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���ل یدر ��ده ھ� ی� ز��ن و د��ر آزار	��و�ت ��   
�	ش �� �	�ردان، �� ز��ن �و یا�د                                                        	��ن � ر��ن ���	د و �� ا		ر���ر ��� 


ر ا��م)�(�                    ��  


ل را 
� ��"�ش  ی�
�ن ھ� و !�ده ھ���ن و د��ران در �ز� ی�رارو یو ���ش ھ� یش از آن �� ����� د��ر آزار�� ��
$
(ذ,�� دا,��  یز زن در دوران ھ��و ,��
زده 
� �ر�و,ت +م ا�$ '* �$�ه ا!����دا�م �� در (�م ���ت  'م، %زم ��ر�
,�
 '��ا��ر� یت ھ��$ر ���س 
وک و د�ن اوا�ر در ���د آور ,وم �� در ا��واھم  '* �"�� را ��م؛ ا�� .
ل از آن �


� �,ر � 'ز��ن و د��ران �ظ�و� یر و ��م ھ���2�و' ��
 '���طق دورد�ت  ا�6�����ن از طرف 
�� 'ر�د �� در 
�
ن (و�� �دن ا�ده ا�ت؛ �� د�
دن ,�ن .ط; (رد ی$ر ا:���و د '����� (وش و 
��ر و9,��ردان ���2ب و !�ھل 
,"ل 

دھد. ا�
�� �ن  'ده 
�,د، ��ت �"�ن ��ر ��ک ��در را �و,�را �� , ر روح و روان ھر ا���ن 
� ا�9�س و 
� �رد��2�و
* ,?رو�د ا�6�����ن �ث �(ذارد �� 
9 'ن ,دم و و!دا�م آرا�م ���ا��رده و ا�دوھ$ '��دم ��ر را د�ن �2�و��� ا 'و.�


ر���و یز�د�ت آرام �,��� و � ید�ت رو��
ا:�را�م را  ی2دا '�واھم 
� �و: 'ن �@��� ��ن 
� �$�رش و �,ر ا��م؛ 
ق 
$وش �دا���ن 9@وق 
,ر �ن طر�زان !�ھل و ���2ب ا
راز ��وده و از ا�,� (�ن و زن ���ت ��� ظ�م و ��م !���
ر :�

 'ن وط��و د 'ن ر���ت ا������� ا�دک �ر��و��دا,�� 
�,�د) 
ر���م �� 
د یدر ا�6�����ن (ا(ر (وش ,�وا '�د� یو �?�دھ�
ھ�وط�م ادا �رده 
�,م. ۀد�"ران �واھران و ��دران دا+د�
 ین دردھ��ام را 
��طر ��"  

':	ز زن در رھ!ذر ��ر	&ر%ذ�ت #م ا�!  


��طر دارد، زن ا��� 9��ظ� ��ر ی�� آ�!�  Cر���ش در طول �ده ھ� ھ�واره 
!رم زن 
ود�ش �ورد آزار و �ن (وھر آ

,ر�ت �ردان .رار (ر��� ا�ت؛ ��ر�اذ C'(واھ ی �ت :� یدھد �� زن آزار '�ن و د��ران �و �,و��ده �از �د '"�� ز
��ل 
�  'و �ذھ
 '$ر ر�وم و :�دات �را����د یدور در �?�و یا�ت؛ �� از (ذ,�� ھ� ی
,ر '
ت 
�ر !وا����2 یھ�

� �
از �@�ط !?�ن در  ی�ر�,ود �� در 
� 'ده ��م، د�C �ظر ا�داز�راث ���ده ا�ت. ا(ر 
� اوراق ��ر���ل �� 
� ا�روز 
��ل ��د��ر 
د� '���وزادان د��ر را 2رف 
��طر آ�"� 
2ورت ط
 (ذ,�� �
(ر���د؛ در :ر
���ن  '* ���� آ�ده 
ود�د 

ل از ا��م)  
�� ی��ود.)' �
�� .رآن در ا '�وزاد را ز�ده 
$ور � '�
�ن (رد د��را��ل 
�از .����ن را
ط� ��رد�د، 

��ن ا,�ره ��وده ا�ت:�  

 E�%�
 'د�� ��ھون ام  '��"� :���ن ا�@وم �ن �وء �� 
,ر 
� ا ی�وار�م �ظل و!?� ��ودا و ھو �ظ 'و اذا 
,ر ا9دھم 
9"�ون�ا��راب ا%��ء ��   

�ه ,ود و ��Hف �ود را �,�ن را از د��ر [زادن ھ��رش] �
ر دھ�د، �?ره اش [از �,م و ��Hف] ��از ا '"�و �ون 

� او داده ا�د، از .و ی�
ر ی�رو�ورد. از ��(وار ��
 یو زار ی� او را 
� �وار�,د] آ���د�م �ود ��?�ن ,ود و [
� �ود 

)          1(د �� 
ردا,ت و 
ر�ورد آ��ن 
د ا�ت.�� [ز�ده] 
� ��ک 
���رد، 
دا���$� دارد،   

ر آن د��ر�K C?ن (واھJ ��دھد �� �رد�د،  ':ر
���ن �
ود �� د��ران �وزاد را ز�ده 
$ور � ۀر�ن ��?� در ,�
� !ز�ا�
�� ا
ن و ��رس 
� زن 
� �ن ا��?ر�ن در 
�و��ن 
����ن در ھ�د در ��در  ی�?ن ��دن 
,ر یدر ھ��ن ���ون ھ� 'روز(�ران �9

�� ��.ص و �ل �
ود�د. در �ش .��
را 'L 9ق و 9@و.����د و ھ��$ر 'و 9@�رت � '�,م  ���
 J�ن ا(ر ز����
و��ن 
���
زن «�,��د.                    ���و �رو��� N�J �و��د:  '� ��د�د و �,� '� از ���� ��آورد او را  '� ��
� د� 'و

��ره �K در ا���رت �رز�د ��رو��د و ,����� 
راي !� N��J زا��د آن زن را �K J,��د ...ا(ر ز�J و�ود 
ود (و 
���ر �

��ز 
راي وطن �رز�د  آن زن را 
� :�وان :�ر�� از ,وھرش �J (ر���د �� از آ�?� ی�رز�د �J آورد) �ردان د�$ر

��ود، ھ��رش را 
�  'و��ت � ین ھ� ا(ر �رد�آP 'روان 
����ن ��ز ھ�د در ��ن �?��ور و ا�رارآ��در �رز�)  2(»
زا�د.
از �را�ز �?ن ��دن !?�ن 
����ن 
ود، �رد 9ق دا,ت زن �ود را 
Qروش  '"���  ی�وزا�د�د. در �و�ر '"!� ��او 
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ف ��وب ھر آ��� �� در (ذ,�� ا�Q�ق ا���ده ا�ت آ�را 
� آر,. وا(ذارد ی$ر�د 'را 
� ,�2 او '� در 
را
ر وا��
ر���د و 


���ر���ر C�� روز�ف ا�H� �
از �,ورھ� (ا�
�� 2رف �ظر از آ�"� در �� �ر��9 از   ی�ر�ز �ر�و,ت ز��ن در 
��م؛ ا�� 
(ر���د، در آن  'ض �ردان .رار ���,و�ت و �
��ت؛ ا(ر در ادوار (ذ,�� ز��ن �ورد �روز ��C .رار دارد) 
?�ر از د���ر

�رد�د  'ن �"ر ��د و ز��ن در آن ز��ن ���ر� '
�ظر � یو :�د �'* ا�ر ط
��ظ�ھرأ  'وه �,ن ز�د(�ن ,�روز(�ران ا

ر آ�?� �@در ,ده 
�,د و ھر(و�� ا:�را��� ا��� (و  %�
در 
را
ر �ظ��م و ��م �ردھ� را در وا.;  'ن �ر�و,ت ,وم از 

�"
ھر :�ل ز,ت را از !��ب �ردان ���واده و  '��دا,��د و از ���وا�  '�ن ,�ن ��در 
را
ر اوا�ر �دا �'ا:��� '�وع 
 'ن �د��
رد�د و از .وا� '
�ر � ی�واد 'ت و 
��رد�د؛ �ون �ردم در آن ز��ن در 9��ت 
ر
ر 'ا!���ع از �رس �9�ل �


�را�ب 
�ز  ی��م، در !?�ن ���دن �ر و در د���� '� 'ز�د( ی$ر�د "� �� ا�روز در !?�ن��
ود. در 9�� ی�
ر 'و ا����
ث �ت آ�?� 
�9و �و�ت و !�� یز ر�N �و�) 9@وق 
را
ر ا����?� را 
دون ���91948@وق 
,ر ( '� !?����ر �� ا:��

��وده ��ز��ن ��ل  'و �رھ�$ '، ا!���:ین ا.�2�د�.وا� 'ر�ت ا�ت و آ�را !زء �طوط ا�����ذ '* ��,ور ھ�$���

ده �س (رد�آن ��H '���و � 'ـ �رھ�$ یا.�2�د ی$ر ��ز���?��,ود �� ��ز��ن ��ل ��9د و د 'م .رن ��,�ر از ��ا�ت. 

و د��ع از 9@وق �ود��ن و ��دران در  '
?دا,� ی$ر ��ز��ن ھ��ا�ت، ده ھ� و 2دھ� �و��� د��ع از 9@وق زن و د
����:@ب  یاز �,ورھ� ی�ر�ت در 
����ل آد� ی�ش و�و!ود 
@��(وھر آ�رن �ت دار�د. ا�� 
� آ�?م زن ا��را�ر !?�ن 

ز و �و ھ��و �� '، �و,$ذرا�'�� ,?و�را��از �ردھ� !زء و� ی�ر�ر��� +رب ھ�وز ھم �زد 
�����ده �9� در !?�ن �,
�ت.�ش ��
 ی
رده ا  

آن در .�ل .�-ر:  �و ���+ ا*� یزن آزار ۀد	%&�رش )د یزه ھ�	ا�!     


�ُ �"�����Eل  �'�� �و .
 'ز��ن در !وا�; ��� ی�رارو 'ا!���: یھ� و ���ش ھ� یاز ��ھ�!�ر '"�ا�ت؛ ا�روز ن �

�و  یده زن آزار�ا�6�����ن، �د�� �

ت 
� ز��ن و د��ران ا�ت، �� ��Q�H��� ز��ن و » '�
���� ی
در���ر«$ر �ر د�� ��

 ��ن در �9ل ��ر,�ن �ورد ��
�ن ھ� ھ����ر !�ده ھ� و �ز د�و زن �� �'د��ران از طرف �ردان �,م �ران، و�$رد، �و
 ی$ر ,?رھ��در ��
ل و د ی��
@� ا 'ر 
,"ل 
�ا� ین ��ل ھ��ده ,وم در ا�ن �د�ر�د �� ��Q�H��� ا�( '.رار � ی
در���ر

��� ا�ت، �� 
�:ث �$را��
زرگ ا�6�����ن �Eل ط�:ون (��رش �' 9Q2 ذ,�� در) ��Qا�ت. ھX �از  '"�س 
وک، �
ت ��C ��زد9م ��
ل 9"� یت ز��ن و د��ران در !�ده ھ��را 
� ا,�راک (ذا,�� 
ود �� از آزار و اذ یر���ن �2�و!وا

:@ب ���ده ����د ا�6�����ن،  ی��ت �"�ن دھ�ده 
ود. ا�
�� در �,ورھ� 'ھر ا���ن 
� ا�9�� یدن آن 
را�دا,ت، �� د
آ�وز�ده و  ی، �
ود 
ر���� ھ�'، �@ر �رھ�$ی"�ر�، 
'��:ا!� ی، 9@�رت ھ�'���واد( ی، :@ده ھ�'!�� یت ھ���9رو�

؛ ھ�� ����ل از یري 
رو��رز��2و یر���� ھ� 'ت و 
ر��ق ا��ر���
�ذل از طر ی��م ھ� ین ���,��، ھ���'���م اد

�� ھ� ی,ود، �� :ده ا 'ا�د �� 
�:ث آن � یزه ھ��:وا�ل و ا�$
 یاز 
زرگ ��%ن و آد�* ھ� '
�� '!وان و �9 یاز 
� �
���م وزر ر���و  �
ده �ن �د�ا 'ش از ھ�� ����$�ه ا��2
ز��د؛ ا�� � 'ر ا��.���� و +�ن ا:��ل ��,��ده آ(�ھ��� د�ت 

�
در ���� از طرف ,وھرش  '!��!و ��ود. �!ر
� �,�ن داده ا�ت �� ھر(�ه ز� 'ط ���واد(�د در ���� و ��9,وم را 
��د ���زد، �� � '��Q!ر � ی$ر�د 'رون از ��زل 
,"��اش را در 
 '��واد(� 'درو� ی��* �ورده 
�,د، ��ر او :@ده ھ�

ھ� در �و�� و 
�زار +��
H ز��ن و د��ران !وان  'ن :@ده �Q���ا ',� در .
�ل دا,�� ا�ت �� .ر
���ھ� ی�,و�ت 
�ر یھ�
�,م 9@�رت �$�ه �
وده ا�د؛ ا(ر در دا�ل ���واده 
 '����د و 
� آ�?� از �ظر !��* �رد 
� ھ��ر و �واھر و زن 
رادرش 

رون �* ھ�وطن �ود در 
�ن �� ��ر !وان او ھر(ز 
� ��در و �واھر و ھ��ر �@��دا,�� 
�,د 
�  'زن (��Q ا�9را�
 '��ن �رز�دا�ش (��ر و د��ر) از �ظر !���س ���واده 
�� ر���P در دا�ل ���واده �در و  'دا,�� 
�,د؛ و.� 'ا�9رام ��

�
��

� ز��ن و د��ران ر���ر در�ت و ا������رد 'ض روا دارد،  ،�� '�� 'د �� ��رش ھم در ���� و ھم در 
�زار و �و

رد. �( 'ط ���واده ,"ل ��� ���م و ا��ق و آداب �وب و 
د ا���ن ھ� در (�م ���ت در ��9دا,�� 
�,د؛ �ون �ر  

�ود  ۀدر 
را
ر �رد ���واد 'ا�6�����ن ا(ر ز� یب در ���م ,?رھ� و رو��� ھ��دھد �� .ر '�,�ن � �'م !���!را ی,واھد
ن 9ق را دارد �� ھ��ر �دارد، �رد ا '���رده 
�,د و �,��دھ�ده آن 
�,د �� :�ل او !�
� !�� ین ��ف ر���ر�ا�دک �ر

د، �9� �در �
$و یز�ن ا!�زه را �دارد �� 
� ,وھر او ا:�راض ��وده ���ود را �� �ر9د �رگ �ت و �وب ��د؛ ا�� �س ا
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رادر �ود را ھ��و ا�وال  ۀو�* �رد 9ق دارد �� 
� '?�و .�
ل �و! 'زه .��و��L ا�$�ھ '* او. 
�و ��در و ا.�رب �زد
Eورو�ل ,�2 یو ا!داد ی�در '��اش ' 
ت دا,�� 
�,د او را 
� :@د �"�ح �وه 
رادرش ر����ود دا���� و 
دون آن �� 

از ���طق  ی�ر�9@وق 
,ر ا�روز در 
� ی(زارش ��ز��ن ھ� وا(ذارد. 
ر ا��س ی$ر�� 
� ,�ص د��ود درآورد و 
,و�د، د��ران �ورد ��ل و �� 
��Y از !��ب �دران و  'د و �روش ��
��Y و �� 
��Y �ر یا�6�����ن ز�?� و د��رھ� �'رو���

ود، د��ران از , 'وا��ت ������ ��,و�د، زن در 
دل ا!��س و 9 'ر 
� ,وھر داده ��* ,�ن 
زور 
� �ردان ��ا.�رب �زد
,و�د، از !��ب زور��دان 
� ز��ن و د��ران  'از ���واده ھ� :�دأ �9روم ����� � ی�ر�ل در 
��9ق آ�وزش و �29

,و�د ��  'از �ردان ���واده ز��ن �!
ور � ی�ر�رد، از !ور و ��م 
��( '��� �!�وز 2ورت ��!وان و 
� �ود��ن و9,
�طرف در ا�6�����ن ده �زده ��ل 
� ا�,ود از � 'ده ���� د یQرار 
$ذار�د. آ�طور� از ��زل �� 
��ود را 
� آ�ش 
ز��د و 

����,ود در  ',�ر ��ن ��ز��ن ھ� 
�دا�م �را ھر .در �� ا 'ت دار�د، ا�� ���ھ� �?�د و �و��� د��ع از 9@وق زن ��ر و 
(�Eل ا��9�ر  '��Q ۀد�� ھر �د���ن :�د. وا.�H ��!ب آور ا�ت، در ا�6�������� '�ود را � ی
را
ر آن �,و�ت .وص �2ود

��� ا�ت.�,�ر (��رش �ده ��و �و���ر) �� �
�رزه ,ده ا�ت 
ر:"س ھ��ن �د�  

د و ���ر(�ن را دا�ش �ر �?",��?�، �� ��ف �ور,���د�?� و ��� ین :2ر (�Q$و�,رم آور ا�ت، �� در ا '��ا�� � 
، ی�ظ�م ظ������ �رد��%ر ۀطر�� �Xدر �� �'.رون و�ط�و  ی�و��ز�رف .
 ی�وراخ ��وده ا�ت، ھ�وز ھم ���?� ی
,ر


�ز�و�?� زن و �ودک را در ا����ر�و,ت �
 ی�E دارد �رخ ھ��ارواح �
 �'(ر��� ا�ت؛ �و (و ین �,ور !�N زده 
را�د. 'C را 
� :@ب ����ر  

،یر	�� %	��   

�و!ود  '�د 
� .در ����ز یر�رک و �2�وم ھ�وز ھم �م ا�ت، ا���د و �دا���� ز��ن ھر .در �� 
�و�در �ورد �,و�ت :�
,ود، �� .�م  'دن ھ� و ُ���E �رد�?� در ا�6�����ن �و در 
دن آدم را�ت ��
ر '��دن ا�
�ر (وش و 
�دن و ,��ا�ت؛ ا�� از د


�  از ذ�ر آن :�!ز ا�ت. ��
�ور �ن در �,ور�؟ راه �!�ت �د �رد�ا��  �
���$ران �ت .�ط; ��ب 
� ا�Eر��� .ر ی�ت؟ 
Pر ر"�ن �
 �'��ر ,دن ...
�,�د و دو���ردان ���دش در �د�ت ����س ,دن و رھ
ر ,دن و وز�و ��
$�ن آن 2رف در 

د ا��ظ�ر �دام ���دار �
����ن دو�ت و آن ���د، از ا���� یز�,ر���� :رق ر '� ھ� و ��ط@�، ,ب و روز 
�و ھ��� 'ا����
د �س 
وک وھم د�ق ��د د�ت 
"�ر ,و�د و از طر�را دا,ت. �س .
ل ازھ�� !وا��ن آ(�ه و ر������د �ود,�ن 
� ی��!زه ا

�د، ا�
�� در (�م ���ت !وا��ن �را در دا�ل ا�6�����ن !��!و ��� '* ��ر�$���@ول ا�9�د و  یم راه ھ�����@ ید ھ��و واد
�
�د �� از ,��ل �� 
� !�وب و از ,رق �� 
� ���� یرا ا��س (ذار ') �را.و�'ـ �رھ�$ '���* �,"ل (�� ید ھ��� �ر�ز�

�� 9زب ��و��ف ا�6�����ن !وا��ن 2�دق و وط�دو�ت را !�; 
��ز�د و 
د�,ر یت ھ���ن ���م ا.وام و ���+رب از �
����' 
�ز دار�د. �
ود آن �ر(ردان ا�د و 
� آن ��ت ��� ا�روز !وا��ن �� در � '\ور�د، 9زب �را.و���ود را 
و!ود 


���ر�د و از �ف ��ر�دا,��د و دار�د، 
� آر, '.و� ی,�ر ر�N و 
و�C (ذ,�� را �� 
���ر '���� ی�ن ھ��ا9زاب و !ر C
�,ور �ده ���وده و 
� ��ر���ن آ �'�ردم را ,���� 'وا.� ی�ده ھ��و ���م، ��� یون .و���* ا�وز�!�د �ن 9�% 
��طر ا�ھ�
��رو�Pھ �'���ده را از و!ود !�$��%ران، ������ �وا���� 
�,�د ��ر���ن آ��و��ر �ظر دا,�� 
�,�د، �� 
د�ز.���ن �ن و .�

,رو ��ت �� ار
�ب �ل در ا����
�ت ��ن �?م ��* (�م 
ردار�د. ا�
�� ا�* 9"و�ت د�"را�� ی��N، آزاد 
��ز�د؛ 
�د 
�و
ا�ت (���زدان) �دام ,�ص  '��
ران 
�ن ��� از !�; ا���د و  'د ��را ��د یرز� ی، دوره ��ط�ت آ.�ی��ت !�?ور�ر
ن د�ت 
د�ت ,دن ھ� �را از ا ی��زد. �دام ��ر ��رق ا���ده ا 'ا�6�����ن �» و���,ر«$ر �* دور د� ی$ر را 
را�د

�
�ورد  '�ود 
 یو �
�ر '.و� یاز!وا��ن ھ�وز ھم در %ک ھ� '��ت �� 
���در ا 'د ا��ظ�ر دا,ت. ا�� �,"ل ا�����
�
 یا:���د ��ز ی�� ھ���� آزاد ,د�د ز� 'ن !دا 
��ز�د، و.����$ ین %ک ھ��ر  ا�د ا�ت �ود را از ز�
�د ���ده ا�د، آ�?� 

 '�د، و.���وا��د 
� ھم ا�9�د ��� '� '?�دو�ت 
� ��د(�!� !وا��ن آ(�ه و ��,ود و در �� '�ود 
�ود �راھم � یو ��ت ��ز
ھرزه را دوش  ی�وا��د از �ر راه �ود دور 
��ز�د و :�ف ھ� 'ھم � ی�رد�د، �وا�; و ���ش ھ� را 
� ھ�"�ر�� ا�9�د 

,� �ن ��وده و  
� ز
��� �ز �� ا�6�����ن ر��ر�
ز  وطن :ز ی
دوش ھم از ���ر !�ده ھ� و ھم از �زارع و �,�زار ھ�
                                                                             ��داز�د.                   �� 
�ھ��� ی�,ور ھ� یھ� 'دا�

ف ا�6�����ن�,ر ی���م ��ق ھ� '"��ر�$�د و9دت و �
� ا�                     
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ی
?�ر ی� 
�ر�� '
� درود و �?ر وط�  

�ددا,ت ھ�:  �  

، ا��,�رات دو���ن)                'ن ُ�ر�,�ھ�(�ر!�� از 
?�ءا�د 273، ص 59و  58�ت ��9ل، آ ۀف، �ور�ـ .رآن ,ر1 
. '��د ھ�,م ��9ون، �ر!�� ��ـ ��دن ا��م و :رب، (و���و�و 2  

���.   �ت و�ـ  ��3   

 

 

 

 

  

 

 


