ﻣﺤﺮم :ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
«ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﺮم ﺑﺮای دﯾﺪن ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺰاداری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎل ﮐﺸﻮر رﻓﺘﯿﻢ .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ
در ﻣﺤﻠﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎی ﻣﺸﻬﻮر در آن ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻓﻀﺎی ﻣﯿﺪاﻧﮕﺎه ﺟﻠﻮی ﺣﺴﯿﻨﻪ ﻣﺤﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻋﺰاداران ﺑﻮد و ﭼﻮن ﻋﻤﻮﯾﻢ در ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺪاﻧﭽﻪ ﻣﻐﺎزه داﺷﺖ ،ﻣﻦ و دﺧﺘﺮﻋﻤﻪام را ﻫﻤﺮاه ﭼﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﻐﺎزه ﻋﻤﻮ ﺑﺮدﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ را از آن ﺑﺎﻻ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﻇﻬﺮ ﻋﺎﺷﻮرا در ﻣﯿﺪان ﺟﺎی ﺳﻮزن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻧﺒﻮد .ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدان ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﻨﻪ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﯿﻨﻪﻫﺎﯾﺸﺎن از اﺛﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺮخ و ﺧﻮﻧﯿﻦ ﺑﻮد .از ﮐﺘﻒ زﻧﺠﯿﺮزﻧﺎن ﺧﻮن ﻣﯽرﯾﺨﺖ و آﺧﺮ ﺳﺮ ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺦﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺰرﮔﯽ را
ﺑﺮ ﮐﺘﻒ و ﺷﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮن از ﺳﻮراخﻫﺎی ﻣﯿﺦ ﺟﺎری ﺑﻮد .ﻣﻦ و دﺧﺘﺮﻋﻤﻪام ﺑﻬﺖزده ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ
و ﮔﻤﺎن ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎﯾﻤﺎن ﻫﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎواﻟﯽ ﺟﺬاب آوردهاﻧﺪ».
ﻋﺰاداری ﻣﺤﺮم در اﯾﺮان ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯽﺷﮏ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻨﯽ
ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﭽﻪﻫﺎ ،از ﻧﻮزاد ﺗﺎ ﻧﻮﺟﻮان ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ
ﺷﯿﻮه ﺣﻀﻮر ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ از ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺮﯾﺎن در ﻫﯿﺎتﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻓﻀﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم در اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺰاداری.
از روﺿﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﮔﺮﯾﻪ و داد و ﻓﺮﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﻪ زﻧﯽ ،ﺑﻠﻨﺪﮐﺮدن ﻧﯿﺰهﻫﺎی ﺧﻮن آﻟﻮد و ﺳﺮﻫﺎی ﺑﺮﯾﺪه ،ﺑﺮﯾﺪن ﺳﺮ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان و ﻧﺤﺮ ﮐﺮدن ﺷﺘﺮ ،ﻧﻮاﺧﺘﻦ زﻧﺠﯿﺮ ﺑﺮ ﮐﺘﻒﻫﺎی ﻋﺮﯾﺎن و ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ .ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮ اﯾﺮان و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﺟﺮای ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻤﻪ زﻧﯽ را ﺧﺮاﻓﯽ و ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺮان در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﯽروﻧﺪ ﭼﺎرهای ﺟﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در آﻧﻬﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ در آﻧﻬﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و ﮔﺮﯾﻪ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪﻫﺎی ﺷﺐ ﺑﺪون اﺳﺘﺮاﺣﺖ و اﻣﮑﺎن ﺧﻮاب در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن و ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﯽﭘﺮده ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی دﻟﺨﺮاش و ﺧﺸﻦ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﻓﻀﺎی ﻋﺰاداری و ﮔﺮﯾﻪ ﮔﺎه ﺑﺮ روح و روان ﮐﻮدﮐﺎن اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺎرﻓﻪ  ۵۳ﺳﺎﻟﻪ درﺑﺎره ﺧﺎﻃﺮات ﮐﻮدﮐﯽاش از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ “:ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻞ و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ .ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ
داﺷﺖ ﺑﺮاﯾﻤﺎن .اﻣﺎ راﺳﺘﺶ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﻣﻦ ﺧﻮدم اﺻﻼ ﺑﻪ روﺿﻪﻫﺎ ﮔﻮش ﻧﻤﯽﮐﺮدم .ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدم و ﻫﻤﺮاه ﻣﺎدرم در ﯾﮏ ﻣﺠﻠﺲ
روﺿﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ .روﺿﻪﺧﻮان از ﮔﻮﺷﻮارهﻫﺎی دﺧﺘﺮﮐﯽ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ آن را از ﮔﻮﺷﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﻮد ،از ﺣﻠﻖ ﺑﺮﯾﺪه
ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ و از ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺧﻮن آن ﮐﻮدک ﺑﻪ آﺳﻤﺎن .ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم و آن ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﻢ رژه ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ .زﻧﯽ ﮐﻤﯽ آن
ﻃﺮفﺗﺮ ﻏﺶ ﮐﺮده ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﻫﻔﺖﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪاش وﺣﺸﺖزده ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﺮاغ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻮی آن ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﮕﺎه
دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ را ﻣﯽدﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺎدر ﻣﺎدرﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﺴﺒﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻤﯽداﻧﻢ ﭼﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از زور ﻓﺸﺎر زدم زﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ .زﻧﯽ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ
اﻟﺘﻤﺎس دﻋﺎ».
ﻣﻬﺪی ﺑﻪ ﻗﺮل ﺧﻮدش ﺑﭽﻪ ﻫﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و از وﻗﺘﯽ ﯾﺎدش ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺪرش ﺗﻮی ﻫﯿﺎتﻫﺎ ﺑﻮده «:اول ﮐﻤﯽ ﻋﺰاداری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﺮاغﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدﻫﺎ ﻟﺨﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﯿﻨﻪ ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻦﺷﺎن ﮐﺒﻮد ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﺒﻮدی ﺗﻦﺷﺎن ﯾﮏ ﺟﻮری ﮐﻼس و
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻮدن ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ روی ﺗﻨﻢ ﻣﯽﮐﻮﺑﯿﺪم ﺗﺎ ﮐﺒﻮد ﺷﻮد .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﻢ .اﻻن ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﻤﻪ زﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﻣﺮدﻫﺎ ﻣﯽروﻧﺪ ﺗﻮی ﺣﯿﺎت ﭘﺸﺘﯽ ﻫﯿﺎت و ﻗﻤﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﺗﻮی ﺟﻤﻊ .ﺑﭽﻪﻫﺎ ﻫﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ».
ﮐﻮدﮐﺎن ،اﺑﺰار اﺷﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺮدم
اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی از اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﻣﺸﺎﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص و ﺑﺴﺘﻦ ﺳﺮﺑﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖ دادن آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺳﻢ
ﺷﯿﺮﺧﻮارﮔﺎن ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﺑﺎﻻی دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮاﺳﻢ و در ﻣﯿﺎن داد و ﻓﺮﯾﺎد و ﻧﺎﻟﻪ ﻋﺰاداران ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص و در ﻣﻮرد

ﻧﻮزادان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﮏ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ آن ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﻮدﮐﺎن از درک آﻧﭽﻪ در اﻃﺮافﺷﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﻋﺎﺟﺰﻧﺪ و اراده و اﺧﺘﯿﺎری درﺑﺎره اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺪارﻧﺪ.
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﻪ ﺟﻮان  ۵۲ﺳﺎﻟﻪ ﺳﺎﮐﻦ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺗﺎ ﻧﻮزاد ﺑﻮدم ﻟﺒﺎس ﻋﻠﯽاﺻﻐﺮ را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﭘﺴﺮ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ را ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪم .ﻣﺮا ﺷﺒﯿﻪ ﺑﭽﻪﻫﺎی اﺳﯿﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺰرگﺗﺮﻫﺎ ﺑﺎ دﯾﺪﻧﻢ اﺷﮏ ﻣﯽرﯾﺨﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﻢ دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و
دﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺻﻼ راﺣﺖ ﻧﺒﻮدم ،ﻣﻌﺬب ﻣﯽﺷﺪم و دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .راﺳﺘﺶ اﺳﻤﻢ را ﻫﻢ دوﺳﺖ
ﻧﺪارم ﭼﻮن ﻣﺎدرم ﻣﺮا ﻧﺬر اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮده و ﻣﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﺪارم .اﻟﺒﺘﻪ از وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺷﺪم ،دﯾﮕﺮ در ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﺤﺮم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ».
در ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺤﺮم در اﯾﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮان ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ را دﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺪاﺣﺎن از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺿﺮ در
ﻋﺎﺷﻮرا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﺮاﺳﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺮای ﺗﺒﺮک ﺷﺪن ﺑﺮ ﺳﺮ
دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ روﺣﺎﻧﯽ و ﻣﺪاح آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺬری ﮐﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺿﺮان ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼ از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﻫﺎی آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮف ﯾﺎ ﭼﺎی دادن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻓﺸﺎر رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﯽ اﺿﺎﻓﻪای ﻋﻼوه ﺑﺮ رﻧﺞ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺪاﺣﯽ و روﺿﻪﺧﻮاﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺬاﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺻﺪای ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﻬﺎرت آﻧﻬﺎ در ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای اﻓﺮاد
ﺑﺰرﮔﺴﺎل دارد ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ.
ﻧﻔﻮذ ﻣﺬﻫﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺮ
روح و روان ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ اﻋﺪام در اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺮزﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮﺑﻪ ،ﻣﺎدر دو ﮐﻮدک  ۰۱ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ ،وﻗﺘﯽ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪر ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻮی ﻫﻤﯿﻦ روﺿﻪﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﻧﻤﯽداﻧﻢ …اﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدهام ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﭽﻪﻫﺎ زﯾﺎدی ﺧﺸﻦ و ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ».

