــر ش ــام مطه ــد، ن ــره خورده ان ــم گ به ه
ــت  ــا. کیس ــور م ــالمی کش ــالب اس و انق
ــرو  ــا دل در گ ــن م ــر خمی ــد پی ــه ندان ک
ــنیده  ــه نش ــت ک ــت. کیس ــما داش ــر ش مه
ــال در  ــن 8 س ــر خمی ــران پی ــد پس باش
ــد  ــاع از خــاک وطــن، رقیــب هــم بودن دف
ــاال  ــرا«. ح ــربند یازه ــتن »س ــرای داش ب
ــن  ــل فجر آفری ــان نس ــدان هم ــا فرزن م
بــا  می خواهــد  کــه  نســلی  هســتیم. 
یــک یاعلــی، پرچــم ایــن انقــالب 
مطهــر را بــه دســت فرزنــد شــما برســاند. 
دعایمــان کنیــد حضــرت مــادر. مــا بیــش 
ــما  ــای ش ــه دع ــری ب ــه دیگ ــر لحظ از ه
ــا  ــد ت ــان کنی ــه دعایم ــم. مادران ــاز داری نی
ایــران اســالمی را بیــش از پیــش، ســربلند 
ــن  ــم در ای کنیــم. کــه البتــه خــوب می دان
اســالمی ترین  عمــر  ســال  چهل ویــک 
انقــالب قــرن، نــگاه پربرکــت شــما گره هــا 

ــرد. ــد ک ــد و خواه ــرده و می کن ــاز ک ب

بانوی آب و آینه یقین دارم
 آخر یک روز به پابوستان می آییم
در آیه های نور، مستور است زهرا
نوٌر علی نوٌر علی نور است زهرا
باالتر از شأن امامت رتبه اوست
یادآور نطق محمد خطبۀ اوست

سرفصل آن، محکم ترین فصل الخطاب است
هر سطر آن، تفسیری از ام الکتاب است

اهلل را با َمدِّ آه خود مدد داد
توحید را با خطبه اش عمر ابد داد
تیغ بیانش ذوالفقار فتح دین است

انّا فتحنای امیرالمؤمنین است
باید همه از سیرتش الگو بگیریم
درس حیات طیبه از او بگیریم

ای معنی »اَلَمرأُة َریحانه« ای گل!
ل« گفتی »َجهاُد الَمرأِة ُحسُن التََّبعُّ

چادر نمازت کعبۀ عشق و عفاف است
هفت آسمان دور سرت گرم طواف است

»اَلجار ثُم الّدار« را تفسیر کردی
نور دعایت را چه عالم گیر کردی

»والفجر« با زهرا »لیاٍل عشر« داریم
»والشمس« با خورشید، حشرونشر داریم
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در سایه اش آیات فتح و نصر با ماست
»والعصر« الطاف ولِی عصر با ماست

ما انقالبی بر مدار نور داریم
فجرآفرینیم، انفجار نور داریم
اُم ابیها مادر صلح و قیام است

یک جلوه از خیر کثیر او امام است
این ملت از شور حسینی برنگردد

یک گام از راه خمینی برنگردد
در راهمان گرچه بلند و پست داریم
وقتی علی داریم کی بن بست داریم؟

ما بر فراز قله های اقتداریم
در گردباد فتنه کوهی استواریم

این سرزمین را آسمان ها خاک بوس است
این ُملک، زیر پرچم شمس الشموس است 

ما شاهدان مشهد والفجر هشتیم
یک گام از خط مقدم برنگشتیم

ما با شهادت »افضل االعمال« داریم
تا »مطلع الفجِر« فرج چشم انتظاریم
»در خاطرم شد زنده یاد فاطمیون«
جای شهیدان حرم خالی ست اکنون

در راه حق از معبر دنیا پریدند
»با رمز یا زهرا حماسه آفریدند«

وقتی در این کشور سپاه قدس داریم
یعنی که چشمی هم به راه قدس داریم

امروز مرز کفر با اسالم شام است
یعنی که دیگر مهلت صهیون تمام است
حاال که داعش را چنین در هم شکستیم

در منطقه راه نفوذ کفر بستیم
ما وارثان فتح خیبر بی قراریم

امروز شوق محو اسرائیل داریم
از »جاء نصراهلل و الفتح« است پیدا
»جاء الحق... اِنَّ الباطَل کاَن َزُهوقا«

برخیز »ُسبحان الّذی اَسری« بخوانیم
مدح علی تا مسجداالقصی بخوانیم

وقتی در این کشور والیت حکم فرماست
این ملک، جمهوری اسالمی زهراست
در سایه خیر کثیرش کشور ماست

چون یک علی از نسل زهرا رهبر ماست
زهرا به قرآن و علی جان داد و جان داد

راه حمایت از والیت را نشان داد
کی در مصاف ظالمان کوتاه آمد؟
زهرا کجا با فتنه گرها راه آمد؟

نگذاشت موالیش علی تنها بماند
افتاد از پا تا که حق برپا بماند

عزمش میان آن در و دیوار نشکست
دستش شکست و عهد او با یار نشکست

سیدمحمدرضا یعقوبی آل
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کیفنمدیبرایدخترهایگالبتون
تابه حــال شــده اســت دلتــان بخواهــد خودتــان بــرای فرزندتــان چیــزی بدوزیــد؟ 
ــم و  ــاال بیاندازی ــرو ب ــاید اَب ــود ش ــه می ش ــت ودوز ک ــرف از دوخ ــا ح ــًا! ام حتم
ــد  ــم بل ــن ه ــد م ــتش را بخواهی ــتم.« راس ــد نیس ــی بل ــه خیاط ــن ک ــم: »م بگویی
نیســتم. ایــن بــار هــم نمی خواهیــم خیاطــی کنیــم. می خواهیــم پابه پــای 
ــا.  ــرای دخترخانم ه ــاده ب ــدی س ــف نم ــک کی ــم. ی ــدی بدوزی ــف نم ــک کی ــم ی ه
ــک  ــاق کوچ ــک اتف ــا ی ــم ب ــد، می توانی ــی دارن ــاده و معصوم ــای س ــا دل ه بچه ه
ــوزش  ــن آم ــا ای ــد ب ــدوارم شــما هــم بتوانی ــم. امی ــان کنی خوشــحال و غافل گیرش
گل لبخنــد را روی صــورت دخترانتــان ببینیــد. بــرای ایــن کیــف نمــدی ابتــدا بایــد 
دو مســتطیل نمــدی بــرش بزنیــد. مــن بــرای ایــن کیــف از دو رنــگ آبــی و قرمــز 
ــر  ــل تصوی ــا مث ــگ و ی ــف را تک رن ــن کی ــه ای ــد ک ــما مختاری ــردم. ش ــتفاده ک اس
دورنــگ درســت کنیــد. به جــز نمــد بــه نــخ و چســب دوطرفــه اســکاچی مشــکی 

نیــز احتیــاج داریــم.
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یــک مســتطیل آبــی بــه ابعــاد 27 
ســانتی متر   24 و  طــول  ســانتی متر 
ــگ  ــه رن عــرض و مســتطیل دیگــری ب
و  ســانتی متر   27 عــرض  در  قرمــز 
ــپس  ــد. س ــانتی متر ببری ــول 48 س ط
ــال  ــان اتص ــا هم ــف و ی ــد کی ــد بن بای
ــاده  ــف را آم ــب کی ــو و عق قســمت جل
ــاج  ــما احتی ــن کار ش ــرای ای ــد. ب کنی
بــه مســتطیلی بــه طــول 107 و عــرض 
ــد  ــط بن ــاال وس ــانتی متر دارید.ح 4 س
کیــف را مشــخص کنیــد و عامــت 
از  ســانتی متر   50 ســپس  بزنیــد. 
قســمتی کــه عامــت زدیــد پاییــن 
بیاییــد و آن را روی مســتطیل آبی رنــگ 
دندان موشــی  به صــورت  و  گذاشــته 
ــتطیل  ــه مس ــه گوش ــی ب ــد. وقت بدوزی
بیشــتر  دقــت  کمــی  بــا  رســیدید 

ــد. ــه بدهی ــت را ادام دوخ

کیــف  یک طــرف  دوختــن  از  پــس 
حــاال نوبــت بــه طــرف دیگــر می رســد. 
شــماره  مســتطیل  از   24 ســانتی متر 
دو )قرمزرنــگ( عامــت زده و از روی 
عامــت روی مســتطیل اولــی قــرار 
ــرف  ــتطیل را به ط ــادور مس داده و دورت

ــد. ــد بدوزی ــر بن دیگ

کار ما کم کم دارد به ثمر می رسد و شما می توانید شکل کیف را ببینید. 

در انتهــا بــرای زیبایــی کیــف بایــد دو طــرف بنــد را به صــورت دندان موشــی بدوزیــد 
و به جــای دکمــه روی در کیــف، از چســب دوطرفــه اســکاچی اســتفاده کنیــد. چســب 
ــف  ــه کی ــد و ب ــرش بزنی ــانتی متر ب ــرض 2 س ــانتی متر و ع ــول 3 س ــدازه ط را به ان

بچســبانید.

بــرای زیبایــی بیشــتر ایــن کیــف می توانیــد قســمت رویــی کیــف را به صــورت هــال 
بــرش بزنیــد. می توانیــد بــا ســلیقه و هنــر خودتــان فکــری بــرای تزییــن روی کیــف 
کنیــد. در اینجــا مــن ابتــدا گلــی صورتی رنــگ و 5 بــرگ را بــا نمــد ســبزرنگ بریــدم 
ــای آن را  ــای رگبرگ ه ــبز ج ــخ س ــا ن ــا، ب ــدن برگ ه ــی ش ــرای طبیع ــپس ب و س
ــه  دوختــم و ســپس روی کیــف چســباندم. البتــه مطمئــن هســتم ایده هــای خاقان

ــه ایــن کیــف نمــدی خواهــد داد. شــما طرح هــای جدیــد و زیبایــی را ب
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همــه دخترهایــی کــه دســت در کارهــای ف
مردانــه می برنــد، حتمــاً بارهــا ایــن جملــه 

ــنیده اند! را ش
مثــل صدیقــه کــه از هیــچ کار مردانــه ای 
ابــا نداشــت و آن قــدر پُرشــور و شــر بــود 
کــه اهالــی محلــه »احمــد آقــا« صدایــش 
ــت زندگــی  ــز، روای ــر تبری ــد! دخت می زدن
پرفرازونشــیب دختــری اســت کــه در دهۀ 
جبهه هــای دهــه پنجــاه و شــصت حضــور 
فعــال داشــته اســت؛ از ســفر بــه مناطــق 
ــوادآموزی،  ــرای س ــاده ب ــروم و دورافت مح
راه انــدازی انجمــن اســامی مدرســه و 
شــرکت در گعده هــای سیاســی و بگومگــو 
و حتــی زدوخــورد! تــا عکاســی از تجمعات 
ــم  ــد ه ــاب و بع ــل از انق ــرات قب و تظاه
گذرانــدن دوره هــای امدادگــری و نظامــی 
ــدم و  ــط مق ــتیبانی خ ــور در پش و حض

مناطــق درگیــر جنــگ!
کتــاب بــا یک روایت شــیوا و روان از بســتر 
خانــواده، شــما را پابه پــای صدیقــه در همۀ 
می کشــاند؛  فعالیت هایــش  و  ســفرها 
ــراب و  ــه های خ ــه آن مدرس ــراه او ب هم
خالــی از امکانــات می رویــد، روی چــادرش 
کــه فــرش دانش آموزان شــده می نشــینید 
و بــه تمرین هــای ریاضــی و ادبیــات 
کــه روی لنگــه درهــای شکسته شــدۀ 
مدرســه می نویســد چشــم می دوزیــد. 
آن لحظــه ای کــه مأمورهــای امنیتــی 

دوربینــش را می گیرنــد و می شــکنند 
و بــا باتــوم بــه پهلویــش می کوبنــد و 
تــوی کوچــه  پــس  کوچه هــا بــه دنبالــش 
می دونــد، نفــس در ســینه تان حبــس 
ــتان،  ــاران بیمارس ــه بمب ــود! لحظ می ش
قلبتــان فشــرده می شــود. وقتــی صدیقــه 
را  بی ســر  دختــر  آن  بی جــان  پیکــر 
ــان  ــم بی ام ــما ه ــه، ش ــوش گرفت در آغ
ــاب  ــن کت ــدن ای ــد. خوان ــک می ریزی اش
خســته تان نمی کنــد؛ گاهــی از مــرور 
ــا  شــیطنت هایش در مدرســه و مســجد ب
ــی  ــد، لحظه های ــد می خندی ــدای بلن ص
ــا  ــت زده ورق ه ــید و به ــخت می ترس س
را یکی یکــی جلــو می رویــد، گاهــی از 
تصــور ایــن حــد از اقتــدار و غیــرت در یک 
ــی  ــوید و لحظه های ــگفت زده می ش زن ش
هــم صحنه هــای تلخــی را می خوانیــد 
از شــما  را  کــه اختیــار اشــک هایتان 
ــهید  ــه ش ــی، ن ــه صارم ــرد. صدیق می گی
شــده و نــه مــادر و همســر شــهید اســت. 
ــی  ــه جبهه های ــه در هم ــی اســت ک او زن
کــه زندگــی پیــش رویــش گذاشــته، ورود 
کــرده؛ هــم در جهــاد و پشــتیبانی جنگ، 
هــم در امدادگــری و نهضــت ســوادآموزی 
ــت و  ــوزش و تربی ــم در آم ــد از آن ه و بع
ســرانجام هــم در روایتگــری اردوهــای 
راهیــان نــور. در دفترچــه یادداشــتم 
ــمش  ــه اس ــاه دارم ک ــت کوت ــک فهرس ی

ــاعتی!«  ــای سه س ــته ام »کتاب ه را گذاش
ــه  ــته ام ک ــی را نوش ــم کتاب های ــا اس آنج
در کمتــر از ســه ســاعت خوانــده ام و هــر 
زمــان می خواهــم بــه کســی کتــاب 
معرفــی کنــم، اول ســری بــه آن فهرســت 
می زنــم. تازگی هــا »دختــر تبریــز« را بــه 
فهرســت کتاب هــای سه ســاعتی ام اضافــه 

ــرده ام. ک
ــای  ــرات و روایت ه ــۀ خاط ــان هم در می
ــش از آن  ــک بخ ــاب، ی ــن کت ــذاب ای ج
ــا  ــود. آنج ــاک نمی ش ــم پ ــز از ذهن هرگ
کــه مــادر صدیقــه بــا رفتــن او بــه جبهــه 
ــز  ــد: »قی ــدام می گوی ــت و م ــف اس مخال
ــدی« یعنــی دختــر را  ــو ایشــلر ن ــدی ب ن

ــه ایــن کارهــا! چــه ب
 صدیقــه دســت از اصــرار برنمــی دارد 
و ســرانجام مــادر را راضــی می کنــد. 
مــادرش می گویــد: »نــه از شــهادتت 
می ترســم و نــه از جانبــازی. ترســم از ایــن 
اســت کــه اســیر شــوی و آن وقــت حالت 
نمی کنــم...« کتاب 4 فصــل و 168 صفحه 
دارد.  هــدی مهدیــزاد بــا قلم زیبایــی آن را 
نوشــته  و توســط دفتــر مطالعــات جبهــه 
فرهنگــی انقــاب چــاپ شــده اســت. بــا 
ــای  ــدی فصل ه ــه عنوان بن ــگاه ب ــک ن ی

کتــاب جذابیتــش را خواهیــد فهمیــد.

ی
ی: بانو سلمݧݧݧݧٰ
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امــان از کارمنــدی! صبــح تــا شــب بایــد 
پشــت میــز بنشــینی و بــا کاغــذ و ورق و 
رایانــه و... ســروکله بزنــی، بعد هم خســته 
و خمــود برگــردی خانــه. ایــن روزمرگــی 
کســل کنندۀ تمام عیــار زندگــی مــن، 
 البتــه تــا قبــل از آشــنایی بــا نرگــس بود.

تــازه وارد شــرکت بــود. بــا بقیــه کًا فــرق 
ــا  ــر ت ــارش بگی ــش رفت ــت. از آرام داش
ــی  ــه وقت ــی ای ک ــرکات کشش ــی ح حت
اتــاق خلــوت می شــد، چنددقیقــه ای 
انجــام مــی داد. مــن و ســه خانــم دیگــری 
کــه بــا  هم در یــک اتــاق بودیم بــا دیدن 
ــم:  ــان می گفتی ــا، در دلم ــن صحنه ه ای
ــی داره واال!«  ــه و دل خوش ــه حوصل »چ
ــود.  ــودش ب ــال خ ــه ح ــس ب ــی نرگ ول

همیشــه هــم در مقابــل ارباب رجــوع، 
صورتــش  شــیرین  قــاب  لبخنــد 
صبــوری! می کــرد.  صبــوری  و  بــود 

یــک روز در ســلف اداره، کنارش نشســتم 
و نرگــس هــم اســتقبال خوبــی کــرد. از 
همــان اول صمیمیــت خاصــی داشــتیم. 
داشــتیم شــرح حالی از خودمــان بــه 
ــده  ــن بــا خن ــه م هــم می گفتیــم ک
ــتی.«  ــم هس ــل ورزش ــگار اه ــم: »ان گفت
»آره  گفــت:  یــک کام  در  نرگــس  و 
دارم«... دوســت  رو  خــودم  چــون 

نرگــس بــا اینکــه زندگــی خالــی از 
مشــکلی نداشــت امــا از کوه نــوردی 
ــاه  ــای کوت ــا، نرمش ه ــر جمعه ه مختص
در اتــاق کار کــه از نظــر مــن شــاید 

حتــی  و  بــود  بی فایــده  و  مســخره 
ــل  ــه اش غاف ــه  روز در هفت ــاده روی س پی
نمی شــد. گاهــی هــم اگــر شــرایط 
مالــی و جانــی و.. . برایــش مهیــا می شــد، 
ــدۀ  ــۀ پرون ــدازی را ضمیم ــنا و تیران ش
راســت  واقعــاً  می کــرد.  پهلوانــی اش 
می گوینــد »هم نشــین تــو از تــو بــه 
ــن  ــرای م ــس ب ــا نرگ ــنایی ب ــد«. آش بای
ــخ  ــدون تاری ــرژی زای ب ــون ان ــک معج ی
ــه پیشــنهاد نرگــس، مــن  ــود. ب انقضــا ب
کــه تنهــا حرکــت خــارج از روزمرگــی ام، 
بــه خــودم  ویبــره  بســتن کمربنــد 
ــم اهلل... ــدم و بس ــراه ش ــا او هم ــود، ب  ب

ــن دوســتی دوســاله،  ــرات ای حــاال از ثم
نشــاط و امید و شــاید باورتان نشود، کمتر 
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ــا را  ــه این ه ــت ک ــن اس ــدن م مریض ش
مدیــون ورود ســه چیز مهــم در زندگی ام 
ــت! ــرارت، طبیع ــت، ح ــم؛ حرک می دان

شــما هــم امتحــان کنیــد! روح و ریحــان 
ایــن شــماره بــا توضیــح اصــل دیگــری از 
شــش تایی ســامتی؛ حرکــت )ورزش( و 
ســکون )اســتراحت(، شــما را بیشــتر بــا 
رمــز ایــن ســه مــورد آشــنا خواهــد کــرد.

***
 حیــات انســان بــدون غــذا محــال اســت. 
ــی  ــود بخش ــورده می ش ــه خ ــی ک غذای
جــذب بــدن شــده و مقــداری هــم 
به صــورت فضــوالت از طریــق عــرق، 
ادرار، مدفــوع و... دفــع می شــود. امــا 
همیشــه مقــدار کمــی از ایــن فضــوالت 
ــع  ــدن جم ــرور در ب ــده و به م ــع نش دف
می شــود.  بیمــاری  موجــب  و  شــده 
بهتریــن و تنهــا راه بــرای دفــع ایــن 
ــی و  فضــوالت ســمج فقــط حرکــت بدن
ورزش اســت. تمامــی حــرکات، حــرارت 
ــر  ــر ب ــا اث ــه ب ــد ک ــش می دهن را افزای
رطوبت هــای بــدن موجــب تعریــق و 
دفــع مــواد زائــد از بــدن می شــوند.  
رطوبت هــای  وقایــع،  ایــن  پــی  در 
بــرای  کــه  می یابــد  کاهــش  بــدن 
جبــران آن و همچنیــن تجدیدقــوای 
ــاز اســت. انجــام  ــه اســتراحت نی ــدن ب ب
حــرکات بدنــی و اســتراحت کافــی و 
ــر از  ــی دیگ ــن دو، یک ــادل ای ــظ تع حف
اســت. ســامتی  شــش تایی  اصــول 

دوست کودکی تا پیری
عامل حفــظ  مهم تریــن  بوعلی ســینا 
حرکــت  اول  درجــه  در  را  ســامتی 
ورزش کــردن، ســپس غــذا و خــواب 
ــده  ــخص ش ــم مش ــروز ه ــد. ام می دان
اســت کــه اگــر همــه مــوارد مربــوط بــه 

ــوم  ــه، دارو و عل ــم از تغذی ــامتی اع س
ــم  ــود، بازه ــرا ش ــکی اج ــون پزش و فن
ــه  30درصــد ســامتی انســان وابســته ب
ورزش اســت. پــس ورزش برای هر ســنی 
از کودکــی تــا کهن ســالی ضروری اســت. 

تعریف ورزش
گفتــه  ارادی  حــرکات  بــه  ورزش 
می شــود کــه باعــث تقویــت اعضــا و 
ــر  ــده و منج ــدن ش ــزی ب ــرارت غری ح
ــدن  ــد ش ــت، تن ــدن پوس ــرخ ش ــه س ب
تنفــس و تعریــق می گــردد؛ در واقــع 
ــب  ــدل و مناس ــف ورزش معت ــن تعری ای
اســت. ایــن نکتــه مهــم اســت کــه اگــر 
در زمــان ورزش تنــدی نفــس بــه حــدی 
ــد  ــق بیش ازح ــب تعری ــه موج ــد ک برس
بایــد ورزش را متوقــف  بــدن شــود، 
ــم  ــف متابولیس ــبب ضع ــرا س ــرد زی ک
ــزی( می شــود.  ــدن )حــرارت غری ــه ب پای
ــدازآن  ــن انجــام ورزش و بع ــد در حی بای
حــس نشــاط داشــت نــه آنکــه از شــدت 
خســتگی رمقــی بــرای فــرد نمانــد!  یک 
ــی تناســب  ــاده بــرای ارزیاب معیــار س
شــدت ورزش ایــن اســت کــه در هنــگام 
کنــد. صحبــت  بتوانــد  فــرد  ورزش 

وقت ورزش
ــروج  ــد از خ ــات ورزش بع ــن اوق بهتری
هضــم  کامل شــدن  و  معــده  از  غــذا 
معــده اســت کــه به طــور متوســط، 
حــدود ســه  ســاعت بعــد از خــوردن 

غــذا اســت. البتــه بســته بــه نــوع 
ــا ســنگین،  ــی، ســبک ی غذاهــای مصرف
بــه ترتیــب ایــن زمــان کمتــر یــا بیشــتر 
از  بعــد  می شــود  می شــود. گفته 
ــگ  ــه رن ــه ادرار ب ــی ک غذاخــوردن، زمان
 زرد کاهــی درآیــد نشــانه هضم غذاســت. 
بدتریــن زمــان ورزش، صبحــگاه و در 
حالــت ناشــتا اســت چــون باعــث از 
ــدن  ــی ب ــای اصل ــن رطوبت ه ــن رفت بی
می شــود. کســانی کــه عــادت بــه ورزش 
در صبــح زود )ناشــتا( دارنــد، حتمــاً قبل 
از ورزش، بایــد غــذای زودهضمــی ماننــد 
یــک عــدد ســیب میــل کننــد. بنابرایــن 
ــن  ــذا و حی ــد از غ ــه بع ورزش بافاصل
ــنتی  ــب س ــرر دارد. در ط ــنگی ض گرس
ــه ی  ــای روزان ــاب ورزش و فعالیت ه انتخ
فــرد، بــر اســاس مــزاج و طبــع او بســیار 
ــبانه روز  ــاعات ش ــون س ــت دارد. چ اهمی
و فصــول هــم مــزاج خــاص خــود را 
ــل  ــان ورزش در فص ــن زم ــد. بهتری دارن
بهــار و پاییــز نزدیــک ظهــر، در تابســتان 
ــت. ــر روز اس ــتان آخ اول روز و در زمس

چگونه ورزش کنیم؟
ــا حــرکات آهســته  شــروع ورزش بایــد ب
باشــد و به تدریــج حــرکات ســخت تر 
ــّوت  ــه ق ــد ک ــدی برس ــه ح ــوند و ب ش
فــرد ورزشــکار می توانــد تحّمــل کنــد و 
ســپس دوبــاره به تدریــج آهســته تر شــود 
تــا فــرد از ورزش بازایســتد. درواقــع وقتی 
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عرق ترشــح شــد و نفس، عمیق و ســریع 
شــد بایــد کم کــم شــدت ورزش را کــم و 
حرکات را آهســته کرد ســپس نشســته تا 
عــرق خشک شــده و ورزش را تمــام کــرد.

انواع ورزش
نــوع ورزش در ســنین مختلــف متفــاوت 
اســت و ازلحــاظ جســمانی باید متناســب 
ــزاج شــخص  ــی و م ــا ســاختارهای بدن ب
باشــد. در طــب مــدرن ورزش بــه دو 
دســتۀ هــوازی )دویــدن، فوتبــال، تنیــس 
و والیبــال...( و غیــر هــوازی )ورزش هــای 
بدن ســازی و قدرتــی( تقســیم می شــود. 
طــب ســنتی، ورزش هــای هــوازی را 
ــده ی  ــل گرم کنن ــرا عام ــندد. زی می پس
ــره و  ــراوت چه ــث ط ــوده و باع ــدن ب ب
زیبایــی، افزایــش ضربان قلب و تندشــدن 
 تنفــس و احساســی خوشــایند می شــوند.
ــت: ــوع اس ــنتی  دو ن ــب س ورزش در ط

باعــث  کــه  ورزش هایــی  عــام:   *
ــوند  ــدن می ش ــای ب ــام اعض ــرک تم تح
می رســد  بــدن  بــه  کل   آن  نفــع  و 
کشــتی گیری. و  دویــدن  مثــل 

ــوص  ــا مخص ــن ورزش ه ــاص: ای * خ
عضــو خاصــی از بــدن بــوده و هدفشــان 
قوی کــردن بعضــی از اعضاســت. آشــنایی 
بــا برخــی از ایــن ورزش هــا حتمــاً 
ــور  ــب اســت. به ط ــم جال ــرای شــما ه ب
مثــال: آوازخوانــدن بــرای پاک ســازی 
ــره  ــت حنج ــز  تقوی ــر و نی ــوالت س فض

ــاندن  ــته و رس ــدای آهس ــا ص ــروع ب )ش
بــه صــدای بلنــد( توصیــه می شــود. 
ــازک،  ــدن خطــوط ن ورزش چشــم؛ خوان
ورزش گــوش؛ شــنیدن صداهــای دور، 
ورزش مغــز؛ تفکــر، ورزش دســت؛ بافتــن 
و بــه قــول ابن ســینا ورزش حافظــه؛ 
اســت. کــردن  حفــظ  در  ممارســت 

ورزشی برای همه
نرمــش و پیــاده روی بــرای همــه مزاج هــا 
ــای  ــام اعض ــرا تم ــود. زی ــه می ش توصی
بــدن را بــه کار می گیــرد، جریــان خــون 
و تصفیــه مــواد زائــد را افزایــش می دهــد 
و همیشــه قابل دسترســی اســت. هــرروز 
ــش در  ــاعت نرم ــم س ــد نی ــل بای حداق
خانــه و نیــم ســاعت متوالــی پیــاده روی 
در برنامــه روزانــه قــرارداد. همچنیــن 
نقاهــت  دوره  در  آهســته  پیــاده روی 
بیمــاری،  بقایــای بیمــاری  را از بیــن 
می بــرد. درواقــع پیــاده روی ســودا زدا 
بــوده و باعــث تعدیــل اخــاط می شــود. 
یــک توصیــه ویــژه ایــن اســت کــه 
ــردن  ــرای جریان پیدا ک ــات ب ــی اوق گاه
خــون در مغــز، بــا پای برهنــه یــا کفشــی 
قلوه ســنگ ها  روی  نــازک  کــف  بــا 
راه برویــد چــون کمــک زیــادی بــه 
می کنــد. مغــز  از  ســودا  خــروج 

ورزش بانوان
ــر  ــیار کمت ــه ورزش بس ــوان ب ــاز بان نی
همــان  اغلــب  و  اســت  آقایــان  از 
فعالیــت روزانــه، بــرای سامتی شــان 
ــوان  ــی بان ــب مزاج ــت. ترکی ــی اس کاف
و  دارد  بیشــتری  ســردی  و  رطوبــت 
ورزشــی  ســنگین  فعالیــت  هرگونــه 
 سامتی شــان را بــه خطــر می انــدازد.

بــا  زیــاد،  تعریــق  و  ســنگین  ورزش 
کم کــردن رطوبــت بــدن زن، لطافــت 

ــد؛  ــره را می کاه ــراوت چه ــت و ط پوس
ــه  ــه ب ــی زنان ــت اخاق ــت و ظراف عطوف
خشــونت می گرایــد. میــل زناشــویی 
و  هورمونــی  تعــادل  می کاهــد،  را 
نظــم قاعدگــی را بــر هــم می زنــد و 
خطــر نابــاروری را افزایــش می دهــد. 
ــان  ــازه زایم ــه ت ــی ک ــه در خانم های البت
ــت  ــش رطوب ــل افزای ــه دلی ــد و ب کرده ان
داروی  بهتریــن  می شــوند،  چــاق 
الغــری بــرای آن هــا انجــام ورزش هایــی 
ــد. ــدل کن ــان را معت ــه طبعش ــت ک اس

ورزش کودکان
کــودکان بــا توجــه بــه نــوع مــزاج و نیــز 
فعالیــت زیــادی کــه دارنــد معموالً نیــاز 
چندانــی بــه ورزش ندارنــد. تحمیــل 
ســنگین  ورزش هــای  به ویــژه  ورزش، 
بــه آن هــا موجــب کاهــش رطوبــت 
بدنشــان شــده و در رونــد رشدشــان 
اختــال ایجــاد می کنــد. البتــه کودکانــی 
ــون و...  ــه و تلویزی ــا رایان ــادی ب ــس زی ان
ــی  ــای بدن ــل فعالیت ه ــد و از حداق دارن
گرفته انــد  فاصلــه  مناســب سنشــان 
هســتند. اســتثناء  قضیــه  ایــن  از 

ورزش سال خوردگان
بایــد  مادربزرگ هــا  و  پدربزرگ هــا 
ــوای  ــف ق ــاال و ضع ــن ب ــه س ــد ک بدانن
ــردن  ــرای ورزش ک ــی ب ــمانی مانع جس
نیســت. بلکــه انجــام ورزش هــای مفیدی 
کششــی،  ســاده  نرمش هــای  مثــل 
پیــاده روی، شــنا و در صــورت امــکان 
تمرینــات  برخــی  یــا  و  کوه نــوردی 
قدرتــی و تعادلــی کــه متناســب بــا 
شــرایط جسمی شــان باشــد، موجــب 
کیفیــت بهتــر زندگــی، پیشــگیری از 
عوارض پیری و نشــاط روحیشــان اســت.
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نوع ورزش در مزاج
ــن ورزش  ــب بی ــنتی تناس ــب س در ط
بــا مــزاج هــر شــخص مهــم اســت. الزم 
ــزاج خــود ورزش  ــه ذکــر اســت کــه م ب
گــرم و خشــک اســت. چــون ورزش 
ــا ایجــاد تعریــق،  تولیــد گرمــا کــرده و ب
منجــر بــه خشــکی بــدن می شــود.

ــی  ــون طبع ــراد چ ــن اف ــا:  ای دموی ه
ــم  ــی حجی ــت عضان ــا باف ــر ب ــرم و ت گ
ــی  ــای عضان ــد ورزش ه ــد، می توانن دارن
ــد  ــه ح ــد ب ــا بای ــد. دموی ه ــام دهن انج
اعتــدال ورزش کننــد، زیــرا گرمــای 
ــش  ــث افزای ــان باع ــد در بدنش بیش ازح
ــارخون و …  ــب، فش ــان قل ــدید ضرب ش
ــر  ــرض خط ــا را در مع ــود و آن ه می ش
ورزش  اثــر  از  البتــه  می دهــد.  قــرار 
ــد. ــل ش ــد غاف ــا نبای ــی آن ه ــر تنبل ب

صفراوی هــا: ایــن افــراد در ورزش هایــی 
کــه نیــاز به  ســرعت و قــدرت عضلــه دارد 
ــد،  ــی موفق ترن ــای رزم ــد ورزش ه مانن
زیــرا بــه دلیــل گرمــی بدنشــان، مســتعد 
عضــات قــوی و بــه دلیــل خشــکی 
مــزاج، چابــک و ســبک وزن هســتند. 
ــر ورزش  ــت کمت ــر اس ــا بهت صفراوی ه
اثــر ورزش  در  بدنشــان  زیــرا  کننــد 
شــد.  خواهــد  خشــک تر  و  گرم تــر 
ــی کار  ــان رزم ــل قهرمان ــن دلی ــه همی ب
معمــوالً هیکلــی متوســط یــا حتــی 
ــد.  ــی دارن ــی باالی ــدرت بدن ــا ق ــر ام  الغ
ــزاج  ــل ســردی م ــه دلی ــوداوی ها: ب س
در معــرض خطــر ناشــی از حــرارت 
شــدید نیســتند، امــا بــه دلیــل ســاختار 
ــای  ــت ورزش ه ــر اس ــان بهت عضانی ش
ســخت ماننــد بدن ســازی انجــام ندهنــد، 
زیــرا بافــت عضانــی آن هــا تــوان الزم را 
نــدارد. البتــه چــون خشــکی عمومی بدن 

ــت  ــب اس ــم مناس ــنا کردن ه ــد، ش دارن
چــون تعریــق کمتــری ایجــاد می کنــد.

ــر  ــراد کــه ســرد و ت ــن اف ــا: ای بلغمی ه
ــد  ــیار مفی ــان بس ــتند ورزش برایش هس
ــرک ورزش  ــا ت ــه ب ــدی ک ــت؛ در ح اس
می شــوند.  سســتی  و  لَختــی  دچــار 
بــه ورزش  نیــاز بیشــتری  بلغمی هــا 
دارنــد و بایــد تا حــدودی ورزش ســنگین 
ــور  ــواری در آب ش ــد. قایق س ــام دهن انج
بــرای افــراد بلغمــی مناســب اســت 
چــون آب  شــور خشــک کننده اســت.

مضرات ورزش سنگین
ورزش کــردن  بیش ازحــد معمــول یــا 
ــدارد و  ــی ن ــنگین، ارزش درمان ورزش س
ــوب  ــی محس ــوع خودکش ــک ن ــی ی حت
می شــوند! در ظاهــر شــاید بــه نظــر 
برســد کــه ایــن ورزش هــا ورزیــده شــدن 
ــاف  ــا برخ ــال دارد ام ــه دنب ــدن را ب ب
انتظــار موجــب می شــود کــه حــرارت و 
رطوبــت بــدن به ســرعت بــه حــد پایانــی 
برســند. ایــن اتفــاق توجیــه طــب ســنتی 
ــرگ زودرس بســیاری  ــرای م اســامی ب
از ورزشــکاران حرفــه ای اســت. در قدیــم 
ورزش هــای ســنگین بــرای همــه مزاج ها 
ــا  ــه فعالیت ه ــه نمی شــد و این گون توصی
اغلــب بــه افــراد دموی مــزاج و بــا رعایــت 
ــراد  ــد. اف ــه می ش ــدات الزم توصی تمهی
خشــک مزاج به ویــژه صفراوی هــا هــم 
از ورزش هــای ســنگین منــع می شــدند.

ورزش و حمام
و خشک شــدن  ورزش  اتمــام  از  بعــد 
ــه  ــام توصی ــه حم ــن ب ــدن، رفت ــرق ب ع
می شــود. بــا آب ولــرم، طــوری کــه 
پوســت خوشــش بیاید خــود را شســته و 
بعــد دســت و پــا و عضله هــای خــود را به 
نرمــی بمالیــد تــا باقــی فضــوالت کــه بــا 

حــرکات ورزشــی ذوب شــده اند از منافــذ 
ــد. ــل برون ــد و تحلی ــرون آین ــت بی پوس

ماساژ
ــنتی  ــب س ــواع ورزش در ط ــی از ان یک
ــت  ــاژ« اس ــا »ماس ــت ومال ی ــران، مش ای
ــت.  ــد اس ــنین مفی ــه س ــرای هم ــه ب ک
امــروزه مشــخص شــده اســت کــه ماســاژ 
ــان  ــش رشدش ــه افزای ــر ب ــال منج اطف
شــده و می توانــد در کاهــش زمــان درد و 
گریــه کــودک مبتــا بــه کولیک نــوزادی 
مؤثر باشــد. در ســنین بــاال نیز بــا در نظر 
گرفتن شــرایط جســمی فرد، مالش دادن 
ــا  ــف و ب ــدون توق ــه ب ــن درصورتی ک ت
ــه داشــته باشــد  برنامه هــای منظــم ادام
بــه طــول عمــر کمــک شــایانی می کنــد.

فواید ورزش
چــه  هــر  ورزش  مزایــای  دربــاره 
ــه  ــا ب ــم. در اینج ــم گفته ای ــم ک بگویی
می کنیــم: اشــاره  آن هــا  از  برخــی 

ــه  ــا ب ــر ابتلــــ ــش خطــــ * کاهــــ
بیمارهــای  مــرگ؛  مهــم  ســه علت 
ســرطان. و  مغــزی  ســکته  قلبــی، 

از  پیشــگیری  اضطــراب،  کنتــرل 
آن. درمــان  در  مؤثــر  و  افســردگی 

و  * کاهــــــش فشــــــــــــارخون  
ــرل قندخــون. ــون و کنتــــ چربی خـــ

ــل  ــایر عوام ــی و س ــری از چاق * جلوگی
ــرطان ها. ــی س ــه برخ ــا ب ــم در ابت مه
بــدن ایمنــی  ســطح  * افزایــش 

بهبــود  روانــی،  توانایــی  * افزایــش 
انــرژی افزایــش  و  خــواب  وضعیــت 
ــه ــود حافظ ــیاری و بهب ــش هوش * افزای

نکته های طالیی
اســت؛  الزم  ورزش  روزانــه  انجــام 
زیــرا ورزش منجــر بــه دفــع مــواد 
بــدن  گذشــته  24ســاعت  زائــد 
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و  متنــاوب  ورزش  اگرچــه  شــود. 
ــت. ــده نیس ــی از فای ــم خال ــی ه هفتگ

 ورزشــی مفیــد اســت کــه تولیــد عــرق 
ــد  ــد نرس ــن ح ــه ای ــر ورزش ب ــد. اگ کن
ــاً  موجــب بیمــاری می شــود چــون صرف
ــده  ــدن ش ــاط در ب ــش اخ ــث جنب باع
ولــی آن هــا از بــدن دفــع نشــده اند.

ارادی بــودن حرکات ورزشــی مهم اســت. 
ــا  ــره ی ــتگاه های ویب ــواع دس ــن ان بنابرای
دســتگاه هایی کــه بــا ایجــاد جریان هــای 
ــه را دچــار انقباض هــای  الکتریکــی عضل
نمی تواننــد  می کننــد،  ریتمیــک 
ــند. ــرای ورزش باش ــی ب ــن خوب جایگزی

ــه  ــان ک ــر زم ــنتی ه ــب س ــر ط  ازنظ
ــد آب  ــد بای ــش کن ــاس عط ــدن احس ب
نوشــیده شــود. پــس نوشــیدن آب وســط 
ــرم  ــه آب ول ــرط آن ک ــط به ش ورزش فق
نوشــیدنی های  و  ســرد  آب  و  باشــد 
خیلــی  خنــک  نباشــد،  منعــی  نــدارد.

بایــد  ورزش  از  پیــش 
شــود. دفــع  ادرار  و  مدفــوع 

داشــتن خــواب و اســتراحت کافــی قبــل 
ورزش ضــروری اســت. ورزش کــردن 
بافاصلــه پــس از کار روزانــه و با اشــتغال 
فکــری و جســمی زیــاد موجــب می شــود 
 کــه از فوایــد ورزش بهــره کافــی نبریــم.

بــا ورزشــی  بایــد  تغذیــه ورزشــکار 
ــد.  ــب باش ــد متناس ــام می ده ــه انج ک

و  زودهضــم  و  لطیــف  تابســتان  در 
در زمســتان غلیــظ و مقــوی باشــد.

ورزش، عرق کــردن  از  اصلــی   هــدف 
ــت.  ــدی اس ــدف بع ــرک ه ــت و تح اس
در فعالیت هــای بدنــی اگــر تعریــق و 
ــد، ورزش  ــم رخ ده ــا ه ــدن ب ــت ب حرک
ــای  ــن کاره ــوند. بنابرای ــوب می ش محس
البتــه  نیســت.  ورزش  روزمــره جــزء 
فعالیت هایــی مثــل کشــاورزی، آهنگــری 
و... مشــمول ایــن برداشــت نیســتند.

افــرادی کــه بعــد از ســال ها تصمیــم بــه 
ــد بایــد بیشــتر تدابیــر را  ورزش می گیرن
رعایــت کنند و با حرکات آهســته شــروع 
کننــد تــا آمادگــی جســمانی پیــدا کنند.

فاصله هــای  بایــد  ورزش  بیــن 
اســتراحت باشــد و هــر کــس به حســب 
کنــد. ورزش  بایــد  تحمــل خــودش 

و  بیمــاری  خســتگی،  زمــان  در 
تنــش  در  کــرد.  ورزش  نبایــد  تــب 
ورزش هــای  نبایــد  نیــز  اســترس  و 
داد. انجــام  رقابتــی  یــا  ســنگین 

به ویــژه  ورزش  ناگهانــی  تــرک 
بــروز  موجــب  ســنگین  ورزش هــای 
ــی  ــوای بدن ــدید ق ــت ش ــاری و اف بیم
ــت. ــاک اس ــیار خطرن ــه بس ــود ک می ش

پیــاده روی،  متعــادل،  نرمش هــای 
اســب  و  شــنا  کوهنــوردی، 
ورزش هــا  نافع تریــن  از   ســواری 

هســتند. افــراد  همــه  بــرای 
ــد  ــه باش ــت ورزش موردعاق ــر اس بهت
تــا بــا ذوق و نشــاط دنبــال شــود.

در ورزش بــا طبیعــت آشــتی کنیــد. 
ــس  ــه تنف ــم ک ــل گفتی ــث قب در مباح
هــوای ســالم یکــی از عوامــل شــش تایی 
هــوای  در  مثــًا  اســت.  ســامتی 
پــاک کوهســتان، مرتــب کوه نــوردی 
کنیــد. البتــه در مســافت های کوتــاه 
ــوید. ــی نش ــکات مفصل ــار مش ــا دچ ت
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ــا س ــش ب ــه نام ــوری ک ــار؛ کش میانم

ــه مســلمانان و محرومیــت  ــم ب ظل
ــان در  ــوق انسانی ش ــا از حق آن ه
ــت.  ــته اس ــش بس ــا نق ــن م ذه
علیــه  خشــونت  و  نسل کشــی 
ــا  ــرم آن ه ــا ج ــه تنه ــی ک مردم
ــت؛  ــالم اس ــن اس ــه دی ــاد ب اعتق
ــل  ــواره حام ــار هم ــام میانم ــا ن ام
ــار  اخبــار دردنــاک نیســت. ایــن ب
ــور  ــن کش ــه ای ــد ب ــی جدی از راه
مهمــان شــده ایم تــا از سرگذشــت 
بــه  ره یافتــه  بانــوان  از  یکــی 
فعالیت هــای  و  اســالم  دیــن 
ــویم.  ــع ش ــتگی ناپذیرش مطل خس
بانویــی کــه در چهارمین جشــنواره 
به عنــوان  گوهرشــاد،  جهانــی 
ــیر و  ــی، تفس ــوم قرآن ــتاد عل اس
ــن  ــغ آیی ــق و مبل ــن محق هم چنی
ــد. ــی ش ــا معرف ــه دنی ــالمی ب اس

»ِهــا کی تــای« متولــد میانمــار اســت. 
کشــوری در جنــوب شــرقی آســیا کــه 
جمعیتــی تقریبــا برابــر کشــور مــا دارد. 
بیشــتر مــردم ایــن کشــور بودایــی 
هســتند و جمعیــت پیــروان ادیــان 
ابراهیمــی در آن محــدود اســت. حــدود 
6درصــد از مــردم میانمــار مســیحی 
هســتند. مســلمانان  4درصــد  و 

مســیحی  خانــواده  یــک  در  هــا 
ــی  ــل دوران جوان ــد. در اوای ــد ش متول
دبیرســتان  دوره  اتمــام  از  بعــد  و 
ــه  ــروع ب ــام ش ــاره اس ــه درب ــود ک ب
تصمیــم  درنهایــت  و  کــرد  مطالعــه 
ــود  ــود. او خ ــلمان ش ــه مس ــت ک گرف
دربــاره آن روزهــا می گویــد: »بعــد 
ــی  ــاد متوجــه شــدم دین ــه زی از مطالع
کــه در آن محکــم ایســتاده ام، دیــن 
ــاب  ــه کت ــم ک ــت. دریافت ــی نیس کامل
ــر  ــد ب ــرآن مجی ــام ق ــه ن ــری ب کامل ت

ــت  ــرای هدای ــام و ب پیامبر گرامی اس
اســت.  نازل شــده  انســان ها  مــا 
ــا ترجمــه  ــی ب به ســختی توانســتم قرآن
بــه زبــان میانمــاری پیــدا کنــم. پــس از 
مطالعــه قــرآن بیشــتر راغــب شــدم کــه 
ــر  ــه کامل ت ــام را ک ــن اس ــن مبی دی
جایگزیــن  اســت،  ادیــان  تمــام  از 
ــات  ــس از مطالع ــم. پ ــود کن ــن خ دی
در  و  شــدم  مســلمان  پژوهش هــا  و 
ــترا بیشــتر  ــم، اهل بی ــه مطالعات ادام
آن  در  شــدم.«  شــیعه  و  شــناختم 
زمــان هــا دانشــجوی مقطــع لیســانس 
دانشــگاه  روان شناســی  رشــته  در 
ــع  ــود مناب ــود. کمب ــار ب ــون میانم یانگ
ــادری اش،  ــان م ــه زب ــل اســامی ب اصی
ــکام  ــد و اح ــیاری از عقای ــدن بس فهمی
ــود.  ــرده ب ــش مشــکل ک ــام را برای اس
بــه  ویــژه کتاب هـــــای نوشته شــده 
ــد.  ــر از اشــتباه بودن ــاره شــیعیان پ درب

میانمار گوهریاز

ی
ی: بانو سلمݧݧݧݧٰ

48      ایرانی مسلمان



شــوق یادگرفتــن علــوم اســامی و 
ــع  ــه مناب ــاز دســت یابی ب ــن نی هم چنی
اصیــل ِهــا را در 23 ســالگی عــازم 
ایــران کــرد تــا در جامعه المصطفــی 
شــود. تحصیــل  بــه  مشــغول 

حــرم  جــوار  در  و  مشــهد  در  هــا 
 امام علی بن موســی الرضا مطهـــــــر 
ــرد.  ــروع ک ــود را ش ــد خ ــی جدی زندگ
اقامتــش در  او دربــاره روزهــای اول 
ایــران می گویــد: »روزهــای اول بســیار 
ــا  ــی وقت ه ــت. بعض ــخت می گذش س
ــه حــرم می رفتــم  از شــدت ناراحتــی ب
امــا وقــت بازگشــت از حــرم هیــچ 
غصه هایــم  و  ناراحتی هــا  از  اثــری 
مثل اینکــه  بــود.  نمانــده  باقــی 
ــودم.«  ــرده ب ــوش ک ــز را فرام همه چی
او باالخــره موفــق شــد دوره تحصیــات 
تکمیلــی خــود را در ایــران بــا پایان نامه 
ــن  »بررســی و مقایســه آرامــش در آیی
بــودا و دیــن اســام« بــه پایــان برســاند 
ــارت  ــش و مه ــر از دان ــتی پ ــا دس و ب

بــه  تســلط  آن  نمونه هــای  از  کــه 
و  اردو  فارســی،  عربــی،  زبان هــای 
انگلیســی بــود بــه کشــورش بازگشــت.

شــد  دســت به کار  میانمــار  در  هــا 
کــرد. علــم  را  اســام  پرچــم  و 

احــکام  آمــوزش  بــرای   مدرســه ای 
دینــی احــداث کــرد. بــه شــهرهای 
مختلــف کشــورش ســفرکرد و بــه مردم 
قــرآن، احــکام، عقایــد، احــکام بانــوان و 
شیعه شناســی آموخــت و بــا همــت 
ــار را  ــه انص ــتانش ماهنام ــود و دوس خ
در بیــن مســلمانمان انتشــار داد. او کــه 
روان شناســی  رشــته  فارغ التحصیــل 
مــردم  غم خــوار  هســت،  هــم 
کشــورش بــرای مشــاوره های دینــی 
ــده  ــا پرون ــد ت ــم ش ــی ه و روان شناس
کنــد؛  درخشــان تر  را  افتخاراتــش 
ــده،  ــن پرون ــتاره ای ــن س ــا پرنورتری ام
ــجادیه«  ــه س ــاب »صحیف ــه کت ترجم
بــه زبــان میانمــاری اســت تــا شــیعیان 
شــرق آســیا هــم بــا زبــان مادری شــان 

دل را بــه امام ســجاد گــره بزننــد.
ــرای  ــت و ب ــاله اس ــاال 37 س ــا ح ه
بــه  بــاز  دکتــرا  دوره  در  تحصیــل 
ایــن  امــا  بازگشــته اســت؛  مشــهد 
ــرش  ــراه همس ــت و هم ــا نیس ــار تنه ب
شــیعه  و  مســلمان  هــم  او  کــه 
محمدجــواد  فرزنــدش،  دو  و  اســت 
یک ونیم ســاله  مبینــا  و  9ســاله 
شــده اند. مــا  کشــور  مهمــان 

تــاش  ســال  چندیــن  به پــاس   

ــام  ــان اس ــه جه ــوی فرهیخت ــن بان ای
و  علمــی  مختلــف  زمینه هــای  در 
فعالیت هــای نیکوکارانــه و خداپســندانه، 
ــن  ــده چهارمی ــای« برگزی ــا کی ت »ه
ــاد  ــی گوهرش ــنواره بین الملل دوره جش
اســت. جشــنواره ای که از ســوی آســتان 
قــدس رضــوی باهــدف ترویــج معــارف 
قرآنــی و مکتــب اهل بیــت بــرای 
تجلیــل از بانــوان فرهیختــه و نیکــوکار 
دهــه  در  مختلــف،  زمینه هــای  در 
ــود. ــزار می ش ــت برگ ــت کرام ــا برک ب
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ی
روز

ال نو
تــا بازیگوشــی هایت را در درونــم احســاس نکــرده بــودم، هنــوز بــاور نداشــتم لی

کــه عضــو جدیــدی بــه جمــع ســه نفرة مــن و بابایــی و داداشــی اضافــه خواهــد 
شــد. حــس عجیبــی وجــودم را فراگرفتــه بــود. حســی تــوأم از شــادی و تــرس! 
ــی را مهمــان  گاهــی هــم انبوهــی از ســؤال در ذهنــم مــوج مــی زد کــه نگران
ــا  ــود ب ــن ب ــه ممک ــردم ک ــر می ک ــدی فک ــای جدی ــه چالش ه ــرد. ب ــم می ک دل
آن هــا روبــه رو شــوم؛ وابســتگی داداشــی دوســاله ات بــه مــن، مدیریــت زمــان، 
ــه  ــی و البت ــه بابای ــه، ب ــای خان ــه کاره ــم، ب ــای دل ــما میوه ه ــه ش ــیدگی ب رس
خــودم! اینکــه اگــر گاهــی حســادت داداشــیت بــه تــو گل کنــد و ناخواســته 

آســیبی بــه تــو بزنــد چــه واکنشــی بایــد در آن لحظــه داشــته باشــم و ...
ــا  ــا قطع ــت. ام ــا و مادرهاس ــیاری از پدره ــای بس ــوارد دغدغه ه ــن م ــه ای هم
آگاه بــودن بــه نحــوة برخــورد بــا آن هــا کمــک می کنــد تــا از شــیرینی تولــدی 
نــو در جمعمــان بیشــتر لــذت ببریــم و بــرای فرزندمــان والدینــی نمونه باشــیم.

برنامه ریزی برای فرزند دوم
تصمیــم  وقتــی  زوجیــن  از  بســیاری 
ــر  ــود را بزرگت ــواده خ ــه خان ــد ک می گیرن
ــد.  ــش می یاب ــان افزای ــد، نگرانی هایش کنن
فکــر کــردن بــه مســائلی از قبیل مشــکات 
مالــی و اقتصــادی، نحــوه نگهــداری از 
ــن  ــه ای ــدان و ... ب ــط فرزن ــدان، رواب فرزن
ــان  ــا در می ــد. ام ــن می زن ــا دام نگرانی ه
ــش و  ــن چال ــائل، مهمتری ــن مس ــه ای هم
ــار  ــر رفت ــوزاد ب ــر ن ــن، تاثی ــی والدی نگران
ــه  ــد ک ــا نمی دانن ــت. آن ه ــد اول اس فرزن
ــه  ــوزاد چگون ــر ن ــودک در براب ــش ک واکن
ــاره  ــری درب ــرز فک ــه ط ــود و چ ــد ب خواه

ــت. ــد داش او خواه

فاصله سنی فرزندان
فــارغ از هــر میــزان فاصله ســنی، حســادت 

در میــان همــه کودکان وجــود دارد. 
ایــن مســئله بــرای فرزنــدان اول کــه 
ــن  ــه والدی ــون توج ــا کان ــی تنه ــا مدت ت
بوده انــد بیشــتر بــه چشــم می خــورد. 
هیــچ پژوهشــی معیــن نکــرده اســت کــه 
ــدر  ــودکان چق ــنی ک ــه س ــن فاصل بهتری
ــاده  ــته بندی س ــک دس ــا در ی ــت، ام اس
ــر  ــی ه ــت و منف ــاط مثب ــه نق ــوان ب می ت

ــرد: ــاره ک ــنین اش ــک از س ی

یامنیانینی

ی
ی: بانو سلمݧݧݧݧٰ
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نقاطمنفینقاطمثبتفاصلهسنی

وجود نیازهای مشترک میان فرزندان )شیرخوردن و پوشک و ...( 9 تا 18 ماه
روابط صمیمی و هم بازی های خوب 

ضعف و ناتوانی مادر به دلیل زایمان 
و شیردهی

18 ماه تا سه 
سال

استقالل در کودک اول 
وابستگی فرزند اول به مادر )توان بیان خواسته ها و تمایالت( هم بازی های خوب

3 تا 5 سال
مستقل بودن کودک اول )قدرت درک و فهم(

تفاوت عالیق و توانایی های فرزندانتمایل به بازی با همساالن )کاهش وابستگی به مادر(
وجود حس رقابت و حسادت

کمک کردن فرزند اول در کارهای نوزاد5 سال به باال
تفاوت زیاد میان فرزندانکاهش حس رقابت 

آماده کردن فرزند اول برای پذیرش نوزاد

گام اول: خبر تولد نوزاد
والدیــن بایــد تــا ماه هــای آخــر، خبــر تولــد نــوزاد را بــه تعویق 
بیاندازنــد، زیــرا کــودک درک درســتی از زمــان نــدارد و صبــر 
ــودک از  ــر ک ــا اگ ــت. ام ــوار اس ــخت و دش ــش س ــردن برای ک
درک و فهــم باالیــی برخــوردار اســت و متوجــه تغییراتــی در 
مــادر شــده اســت و ســواالتی هــم دارد، بهتــر اســت درخــور 

درک او بــه ســواالتش پاســخ داده شــود. 
ــرار  ــه ق ــاره اینک ــن درب ــت والدی ــر اس ــر بهت ــای آخ در ماه ه
ــت  ــد، صحب ــه بیای ــه خان ــی ب ــد کوچک ــده فرزن اســت در آین
ــد  ــا نبای ــد. ام ــوزاد کنن ــرش ن ــاده پذی ــودک را آم ــن ک و ذه
ــی از  ــد، جمات ــودک بدهن ــه ک ــط و نادرســت ب ــات غل اطاع
ــه  ــد و دیگ ــازی کنی ــم ب ــا ه ــاد ب ــی می ــه »نی ن ــل اینک قبی
ــا  ــازی ب ــوان ب ــا مدت هــا ت ــوزاد ت تنهــا نیســتی«. چــرا کــه ن
ــش  ــد. واکن ــئله او را آزار می ده ــن مس ــدارد و ای ــودک را ن ک
کــودکان نســبت بــه خبــر تولــد نــوزاد متفــاوت اســت، برخــی 
ــه آن بی توجــه باشــند و برخــی هــم  ممکــن اســت نســبت ب
شــاید ســواالتی در ایــن بــاره داشــته باشــند. در هــر صــورت 
نبایــد خبــر را خیلــی مهــم جلــوه داد و زمینه هــای حســادت 

ــرد.  ــودک در ایجــاد ک را در ک

گام دوم: صحبت درباره ویژگی های نوزاد 
از هــر فرصــت مناســبی بــرای بیــان ویژگی هــای نــوزاد 
ــازی اســت،  ــودک مشــغول ب ــی ک ــا وقت ــد. مث اســتفاده کنی
بــه او بگوییــد نــوزاد نمی توانــد بنشــیند و ایــن بــازی را انجــام 
ــه او نشــان  ــوزادی کــودک را ب ــای دوران ن ــا عکس ه ــد. ی ده
دهیــد و بــه او بفهمانیــد نــوزاد نیازمنــد مراقبــت و نگهــداری 

اســت.
 او را متوجــه کنیــد کــه در زمــان نــوزادی او هــم، ایــن 

داده ایــد.  انجــام  او  بــرای  را  مراقبت هــا 
توانایی هــای کــودک را برایــش بیــان کنیــد تــا حــس خوبــی 
ــت  ــده اس ــزرگ ش ــدری ب ــه به ق ــود. از اینک ــاد ش در او ایج
کــه خــودش بتوانــد غــذا بخــورد یــا اینکــه دیگــر نیــازی بــه 
ــن توانمندی هــا ســبب می شــود  ــان ای ــدارد و ...  بی پوشــک ن
کــودک متوجــه رفتــار مطلــوب خــود باشــد و کمتــر بــه ایــن 
مســئله بیندیشــد کــه بــرای جلــب توجــه والدیــن رفتارهــای 
نــوزاد را تکــرار کنــد. بــا ایــن حــال بســیاری از کــودکان پــس 
از تولــد نــوزاد تقاضــای شــیرخوردن از شیشــه شــیر را دارنــد 
ــی  و می خواهنــد ماننــد او در آغــوش گرفتــه شــوند. رفتارهای
از ایــن قبیــل چنــدان نگــران کننــده نیســت و بــا برخوردهــای 

درســت والدیــن پــس از مــدت کوتاهــی از بیــن مــی رود. 
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گام سوم:
 صحبت درباره بارداری و زایمان

کــودکان ممکــن اســت ســواالتی در این 
زمینــه داشــته باشــند که کــودک از کجا 
ــود؟  ــد می ش ــه متول ــا چگون ــد؟ ی می آی
این گونــه  مقابــل  والدیــن در  پاســخ 
ــده  ــخت و گیج کنن ــد س ــواالت نبای س
باشــد. بلکــه بایــد بــا عباراتــی متناســب 
ــخ  ــه او پاس ــودک ب ــم ک ــا درک و فه ب

ــود.  داده ش
ــه  ــر ب ــورت مختص ــه ص ــت ب ــر اس بهت
کــودک گفتــه شــود کــه نــوزاد در 
ــی  ــد و وقت ــد می کن ــادر رش ــکم م ش
بــه انــدازه کافــی بــزرگ شــد از آن 
ــودکان  ــیاری از ک ــد. بس ــرون می آی بی
ــار  ــاده، از کن ــخ های س ــان پاس ــا هم ب
ــه  ــازی ب ــد و نی ــور می کنن ــائل عب مس
ــد.  ــده ندارن ــخت و پیچی ــات س توضیح
امــا اگــر کــودک بــاز هــم ســوالی 
داشــت بــه او پاســخ مناســب دهیــد، در 
غیــر ایــن صــورت نیــازی نیســت ذهــن 

ــد.     ــر کنی او را درگی

گام چهارم: 
خرید یک عروسک برای کودک

بــرای  بزرگترهــا  کــه  را  کارهایــی 
بــرای  می دهنــد،  انجــام  نــوزادان 
ــرای  ــت. ب ــازه اس ــب و ت ــودکان جال ک
ــوزاد  ــت دارد از ن ــودک دوس ــن ک همی
مراقبــت کنــد یــا او را در آغــوش بگیرد 
ــکش را  ــا پوش ــد، ی ــیر ده ــه او ش و ب
ــر  ــن  کار بهت ــرای ای ــد. ب ــض کن تعوی
اســت والدیــن بــرای کــودک، عروســکی 
تهیــه نماینــد و مراقبــت و نگهــداری از 

ــپارند.  ــه او بس آن را ب
بــا اســتفاده از عروســک می توانیــد 

نحــوۀ صحیــح بغل کــردن، آروغ گرفتــن 
ــد. در  ــوزش دهی ــودک آم ــه ک و ... را ب
ــای  ــاره تفاوت ه ــد درب ــه می توانی ادام
ــد، از  ــت کنی ــا عروســک صحب ــوزاد ب ن
ــد و  ــس می کن ــوزاد درد را ح ــه ن اینک
برخــورد و نگهــداری نامناســب ممکــن 

ــد.  ــه او صدمــه بزن اســت ب

گام پنجم: 
شرکت کودک در خرید وسایل نوزاد

وســایل  در خریــد  شــما می توانیــد 
ــا خــود  ــوزاد، کــودک را ب مــورد نیــاز ن
همــراه کنیــد و حتــی از او دربــاره 
ــگ آن هــا نظــر بخواهیــد.  وســایل و رن
ایــن کار حــس اســتقال و احتــرام 
ایجــاد  کــودک  در  را  توانمنــدی  و 

 . می کنــد
ــایل  ــد از وس ــما بخواهی ــر ش ــه: اگ نکت
کــودک )مثــل تخــت( بــرای نــوزاد 
ــا  ــاره ب اســتفاده کنیــد، بایــد در ایــن ب
ــد و از او  ــت کنی ــود صحب ــودک خ ک
اجــازه بگیریــد. مثــا بهتــر اســت بــرای 
ــود و  ــه ش ــری تهی ــت دیگ ــودک تخ ک
ــر تخــت  ــه شــود حــاال دیگ ــه او گفت ب
ــت و  ــده اس ــک ش ــش کوچ ــی برای قبل
ــتفاده  ــوزاد اس ــرای ن ــوان ب از آن می ت

ــرد.  ک

گام ششم: 
خرید یک هدیه از طرف نوزاد 

نــوزاد  میــان  رابطــه  اینکــه  بــرای 
بهتــر  را تســهیل کنیــد،  و کــودک 
اســت در مــاه آخــر یــا بــه هنــگام 
ــودک  ــرای ک ــوزاد ب ــب ن ــد، از جان تول
ــن کار ســبب  ــه شــود. ای ــه ای تهی هدی
می شــود رابطــه ای صمیمــی میــان 

ــت و  ــس رقاب ــود و ح ــاد ش ــا ایج آن ه
حســادت را تــا حــدودی کاهــش دهــد. 

آمادگی کودک برای زایمان مادر
اســت  ممکــن  زایمــان  به هنــگام 
مهم تریــن نگرانــی شــما، فرزنــد اولتــان 
ــه چــه  باشــد. اینکــه مراقبــت از او را ب
کســی بایــد ســپرد، مهمتریــن دغدغــه 
ــرای  ــت. ب ــان دوم اس ــادران در زایم م
و  دوســتان  از  می توانیــد  کار  ایــن 
ــل  ــد قب ــد. بای ــک بگیری ــتگان کم بس
ــدم  ــاره ع ــه بیمارســتان درب ــن ب از رفت
حضــور خــود بــا کــودک صحبــت 
ــا او در غیــاب شــما احســاس  کنیــد، ت
دلهــره و تــرس نداشــته باشــد و نگــران 
غیبــت یکبــاره شــما نشــود. می توانیــد 
در شــرایط مناســب قبــل از رفتــن 
بــه بیمارســتان او را ببوســید و از او 
ــان  ــه او اطمین ــد و ب ــی کنی خداحافظ
دهیــد کــه شــما در ســامت هســتید. 

اولین دیدار کودک با نوزاد
و  نــوزاد  بــا  آشــنایی  اســت  بهتــر 
اولیــن مواجهــه کــودک بــا او در خانــه 
صــورت بگیــرد. امــا ممکــن اســت 
برخــی از والدیــن بخواهنــد کــودک در 
بیمارســتان بــا نــوزاد دیــدار کنــد. نکته 
مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه کــودک 
ــنا  ــتان آش ــای بیمارس ــا فض ــل ب از قب
ــد در دوره  باشــد. ایــن آشــنایی می توان
ــادر صــورت  ــای م ــارداری و مراقبت ه ب
ــودک وارد  ــی ک ــا وقت ــد، ت ــه باش گرفت
بــا  می شــود  بیمارســتان  محیــط 
ــرم و ...  ــرایط او و س ــادر و ش ــدن م دی

ــود.  ــران نش نگ
بــرای دیــدار در بیمارســتان، ابتــدا بایــد 
ــتان  ــی بیمارس ــا هماهنگ ــرایط را ب ش
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ــه  ــی ک ــد. زمان ــا کنی ــتاران مهی و پرس
کــودک بــه دیــدار مــادر مــی رود، 
نــوزاد را بــه اتــاق دیگــری ببریــد. وقتی 
کــودک وارد شــد، مــادر او را در آغــوش 
بگیــرد )می تــوان هدیــه خریــداری 
شــده از جانــب نــوزاد را در ایــن زمــان 
بــه کــودک تحویــل داد(. بعــد کــودک 
بایــد بــه همــراه پــدر بــرای آوردن 
نــوزاد از اتــاق خــارج شــود. جابجــا 
ــاق  ــا ات ــوزاد ت کــردن تخــت کوچــک ن
را  مــادر می توانــد خاطــره خوشــی 

ــد.  ــاد کن ــودک ایج ــرای ک ب
تخــت  روی  را  کــودک  می توانیــد 
مــدت  بــرای  را  نــوزاد  و  بنشــانید 
ــن  ــد. اولی ــل او بگذاری ــی در بغ کوتاه
مواجهــه می توانــد بــه ایجــاد یــک 
منجــر  صمیمــی  و  خــوب  رابطــه 
شــود. یــک عکــس هــم می توانــد 

و  یادماندنــی  بــه  را  لحظــات  ایــن 
کنــد.  خاطره انگیــز 

ورود نوزاد به خانه
نکتــه اول: پــس از آمــدن مــادر و نــوزاد 
ــادر  ــار دارد م ــودک انتظ ــه، ک ــه خان ب
ــد و  ــازی کن ــا او ب ــته ب ــون گذش همچ
بــه او توجــه کنــد. امــا مــادر بــه دلیــل 
ضعــف و خســتگی پــس از زایمــان 
ــودک  ــای ک ــود نیازه ــد ب ــادر نخواه ق
را بــرآورده کنــد. ایــن امــر موجــب 
ــرای  ــد، ب ــد ش ــودک خواه ــی ک آزردگ
جلوگیــری از ایــن اتفــاق بایــد پــدر یــا 
فــرد دیگــری کــودک را ســرگرم کنــد و 
نیازهــای او را پاســخ دهــد تــا مشــکلی 

ــد.  ــه وجــود نیای ب

ــیاری  ــوزاد بس ــدن ن ــا آم ــه دوم: ب نکت

از دوســتان و آشــنایان بــرای دیــدار 
ــوزاد  ــه ن ــه ب ــد. توج ــه می آین ــه خان ب
ــرای او ممکــن اســت  ــه ب و آوردن هدی
بــرای کــودک ســخت و آزاردهنــده 
ــدازد  ــر بین ــن فک ــه ای ــد و او را ب باش
کــه از ســوی خانــواده طــرد شــده 
اســت. بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت 
رفتارهــای نامناســبی را از خــود نشــان 
ــا  ــری و ی ــد، جیغ کشــیدن، بهانه گی ده
ــد  ــوزاد می توان ــه ن ــی آســیب زدن ب حت

ــد.    ــا باش ــن رفتاره ــه ای از جمل
اتفــاق  ایــن  از  پیشــگیری  بــرای 
و  دوســتان  بــا  قبــل  از  می توانیــد 
ــا در  ــد ت ــت کنی ــود صحب ــتگان خ بس
ابتــدا کــودک را مــورد توجــه قــرار 
دهنــد، هــر چنــد کــه بســیاری از 
ــت،  ــرل اس ــا غیرقابل کنت ــن رفتاره ای
ــا  ــت ت ــورت رعای ــد در ص ــا می توان ام
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بکاهــد.  از مشــکات  حــدودی 
ــب  ــد مراق ــا بای ــوم: بزرگتره ــه س نکت
ــد  ــا نبای ــند. آن ه ــود باش ــای خ رفتاره
کــودک را بــه خاطــر ســروصدای بلنــد 
و یــا بــازی ســرزنش کننــد. بســیاری از 
رفتارهــای نامناســب کــودک بــه دلیــل 
ــد  ــاق می افت ــای بزرگســاالن اتف رفتاره
و حساســیت کــودک را برمی انگیــزد. 
ــور  ــودک را از حض ــد ک ــا نبای بزرگتره
در اتــاق نــوزاد منــع کننــد یــا مانــع از 
ــن  ــد ای ــوند. پیام ــه او ش دســت زدن ب
ــند  ــار ناپس ــز رفت ــزی ج ــا چی رفتاره
ــوزاد  ــود. ن ــد ب ــودک نخواه از ســوی ک
ــک اســباب بازی  ــل ی ــرای کــودک مث ب
تــازه و زنــده، جــذاب اســت. بــه همیــن 
دلیــل بهتــر اســت بــا مراقبــت از ســوی 
بزرگترهــا، کــودک بــا نــوزاد بــازی 
ــرد و او را لمــس  ــد، دســتش را بگی کن

کنــد.   

آغاز زندگی جدید و متفاوت
نکتــه اول: پــس از گذشــت مدتــی، 
ــه  ــا کول ــادر ب ــان، م ــرک همراه ــا ت ب
ــد  ــه خواه ــئولیت ها مواج ــاری از مس ب
بــود. نگهــداری از نــوزاد، بــازی بــا 
کارهــای  بــه  رســیدگی  کــودک، 
ــادر  ــرای م ــن اســت ب ــزل و ... ممک من
ــوا نکــرده اســت،  ــد ق ــوز تجدی کــه هن
ــر  ــن ام ــد. همی ــوار باش ــخت و دش س
ــا کــودک  ــاری ب منجــر می شــود بدرفت
در برابــر تقاضاهایــش بیشــتر شــود. 
ــن مســئله  ــن اســت از ای ــودک ممک ک
ناراحــت باشــد و خــود را در همــه ایــن 
اتفاقــات مقصــر ببینــد و احســاس گنــاه 
کنــد. یــا اینکــه نــوزاد را مقصــر ماجــرا 
بدانــد و ســعی کنــد بــه او آســیب بزند. 

بــرای جلوگیــری از ایــن مشــکات پــدر 
نقــش اساســی دارد. او بایــد بخشــی از 
مســئولیت ها را بــر دوش بگیــرد تــا 
مــادر فرصــت اســتراحت داشــته باشــد 
و اگــر خــود نمی توانــد بــا گرفتــن 
ــای  ــکاری اعض ــب هم ــا جل ــتار ی پرس
ــواده بــه مــادر کمــک کنــد.  دیگــر خان
می تواننــد  والدیــن  هــر صــورت  در 
بــا همــکاری و برنامه ریــزی از پــس 

مســئولیت ها بــه خوبــی برآینــد.  
مــادر بایــد بــه کــودک بفهانــد کــه بــا 
ــم او را  ــوز ه ــاد، هن ــغله زی ــود مش وج
ــی ورزد.  ــق م ــه او عش ــت دارد و ب دوس
مــادر نبایــد بگــذارد احســاس منفــی در 
ــد و مشــکات  ــدا کن ــودک رشــد پی ک

ــه وجــود آورد.  بیشــتری را ب

نکتــه دوم: گاه بــا وجــود مشــغله ها 
و مســئولیت های زیــاد، روابــط پــدر 
می گــذارد.  ســردی  بــه  رو  مــادر  و 
معمــوال زوجیــن فرصتــی بــرای بــا هــم 
بــودن و صحبــت پیــدا نمی کننــد. ایــن 
مســئله اگــر طوالنــی شــود، مشــکات 
فراوانــی را در پــی خواهــد داشــت. 
بهتــر اســت والدیــن بــا کمــک گرفتــن 
از بســتگان و دوســتان در نگهــداری 
ــا انجــام برخــی کارهــای  ــدان ی از فرزن
روزمــره مثــل خریــد، فرصتــی را بــرای 

ــد.   ــودن فراهــم کنن ــا هــم ب ب

بــه  کــودکان  بیشــتر  نکتــه ســوم: 
هنــگام شــیر خــوردن نــوزاد بیشــترین 
حساســیت را از خــود نشــان می دهنــد. 
ــل  ــد مث ــت بخواهن ــن اس ــا ممک آن ه
نــوزاد شــیر بخورنــد و یــا شیشــه 
شــیر داشــته باشــند. بــا او دربــاره 

اینکــه بــزرگ شــده اســت بــه مایمــت 
صحبــت کنیــد، امــا هیــچ اشــکالی 
نــدارد کــه برایــش شیشــه شــیر تهیــه 
کنیــد یــا مقــداری از شــیر خــود را در 
قاشــق بریزیــد و بــه او بدهیــد، مطمئن 
باشــید او طعــم شــیرتان را دوســت 
برخوردهــای  بــا  داشــت.  نخواهــد 
مناســب پــس از مــدت کوتاهــی همــه 
ــرد.  ــد ک ــش خواه ــا فروک ــن رفتاره ای
بــه هنــگام شــیر خــوردن نــوزاد بــرای 
ــازی  ــا او ب ــد و ب ــاب بخوانی ــودک کت ک
کنیــد. اگــر کــودک احســاس کنــد 
بــه او توجــه نمی کنیــد، بــا اذیــت 
کــردن و رفتارهــای نامناســب، مزاحــم 
شــیردهی خواهــد شــد. عکس هــای 
ــه  ــد و ب ــان دهی ــه او نش ــودک را ب ک
ــیر  ــم، ش ــه روزی او ه ــد ک او بفهمانی
را  الزم  مراقبت هــای  و  می خــورده 

دریافــت می کــرده اســت.  

نکتــه چهــارم: فرزنــدان خــود را بــا هــم 
مقایســه نکنیــد. ایــن کار پایه حســادت 
و رقابــت را در خانــواده ایجــاد می کنــد. 
ســعی کنیــد میــان فرزنــدان بــه عدالت 
رفتــار کنیــد، هــر چنــد کــه کار بســیار 
دشــواری اســت. امــا بدانیــد عدالــت بــا 

مســاوات متفــاوت اســت.  

نکتــه پنجــم: بــا بزرگتــر شــدن فرزنــد 
ــودک  ــای ک ــت او در بازی ه دوم، دخال
اســباب بازی  ها  بــه  زدن  دســت  و 
ــاجره ای  ــوا و مش ــود. دع ــتر می ش بیش
ــرد،  ــورت می گی ــا ص ــان آن ه ــه می ک
اگــر بــه صــورت لفظــی و جیــغ باشــد، 
ــی  ــا در صورت ــد. ام ــه بپرهیزی از مداخل
کــه کودکــی بخواهــد بــه دیگــری 
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ــع شــوید. بعــد از آن  ــد، مان صدمــه بزن
ــال  ــه دنب ــید و ب ــرا نباش ــر ماج پیگی

ــد.  ــر نگردی مقص

ــران در  ــدر و دیگ ــش پ ــر: نق ــه آخ نکت
مــورد فرزنــد دوم بســیار مهــم و موثــر 
اســت. آن هــا بایــد بیشــتر از پیــش بــه 
ــش را  ــد و نیازهای ــه کنن ــودک توج ک
بــرآورده کننــد تــا مــادر براحتــی بتواند 
ــد  ــدر بای ــوزاد در ارتبــاط باشــد. پ ــا ن ب
ســاعاتی از روز را بــه کــودک اختصــاص 
دهــد و او را در بیــرون از منــزل ســرگرم 
ــده  ــوزاد را برعه ــت از ن ــا مراقب ــد ی کن
بگیــرد تــا مــادر در ســاعاتی از روز 

ــا کــودک بــازی کنــد.  بتوانــد ب
ــی  ــر دلیل ــه ه ــن ب ــار والدی ــر رفت اگ
ــه  ــم و کین ــذر خش ــد، ب ــب نباش مناس
و حســادت را در دل کــودک مــی کارد.

ــته  ــه گذش ــودک ب ــت ک ــن اس  ممک
خیــس  را  جایــش  کنــد.  پــس روی 
ــد و  ــته باش ــت داش ــار زش ــد، گفت کن

بخواهــد همچــون نــوزاد باشــد.
ــد  ــن بای ــوارد والدی ــن م ــه ای  در هم
ــا  ــودک را ب ــی ک ــوری و مهربان ــا صب ب
ــد  ــد و بدانن ــق دهن ــد وف ــرایط جدی ش
عصبانیــت و تنــدی در ایــن زمینــه 

ــرد. ــد ک ــر خواه ــع را بدت وض
همان طــور کــه گفتــه شــد والدیــن 
بایــد بــر توانمندی هــای کــودک تاکیــد 
کننــد، مثــا بگوینــد »مــن خیلــی 
بــا حــرف زدن  تــو  خوشــحالم کــه 
میتونــی بــه مــن بگــی مشــکلت چیــه 
و فقــط گریــه نمیکنــی، کاش نــی نــی 

ــه«. ــرف بزن ــه ح ــر بتون ــم زودت ه
ــد  ــه رش ــودک را متوج ــد ک ــا بای  آن ه
احســاس  و  کننــد  خــود  بزرگــی  و 

در  را  عزت نفــس  و  اعتمادبه نفــس 
باشــند  ایجــاد کننــد و مطمئــن  او 
عزت نفــس  احســاس  کــه  کودکــی 
بکنــد، مشــکات کمتــری را بــه وجــود 

آورد.  خواهــد 
در آخــر والدیــن بایــد بداننــد، مشــاجره 
و حســادت بخــش جدانشــدنی هــر 
خانــواده و هــر خواهــر و بــرادری اســت. 
ــای  ــا برخورده ــد ب ــط بای ــن فق والدی

ــط صمیمــی و خــوب در  مناســب، رواب
خانــواده ایجــاد کننــد و مشــکات را به 
ــد. ــل نماین ــالمت آمیز ح ــورت مس ص

منابع:
1.دکتــر زوبیــک، مــگ. فرزنــد دوم؛ پیامدهــا و 

ترجمــه: دکتــر جــواد میدانــی. راه حل هــا. 
2.ایمانی، محسن. دومین گل بهار

پــت.  اســپانگین،  و  ویکتوریــا  3.ریچاردســون، 
راهنمــای بهبــود روابــط خواهــر و برادرهــا. ترجمــه: 

ــی ــی طوس ــارا رئیس س
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دوست داشــتنی ترین  از  یکــی  زیبایی هایــش  همــه  بــا  زمســتان 
خیابان هــای  بــرف،  بلــوری  دانه هــای  اســت.  ســال  فصل هــای 
ســفیدپوش، طعــم لبــو و شــلغم پختــه، ســوز ســرما و گرمــای آرام بخــش 
ــرای  ــار ب ــد. این ب ــز می کن ــاط لبری ــا را از نش ــوان م ــام ت ــا تم ــاری، ب بخ
ــم  ــو کل ــی و پل ــه، کیــک پرتقال شــما از دل فصــل آدم برفی هــای کودکان

ــم. ــه آورده ای ــری را هدی قم
کیک پرتقالی 

زمان پخت و آماده سازی 90 دقیقه
طرز تهیه:

تمــام مــواد را نیــم ســاعت قبــل از 
ــای  ــا دم ــا ب ــم ت ــال در می  آوری یخچ
محیــط یکســان شــود. فــر را هــم روی 
ــل  ــانتی گراد قب ــۀ س ــای 180 درج دم
از شــروع بــه کار روشــن می کنیــم. 
هــم زن  بــا  را  شــکر  و  تخم مرغ هــا 
ــش دار  ــرد وک ــم بگی ــا حج ــم ت می زنی

ــده پوســت پرتقــال، روغــن و  شــود. رن
ــم  ــه می کنی ــال را اضاف نصــف آب پرتق

و دوبــاره هــم می زنیــم. 
ــار  ــک را دوب ــودر و نم ــگ پ آرد، پکین
ــواد  ــه م ــم ب ــم ک ــم و ک ــک می کنی ال
اضافــه می کنیــم و بــا لیســتک یــا 
ــم. ــم می زنی ــی ه ــی دوران ــر چوب کفگی

 مــواد کــه یکدســت شــد داخــل قالــب 
می ریزیــم.  شــده،  چــرب  قبــل  از 
حواســتان باشــد کــه یــک ســوم از 

ــد. ــی بمان ــد خال ــب بای قال

 در طبقــه وســط بیــن 35 الــی 45 
دقیقــه طــول می کشــد کــه کیــک 
ــس از پخــت  ــرد. کیــک را پ ــگ بگی رن
ــا  ــپس ب ــود س ــک ش ــا خن ــد ت بگذاری

ــد. ــن کنی ــال تزیی پرتق
ــک  ــواده و ی ــار خان ــک در کن ــن کی  ای
ــز را  ــردی پایی ــا س ــای قطع ــان چ فنج

گــرم می کنــد.

مواد الزم:
رنده شدۀ پوست پرتغال

آرد 2پیمانه 
شکر 1پیمانه 

روغن مایع  یک دوم پیمانه 
تخم مرغ  3عدد

آب پرتقال تازه نصف پیمانه 
پکینگ پودر 1قاشق مرباخوری

نمک یک چهارم قاشق مرباخوری

نوبرانهزمستانی
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پلو کلم قمری

زمان پخت و آماده سازی: 150دقیقه
طرز تهیه:

و  می کنیــم  خــرد  نگینــی  را  پیــاز 
باکمــی روغــن تفــت می دهیــم ســپس 
گوشــت خورشــتی را بــه آن اضافــه 
ــس از کمــی ســرخ شــدن  ــم پ می کنی
بــه آن ادویــه خورشــتی و زرد چوبــه را 

می افزاییــم.
 ســپس در آن دو لیــوان آب می ریزیــم 
تــا پختــه شــود پــس از نیــم ســاعت بــه 

آن عــدس را اضافــه می کنیــم.
 کلــم قمــری را پوســت کنــده و نگینــی 
خــرد می کنیــم. و در ماهی تابــه بــا 

ــم. ــرخ می کنی ــن س ــی روغ کم
ــد  ــز ش ــدس نیم پ ــت وع ــی گوش  وقت
کلــم قمــری را بــه آن اضافــه می کنیــم.

ــران  ــه آن زعف ــل ب ــت کام ــس از پخ پ
دم کــرده را اضافــه می کنیــم.

 برنــج را دم می کنیــم و البــه الی برنــج 
از ایــن مــواد می ریزیــم. 

مواد الزم:
)برای 4 الی 5 نفر(:

گوشت خورشتی 150 الی 200 گرم
عدس: 200گرم

کلم قمری: 500 الی 600 گرم
پیاز : یک عدد بزرگ

ادویه خورشتی: 2قاشق غذاخوری

زعفران دم کرده: به میزان الزم
نمک به میزان الزم

ــه  ــی ســه پیمان ــه دو ال ــن مای ــرای ای ب
اســت.کلم  کافــی  کــرده  دم  برنــج 
ــت گــرم و خشــک  قمــری بــا طبیع
دارای مقادیــر بــاالی ویتامیــنc و  آنتــی 
اکســیدان هــا، پلــی فنــول هــا، تیامیــن، 
ویتامیــن B6، فوالت، پتاســیم، کلســیم، 
آهــن و فســفر اســت. کــه خطــر ابتــا به 
ــت، بیماری هــای قلبــی و  ســرطان، دیاب
عروقــی ، یبوســت، کــم خونــی و... را 
کاهــش می دهــد. امیــدوارم از طعــم 

ــد. ــذت ببری ــن نعمــت خــدادادی ل ای
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؟سب؟
فرم اشتراک نشریه سلمی، بانوی ایرانی مسلمان

گرامی! با سالم و احترام؛ خواننده 
ک مربوطه را به شماره حساب 1042128461 بانک  ک نشریه سلمی، برگه زیر را با دقت تکمیل و هزینه اشترا در صورت تمایل به اشترا
کارت  5041721059502832 به نام محمدحسین قوام واریز و اصل فیش واریزی یا رسید الکترونیکی را از طریق نمابر یا  رسالت و شماره 

پست الکترونیکی به دفتر نشریه ارسال فرمایید. لطفًا:
کد پستی ده رقمی را حتما ذکر بفرمایید. ک با دقت و خوانا تکمیل نمایید و  1  فرم اشترا

2  در صورت تغییر نشانی، حتما امور مشترکان نشریه را مطلع نمایید. 

مشترکین حقوقیمشترکین حقیقی

نام و نام خانوادگی: ...................................

رشته تحصیلی: .....................................

میزان تحصیالت: ...................................

شغل: ................................................

نام مؤسسه: ..................................................................

نام فرد متقاضی: ................................ سمت: ....................

زمینه فعالیت: .............................................................

..............................................................................

نشانی: ..................................................................................................................................

تلفن: ..........................  کدپستی/صندوق پستی: ........................... رایانامه: ........................................

 ک جدید درخواست اشترا
 ک قبــــــــــلی تمـــــدید اشترا
شماره اشتراک: .....................

درخواست تک شماره برای شماره: ............. فصل .............. سال ................

درخواست اشتراک یک ساله: از شماره: ............. تا شماره: ............. تعداد: .............

ک یکساله: 25000 تومان ک شش ماهه: 15000 تومان    |    اشترا انواع اشتراک:     اشترا

نوع پرداخت هزینه

شماره فیش: .................. تاریخ: ...................... مبلغ: ..................... بانک: .......................... فیش بانکی
استان: .......................... شهر: ............................. نام واریز کننده: ...................................

پـــــرداخـــــت 
الکترونیکی

شماره پیگیری تراکنش: .................................. مبلغ: ......................... تاریخ: ............................. 
کننده: ...................... کارت/ حساب مبدأ: ............................. نام واریز  چهار رقم آخر 

یخ  امضاء/تار
_____________________________________________________________________________________________________________________________
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