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سخن رسدبیر

بــا نگاهــی بــه گذشــته مــی توانیــم ببینیــم کــه بانــوان عــالوه بــر نقــش کلیــدی مــادری و همســری 
کــه در خانــه داشــتند بــه آنــان فقــط بــه عنــوان مصــرف کننــده نــگاه نمیشــد و بســیاری از نیازهــا و 
احتیاجــات خانــواده را برطــرف مــی کردنــد و نــگاه اقتصــادی بــرای زنــان خانــه وجــود داشــت و گاهــا 
ایــن فعالیــت هــا مختــص بــه اعضــای خانــواده نبــود و در کنــار آن بحــث فــروش و درآمــد هــم داشــتند.
امــا اکنــون وقتــی بــه زندگــی اکثــر بانــوان مــی نگریــم بــا شــهری و مــدرن شــدن شــهرها، زندگــی 
آنهــا هــم دچــار تغییــر شــده و حتــی ایــن تغییــر بیــش از تغییــرات زندگــی آقایــان اســت. ولــی ســوال 
اینجاســت کــه آیــا میتــوان بــاز هــم بــا رونــدی کــه در گذشــته بــود زندگــی کنیــم؟ یــا بایــد کارهــای 

تولیــدی را فقــط بــه دســت آقایــان بســپاریم و بانــوان را در ایــن زمینــه وارد نکنیــم؟
ــر معظــم انقــالب  ــر کــه توســط رهب ــد ســال اخی همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود، شــعارهای چن
انتخــاب میشــوند هرســاله دربرگیرنــده مســائل اقتصــادی اســت: »رونــق تولیــد «، »اقتصــاد مقاومتــی«،  

»تولیــد و اشــتغال«، »اقتصــاد مقاومتــی؛ اقــدام و عمــل«، »جهــش تولیــد«.
آنچــه مســلم اســت ایــن نامگــذاری هــا مربــوط بــه همــه مــردم جامعــه بــوده و هرکــس بایــد بــا 

ــه توانایــی هــا و اســتعداد هایــی کــه دارد در جهــت پیشــبرد ایــن اهــداف تــالش کنــد. توجــه ب
ــه  ــن روزهــا در جامعــه رواج دارد یــک دوگان ــاغل کــه ای ــا ش ــه دار ی ــم خان ــه خان ــی دوگان ازطرف
ــا کار  ــر طبــق نظــر اســالم نیســت همانطــور کــه رهبــر انقــالب مــی فرماینــد: »اســالم ب درســت و ب
کــردن زن موافــق اســت. نــه فقــط موافــق اســت؛ بلکــه کار را تــا آن جــا کــه مزاحــم بــا شــغل اساســی 
و مهــم تریــن شــغل او؛ یعنــی تربیــت فرزنــد و حفــظ خانــواده نباشــد؛ شــاید الزم هــم مــی دانــد. یــک 

کشــور کــه نمیتوانــد از نیــروی کار زنــان در عرصــه هــای مختلــف بــی نیــاز باشــد.«
ــد  ــن بای ــدادی از قوانی ــال تع ــرای مث ــود، ب ــی اندیشــیده ش ــد تمهیدات ــوان بای ــتغال بان ــرای اش ــا ب ام
ــس و  ــندگی، تدری ــه نویس ــت از جمل ــاره وق ــای پ ــغل ه ــی ش ــی براب ــتر های ــا بس ــود و ی ــهیل ش تس
ــه آن کار وارد شــود. ــرادی ب ــه ای ــد و ن ــوان لطمــه بزن ــه رشــد بان ــه ب طراحــی و... ایجــاد شــود کــه ن
مســئله دیگــر آن اســت کــه در خانــواده هــم بایــد برخــی از فرهنــگ هــا اصــالح و تبییــن شــود و ایــن 
همــکاری و همدلــی در اعضــای خانــواده بــرای رشــد همــه اعضــای آن وجــود داشــته باشــد کــه زن نیــز 

بتوانــد تمــام اســتعداد هــای خــود را بــه ظهــور برســاند.
ــی  ــط وجــود دارد کــه اشــتغال فقــط زمان ــن فرهنــگ غل ــن اســت کــه متاســفانه ای مســئله دیگــر ای
محقــق مــی شــود کــه زن بیــرون از خانــه باشــد و وقــت زیــادی را در بیــرون از خانــه ســپری کنــد؛ در 
حالــی کــه بــه مشــاغل تولیــدات خانگــی کــه میتوانــد باعــث ایجــاد اشــتغال در خانــم هــا شــود ارزش 
زیــادی داده نشــده اســت. بــرای مثــال هایــی از ایــن دســت میتــوان بــه شــبکه هــای تولیــد خانــه ای 
ــور آالت و  ــوه هــا و عروســک ســازی و ســاخت زی ــی مثــل خیاطــی و خشــک کــردن می کــه تولیدات
شــیرینی پــزی و آشــپزی و ... اشــاره کــرد. کــه عــالوه بــر بحــث تولیــد مــی تواننــد آنهــا را بــه فــروش 

برســانند و از بســتر هــای تبلیغــات اینترنتــی و فضــا هــای مجــازی موجــود نیــز اســتفاده کننــد. 
از طرفــی اولیــن اصــل بــرای رواج کاالی ایرانــی و رونــق تولیــدات داخلــی ایــن اســت کــه ایــن فرهنگ 
ســازی هــا از داخــل خانــه هــا ایجــاد شــود و زن در خانــه در ایــن زمینــه نقــش کلیــدی و اصلــی را 

دارد و مــی توانــد بــه عنــوان مشــوق و ترغیــب کننــده اعضــای خانــواده نقــش ایفــا کنــد.
حتــی مــا بــه عنــوان دانشــجو مــی توانیــم جهــش تولیــد را از داخــل دانشــگاه هــای خودمــان شــروع 
کنیــم و بــه تحصیــل کردنمــان هــم بــه چشــم پیشــرفت در تولیــد در آینــده نــگاه کنیــم و هدفمنــد 

درس بخوانیــم و یــا حتــی بــا ارائــه پــروژه هایــی در زمــان حــال بــه ایــن رونــد کمــک کنیــم.   
چــه در شــرایط عــادی و چــه در شــرایط بحرانــی  ماننــد همیــن بحــران کرونــا همــه مــردم چــه زن و 
چــه مــرد هرچــه مــی تواننــد را بــرای گــذر از ایــن بحــران بــه کار مــی گیرنــد؛ ماننــد کاری کــه در 8 
ســال دفــاع مقــدس پشــت جبهــه هــا و یــا در خــود جبهــه نبــرد انجــام میدادنــد؛ و تحقــق شــعار ســال 
ــزرگ  ــه دار هــا وتولیــد کننــدگان ب ــه دســت کار خان ــا فقــط ب ــه جنســیت خــاص وی ــز منحصــر ب نی

نیســت و هرکــس در هــر جایگاهــی کــه قــرار دارد بایــد بــرای تحقــق آن تــالش کنــد.

فاطمه سادات مرتضوی
...............................................
ورودی 97 مهندسی پزشکی

در جبهه ای زنانهدر جبهه ای زنانه
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..............................................
ورودی96 مهندسی نساجی

کرونا ویروس نام آشنای این روزهای دنیا، چند ماهی است که مهمان سفره ماه هم شده...
ســی ســالی میشــود کــه بحــران، اخطــار، وضعیــت قرمــز، مناطــق ســفید، آمــار کشــته شــده هــا، شــلوغی بیمارســتان هــا و ســفیدی ماســک 

هــا را کمتــر از اخبــار دیــده بودیــم.
بعــد از جنــگ تحمیلــی شــاید ایــن دومیــن بحــران قابــل لمــس کشــوری باشــد کــه البتــه اینبــار دامنــه صدماتــش جهانــی شــده اســت؛ ویــروس 

کوچکــی کــه عزیــزان زیــادی را از میــان مــا بــرده، نــه تبعیــض جنســیتی قائــل شــد و نــه مقــام و مســئولیت برایــش اهمیتــی داشــت..
پزشک، پرستار، نماینده، پدر، مادر، فرزند و..

بــه کل دنیــا کار نــدارم امــا، در همیــن خیابــان هــای نــام آشــنای ایــراِن خودمــان، ایــن روزهــا صحنــه هــای زیبایــی هــم در کنــار بحــران ثبــت 
کــرده ایم.

در اینجا بنابر رسالت نشریه مان به دنبال زنان قهرمان رفته ایم..
خــط مقــدم جنــگ کرونــا اگرچــه شــاید در بیمارســتان هــا باشــد امــا، قهرمــان هایــش را در همــه جــا میتــوان دیــد؛ چــه پرســتاری باشــی کــه 
عاشــقانه بــه عشــق هموطنانــت روزهــا بــه دور از خانــه و خانــواده، در دل بحــران خدمــت کنــی و چــه مادرانــه عشــق و آرامــش را بــه محیــط 

بحــران زده خانــه ات تزریــق کنــی.
عکــس هــای بیــرون آمــده از فعالیــت هــای ایــن روزهــا، دســت کمــی از خاطــرات دفــاع مقــدس نــدارد. زنانــی کــه در مســاجد، مــدارس و 
ــرای خــط  ــی بســته بنــدی می کننــد و برخــی ب ــد. عــده ای مــواد ضدعفون ــد و لبــاس جنــگ امــروز را مــی دوزن خانه هــا گــرد هــم آمــده ان

مقــدم آذوقــه و گل و رزق آمــاده کــرده انــد..
حواسشان به همسایه درگیر جنگ اقتصادی هم هست، برایش رزمایش همدلی به پا کرده اند..

تجربــه غیرمنتظرانــه باهــم بــودِن اعضــای خانــواده در ایــن حجــم و زمــان، اگرچــه ممکــن اســت گاهــی تلــخ شــده باشــد و صــدای بحــث و 
درگیــری بــاال رفتــه باشــد امــا، طعــم خــوش کنــار هــم بــودن را نمــی تــوان از آن حــذف کــرد..

امید به زندگیِ بیماری که می داند، دل های نگرانی در خانه به انتظار برگشتنش می تپند را نمی توان نادیده گرفت..
بگذاریــد اینطــور بگویــم؛ ایــن ویــروِس منحــوِس همه گیــِر جهانــی، اگرچــه زندگــی هایمــان را بــه بحــران تبدیــل کــرده اســت امــا نعمــت هایــی 

کــه شــاید گاهــی بــی تفــاوت از کنــارش می گذشــتیم را دوبــاره بــه مــا یــادآوری کــرد. نعمتــی مثــل ســالمت، مثــل خانــواده!
ارزش هــای واقعــی را مجــدد بــه خاطرمــان آورد. حــاِل خــوِب یــاری دادن بــه دیگــران، همدلــی و بــه عشــِق هم نــوع خــود بی منــت کار کــردن، 

از امــول و دارایــی دنیایــی بــرای زندگــی دیگــران گذشــتن، آرامــش بعــد از توســل و دعــای خالــص بــه درگاه خــدا..
آری، ایــن ویــروِس منحــوِس همــه گیــر، بــا همــه بــدی هایــش، انســانّیت را در قــرن آســمان خراشــها و رباتهــا و مجــازی شــدن هــا دوبــاره 

معنــا کــرد..!
صدااای اردیبهشت ماه را با طعم این ویروِس منحوِس نام آشنا بخوانید..
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ــت،  ــده اس ــود آم ــع بوج ــا در جوام ــران کرون ــه بح ــون ک ــم اکن ه
ــار  ــرای مه ــان ب ــای زن ــتراتژی ه ــاب و اس ــت انتخ ــه روای ــن ب پرداخت
کرونــا در داخــل و خــارج از خانــه، دارای اهمیــت اســت. اقتــدار، دانــش 
ــای  ــان، پیامده ــر در زن ــای اخی ــه ه ــتاورد ده ــوان دس ــی بعن و آگاه
خــود را در دایــره ی فهــم اجتماعــی از موقعیــت زنانــه نمایــان 
ــی  ــه، زمان ــغل و جامع ــواده، ش ــای خان ــی در فض ــد. اثربخش می کن
آشــکار می شــود کــه زنــان بتواننــد نیازهــای عینــی و موجــود در هــر 
ــق داده و  ــود تطبی ــای خ ــی ه ــا توانای ــا را ب ــت ه ــن موقعی ــدام از ای ک

ــد. ــت کنن مدیری
ــتاران و  ــکان و پرس ــوان از پزش ــش بان ــای نق ــت ایف ــا روای ــن روزه ای
ــه  ــر و روحی ــئولیت پذی ــگاه مس ــا ن ــه ب ــود ک ــاز می ش ــی آغ بهیاران
ــود  ــوش خ ــور را در آغ ــی، کش ــوان مراقبت ــه و ت ــار از عاطف ای سرش
پرســتاری می کننــد؛ تــا زنانــی کــه بــه صــورت خودجــوش و داوطلبانــه 
ــک و  ــد ماس ــه تولی ــده و ب ــم آم ــرد ه ــز گ ــر مراک ــاجد و دیگ در مس
بســته بنــدی مــواد ضدعفونــی کننــده می پردازنــد و ســایر زنانــی کــه 
در عرصــه ی تعلیــم و تربیــت و مشــاغل دیگــر فعالیــت می کننــد؛ و در 
کنــار ایــن نقــش آفرینــی هــا، مشــفقانه در نقــش یــک مــادر و همســر، 
ــوان در  ــارت بان ــر مه ــم بیانگ ــن مه ــد و ای ــت می کنن ــواده را هدای خان
ــش  ــاد آرام ــواده و ایج ــد در خان ــت و توانمن ــای مثب ــاد نگرش ه ایج

روانــی جهــت حفــظ پویایــی خانــواده و جامعــه اســت.
ــم  ــم، می توانی ــاس کنی ــر احس ــت  را قوی ت ــن مدیری ــه ای ــر چ  ه
نشــانی هــم از افزایــش ســرمایه نویــن اجتماعــی زنــان در جامعــه بــه 
لحــاظ افزایــش تحصیــالت و آگاهــی آنهــا فــرض و اســتدالل کنیــم. در 
فرهنــگ اســالمی مــا توانایــی زنــان در مدیریــت همزمــان این مســائل، 
امــری بدیهــی اســت و بیــان ایــن مطالــب جهــت یــادآوری این مســئله 
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــا ب ــی ه ــج فهم ــی ک ــاید برخ ــت؛ ش اس
مســاعدت زنــان معمــوال در میــدان هــای اجتماعــی کمتــر بــه چشــم 
آمــده، در حالــی کــه آنهــا در هــر موقعیتــی بــه فراخــور ســهم خــود، 
مؤثــر و مفیــد نقــش آفرینــی کــرده انــد. البتــه گاهــی هــم متاســفانه 
ــه پیــدا کــردن نقــش خــود در مســائل نمی شــوند، کــه هــم  موفــق ب
ــم  ــردد و ه ــان برمی گ ــودی ش ــای وج ــت ه ــن ظرفی ــده گرفت ــه نادی ب
ــا درک درســت از ایــن  ــه تفکــرات نادرســت رایــج در جامعــه؛ کــه ب ب
ظرفیــت هــا می تــوان بــه تدریــج جایــگاه زنــان را بــه شــان آنهــا در 
فرهنــگ اســالمی نزدیــک کــرد و الگویــی عینــی از شــخصیت واالی زن 

را بــرای جهانیــان بــه نمایــش گذاشــت. 
ــه  ــری مدظل ــم رهب ــام معظ ــه ی  مق ــه در اندیش ــور ک ــت همانط درس

ــم: ــی میخوانی العال
ــف  ــد تعری ــه می توانن ــد ک ــور کردن ــی ظه ــالمی زنان ــالب اس »در انق
زن و حضــور او در ســاحت رشــد و تهذیــب خویــش، در ســاحت 
ــی،  ــت اجتماع ــاحت والی ــادل و در س ــالم و متع ــواده ی س ــظ خان حف
جهــاد اجتماعــی را جهانــی کننــد و بــن بســت هــای بــزرگ را در هــم 

ــکنند.«  بش
امــروز نیــز بایــد بهانــه هــا را در دســتیابی بــه حــد واالی ایــن جایــگاه، 
کنــار زده و بــار دیگــر نقــش بــی بدیــل زنــان را در جامعــه ی اســالمی 

بیــش از پیــش نشــان داد.

بانوی ترازبانوی تراز

بــار دیگر یک بحــران، راوی شــخصیت واالی 
او شــد. پــرده هــای انفعــال ذهنــی را کنــار 
زده و اینبــار قــوی تــر از هــر زمــان، نقــش 
آفرینــی می کنــد. بلــه، مــادری را می گویــم 
کــه چنــد شــب اســت، دخترکــش انتظــاِر 
ادامــه ی قصــه ی پــر رمــز و راز دوران 
ــادر،  ــا م ــد. ام ــادر را می کش ــی م کودک
ــه  ــن روزهــا در بیمارســتان اســت و ادام ای
ی قصــه ی زندگــی اش را می ســازد. تــا آنجا 
برایــش تعریــف کــرده بــود کــه مادربــزرگ، 
ســاک پســرش را بســت و او را از زیــر قرآن 
ــه ی  ــش بدرق ــم های ــکِ چش ــرد. اش رد ک
ــرآن را  ــر... ق ــت دیگ ــادر اس ــد؛ م راه او ش
ــاِک  ــُم إَِنّ الَلّ اْصَطَف ــا َمْریَ ــرد: »...یَ ــاز ک ب
ــَرِک َواْصَطَفــاِک َعَلــی نَِســاِء الَْعالَِمیَن«.  َوَطَهّ
جایــگاه شــخصیت واال و مســئولیت الهــی و 
انســانی اش و نحــوه ی روایــت راه رســیدن 
ــم  ــم مصم ــن تصمی ــال، او را در ای ــه کم ب
ــود  ــرده ب ــف ک ــش تعری ــاخت. برای ــر س ت
ــدگان  ــرای رزمن ــاس ب ــت لب از کارگاه دوخ
ــا؛  ــان آن روزه ــه مجروح ــیدگی ب ــا رس ت
ــا  ــش ت ــق آرام ــه و تزری ــت خان از مدیری
مدیریــت شــهر؛ از تاریکــی هایــی صحبــت 
ــان در  ــری زن ــرار گی ــه ق ــود ک ــرده ب ک
موقعیــت فعاالنــه و مثبــت، آن را بــه نقــاط 

ــرد. ــدل ک ــی ای ب نوران

تبیین و بررسی جایگاه و نقش زن در بحران ها

فاطمه سادات هوشمند میرحسینی
..........................................................
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این روزها گریبان گیر جامعه  اتفاقی که  به شرایط موجود و  با توجه 
گزارش  حال  شدند،  نشین  منزل  ناچارًا  آقایان  از  بسیاری  شده،  جهانی 
باال  ها  خانواده  بین  های  تنش  و  طالق  آمار  که  می رسد  بدست  هایی 
رفته، آیا واقعا این اتفاق افتاده؟ و خانه نشین شدن آقایان تاثیری روی 

زندگی ها داشته؟
ــی اســت و  ــک شــرایط اســترس زای ــا ی ــه لحــاظ خــود بیمــاری کرون ــه در آن هســتیم ب شــرایطی ک
مــردم بــا یــک بیمــاری یــا رویــدادی مواجــه شــدند کــه نســبت بــه آن  در ذهنشــان ابهــام وجــود دارد 
و برایشــان خطرنــاک بــه نظــر مــی رســد بــه علــت اینکــه دلیــل مــرگ و میــر عــده ای از افــراد بــوده 
و خواهــد بــود. همچنیــن  تجربــه مشــابهی را قبــال نداشــتند کــه بخواهنــد خودشــان را بــا آن تطبیــق 
بدهنــد مثــاًل فــرض بفرماییــد مــرگ و میــر ناشــی از تصادفــات در طــول ســال ممکــن اســت از ایــن 
بیشــتر باشــد ولــی مــردم آن را یکــی از رویدادهــای عــادی دور و اطــراف خــود مــی شناســد و بــه آن 
عــادت دارنــد. امــا ایــن بیمــاری ایــن گونــه نیســت و یــک تجربــه جدیــد اســت. همــه ایــن مــوارد ایــن 
ــزرگ. ایــن قســمت مســتقیم ماجــرا اســت. اگــر  ــه یــک عامــل اســترس زای ب را تبدیــل مــی کنــد ب
بخواهیــم یــک پلــه آن ســو تــر را  بررســی کنیــم، محیــط هــای کســب و کار تعطیــل شــدند، مــدارس 
ــود دارد. االن در  ــوع  وج ــن موض ــون ای ــی  پیرام ــی های ــم نگران ــود ه ــاز بش ــر ب ــدند و اگ ــل ش تعطی
خانمهــا نگرانــی ابتــال افــراد خانــواده و نگرانــی از آمــوزش و ابتــال بچــه هــا اســت. و در آقایــان نگرانــی 
از درآمدهــا و اینکــه چگونــه معــاش خانــواده را تامیــن کننــد. در طوالنــی مــدت افــراد نمــی داننــد کــه 

را  خودتان  لطفا 
معرفی بفرمایید.

بنـده مریم اردبیلی هسـتم 

پزشـک و دکتـرای دومـم 
آینـده پژوهی اسـت.

اجرایـی  هـای  فعالیـت   
حـوزه  در  تحقیقاتـی 
داشـتم   خانـواده  و  زنـان 
در  پژوهشـی  کارهـای  و 
حـوزه سـالمت وسیاسـت 
فرهنگـی  هـای  گـذاری 

اسـت. فعالیـت 

به
اح

مص

خشونت خانگی،     توهم یا واقعیت؟!
زینب مهدوی

...............................................
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ــن  ــد و ای ــدا میکن ــه پی ــا کــی ادام ــن شــرایط ت ای
بــی ثباتــی و تغییــر و پیچیدگــی تــا کــی خواهــد 
بــود.  مجموعــه اینهــا بــه افــراد فشــارهایی را وارد 
مــی کنــد. موضــوع بعــدی، ایــن اســت کــه افــراد 
ناچــار شــدند بــه مــدت طوالنــی در خانــه  بماننــد، 
ــای کار  ــتر در محیط ه ــه بیش ــان ک ــا آقای خصوص
ــم هــا نیــز مجبــور  حاضــر مــی شــدند، البتــه خان
ــم  ــن حج ــینند و ای ــه بش ــط خان ــدند در محی ش
ــته  ــی را داش ــترس و پیچیدگ ــام و اس از ابه
باشــند؛ در واقــع بــه یــک معنایــی دســت و پنجــه 
ــم  ــم بگویی ــی توانی ــه نم ــن هم ــا ای ــد. ب ــرم کنن ن
ایــن اســترس خــودش ایجــاد کننــده بحــران هــای 
خانوادگــی اســت ولــی ایــن موضــوع دو وجــه دارد؛ 
یکــی آنکــه حــدودی از اختالفــات خانوادگــی 
ــد  ــی توان ــردم م ــرض ک ــه ع ــی ک ــن اتفاقات را ای
ایجــاد کنــد. شــما فــرض کنیــد مــادری کــه نحــوه 
ضدعفونــی کــردن و شستشــوی دســت همســرش 

را بــرای اینکــه بچــه هــا و خــودش مریــض نشــوند 
ــی  ــای اجتماع ــا معاشــرت ه ــد؛ ی ــی نمــی دان کاف
ــا همســری  ــد. و ی ــی کن ــران م همســرش او را نگ
کــه تــا بــه حــال در خانــه حضــور نداشــته و اکنــون 
نحــوه تعامــل همســرش بــا فرزنــدان، بــا کارهــای 
ــی  ــد و ممکــن اســت مداخله های ــی بین ــه را م خان
داشــته باشــد ولــی از همــه مهمتــر ایــن اســت کــه 
یــک تعــدادی از افــراد، تناقــض ذاتــی در الیه هــای 
زیریــن زندگــی خانوادگــی خودشــان داشــته انــد و 
ایــن تعارضــات وقتــی کــه صبــح تــا شــب ایــن آقــا 
ســرگرم کار بــوده اســت و ایــن خانــم هــم ســرگرم 
ــه چشــم نیامــده اســت،  ــوده ب کارهــای خــودش ب
امــا اکنــون کــه ایــن دو نفــر در یــک محیــط پــر 
ــه  ــد ب ــد، می توان ــرار گرفته ان ــار هــم ق اســترس کن
منتهــای درجــه خــودش را نشــان دهــد. از طــرف 
یــک مقــدار زمینــه هــای اختالفــات جــدی در ایــن 
فراهــم مــی شــود. فکــر مــی کنــم مدیــر کل دفتــر 
مشــاوره بهزیســتی نیــز اشــاره ای داشــته اســت کــه 
تعــداد تمــاس هــای مراکــز مشــاوره افزایــش پیــدا 
ــالق  ــرای ثبــت ط ــی ب ــه فرصت کــرده اســت. البت
ــه خاطــر تعطیلــی  ــا شــکایت هــای خانوادگــی ب ی
هــا فراهــم نبــوده و ایــن بعــد از تعطیــالت و ایــن 

ماجــرا خــودش را نشــان مــی دهــد. البتــه آمــار نقیــض هــم موجــود اســت، 
ــد  ــار داشــته ان ــردم اظه ــر م ــد اکث ــی ده ــر ایســنا نشــان م نظرســنجی اخی

ــان افزایــش نداشــته اســت. ــام در آن اختالفــات خانوادگــی در ایــن ای

زمان  مدت  یک  از  بیشتر  نمی توانند  شوهر  و  زن  چرا 
حضور یکدیگر را درک و یا تحمل کنند؟

بنــده صــرف پیــش هــم بــودن زن و مــرد را باعــث تعــارض نمــی دانــم. حتمــاً 
زمینــه هایــی در خــود ایــن زوج وجــود داشــته اســت یــا بــه طــور کل زمینــه 
هــای فرهنگــی اجتماعــی پیرامــون باعــث شــده اســت. مســئله دیگــر اینکــه 
ــه  ــارض و مشــاجره و بحــث در جامع ــک حجمــی از تع ــد ی ــرض کنی شــما ف
ــن  ــی از ای ــک بخش ــروم ی ــرکار می ــه س ــن ک ــاًل م ــد؛ مث ــته باش ــود داش وج
ــیر راه  ــت در مس ــن اس ــی را ممک ــک بخش ــکارم، ی ــا هم ــت ب ــن اس را ممک
ــد شــدم در مســیر  ــده چــپ بلن ــروز از دن ــن ام ــر م ــرده باشــم. اگ ــه ک تخلی
کار بــا چنــد نفــر درمیــان گذاشــته ام و یــک بخشــی شــب بــه خانــواده، ولــی 
ــرژی  ــن ان ــده همــه ای ــه مان ــرژی و تمرکــزش در خان آن مــردی کــه تمــام ان
بــدون مصــرف شــدن در محیــط خانــواده مانــده حــاال شــما یــک جرقــه زمینــه 
ــه آن  ــد منجــر ب ــاً می توان ــاً و حتم ــد، حتم ــه کنی ــه آن اضاف ــم ب تعارضــی ه

شــود کــه تنــش و دعــوا ایجــاد شــود. البتــه آن طــرف را هــم در نظــر بگیریــد؛ 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــم ب ــار ه ــه در کن ــوان واحــدی هســتند ک ــه عن ــا ب خانواده ه
مقابلــه می کننــد. خانــواده ای کــه در آن زمینــه تعــارض نباشــد اتفاقــاً در ایــن 
شــرایط منســجم تر و محکــم تــر میشــود. همچنیــن  بیشــتر نگــران هــم 
بــودن و دغدغــه هــم را داشــتن و ایــن بخــش هــا نیــز شــاید تقویــت بشــود. در 
خانــواده ای کــه همیشــه عاشــقانه دوســت داشــتنت زمــان هایــی را کنــار هــم 
ســپری کننــد امــا هیــچ وقــت فرصــت آن دســت نمــی داده. چقــدر مــا مواجــه 
هســتیم بــا خانــواده هایــی کــه از ایــن فرصــت دارنــد اســتفاده خالقانــه مــی 
کننــد، بــرای نزدیک تــر شــدن بــه هــم، بــرای ایــن کــه پــدر در خانــه بــا بچــه 
هــا بــازی کنــد، بــرای اینکــه در کنــار هــم لــذت بیشــتری از زندگــی ببرنــد، 
ــود  ــم وج ــا ه ــد، این ه ــی نهن ــودن را ارج م ــم ب ــا ه ــت ب ــم فرص ــار ه در کن
دارد! یعنــی نمی خواهــم بگویــم بــودن کنــار هــم صــد درصــد باعــث تعــارض 
ــه  ــه فرهنگــی و در آن زمین ــت اجتماعــی و در آن زمین ــی آن باف می شــود ول
اختــالف شناســی بیــن زوجیــن بلــه مــی توانــد بــرود بــه ســمت منفــی و در 

ــد. ــی بیفت ــات مثبت ــد اتفاق ــت می توان ــای مثب زمینه ه

مشکالت  این  بروز  باعث  میتواند  زندگی  شیوه  تغییر 
باشد؟

ــدار بیشــتر  ــک مق ــه انســانها را ی ــدی دارد ک ــک رون ــی ی ــرد گرای خــود ف
ــرده و در نتیجــه  ــع شــخصی شــان ک ــه مناف متوجــه خودشــان و معطــوف ب
در خانــواده ســازگاری افــراد را کاهــش داده اســت. بــه طــرق مختلــف اینکــه 
مــن تــا چــه حــد خــودم را و زندگیــم را صــرف خانــواده ام بکنــم، ایــن مــا را 
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بــا یــک ســوال جــدی مواجــه کــرده، ایــن هــا قبــل از کرونــا هــم بودند؛زوجــی 
ــا  ــی شــوند ت ــع م ــارض مناف ــر دچــار تع ــد دیرت ــد بودن ــک فرزن ــر دو ت ــه ه ک
نســل هــای قبلــی مــا کــه ۶ یــا ۷ فرزنــد در خانــواده حــس  کنــار هــم زیســتن 
را داشــته انــد. بحــث بعــدی ایــن اســت کــه ایــن تقســیم کاری کــه بــه شــکل 
ــگاه  ــدام در جای ــر ک ــته و ه ــود داش ــرد و زن وج ــن م ــع بی ــنتی در جوام س
ــه خودشــان میشــده اســت. کــه  ــوط ب خودشــان وقتشــان صــرف کارهــای مرب
ایــن در شــرایط حاظــر تغییــر پیــدا کــرده. یعنــی زن و مــرد وارد حیطــه هــای 
کاری هــم شــده انــد و آن مــدل تقســیم کار و تقســیم وظایــف تغییــر پیــدا کرده 

ــد. ــارض را ایجــاد کن ــه تع ــد زمین ــن خــودش می توان اســت ای

در کشور های دیگر این تغییر زندگی روزمره چطور در 
ایجاد اصطکاک های خانوادگی تاثیر گذاشته است؟ 

ــا  ــورهای دنی ــه کش ــع در هم ــت، در واق ــا نیس ــرای م ــط ب ــکالت فق ــن مش ای
ــن  ــم، چنی ــد ه ــه کرده ان ــا را تجرب ــا کرون ــل از م ــه قب خصوصــاً کشــورهایی ک
ــون  ــدارد چ ــود ن ــی وج ــار دقیق ــفانه آم ــا متاس ــد. ام ــته ان ــی داش گزارش های
هنــوز وســط ماجــرا هســتیم و آمــار دقیقــی بیــرون نیامــده. امــا در چیــن گفتــه 
انــد بعــد از آنکــه مراجعــه بــه نهــاد هــای قضایــی مجــاز شــده، آمــار بــه صــورت 
ــای  ــی و درخواســت ه ــای خانوادگ ــزاع ه ــل ن ــه دلی ــه؛ ب ــش یافت ــدی افزای ج
طــالق. اینهــا کشــورهایی هســتند کــه قبــل از مــا درگیــر ماجــرا شــده انــد امــا 
ــاز  ــاب مراجعــه کــردن ب مــا کــه هــم اکنــون وســط ماجــرا هســتیم و هنــوز ب
نشــده بــه طــور مشــخص نمــی توانیــم امــار بدهیــم امــا تنهــا چیــزی کــه داریــم 
افزایــش آمــار تلفــن هــا بــه شــماره مشــاور دربــاره نزاع هــای خانوادگــی اســت.

در  پررنگ خانواده  به عنصر  با توجه 
کشور ما و عدم وجود این عضو در 
برای  ایران  وضعیت  دیگر،  جوامع 
عبور از این وضعیت را نسبت به سایر 

کشورها چگونه میبینید؟ 
میکنیــم  بررســی  االن  کــه  کشــورهایی  بیــن 
جایــگاه خانــواده بــرای مــا مهــم تــر اســت. حتــی 
ــرای مواجهــه  ــواده ب ــودن خان ــع منســجم ب در واق
ــتر  ــا بیش ــور م ــی در کش ــای زندگ ــران ه ــا بح ب
ــه اینکــه اعضــای  ــراد ب ــن دلخوشــی اف اســت و ای
ــار  ــند و در کن ــان باش ــان دور و برش ــواده ش خان
ــا شــرایط دشــواری مواجــه شــوند  آنهــا بتواننــد ب
ــه  ــم ک ــرض کن ــما ع ــه ش ــن را ب ــود دارد. ای وج
مــا مــی توانیــم در کشــور خودمــان یــک فرصــت 
ــا  ــی از خانواده ه ــیم. در خیل ــته باش ــی داش کرونای
ــر  ــه بازتعریــف حضــور موث ــه بازنگــری، زمین زمین
ــی و  ــی و آموزش ــش تربیت ــواده و نق ــدر در خان پ
ــده و  ــر ش ــواده پررنگ ت ــدر خان ــردن پ ــازی ک ب
شــاید ایــن ادامــه پیــدا کنــد یعنــی خانواده هــای 
ــدر  ــرم پ ــم حضــور گ ــن طع ــام ای ــن ای ــه در ای ک
ــد  ــتری کنن ــه بیش ــدا مطالب ــد بع ــیده ان را چش
کــه حضــور پــدر ســاعات بیشــتری باشــد و وقــت 
ــه چشــم  ــن را ب ــذارد. ای ــواده بگ بیشــتری در خان
یــک فرصــت هــم مــی توانیــم نــگاه کنیــم اگــر 
مــا مواجهــه صحیــح داشــته باشــیم. بحــث هــای 
ــورت  ــه ص ــش ب ــه فرصت ــاوره ای ک ــی مش آموزش
مجــازی و آنالیــن اســت همچنیــن در رســانه ملــی 
مــی توانــد اتفــاق بیفتــد. اگــر انــرژی بیشــتری در 
ایــن بخــش بگذاریــم، می توانیــم بــه عنــوان یــک 
فرصــت بــرای انســجام خانوادگــی اســتفاده کنیــم. 
ــارض در  ــه تع ــه زمین ــال همیش ــر ح ــه ه ــا ب ام
ــاً ممکــن اســت در  خانواده هــا وجــود دارد و قاعدت
ایــن ایــام پراســترس در خانــواده ایــن بــه نهایــت 
خــودش برســد. اگــر مقایســه کنیــم شــرایط 
ــن  ــر م ــه نظ ــر ب ــورهای دیگ ــا کش ــان را ب خودم
کــه مــی آیــم بــا اروپایــی هــا مقایســه مــی کنــم 
ــم  ــار ه ــواده در کن ــاً خان ــه عموم ــا ک ــور م درکش
بــا ایــن بحــران مواجــه می شــوند تجربــه تســهیل 
شــده تــری اســت نســبت بــه کشــورهایی کــه تــک 
بــه تــک بــا ایــن بحــران مواجــه مــی شــود؛ صــد 
در صــد آســیب هــا بــرای افــرادی کــه تنهــا و بــه 
ــن بحــران مواجــه می شــوند  ــا ای ــواده ب دور از خان
بیشــتر اســت. آمــار خودکشــی هــا و آمــار بســیاری 
ــد بیشــتر  از مشــکالتی کــه برایشــان پیــش می آی
اســت. در نهایــت فکــر مــی کنــم بــا وجــود آســیب 
ــا  ــده، ب ــی بوجــود آم ــواده ایران ــه در خان ــی ک های
همیــن ســرمایه انســجام خانوادگــی کــه بــرای مــا 
باقــی مانــده و داریــم، زمینــه موثــر و فعــال و کــم 

ــا اســت. ــل بحــران کرون ــر در مقاب آســیب پذیرت

از  از نظر شما، در این میان آسیب جدی به کدام گروه   
افراد خانواده وارد میشود؟

ــگاه کنیــم کــه  ــه ن ــا نمــی توانیــم یــک طرف ــواده یــک کل واحــد اســت و م خان
ــیب  ــردان آس ــه م ــط ب ــا فق ــودکان ی ــه ک ــط ب ــا فق ــان ی ــه زن ــط ب ــم فق بگویی
ــواده  ــرد، همــه خان ــواده تنــش صــورت مــی گی ــی کــه در خان وارد می شــود. وقت
تحــت تأثیــر قــرار مــی گیــرد ولــی فــرض کنیــد کــودکان در یــک محیــط تنــش 
خانوادگــی بــدون اینکــه امــکان و انتخــاب و اراده داشــته باشــند بــرای اینکــه در 
ایــن خانــواده باشــند یــا نباشــند و اصــاًل فضــا را تــرک کننــد و یــا نکننــد تحــت 
ــر آنهــا اثــرات جــدی مــی گــذارد. نمــی  ــد و حتمــاً ب تنــش هایــی قــرار می گیرن
شــود قضــاوت کــرد کــه بــه راحتــی این هــا بیشــتر آســیب می بینــد لکــن اجمــاال 
ــد خانواده هــا تــالش  ــد. بای ــن می شــود کــه کــودکان بیشــتر آســیب مــی بینن ای
کننــد کــه اگــر مشــاجره و بحثــی صــورت می گیــرد بچه هــا را از ایــن فضــا کمــی 
فاصلــه دهنــد و در محیــط خصوصــی زن و شــوهر ایــن اختالفــات حــل شــود کــه 
بچــه هــا آســیب کمتــری ببیننــد. بعضــی از خشــونت هــای لفظــی کــه خانــم هــا 
ممکــن اســت آســیب بیشــتری داشــته باشــند، ممکــن اســت خشــونت فیزیکــی 
در خانــواده هــا پیــش بیایــد کــه  آن واقعــا آســیب اســت و مــن عقیــده دارم کــه 
آن موضوعیــت نــدارد و تعــداد کمــی از خانواده هــا درگیــر ایــن تیــپ خشــونت ها 
ــت در آن  ــن اس ــه ممک ــتند و بل ــده هس ــیب دی ــواده آس ــک خان ــا ی ــوند ام می ش
خانــواده هــا افــرادی کــه بــه لحــاظ قــدرت فیزیکــی تــوان کمتــری دارنــد ماننــد 
کــودکان بیشــتر آســیب ببیننــد کــه خــب در فضــای همســایگی و هــم محلــی مــا  
اغلــب ایــن تحمــل نمی شــود و مداخلــه صــورت مــی گیــرد و نمــی گذارنــد کــه 

افــراد بــه ایــن حــد برســند.

راه حل این مشکالت را چه میدانید؟
اول آمادگی هــای فرهنگــی و اجتماعــی، ایــن کــه مــردم آمــاده باشــند بــرای 
اینکــه ایــن شــرایط و ایــن ســطح از تغییــر زندگــی و ایــن شــرایط جدیــد چطــور 
مواجــه بشــوند و اینکــه یــاد بگیرنــد تعارضــات خــود را چگونــه حــل کننــد اینهــا 

خیلــی ســازنده اســت.
 در اینجــا یــک وجــه دیگــری  مطــرح مــی شــود کــه  آیــا مــا مواجــه مــان بــا ایــن 
قضیــه از جایــگاه سیاســتگذار و از جایــگاه افــرادی کــه می خواهنــد ایــن مســائل 
ــن شــرایط اول  ــه؟ در ای ــا ن ــوده ی ــن نحــو ب ــه بهتری ــه کننــد ب را در کشــور تجزی
ــر  ــا از اقدامــات ســلبی مــا خیلــی مهــم ت ــی م از همــه اقدامــات ایجاب
اســت. اقدامــات مثبــت نگــر مــا از اقدامــات منفــی نگــر مــا خیلــی ضریــب تاثیــر 

باالتــری مــی توانــد داشــته باشــد.

ــی  ــن نگران ــه م ــود ک ــی ش ــن معرف ــه م ــماره ای ب ــه ش ــد ک ــور کنی ــما تص  ش
هــای خــودم را در رابطــه بــا ایــن شــرایط بــا آن در میــان بگــذارم، اگــر احســاس 
اضطــراب و اســترس بیــش از حــد دارم بــا آن در میــان بگــذارم و آنهــا بــا مشــورت 
ــود  ــک ش ــه پیام ــا اینک ــود؛ ی ــک ش ــن پیام ــه م ــن ب ــد و ای ــن کمــک کنن ــه م ب
ــواده هــا احســاس مــی  ــه شــرایط پیــش آمــده و پراســترس اگــر خان ــا توجــه ب ب
ــن شــرایط را در  ــه ای ــرای اینک ــد ب ــات مشــاوره دارن ــه خدم ــازی ب ــه نی ــد ک کنن

ــا  ــل ب ــه در تعام ــد، چ ــر بگذارن ــت س ــواده پش خان
فرزنــدان و چــه در تعامــل بــا روابــط اجتماعــی هرجا 
ــن شــماره اعــالم شــود و  دچــار مشــکل هســتند ای
بــا آن تمــاس گرفتــه شــود. حــاال یــا فایــل هایــی در 
آنجــا بارگــذاری شــود بــرای ســوال هــای مشــترک و 
ــا  ــند. این ه ــو باش ــا جوابگ ــده ای واقع ــه ع ــا اینک ی

اقدامــات مثبــت نگــر اســت. 
ــه ســمت خشــونت خانگــی  عمــده مــردم مــا کــه ب
ــات  ــن خدم ــه ای ــاز ب ــردم نی ــده م ــد، عم ــه ان نرفت
ــازی  ــی س ــد عموم ــات را بای ــن خدم ــد ای دارن
کنیــم. امــا از آن طــرف می بینیــم کــه ایــن اتفاقــات 
ــه  نمــی افتــد، ایــن اقدامــات انجــام نمــی شــود و ب
جــای آن ناگهــان شــما صبــح پــا مــی شــوید و یــک 
ــونت  ــر خش ــه اگ ــد ک ــی کنی ــت م ــک دریاف پیام
ــا  ــه ایــن شــماره تمــاس بگیریــد ت خانگــی داریــد ب
بیاینــد برخــورد کننــد! ایــن خــودش بــه نظــر مــن 
ضربــه مهلکــی بــه خانــواده میزنــد بــرای خانــواده ای 
کــه بــه ایــن حــد از اختــالف نرســیده اســت و دچــار 
ــه  ــت اش را ب ــا نشــده ذهنی ــن معن ــه ای خشــونت ب

ــر میبــرد. ایــن ســمت منفــی ت

همسری  کودک  بحث  به  توجه  با 
منتشر  آمار  و  مطرح  پیشتر  که 
دقیقی  و  درست  مبنای  آن  از  شده 
نداشت، و صرفا برای تحقق یکسری 
بحث  این  آیا  بود؛  مشخص  اهداف 
مطرح شده هم میتواند مربوط به 

تفکرات فمینیستی باشد؟
در  خصوصــاً  خانگــی  هــای  خشــونت  بحــث 
ــوق  ــای حق ــه ه ــزار حمل ــلمان،  اب ــورهای مس کش
ــه  ــر علی ــی ب ــن الملل ــارهای بی ــزار فش ــری و اب بش
مــا قــرار می گیــرد. یعنــی متاســفانه بیــش از آنکــه 
کســی نگــران کــودکان و یــا بــه طــور کل خانواده هــا 
ــوان  ــه عن ــار ب ــن آم ــتخراج از ای ــتر اس ــد، بیش باش
ــا  ــروز و ظهــور آن، )کــه بگوینــد م یــک فاجعــه و ب
کشــف کرده ایــم ایــن میــزان وجــود دارد( اســتفاده 
میکننــد. و متاســفانه نهادهایــی کــه آن را پیگیــری 
مــی کننــد بــه دنبــال اقدامــات موثــری بــرای 
پیشــگیری از آن هــا نیســتند. واقعــاً ایــن دو بخــش 
را بایــد جــدا کــرد، یعنــی مــا دلســوز هســتیم بــرای 
ــا فقــط دنبــال کشــف ایــن هســتیم کــه   ــواده ی خان
اطالعــی بدهیــم؟! کــه بلــه مــا کشــوری هســتیم در 
ــر  ــان دوبراب ــی م ــونت خانوادگ ــا خش ــرایط کرون ش
شــده اســت و خبرســازی و تیتــر ســازی کنیــم تــا از 
آن در جهــت اشــاعه نــگاه هــای فمینیســتی ای کــه 
داریــم بهره بــرداری کنیــم. ایــن دو متفــاوت اســت و 
بــه نظــرم آنچــه کــه  در زندگــی مــردم موثــر اســت 
ــه آن اقدامــات  ــودو ن اقدامــات پیشــگیرانه خواهــد ب
ــه داد  ســلبی و قهــری و برخــوردی کــه در انتهــا ب

ــید. ــود رس ــم نمی ش ــواده ه خان

،،

،،

            مــا مــی توانیــم در کشــور خودمــان یک 
فرصــت کرونایــی داشــته باشــیم. در خیلــی از 
خانواده هــا زمینــه بازنگــری، زمینــه بازتعریــف 
حضــور موثــر پــدر در خانــواده و نقــش تربیتی 
ــواده  ــدر خان ــردن پ ــازی ک ــی و ب و آموزش
ــن  ــه در ای ــای ک ــده خانواده ه ــر ش پررنگ ت
ایــام ایــن طعــم حضــور گــرم پــدر را چشــیده 
انــد بعــدا مطالبــه کننــد کــه وقــت بیشــتری 
ــک  ــم ی ــه چش ــن را ب ــذارد ای ــواده بگ در خان

فرصــت هــم مــی توانیــم نــگاه کنیــم.

،،

،،

           کــودکان در یــک محیــط تنــش خانوادگی 
ــته  ــاب و اراده داش ــکان، انتخ ــه ام ــدون اینک ب
باشــند؛ بــرای اینکــه در ایــن خانــواده باشــند 
یــا نباشــند و اصــاًل فضــا را تــرک کننــد و یــا 
ــد و  ــرار می گیرن ــی ق نکننــد تحــت تنــش های

حتمــًا بــر آنهــا اثــرات جــدی مــی گــذارد.
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ایــن روزهــا بــه خاطــر کرونــا مجبــور بــه پذیــرش 
قرنطینــه ی خانگــی شــده ایم و ناگزیــر رونــد 
ــی  ــرایط فعل ــم. در ش ــر داده ای ــان را تغیی زندگیم
کاهــش تعامــالت اجتماعــی مــان آنقــدر  چشــمگیر 
اســت کــه دیگــر حتــی نمــی توانیــم ســری 
بــه نزدیک تریــن دوســتان مــان بزنیــم و تنهــا 
می توانیــم از راه دور جویــای حالشــان باشــیم. ایــن 
ــد اســت  ــا جدی ــرای م ــدر ب ــی آنق ــبک زندگ س
ــه آن عــادت  کــه احتمــاالً خیلــی هایمــان هنــوز ب
نکــرده ایــم. ســبک زندگــی اجبــاری کــه در صورت 
ــرای  ــد ب ــه عناصــرش، می توان عــدم توجــه کافــی ب
مــا مشــکالتی پدیــد آورد. از جملــه ایــن مشــکالت  
ــده کنــد،  ــد انســان را رنجــور و درمان کــه مــی توان
تجربــه حــس تنهایــی اســت؛ احســاس تنهایــی بــر 
ــروزی  ــی ام ــور زندگ ــی نوظه ــراض روان ــالف ام خ
کــه گاهــاً بــه دلیــل تغییــر ســبک زندگــی ایجــاد 
ــر  ــی بش ــن دوره از زندگ ــه ای ــق ب ــد متعل ــده ان ش
ــود  ــر خ ــه بش ــت ک ــادی اس ــالیان متم ــت. س نیس
ــوارد  ــد در م ــد. هرچن ــی  بین ــا آن م ــر ب را درگی
ــث  ــد باع ــی توان ــس م ــن ح ــه ای ــدود، تجرب مح
برانگیختــه شــدن اســتعدادها و ایجــاد الهامــات 
ــرار  ــرای ف ــا ب ــان ه ــالش انس ــا ت ــود ام ــی ش درون
ــه  ــب آن ب ــه معای ــن حــس نشــان می دهــد ک از ای
غایــت بیشــتر از محاســنش اســت. در حــال حاضــر 
ــتن  ــه داش ــاز ب ــدت نی ــد ش ــان معتقدن کارشناس
ــه  ــی ب ــس تنهای ــل ح ــت در مقاب ــراه و حمای هم
نوعــی قابــل مقایســه بــا نیــاز انســان بــه غــذا اســت. 
ــن مــورد الزم اســت نگاهــی  ــرای درک بیشــتر ای ب
بــه تاثیــرات تنهایــی بــر انســان بیندازیــم؛ بررســی 
ــی  ــه حــس تنهای ــه تجرب ــد ک ــی ده ــا نشــان م ه

ــازه  می توانــد عواقــب وخیمــی را بــه دنبــال داشــته  در طــول یــک ب
باشــد، عواقبــی همچــون افســردگی، اضطــراب و فرســودگی جســمی و 
ــد حساســیت های  ــی و... . ایــن حــس در کمتریــن حالــت می توان روان
انســان را بــاال ببــرد، تــا آنجــا کــه هــر برخــوردی کــه رنــگ و بویــی 
از نادیــده گرفتــن و دیــده نشــدن داشــته باشــد فــرد را متحمــل رنــج 
ــر  ــش از ه ــاع بی ــر دوری از اجتم ــال حاض ــد. در ح ــتر کن و درد بیش
زمانــی می توانــد ایــن حــس را در انســان ایجــاد کنــد امــا حــاال چــه 
ــان  ــاع را برایم ــن دوری از اجتم ــا ای ــود دارد ت ــی وج راه حل
ــذرد،  ــان بگ ــه از ذهنت ــخی ک ــن پاس ــاید اولی ــد؟ ش ــگ کن کمرن
ــت  ــا دق ــا ب ــی در فضــای مجــازی باشــد ام ــط اجتماع گســترش رواب
ــازی  ــای مج ــان در فض ــدن زم ــه گذران ــویم ک ــه می ش ــتر متوج بیش
ــد  ــود می توان ــد، خ ــته باش ــد داش ــی توان ــه م ــی ک ــار مزایای در کن
عامــل ایجــاد و تشــدید حــس تنهایــی در انســان شــود. نتیجتــا ایــن 
ارتباطــات در فضــای مجــازی نــه تنهــا نمی توانــد جایگزیــن کاملــی 
بــرای تعامــالت اجتماعــی باشــد بلکــه بعضــا می توانــد اثــرات مخربــی 
هــم داشــته باشــد. تــا بــه اینجــا شــاید بــه نظــر برســد کــه یکــی از 
ــا ایــن  ــرای رهایــی از حــس تنهایــی را ب بهتریــن راه حــل هایمــان ب
ــی  ــم در م ــت کنی ــر بیشــتر دق ــا اگ ــم، ام اســتدالل از دســت داده ای
یابیــم کــه راه حلــی بهتــر از رجــوع بــه خانــواده نمــی یابیــم. اکنــون 
نهــاد خانــواده مــی توانــد بــه عنــوان یــک بســتر حمایتــی مناســب نــه 
ــا ایجــاد فضــای گــرم  تنهــا حــس تنهایــی را از مــا دور کنــد بلکــه ب
ــد.  ــم کن ــان فراه ــد را برایم ــت الزم و امی ــاس امنی ــی، احس و صمیم
اینجاســت کــه بــا تامــل بیشــتر در میابیــم کــه خانــواده نــه تنهــا در 
ــر،  ــوان یــک اجتمــاع موث ــه عن ــی ب حــال حاضــر بلکــه در هــر بحران
ــم  ــه اگــر بخواهی ــرای نمون ــد. ب ــه ســزایی را اعمــال مــی کن نقــش ب
ــا را  ــران کرون ــن بح ــا همی ــه ب ــرای مقابل ــواده ب ــوری خان ــش مح نق
حداقــل در کشــور خودمــان بررســی کنیــم متوجــه مــی شــویم کــه 
نــه تنهــا انســان هــا را از تنهایــی و افســردگی ناشــی از قرنطینــه دور 
ــود و  ــد بهب ــی رون ــی حت ــا ایجــاد بســتر حمایت ــه ب ــرده اســت بلک ک
درمــان اعضایــی از خانــواده کــه بعضــا بــه ایــن ویــروس مبتــال شــده 

انــد را هــم متاثــر کــرده اســت. اهمیــت جایــگاه خانــواده مــا را بــر آن 
مــی دارد تــا نگاهــی بــه وضــع خانــواده در جهــان کنونــی بیندازیــم؛ 
مفهــوم خانــواده بنابــر کارکردهــا و وظایفــی کــه دارد مفهومــی جهــان 
شــمول اســت. امــا در دهــه هــای اخیــر بــه علــل مختلفــی همچــون 
تمایــل بــه لــذت گرایــی، فــرد گرایــی و انحطــاط اخالقــی کــه توضیــح 
ــزل  ــار تزل ــواده دچ ــان خان ــد بنی ــال نمی گنج ــن مق ــتر آن در ای بیش
شــده اســت. همچنیــن در ســده ی اخیــر برخــی از جنبــش هــا کــه 
ــم  اشــاره کــرد، بعضــا  ــه فمینیس ــوان ب ــن آن هــا مــی ت از مهمتری
ــه  ــتیابی ب ــال دس ــه دنب ــان ب ــه ش ــداف اولی ــن از اه ــه گرفت ــا فاصل ب
ــا  ــته اند. ب ــواده گام برداش ــاد خان ــودی نه ــت ناب ــبح آزادی، در جه ش
ــه   ــا ک ــور م ــل کش ــورهایی مث ــوز در کش ــا هن ــا ام ــه اینه ــود هم وج
ارزش هــای اخالقــی و معنــوی بــا تــالش هــای بســیار پابرجــا هســتند 
جایــگاه خانــواده تــا حــدودی حفــظ شــده اســت. در حالــی کــه غــرب 
بــا رفتــن بــه ســمت الگوهــای تــک والــدی و همجنــس گرایــی بیــش 
از هــر زمانــی  بــه مفهــوم خانــواده ضربــه زده اســت. بــا ایــن بررســی 
هــا متوجــه مــی شــویم کــه آمــوزه هــای فرهنــگ غربــی آن چنــان در 
جهــت فروپاشــی نهــاد خانــواده پیــش رفتــه اســت کــه شــاید دیگــر 
نتــوان از ظرفیــت خانــواده بــرای عبــور از بحــران هــا اســتفاده کــرد. 
در حالــی کــه اگــر بــه جــای حرکــت در ایــن مســیر نابــودی کمــی بــه 
دنبــال تحکیــم خانــواده گام بــر مــی داشــت، دیگــر بــه جــای شــکل 
ــاالی خشــونت  ــار ب ــواده شــاهد آم ــا در بســتر خان ــی ه ــری همدل گی
هــای خانگــی و صــف هــای طوالنــی طــالق در بحــران کنونــی نبودیــم. 
ــرای  ــا علی رغــم تمــام مشــکالتی کــه ب در حــال حاضــر بحــران کرون
ــر بســیاری از  ــاً چشــم بشــر را ب ــا حقیقت ــد آورده اســت ام بشــر پدی
حقایقــی کــه شــاید قبــال از پذیــرش آنهــا ســر بــاز زده بــود، بــاز کــرده 
اســت و  فراتــر از هــر کوششــی پــوچ بــودن نظریــه هــای مبتنــی بــر 
ــت. در  ــان داده اس ــر را نش ــد و حص ــی ح ــای ب ــی و آزادی ه فردگرای
ــه دســت آمــده از  نهایــت امیــد اســت کــه تجــارب و آگاهــی هــای ب
ــرای تحکیــم  پــس ایــن بحــران بتوانــد زمینــه ســاز تــالش جمعــی ب
ــگاه اصلیــش شــود... ــه جای ــواده ب ــدن خان ــواده  و بازگردان ــان خان بنی
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ــخگویی در  ــت پاس ــه جه ــان، ب ــوم و فرهنگ م ــت رس ــه جه ب
ــادر  ــم م ــش مه ــت نق ــه جه ــف و ب ــای مختل ــه ه ــر هجم براب
بودنــش، تمــام فکــر و ذکــر ســخنوران و صاحبــان قلــم شــده 
ــادران  ــواده«، »م ــای زن خان ــی ه ــه »ویژگ ــن ب ــت پرداخت اس
شایســته کــدام انــد؟«، »نــکات شــوهر داری« و....  آنچــه کــه در 
ایــن بیــن غالبــا مغفــول مانــده مســئله ی مهــم آمــوزش مــردان 
ــی  ــان در زندگ ــل آن ــئولیت متقاب ــرش مس ــرای ازدواج و پذی ب
مشــترک اســت. حــال بــا توجــه بــه ایــن شــرایط کرونایــی کــه 
ــواده بگذراننــد.  ــا خان باعــث شــده مــردان زمــان بیشــتری را ب

فرصتــی شــد بــرای پرداختــن بــه ایــن مهــم. 
در زندگــی مشــترک، زن و مــرد هــر دو مســئولیت 1۰۰ 
ــواده کانــون  ــه یکــی. خان ــدازه و ن ــه یــک ان ــد؛ ب درصــدی دارن
مقدســی اســت کــه باالتریــن و بــا ارزش تریــن عشــق و محبــت 
هــای جهــان در آن جــای دارد و بایــد از آن محافطــت کنیــم. 
ــد و  ــرا محــل رش ــه اســت زی ــای جامع ــن ســنگ بن و همچنی
پــرورش تمــام اعضــای آن بــه خصــوص نســل هــای آینــده مــی 
ــف طــرف  ــای حســاس و ظری ــه ه ــد از جنب ــر دو بای باشــد. ه
مقابــل محافظــت کننــد. و در پــی پوشــاندن عیــب ها و کاســتی 
ــْم لِبــاٌس  هــای همدیگــر باشــند - ُهــّن لِبــاٌس لَُکــْم َو أَنُْت
ــط  ــتی در رواب ــردی و سس ــواده را از س ــون خان ــّن- و کان لَُه
حفــظ کننــد. خانــواده جایــی اســت کــه روی نقــاط ضعفمــان 
کار کنیــم و بهتــر شــویم، نیــاز نیســت کــه بــی نقــص باشــیم. 
بــی شــک بــه غیــر از امیرالمومنیــن )علیــه الســالم( و حضــرت 
زهــرا )ســالم اهلل علیهــا(، زن و شــوهری را در ایــن دنیــا پیــدا 
نخواهیــم کــرد کــه از خطــا و اشــتباه بــری باشــند. اگــر قــرار 
ــا گذشــت، چشم پوشــی  ــط خــود ب باشــد کــه زوجیــن در رواب
و مــدارا برخــورد نکننــد هیــچ خانــواده ای باقــی نخواهــد مانــد.

ــاندن  ــل، پوش ــرف مقاب ــاری، درک ط ــری، همی مســئولیت پذی
کاســتی هــای دیگــران عــوض ایــراد گرفتــن، صبــر و گذشــت 
و... ویژگــی هایــی هســتند کــه بایــد قبــل از ازدواج آن هــا را 
ــا،  ــه ســخنرانی ه ــن زمین ــن کــرد. در ای ــد و تمری ــوزش دی آم
کارگاه هــا و کتــاب هــای بســیاری بــرای زنــان وجــود دارد امــا 
همــان طــور کــه در ابتــدا گفتــه شــد ایــن مســئله بــرای آقایــان 
ــه،  ــن زمین ــای انگشــت شــماِر در ای ــاب ه ــگ اســت. کت کم رن
ــوع  ــن موض ــه ای ــه ب ــی ک ــخنران های ــخاص و س ــدود اش مع
پرداختــه انــد و غیــره و غیــره. ایــن هــا همــه نشــان دهنــده ی 
ایــن اســت کــه ایــن موضــوع )همســرداری از جانــب مــردان( 

توجــه و کار بیشــتری را مــی طلبــد. 
از اتفــاق هــای مثبتــی کــه در راســتای بهبــود ایــن خــالء مــی 
تواننــد صــورت بگیرنــد ایــن اســت کــه صاحبــان قلــم وارد ایــن 
ــا اســاتید اخــالق و خطیبــان  میــدان تقریبــا خالــی شــوند و ی

بــه صــورت جــدی بــه ایــن موضــوع بپردازنــد.
] لرَِّجــاُل َقــّو ُمــوَن َعَلــی النَِّســآِء بَِمــا َفّضــَل الّلُ .... إِّن 

الّلَ َکاَن َعِلّیــاً َکِبیــراً[
در ایــن آیــه از مــردان تحــت عنــوان قــّوام زن نــام بــرده شــده. 
مــردان بایــد قــّوام باشــند، چنــان باشــند کــه بتــوان بــه آنهــا 
ــرد و  ــذار ک ــا واگ ــه آنه ــر کار را ب ــالح و تدبی ــرد، ص ــه ک تکی
مایــه آرامــش و امنیــت باشــند. و چنــان امیــن، عــادل، رحیــم، 
صاحــب عقــل و اندیشــه و مومــن بــاهلل باشــند کــه بــه بتــوان از 
آنــان اطاعــت کــرد. مــردان ولــی زن و بچــه هایشــان هســتند 
ــر  ــت ب ــه و باری س ــن وظیف ــت؛ ای ــا نیس ــری آنه ــن برت ــا ای ام
دوش آن هــا. شایســته اســت امانــت دار خوبــی بــرای پــروردگار 

باشــید....

آنسوی زندگی مشترکآنسوی زندگی مشترک
براســاس ســخن امیرالمومنیــن در حکمــت 238 نهــج البالغــه 
کــه مــی فرماینــد، مــرد )اگــر راحــت طلــب اســت و تمایلــی بــه 
ــد کــه ازدواج مســئولیت آور  ــدارد( ازدواج نکن ــالش کــردن ن ت
ــرای سســت اندیشــه و عمــالن( دردســر و ســختی  اســت و )ب

را دارد.
ــردان  ــئولیت م ــا مس ــواده را تنه ــاد خان ــن اقتص ــیاری تامی بس
مــی داننــد، بــا اینکــه مســائل مالــی نیــاز تشــکیل یــک خانــواده 
ــدون وجــود احساســات و  ــات ب ــن حی ــا، ای ــی اســت ام و حیات
روابــط عاطفــی خانوادگــی برتــری از زنــده نبــودن نــدارد. بایــد 
ــری و  ــه همس ــه وظیف ــتر ب ــادی، بیش ــه اقتص ــار وظیف در کن
ــد و  ــا گفتــن پن ــا ب ــدان تنه ــدری توجــه شــود. تربیــت فرزن پ
ــود  ــن خ ــا از والدی ــرد؛ آنه ــی گی ــورت نم ــه ص ــالت آمران جم
ــرام  ــا احت ــواده ب ــادر خان ــا م ــد ب ــد. بای ــرداری مــی کنن الگــو ب
ــواده حفــظ  ــا احتــرام ایشــان در خان و دوســتانه رفتــار شــود ت
ــادر و زن  ــام م ــگاه و مق ــد جای ــح بای ــار صحی ــا رفت ــود. و ب ش
ــه قــدری  ــدان ب ــل فرزن ــه آنهــا آمــوزش داده شــود و در مقاب ب
مهربــان و بــا گذشــت باشــند کــه گمــان کننــد آنهــا هرگــز بــا 

ــد. ــی ندارن هــم اختالف
زمــان هایــی کــه خانــم گلــه مــی کننــد و آقــا پاســخی بــرای 
اظهــارات ناراحتــی ایشــان داشــتند، نگوینــد. بایــد دقت داشــت 
کــه خشمشــان لحظــه ای بــر صبــر و تحمــل آن هــا غلبــه نکند! 
ــی  ــا ناراحت ــی را ب ــه ناراحت ــت ک ــر آن اس ــندیده ت ــل پس عم

جــواب نــداد.
ــک  ــم کم ــه خان ــم ب ــه ه ــور خان ــت در ام ــی بایس ــرد م م
ــن موضــوع  ــا ای ــری شــیرازی  در رابطــه ب ــت اهلل حائ ــد. آی کن
ــد.  ــه را ببین ــای کار خان ــختی ه ــد س ــرد بای ــی فرمایند:»م م
ــی  ــالم م ــه الس ــی علی ــذارد. عل ــای زن بگ ــودش را ج ــد خ بای
ــرد  ــت.(( م ــت، زن گل اس ــکار نیس ــه خدمت ــد:))زن ک فرماین
ــش  ــک زن ــت؛ کم ــاد اس ــل جه ــد مث ــه کار کن ــی در خان وقت
ــن  ــام ای ــد و... تم ــارو کن ــد، ج ــه داری کن ــورد، بچ ــرف بش ظ
هــا خــروج از شــئون خــودش نیســت کــه مکــروه باشــد، عمــل 
ــه  ــه در خان ــم ک ــدوح. زن ه ــت و مم ــرعیه اس ــه ش ــه وظیف ب
کار مــی کنــد، ثــواب بزرگــی بــه او مــی دهنــد و نمــی گوینــد 

ــت.« ــه اس وظیف
زندگــی مشــترک کــه نقطــه شــروع یــک خانــواده اســت، یــک 
ــی در  ــات زندگ ــات و الزام ــت. مقتضی ــه اس ــه دو طرف رابط
عصــر مــا )مثــال مســئله لــزوم اشــتغال زنــان( ایجــاب مــی کنــد 
کــه زنــان و مــردان نــگاه متفاوتــی از نســل های پیشــین داشــته 
باشــند و بــه طــور دیگــری بــه زندگــی مشــترک نــگاه کننــد، 
ــا هــم داشــته باشــند. بایــد دو طــرف در  همــکاری بیشــتری ب
ــن تــالش  جهــت بهبــود زندگــی مشــترک تــالش بکننــد و ای
ــه را  ــای جامع ــر بن ــون  زی ــمندند چ ــم و ارزش ــی مه ــا خیل ه

پایــه ریــزی مــی کننــد. 
ــا تمــام قــدرت و ترســناکی اش، یــک ویــروس اســت.  ــا ب کرون
ــه زودی  ــودی آن، ب ــرای ناب ــی ب ــوی جهان ــه تکاپ ــه ب و باتوج
پادزهــر آن نیــز پیــدا مــی شــود و بــه تاریــخ مــی پیونــدد. امــا 
خانــواده، مســئله بســیار بــا اهمیــت تــر از کرونــا اســت و اگــر 
بــه آن بــه قــدر نیــاز توجــه نشــود مخــرب تــر نیــز میشــود و 
البتــه در مقابــل یــک خانــواده قــوی مــی تواننــد نقطــه قوتــی 
بــرای جامعــه باشــد. زیــرا ایــن تربیــت نســل آینــده اســت کــه 
بــا تاریــخ جلــو مــی آیــد و آینــده را مــی ســازد. توصیــه هــای 
بســیاری در ایــن زمینــه وجــود دارد امــا قــدم اول بــرای حــل 

مشــکالت پذیــرش آنهاســت.

سیده ریحانه شرافتی
..............................
ورودی 97 انرژی
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        تلنـگرتلنـگر؛؛
بچه ها چگونه الگو می گیرند؟؟

مطهره شکرالهی
..............................
ورودی 98 ریاضی

ــد و  ــران کاری کن ــرای پیشــرفت ای ــد ب ــه ســوپرمن میتوان ــا ن قطع
ــه ســبک لبــاس و زندگــی خواننــده هــای غــرب و شــرق شــبیه  ن

فرهنــگ ماســت!
امــا همیــن هــا هســتند کــه از کودکــی تــا جوانــی مــا را پــر کــرده 

انــد! 
ــا را میشناســند  ــه آن ه ــا کســانی ک ــم، ام ــم نداری ــا اســطوره ک م
خیلــی کم انــد... اصــال اســطوره هــای مــا مظلــوم تریــن اســطوره 

هــای جهــان انــد... 
اســطوره هایــی کــه اگــر نــام هایشــان روی بزرگــراه هــا و خیابــان 

هــا نبــود، شــاید دیگــر اسمشــان هــم برایمــان آشــنا نبــود. 
تاســف اینجاســت کــه مــا میخواهیــم اســطوره هایــی را بــه بچــه هــا 

بشناســانیم، کــه خودمــان هــم به درســتی نمــی شناسیمشــان...

ــم و  ــت بگذاری ــت روی دس ــور دس ــم همینط ــی میخواهی ــا ک ت
شــاهد از بیــن رفتــن میــراث اصالتمــان باشــیم؛ کــه قــرن هاســت 
مــا را بــا آن میشناســند؟! همیــن حــاال هــم مگــر چقــدر از آمــوزه 
ــت  ــدر از هوی ــده؟ چق ــی مان ــان باق ــای دینمــان در زندگــی م ه
ــا  ــر ب ــت؟! اگ ــان پیداس ــی م ــبک زندگ ــان در س ــل ایرانیم اصی
دقــت نــگاه کنیــم میبینیــم کــه خیلــی چیزهــا را کنــار گذاشــته 
ایــم و ایــن اتفــاق آنقــدر آرام و بــی ســر و صــدا افتــاده کــه حتــی     

متوجــه هــم نشــده ایــم...

باید شروع کنیم...
 برگشــتن بــه اصــل خودمــان و بیشــتر از ایــن بیراهــه نرفتــن را میگویــم. نمیگویــم 
آســان اســت، امــا آنقدرهــا هــم ســخت نیســت؛ ســخت نیســت کــه اســتوره هایمــان 
ــه  ــت ک ــخت نیس ــم. س ــت کنی ــان را تقوی ــت باورهایم ــخت نیس ــیم. س را بشناس
ــه آن هــا احتیــاج داریــم... ســخت نیســت امــا  ــه دنبالشــان برویــم. مــا ب بیشــتر ب

عــزم راســخ میخواهــد. عــزم راســخ بــرای شــناختن. و همینطــور شناســاندن. 

البته باید کمک بگیریم؛
اول از خــدا و بعــد همــان هایــی کــه راه را 
ــه  ــا هم ــد. ت ــده ان ــد راه ش ــد و بل ــاخته ان س
ــاره ســر بــه راه شــویم... بایــد کمــک  مــان دوب
ــهیدمان و  ــلیمانی ش ــردار س ــم؛ از س بگیری
ســردار ســلیمانی هــا، شــهید حججــی و شــهید 
حججــی هــا، شــهید ابراهیــم هــادی و شــهید 
ــی  ــه آن های ــه و هم ــا و هم ــادی ه ــم ه ابراهی

ــم... ــرده ای ــان ک ــه فراموشش ک
ــا،  ــش روی م ــا و راه پی ــده م ــا، آین ــور م کش
ــای در  ــد. انســان ه ــای آگاه میخواه انســان ه
مســیر. جــوان هــا و نوجــوان هایــی که اســطوره 
هایشــان اســطوره انــد. قهرمــان هایشــان واقعــی 
هســتند و  راه بلــد. جوانانــی کــه امیــد و انگیــزه 
دارنــد و بــرای پیشــبرد کشــور و ســاختن 

ــد... ــن الگوهــا را دارن ــده، بهتری آین
ــت در  ــا نشــاط و معنوی ــراه ب ــه هم ــی ک جوانان
ــش ســرآمدند... ــم و دان تمــام عرصــه هــای عل

جوانانــی کــه از الگوهایشــان یــاد گرفته انــد 
کــه فقــط خــدا را دارنــد و فقــط بــرای او بایــد 

ــد... ــی کنن زندگ

بررسی تاثیر الگوسازی و قهرمان سازی بر کودکان و جوانان

نقش دعوت عملی در سازندگی فرد و جامعه، بسیار مهم و مؤثر است، تا آنجا که حضرت صادق)ع(می  فرماید:
»کونوا دعاة الناس بغیر ألسنتکم«

»با غیر زبان هآیتان مردم را دعوت کنید.«
حتما شنیده اید که میگویند: بچه ها آن طور میشوند که ما هستیم نه آنچه که میخواهیم...

یعنــی اینکــه بچــه هــا توســط دیــده هــا و شــنیده هایشــان رشــد میکننــد؛ توســط رفتــار هایــی کــه میبیننــد و میشــنوند. حــاال چــه توســط 
والدیــن چــه از تلویزیــون و رســانه و ...

همیشــه از بچــه هــا انتظــار بهتریــن بــودن را داریــم. انتظــار داریــم همیشــه کار درســت را بکننــد. امــا حواســمان نیســت کــه اگــر بخواهیــم 
کاری را درســت انجــام دهنــد، بایــد بــرای آن کار الگــو هــای درســتی را هــم مقابــل آنهــا بگذاریــم. نــه اینکــه بــا گذاشــتن یــک الگــو پیــش 

چشمانشــان، انتظــار رفتــاری متفــاوت از آنچــه دیــده انــد را داشــته باشــیم.
عصــر مــا، عصــر رســانه و ارتباطــات اســت؛ و خــواه و ناخــواه رســانه هــا پــر هســتند از انــواع قهرمــان هــای خیالــی و واقعــی... کــه خیلــی 
هایشــان بــرای کــودکان و نوجوانــان و جــوان هــای مــا بــه قهرمــان و بعضــا الگــوی زندگــی بــدل شــده انــد... الگوهایــی کــه هــدف و مقصــود 
از ســاخته شدنشــان، نــه تربیــت و تعالــی و رشــد بــوده و نــه قصــد ترویــج فرهنــگ خــوب و بــه درد بخــوری را دارنــد. بلکــه ســاخته شــده 
انــد تــا بــا کمــک کــم کاری و بــی توجهــی خــود مــا بــه اهمیــت ایــن مســئله، فرهنــگ اصیــل و ســبک زندگیمــان روز بــه روز بیشــتر بــه 

فراموشــی ســپرده شــود.
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ســال هــا از دفــاع مقــدس مــی گــذرد، چــه بســا مادرانــی کــه هنــوز هــم چشــم بــه راهِ نشــانی از 
فرزندانشــان هســتند و چــه بســیار، مادرانــی کــه در داغ فرزنــدان خــود قامــت خمودنــد و بــی صبرانــه 

منتظــر دیــدار بــا فرزندانشــان هســتند.
12 اســفند ســالی کــه گذشــت مــادر شــهیدان فهمیــده مشــتاقانه بــه دیــدار فرزندانــش شــتافت و 
بــه مجاهــدت خــود پایــان داد. بــه راســتی کــه مــادران شــهدا و رزمنــدگان یکــی از بزرگتریــن نقــش 
هــا را در دفــاع مقــدس ایفــا کردنــد، نقشــی مهــم تــر از کســانی کــه بــا پــای خــود در ایــن راه قــدم 

گذاشــتند .

کربال در کربال می ماند اگر زینب نبود...
میتــوان اینطــور گفــت کــه سرمشــق اصلــی رفتــار تمامــی مــادران شــهدا پــس از جنــگ، حضــرت 
زینــب )ســالم اهلل علیهــا( اســت. همانطــور کــه بعــد از واقعــه کربــال ســخنان و رفتــار حضــرت زینــب 
موثــر تــر از خــون و شــهادت واقــع گشــت؛ )اگــر حضــرت زینــب و خطبــه هــای بــی نقصشــان نبــود 
ــه دســت فراموشــی ســپرده مــی شــد و مظلومیــت و  تمامــی آن وقایــع و همینطــور دیــن اســالم ب
حقانیــت ســرور شــهیدان و یارانــش از یــاد مــی رفــت( رفتــار مــادران شــهدا نیــز باعــث اثرگــذاری 
بیــش تــر جانفشــانی هــای خالصانــه ی فرزندانشــان گشــت و ایــن اســطوره هــا را بــرای نســل جــوان 

بــه ارمغــان آورد.
جوانــی کــه بــه جبهــه رفــت و شــهید شــد فقــط خــود او نبــود کــه مجاهــدت کــرد، پــدر و مــادر او 
هــم مجاهــدت کردنــد کــه او رفــت. مــادری کــه از ابتــدا بــا تربیــت چنیــن فرزنــدی مجاهــدت خــود 
را آغــاز نمــود و پــس از آن بــا وجــود احســاس و وابســتگی غیــر قابــل توصیــف میــان مــادر و فرزنــد 
هجــرت فرزنــد خویــش را بــه ســوی جبهــه هــا را تحمــل کــرد و پــس از آن هــم شــهادت او را هــم 
تحمــل مــی کنــد و هــم افتخــار مــی کنــد. مــا در طــول ایــن هشــت ســال و ســال هــای پــس از آن از 
مــادران گلــه نشــنیدیم بلکــه بــه عکــس؛ مــادر هــا را حماســی تــر و عاشــورایی تــر از پــدران یافتیــم.

هــر انســانی کــه متولــد مــی شــود از اولیــن ســاعات زندگــی خــود تحــت مراقبــت و تربیــت مــادر 
قــرار مــی گیــرد. پــس مــادر اولیــن معلــم هــر انســانی اســت. تاثیــری کــه مــادر بــه وســیله رابطــه 
عاطفــی و... بــر روی فرزنــد دارد را هیــچ کســی حتــی پــدر، دوســت و یــا معلــم نــدارد و همچنیــن 
عــادت یــا تربیتــی کــه در کودکــی در انســان نهادینــه شــود در بزرگســالی هــم مانــدگار خواهــد بــود 
و فقــط بــه وســیله ی یــک حرکــت عظیــم تغییــر خواهــد کــرد. پــس حماســه هایــی کــه در ایــن 
هشــت ســال آفریــده شــد، در حقیقــت سنجشــی بــرای تربیــت صحیــح مــادران بــر روی فرزندانشــان 
بــود. فرزندانــی کــه بــا رضایــت زینــب گونــه ی مادرانشــان بــرای دفــاع از اســالم رفتنــد و از جــان 

شــیرین خویــش دســت کشــیدند.
حــال مــادران و نــو عروســان آن موقــع تربیــت یــادگاران شــهدا را در دســت گرفتنــد تــا آن هــا نیــز 
ازیــن تربیــت ســازنده بهــره منــد شــوند و اینگونــه مجاهــدات خــود را ادامــه مــی دهنــد تــا دوبــاره 

خواســتگاه مردانــی آســمانی شــوند. 
ایــن وظیفــه مادرانــه مهــم تریــن و ســازنده تریــن شــغل هــر بانویــی اســت کــه منجــر بــه تربیــت 

مــردان و زنــان آینــده ســاز مــی گــردد و جهــاد مــا همچنــان ادامــه دارد ...

مادری که به حسینش پیوست...مادری که به حسینش پیوست...

ای دوست به پیکر شهیدان صلوات
              بر قامت بی سر شهیدان صلوات

از دامن زن مرد به معراج رود
              بر دامن مادر شهیدان صلوات

زینب مبصر
.............................................
ورودی 98 مهندسی عمران
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