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سخنرانی حجت السالم والمسلمین دکتر زیبایی نژاد
رئیس دفتر مطالعات خواهران حوزه علمیه قم
صحجتی و ٝدس خذٔت سشٚسا٘ٓ اسائٔ ٝی د٘ ٓٞىبتی است و ٝثٔ ٝب ٘طبٖ ٔی دٞذ چشا ٔب دس ٔؼم ِٝٛأش ثهٝ
ٔؼشف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ثب ٘بوبٔی ٔٛاجٞ ٝستیٓ  ٚسٟ٘ ٟٓبدٞب  ٚسبختبسٞب دس ایٗ ٔسئّ ٝچیست؟ اثتذا ثبیذ ثجیٙهیٓ وهٝ
چ ٝتصٛسی اص أش ثٔ ٝؼشف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش دس رٔ ٗٞشدٔی ؤ ٝب أش ثٔ ٝؼشٚفطهبٖ ٔهی وٙهیٓ ٚجهٛد داسد  ٚػّهی
اِمبػذ ٜدس ػّٓ سٚا٘طٙبسی اجتٕبػی ثبیذ تحّیُ ثطٛد و ٝایٗ تصٛس تحت چ ٝضشایط اجتٕبػی پیذا ضذ ٜاست؟ چٝ
اتفبلی ٔی افتذ ؤ ٝب ٔٛلؼی و ٝثحث اص ٟ٘ی اص ٔٙىش ٔی وٙیٓ ٔخبطت ٔب تّمی ٔضاحٕت ،دخبِت دسحشیٓ خصٛصی
ٔ ٚحذٚد وشدٖ آصادی  ٞب ث ٝرٙٞص ٔجبدست ٔی وٙذ؟ ٔ ٟٓتش ایٙى ٝثشداضت اص ٟ٘ی اص ٔٙىش آیب دس ثستش صٔبٖ دس حبَ
تح َٛاست یب ٘ٝ؟

03

سبَ پیص ٟ٘ی اص ٔٙىش یه جٛس تّمی ٔی ضذ أشٚص یه جٛس دیٍش تّمهی ٔهی ضهٛد .تحهَٛ

ٔفٟٔٛی تحت تأثیش چ ٝضشایطی ثٛجٛد آٔذ .ٜاسصضٟبی ٔسّط اجتٕبػی ،سبختبسٞب چٍ ٝ٘ٛایٗ ٔفٟ٘ ْٟٛی اص ٔٙىش سا
ٔتح َٛوشد ٜاست؟ ایٗ یىی اص ثحثٟبی ٔ ٟٓاست .اٌش ٔب ث ٝایٗ ٘تیج ٝثشسیٓ و ٝسٚحب٘یت ٔؼظٓ ٔبٔ ،تذیٙیٗ ٔهب دس
ٔف ْٟٛسبصی ٟ٘ی اص ٔٙىش ثٛد٘ذ .اص خٛدٔبٖ ضشٚع ٔی وٙیٓ ٔی ٌٛییٓٔ :ب سٚحب٘یت چه ٝتصهٛسی اص ٟ٘هی اص ٔٙىهش
داسیٓ؟ چ ٝتصٛس ثبیذ داضت ٝثبضیٓ؟ اٌش ضؼش سؼذی سا دس ر ٗٞثیبٚسیٓ و ٝثش ٌشفت ٝاص ٔجب٘ی دیٙی است:
چ ٛػضهٛی ثه ٝدسد آٚسد سٚصٌهبس

دٌهههش ػضهههٞٛب سا ٕ٘ب٘هههذ لهههشاس

ٟ٘ی اص ٔٙىش دس چٟبس چٛة  ٓٞثستٍی اجتٕبػی ٔؼٙب ٔی ضٛد .حبال اٌش ٔب ایٗ تصهٛس سا الهشاس وٙهیٓ ثهٝ
جبٔؼ ٝوٟ٘ ٝی اص ٔٙىش ثٙٔ ٝضِ ٝتشٔض سفتبس اجتٕبػی است؛ یؼٙی ٔب ٞیچ ٚلت دس وٙبس ٔشدْ ٘یسهتیٓ ،صصهٔ ٝهشدْ سا
ٕ٘ی خٛسیٓٛٔ ،لؼی و ٝآٖ ضٟش٘ٚذ ٔب ٌٙبٞی سا ٔشتىت ٔی ض٘ٛذ ٔی خٛاٞیٓ ٔچ آٖ سا ثٍیشیٓ .ا ٚاحسهب
ٔٛلؼی ؤ ٝطىّی داس٘ذ ٔب دس وٙبسش ٞستیٓ .احسب

٘ىهشدٜ

٘ىشد ٜؤ ٝتذیٙیٗ دسد ا ٚسا داس٘ذِٟ ،زا ثشای ا ٚسٚاسهت وهٝ

ایٗ تصٛس دس رٙٞص ثیبیذ وٟ٘ ٝی اص ٔٙىش ٘ ٝثخبطش دِسٛصی است .ثٚ ٝاسط ٝایٗ است ؤ ٝی خٛاٞذ دس وهبس ٔهٗ
ٔذاخّ ٝا٘جبْ دٞذٔ ،ی ثبضذ .ایٗ تصٛس چٍ ٝ٘ٛثبیذ ٔتح َٛضٛد؟ دس ٘مطٔ ٝمبثهُ آٖ سهبختبسٞبی فشٍٙٞهی ٔهذسٖ،
اسصضٟبی ٔذسٖ ؤ ٝب دس ٘ظبْ آٔٛصضی ،دس ثش٘بٔٞ ٝبی تٛسؼ ٝخٛد داسیٓ ث ٝسٕت تمٛیهت آٖ اسصضهٟب ٔهی سٚیهٓ.
چٍٔ ٝ٘ٛفٟ٘ ْٟٛی اص ٔٙىش سا ٔتحٔ َٛی وٙذ؟ پیچ سادی ٛسا ثبص وٙیذ ،سادیٔ ٛؼبسف .پیچ تّٛیضیه ٖٛسا ثهبص وٙیهذ ٔهی
ثیٙیذ افشادی و ٝثٙبْ دیٗ ٔی آیٙذ آٔٛصش ٔی دٙٞذ یه اٍِٛی تشثیتی سا اِمب ٔی وٙٙهذ وهٔ ٝهذسٖ اسهتٔ ،جتٙهی ثهش
سبختبس خب٘ٛاد ٜدٔٛوشاتیه استٔ ،جتٙی ثش ٔف ْٟٛفشد ٌشایی است .یؼٙی ٞش فشدی آصاد است ٞش وبسی ٔی خٛاٞهذ
ثىٙذ ٔب ٘ ٓٞجبیذ دس أٛس دیٍشاٖ ٔذاخّ ٝداضت ٝثبضیٓ .پذس ٔ ٚبدس حك أش ٟ٘ٚی ث ٝفشص٘ذ سا ٘ذاس٘ذٟ٘ .بیت چیضی وٝ
ٔی تٛاٖ ث ٝفشص٘ذ ٌفت ایٗ است و :ٝػضیضْ  ٝ٘ $ثب ادثیبت أش ثٔ ٝؼشٚف ٔ #ی ٌٛیٙذ :ػضیضْ ثٟتش ٘یست و ٝایٗ وبس
سا ا٘جبْ ثذٞی؟ ػضیضْ ثچ ٝخٛة ایٗ وبس سا ٕ٘ی وٙذ .ثجیٙیذ ثچ ٝای و ٝدس ایٗ فش ًٙٞثضسي ٔی ضٛد  ٚأش ٟ٘ ٚی
٘ذیذ ٜاستٍٙٞ ،بٔی و ٝثٔ ٝحیط اجتٕبػی ٚاسد ٔی ضٛد ،جبٔؼٔ ٝی خٛاٞذ ث ٝا ٚثٍٛیذ ثىٗ٘ ،ىهٗ .ایهٗ وهبس ثهذ
است ٘جبیذ ثىٙی ،آٖ وبس خٛة است ثبیذ ا٘جبْ دٞی .ایٗ تصٛس دس رٙٞص ٔی آیذ و ٝدیٍشاٖ داس٘ذ ثهب ٔهٗ خطهٗ
سفتبس ٔی وٙٙذ یب ٘ٝ؟ اصالً ٔف  ْٟٛخط٘ٛت یه ٔف٘ ْٟٛسجی است ،ثشادس فشٍٙٞی است ٘ٝ؟ ٔب ٘جبیستی ثب افشاد خطٗ
ثش خٛسد وٙیٓ أب اٌش تصٛسی و ٝاص أش ٟ٘ ٚی دس ر ٗٞأ ٚی آیذ خط٘ٛت ثبضذ ٔٗ چ ٝوٓٙ؟ ایٗ یه ٔسئّ ٝاست،
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ٔسئّ ٝد ْٚایٗ است و :ٝصیش سبختٟبی أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ثبیذ فشا ٓٞثبضذ یىی اص ایٗ صیهش سهبخت ٞهب
ٕٞجستٍی اجتٕبػی ،التذاس اجتٕبػی  ٚاػتٕبد ػٕٔٛی است .یؼٙی ٞش چٔ ٝیضاٖ سشٔبی ٝی اجتٕبػی ثبالتش سٚد صٔیٝٙ
ثشای أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش فشا ٓٞتش ٔی ضٛد .اٌش ٔب تحمیمبتٕبٖ ٘طبٖ دٞذ وٕٞ ٝجستٍی اجتٕبػی  ٚاػتٕبد
ػٕٔٛی ٚاسد ،ث ٝسٕت وبٞص تغییش ٔ ی وٙذ ٔی تٛا٘یٓ پیص ثیٙی وٙیٓ و ٝأش ثٔ ٝؼشٚف ٔی وٙیِٓٚ ،هی ٔهرثش ٕ٘هی
ضٛد .ایٗ اػتٕبد ػٕٔٛی چٍ ٝ٘ٛدس جبٔؼ ٝضىُ ٔی ٌیشد یب تمٛیت ٔی ضٛد س ٟٓدِٚتٟهب ٟ٘ ٚبدٞهب دس ایهٗ ٔسهئّٝ
چیست ضٕب ثجیٙیذ ٔٛلؼی و ٝسفتبسٞبی حىٔٛتی اػتٕبد سا اص ثیٗ ٔی ثشدٔ .شدْ اػتٕبدضبٖ وٓ ٔی ضهٛد دسٚؽ ٞهبی
آٔبسی .دٚس ٔ ٓٞی ٘طیٙیٓ ٌ ٚبٞی ٚلتٟب ث ٝخٛدٔبٖ دسٚؽ ٔی ٌٛییٓ  "58دا٘طجٛیبٖ ٕ٘بص ٔی خٛا٘ٙذ چٙهذ دسصهذ
چ ٝوبس ٔی وٙٙذ چٙذ دسصذ چ ٝوبسی ٕ٘ی وٙٙذٕ٘ ٗٔ .ی دا٘ٓ ایٗ آٔبسٞب اص وذاْ دوبٖ ثمبِی دس آٔذ ٜاسهت .فبیهذٜ
آٖ چیسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههت؟
ٔی خٛاٞیٓ ث ٝخٛد تسىیٗ دٞیٓ؟ ث ٝحب ِت خّص ٝفش ٚسٚیٓ؟ ػٕالً داسیٓ یه إِی سا ثّٙذ ٔهی وٙهیٓ وه ٝسٚی آٖ
٘ٛضتِ ٝطفبً جذی ٍ٘یشیذ .پژٞٚطٟبی ٔیذا٘ی ٔب اص لجُ ٘تیج ٝاش تؼییٗ ضذ ٜاست .داسد ٘طبٖ ٔی دٞذ وِ ٝطفبً جذی
ٍ٘یشیذ ٛٔ ٚلؼی ؤ ٝب د ٚتب ٚصاست خب٘ٔ ٝبٖ دٚتب چیضی و ٝدس لٛا٘یٗ ٚصاست خب٘ ٝاست ،جٟبد سبص٘ذٌی ٚ ٚصاست
وطبٚسصی ٔبٖ ادصبْ ٔی ضٛدِٚ .ی ٞیچ صٙذِی صشف ٝجٛیی ٕ٘ی ضٛدٞ .یچ پستی صشف ٝجهٛیی ٕ٘هی ضهٛدٞ .هیچ
سیبِی اص ٞضیٞ ٝٙب وٓ ٕ٘ی ضٛدٛٔ .لؼی و ٝدس وطٛس اسشاف ٔی ضٛد ،دس ٟ٘بد دِٚتی ،سشٔبیٞ ٝبی ا٘سهب٘ی ثهٞ ٝهذس
ٔی سٚدٔ .تخصص فالٖ ٔٛضٛع سا دس فالٖ پست صیشٕٞس ٛلشاس ٔی دٞیٓ .افهشاد ٘هبالیك سا دس ٔهذیشیتٟبی دسضهت
لشاس داد ٜثؼذ ٔی ٌٛییٓ اص ٔٙبثؼتبٖ حفبظت وٙیذ ایٗ پشچٓ ثّٙذ ٔی ضٛد وِ ٝطفبً جذی ٍ٘یشیذ .ثؼذ ٔی خٛاٙٞهذ اص
ٔشدْ و ٝجذی ثٍیش٘ذ ٚ .ایٗ ٔی ضٛد تؼبسض دس پیبٟٔبٛٔ .لؼی و ٝتجّیغبت دس سسب٘ ٝای ٔب ٔی ٌٛیذ ٔصشف وٙیهذ.
ٔسئِٛیٗ ثٔ ٝشدْ ٔی ٌٛیٙذ ٔصشف سا وٙتشَ وٙٙذِ .طفبً جذی ٍ٘یشیذٔ .ب چشا أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش سا تمّیُ
ٚتحّیُ ٔی داسیٓ ث ٝیه سٚاثط فشدی وٚ ٝظیف ٝفشد است ،ثیبیذ أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش وٙذ .خٛة ثّٚ !ٝظیفٝ
اش است .أب صٔیٞ ٝٙبی اجتٕبػی آٖ سا تٛجٕ٘ ٝی وٙیٓ ،ایٗ اػتٕبد ػٕٔٛی چٍ ٝ٘ٛسضذ پیهذا ٔهی وٙهذ ٚ .چٍ٘ٛهٝ
سّت ٔی ضٛدٕٞ ،جستٍی اجتٕبػی چٍ ٝ٘ٛسّت ٔی ضٛد یب وبٞص ٔی یبثذ ٔب ٕٞیطٔ ٝی ٌٛییٓ أش ثهٔ ٝؼهشٚف ٚ
ٟ٘ی اص ٔٙىش ِٚی ٟ٘بد پطتیجبٖ أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ٚصاستخب٘٘ ٝیسهت ،ثّىهٟ٘ ٝهبد خهب٘ٛاد ٜاسهت .اٌهش دس
خب٘ٛادٕٞ ٜجستٍی اجتٕبػی تِٛیذ ٘طٛد ،یؼٙی ٔب ث ٝسهٕت ،وهبٞص جٕؼیهت خهب٘ٛادٔ ٜهی سٚیهٓ .دس خب٘ٛاسٞهبی
پشجٕؼیت ٘ظٓ آٔٛصش دادٔ ٜی ضٛد .وٕجٛد أىب٘بت  ٚوٙبس آٔذٖ ثب آٖ آٔٛصش دادٔ ٜی ضٛد ،حشٔهبٖ  $یؼٙهی ٞهش
ٔٛلغ ت ٛثخٛاٞی ث ٝآٖ ٕ٘ی سسی ٞ #ش چیضی و ٝتٕ٘ ٛی خٛاٞی ث ٝآٖ ٕ٘هی سسهی ثبیهذ صهجش وٙهی آٔهٛصش دادٜ
ٔی ضٛد .ثب دػٛاٞبی خٛاٞش  ،ٚثشادسی و ٝدس خب٘ٛادٞ ٜب صیبد است ،آٞست ٝآٞسهت ٝسهّٛن اجتٕهبػی آٔهٛصش دادٜ
ٔی ضٛد ٔ ٚب داسیٓ ثب ثحشا٘ی ٔٛاجٔ ٝی ضٛیٓ و ٝصشثی ٞب سٚی آٖ ٘ٛضت ٝا٘ذ خانواده های تک فرزند و ٝاصالً دس ایٗ
خب٘ٛادٞ ٜب ث ٝدِیُ ایٙى ٕٝٞ ٝأىب٘بت صشف فشص ٘ذ ٔی ضٛد  ٚفشص٘ذ ٕٞجستٍی اجتٕبػی سا یبد ٕ٘ی ٌیهشد ،صهجش سا
آٔٛصش ٕ٘ی ثیٙذ ،حشٔبٖ سا ٕ٘ی فٕٟذ ،دیٍش ٌشایی سا ٕ٘ی فٕٟذ .ثؼذ و ٝث ٝاجتٕبع ٔی آیذ اص ا ٚا٘تظهبس داسیهٓ وهٝ
ثیبیذ ٕٞ ٚجستٍی اجتٕبػی ا ٚتمٛیت ضٛد .خب٘ٛاد ٜای و ٝفشص٘ذا٘ص سا جبٔؼ ٝپزیش ٘ىشد ، ٜؤ ٝذاخالت ٔثجهت دس
أٛس یىذیٍش داضت ٝثبضیٓ ،ثؼذ ضخص ٚاسد جبٔؼٔ ٝی ضٛد ،ثٔ ٝجشد ایٙى ٝثخٛاٙٞذ دس وبسش ٔذاخّٔ ٝثجت داضهتٝ
ثبضٙذ ،تّمی ٔٙفی ث ٝرٙٞص سأ ٜی یبثذ .حسبسیت ػٕٔٛی اص صیش سبخت ٞبی أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ،یؼٙهی

مجمىعه مقبالت همبیش شهروند مسئىل دانشگبه آزاد اسالمی واحد خىراسگبن(اصفهبن)

جبٔؼٔ ٝی ثبیست ٘سجت ثٌٙ ٝب ،ٜفسبد ،حتی فسبدی وٌٙ ٝب٘ ٜیست ٗٔ ،دس چىیذ ٜثحث ٌفتٓ :وٙٔ ٝىش اػٓ اص حشاْ
است .چیضٞبی ٘بپسٙذی وٌٙ ٝب٘ ٜیست سا  ٓٞضبُٔ ٔی ضٛدٔ .ؼشٚف اػٓ اص ٚاجت است .چیضٞهبی ساجهر سا ٘یهض
ضبُٔ ٔی ضٛد .اٌش جبٔؼٔ ٝب حسبسیت داضت ث ٝأٛسات ساجر ٔ ٚشجٛح ،ا٘تظبس أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش ثهٝ
جبست .ایٗ حسبسیت وجب ضىُ ٔی ٌیشد؟ ػّی اِمبػذ ٜدس خب٘ٛاد .ٜخب٘ٛاد ٜای و ٝث ٝاسصش ٞهبی ثبثهت اخاللهی
ّٔضْ است ،اٌش ٔب آٔذیٓ دس صیش سبخت ٞبی فشٍٙٞیٕبٖ ٔف٘ ْٟٛسجیت ٌضاسٞ ٜبی اخاللهی سا جهب ا٘هذاختیٓ وه ٝدس
حبَ جب افتبدٖ است ،اٍِٞٛبی تٛسؼٔ ٝب داس٘ذ آٖ سا جب ٔی ا٘ذاص٘ذ٘ .ظبْ آٔٛصضی ٔهبٖ داسد آٖ سا جهب ٔهی ا٘هذاصد.
داسیٓ ایٗ فش ًٙٞسا ٔی ٌٛییٓ و ٝػمیذٞ ٜش وسی ثشای خٛدش ٔحتشْ است .وٓ ضٙیذیٓ؟ ایٗ ٔجتٙی ثهش ایهٗ پهیص
فشض است و ٝخبسج اص رٔ ٗٞب دس اسصش ٞبی حس ٌشایب٘ٔ ٝی ٌٛیٙذ ٞش چیض و ٝلبثُ تجشث ٝحسی ٘جبضهذ ،اصهالً
ٚجٛد ٘ذاسدٔ .ی ٌٛییٓ یه خٛد وبس طِٛص ایٗ لذس استٔ .ی ٌٛیٓ لبثُ ٔحبسج ٝحسی است؟ خٛة چه ٖٛلبثهُ
تجشث ٝحسی استٔ ،ی تٛا٘یٓ ثبثت وٙیٓ وٞ ٝستِٚ .ی اٌش ٔی ٌٛییٓ ایٗ خٛدوبس صیجبسهت یهب صضهت اسهت ٔهی
ٌٛیٙذ :صیجبیی یب صضتی و ٝلبثُ ٔحبسج ٝحسی ٘یست ،ثٙبثشایٗ ٚجٛد ٘ذاسد .سبخت ٝر ٗٞخٛدت است .تٕبْ اسصضٟبی
اخاللی ر ٗٞسبختٔ ٝی ضٛد و ٝدس جٟبٖ خبسج اص رٔ ٗٞب چیضی ث٘ ٝبْ اسصضهٟبی اخاللهی ٚجهٛد ٘هذاسد .حسهٗ
ػذاِت سا ضٕب خٛدت ثشای خٛدت سبخت ٝای .حسٗ صذالت سا ضٕب دس ر ٗٞخٛدت سبخت ٝای دیٍشی ٔی تٛا٘هذ
یه اسصش دیٍشی سا ثشای خٛدش ثسبصد .دس ایٗ فش ًٙٞاست و ٝػمیذٞ ٜش وسی ثشای خٛدش ٔحتشْ استِٚ .هی
خبسج اص رٔ ٗٞب اسصضٟبی ثبثت اخاللی ٚجٛد داضت ٝثبضذ و ٝچٔ ٝب ثپسٙذیٓ  ٚچ٘ ٝپسٙذیٓ آٖ ٞب اسصش ٞسهتٙذ ٚ
حسٗ ٞ ٓٞستٙذ .اٌش ٔٗ لج٘ َٛذاضت ٝثبضٓ ،حسٗ ػذاِت سا ،ایٗ دیذٌب ٗٔ ٜثشای خٛد ٔٗ ٔ ٓٞحتشْ ٘یست .یؼٙی
خٛدْ  ٓٞحك ٘ذاسْ ،طجك ایٗ دیذٌب ٜػُٕ و .ٓٙحك ٘ذاسْ ٔؼتمذ ث ٝیه چٙیٗ ٔسئّ ٝفبسذی ثبضٓ .ضٕب ٔٛلؼی وهٝ
ٔی ثیٙیذ ،دس جبٔؼ ٝداسد آٔٛصش داد ٜضٛد ثٔ ٝشدْ ٘سجت ٌشایی اخاللی ،اص دِص أش ثٔ ٝؼشٚف ٔی آیهذ؟ اص دِهص
حسبسیت اجتٕبػی دسٔی آیذ؟ ٔی سٚیٓ أش ثٔ ٝؼشٚف ٔی وٙیٓٔ ،ی ٌٛیٙذ ث ٝتٛچٝ؟ ت ٛسشت ث ٝوبس خٛدت ثبضذ،
ٔٗ  ٓٞسشْ ث ٝوبس خٛدْ ٌشْ است .ثبیذ ثتٛا٘یٓ صثبٖ فشد سا تشجٕ ٝثىٙیٓ و ٝطشف داسد ثٔ ٝب چٔ ٝهی ٌٛیهذ؟ داسد
ٔی ٌٛیذ ٔٗ داسْ دس

پس ٔی د .ٓٞاسصش ٞبی اخاللی ٘سجیت ثشداس٘ذ .اٌش ٔب آٔذیٓ یه تؼشیفی اص ِزت سا جهب

ا٘ذاختیٓ دس فش ًٙٞالتصبدیٕبٖٔ ،ؼٙبی آٖ ایٗ است و :ٝثبیذ ثشایٙذ فؼبِیت ٞبی ٔب ثِ ٝزت ثیطتش ثشسذٛٔ .لؼی وهٝ
ایٗ فش ًٙٞجب ثیفتذٕ٘ ٗٔ .ی تٛا٘ٓ أش ثٔ ٝؼشٚف و .ٓٙثبیذ أش ثٔ ٝؼشٚفٕبٖ سا و ٝدس ادثیبت دیٙی ٞست ث ٝلبِهت
ادثیبت ٔذسٖ ثجشیٓ ٚ .آٖ سا تجذیُ ث ٝثٟشٚ ٜسی ثىٙیٓ .اص خأل ٞب ٔ ٚطىالت ٔب ایٗ است وٝ؛ ٔب یه فضبیی سا داسیٓ
دأٗ ٔی ص٘یٓ و ٝدس آٖ ٕ٘ی تٛاٖ حشف دیٙی صد .دس سسب٘ٞ ٝبی ٔب ثحث اسشاف ث ٝثٟشٚ ٜسی تجذیُ ٔی ضٛد .ثٟشٜ
ٚسی فشلص چیست؟ ضٕب وتبة التصبد خب٘ٛاد ٜسا ٔی ثیٙیذ؟ مرکس امور مشارکت زنان چٙهذ سهبَ پهیص چهبح وهشدٜ
است .چٙذ اصُ سا دس التصبد خب٘ٛادٔ ٜی ٌٛیذ؛ اصُ د ْٚالتصبد خب٘ٛاد ٜسا ایٗ ٌٔ ٝ٘ٛطشح ٔی وٙذ:
ِزت ٞش چ ٝثیطتشٔ .ب ثبیذ اص ص٘ذٌیٕبٖ ِزت ثجشیٓ ِ ٚهزت سا دس ادثیهبت ٔهبدی ػهشض ٔهی وه .ٓٙچهٖٛ
أىب٘بت ٔب وٓ استٕ٘ ،ی تٛا٘یٓ ٞش ِزتی سا و ٝداسیٓ ث ٝآٖ ثشسیٓ .ثبیستی ثهیٗ ِهزات ا٘تخهبة وٙهیٓ .ا٘تخهبة ٔهب
ٔحذٚد است .خٛاستٞ ٝبی ٔب صیبد است .ثیٙطبٖ یه تٙبسجی ثشلشاس ٔی وٙیٓ .یؼٙی اٌش أىب٘بت ثیطتش ضذ ثش ٚسشاؽ
ویفیت .ایٗ صیش اص ٍ٘بٞی است و ٕٝٞ ٝچیض سا أب٘ت اِٟی ٔی دا٘یٓ .و ٝخذا٘ٚذ طجیؼت سا ثٔ ٝب أب٘هت داد ٜاسهت.
أىب٘بت سا ث ٝػٛٙاٖ أب٘ت داد ٜاست  ٚاجبص ٜداد ٜدس حذ ٘یبص خٛد ثتٛا٘یٓ استفبد ٜوٙیٓ .ایهٗ حسبسهیت دس حهٛصٜ
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سٚاثط خب٘ٛادٌی است و ٝایجبد ٔی ضٛد .یؼٙی چٝ؟ فشق ٔؼّّٓ ثب پذس ٔ ٚبدس ایٗ است ؤ ،ٝؼّٓ ٔی آیذ دسسهص سا
ٔی دٞذ ،آٔٛصٞ ٜبی اخاللی سا ٔ ٓٞی ٌٛیذ ،خٛا ٜت ٛاص سخٗ ٔٗ پٙذ ٌیش خٛأ ٜالَ .خذاحبفظ ضٕبِٚ .ی ٔهبدس ٚ
پذس ایٗ ٌ٘ ٝ٘ٛیستٙذ .آ٘ ٟب ٘سجت ث ٝا٘تمبَ اسصضٟبیطبٖ ٘سجبت ث٘ ٝسُ ثؼذ حسهب

ٞسهتٙذ .یؼٙهی اٌهش دس ٔجّهس

ٕٟٔب٘ی ٔبدس ثجیٙذ دست ثچ ٝاش ث ٝثیٙی سفتٔ ٕٝٞ ،هی خٙذ٘هذ ،ا ٚسٍ٘هص ػهٛض ٔهی ضهٛد ،آتهص ٔهی ٌیهشد،
حسبسیت داسد .اٌش دیذیذ خب٘ٛاد ٜحسبسیتص ٘سجت ث ٝا٘تمبَ اسصضٟبی اخاللی ٔثُ لٙبػت ،دیٍش ٌشایی ،صجش ،وهٓ
ٔی ضٛد ،ثذا٘یذ و ٝدس جبٔؼٟ٘ ٓٞ ٝی اص ٔٙىش جٛاة ٕ٘ی دٞذ .ث ٝتؼجیش ثشخی ٔطبِؼ ٝخب٘ٛادٜ؛ آییٔ ٝٙطبِؼه ٝجبٔؼهٝ
است .اٌش خب٘ٛاد ٜوبس آٔذی داضت ٝثبضیٓ ،جبٔؼ ٓٞ ٝوبس آٔذ ٔی ضٛد .حشف ٔب ایٗ است ؤ ٝب ٔسئِٛیٗٔ ،ب ٔذیشاٖ
اجتٕبػی ثب دست خٛدٔبٖ ثب لصذ لشثت داسیٓ خب٘ٛاد ٜسا ٟٔبْ ٔی وٙیٓ.
ٔب آٔذ ٜایٓ ثب ایذ ٜحىٔٛت اسالٔی ٚاسد ضذ ٜایٓ .خٛة ٚالیت فمیه ٝدس سس

حىٔٛهت اسهالٔی اسهت،

دسست .آٖ چیضی و ٝدس ٔصّحت جبٔؼ ٝاسالٔی ٔی تٛا٘ذ دخبِت وٙذ ایٗ  ٓٞدسست استِٚ .هی ثهب چه ٝاثهضاسی
ٔی خٛاٞذ ٔمبثّ ٝوٙذ .ثب اثضاس دِٚت ٔذسٖ ثب ٘ ٕٝٞبوبسآٔذی ٞبیص؟ ثشخی اص ٔحممیٗ ٌفت ٝا٘ذ ؤ :ٝب ثؼذ اص ا٘مالة
دس صیش یه الی ٝای اص ضؼبسٞبی اسالٔی ث ٝجشیبٖ ٔذسٖ  ٚسىٛالس دأٗ صدیهٓ دس وطهٛسٔبٖٕ٘ .هی ٌهٛیٓ دسسهت
ٔی ٌٛیٙذٔ .ی ٌٛیٓ لبثُ تأُٔ است .ضٕب ٔی ثیٙیذ اص ا َٚا٘مالة تب اآلٖ دِٚت سبالس ضهذیٓ یهب ٘ه ٝ؟ دِٚهت چهشا
ٔی آیذ دس  ٕٝٞأٛس ٔذاخّٔ ٝی وٙذ؟ ثب لصذ لشثت ٔ ٓٞذاخّٔ ٝی وٙذ ِٚی اثش ثذ داسد .چشا دِٚت ثبیذ ثیبیذ ثهشای
ٔب ٔسجذ ثسبصد؟ چشا؟ ثب لصذ لشثت ثیبیذ ٔسجذ ثسبصد؟ ثبیذ ٔب سا حسب

وٙذٔ ،هب ثهشٚیٓ ٔسهجذ ثسهبصیٓٔ .هشدْ

ٔسجذ ثسبص٘ذ خٛدضبٖ  ٓٞفىش ٕ٘بص جٕبػتص سا ٔی وٙٙذ .اص جیجطبٖ دسآٔذ ٜثیش .ٖٚصص ٝاش سا ٔی خٛس٘ذ .چهشا
ٔٗ دس اػیبد و ٝث ٝخیبثبٖ ٔی س ْٚثبیذ ثجی ٓٙپالوبسد صد٘ذ وٝ؛ سٚاثط ػٕٔٛی ضٟشداسی؟ ٔشدْ وٛ؟ حسبسهیت ٞهبی
ٔشدٔی وٛ؟ یؼٙی دِٚتی و ٝثبیذ ثبال ثٙطیٙذ .طشح  ٚثش٘بٔ ٝثذٞذ ،وٙتشَ٘ ،ظهبست ٞ ٚهذایت وٙهذ؛ ٔهی آیهذ ٔذاخّهٝ
ٔی وٙذ  ٚخب٘ٛاد ٜسا تضؼیف ٔی وٙذ .آٔٛصش  ٚپشٚسش ٔب ث ٝتؼجیش ثشخی اص جبٔؼ ٝضٙبسبٖ داسد پذسوطی ٔی وٙذ.
یؼٙی داسد ث ٝفشص٘ذاٖ ٔب ٔی ٌٛیذ :ت ٛاسصش ٞبیت سا اص خب٘ٛاد ٚ ٜپذس ٔ ٚبدس ٍ٘یش ،ثیب اص ٔٗ ثٍیش٘ .ظبْ آٔٛصضی ٔب
صص ٝخٛستش اص پذس ٔ ٚبدس است؟ ثیطتش ثچٞ ٝبی ٔب سا ٔی ض ٙبسذ؟ فشٔ ًٙٞسّط ثش آٖ ساصی تهش اسهت؟ ایهٗ ٞهب
ٔسبئّی است و ٝث٘ ٝظشٔی آیذ ٌشٞ ٜبی اسبسی ٔب دس أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىش است.
٘ىت ٝآخش :ثحث خألٞبی ٔفٟٔٛی استٔ .ب ػبدت وشد ٜایٓ  ٕٝٞچیض سا ثٌ ٝهشدٖ حهٛص ٜاجهشای ثیب٘هذاصیٓ.
خألٞبی ٔفٟٔٛی داسیٓ .أش ثٔ ٝؼشٚف ٟ٘ ٚی اص ٔٙىشٙٔ ،ىش ٔ ٚؼشٚف یه ٔحذٚدٞ ٜهبیی داسد وه ٝخیّهی سٚضهٗ
است .یه ٔحذٚدٞ ٜبیی است و ٝسٚضٗ ٘یستٔ .ثالً دس حٛص ٜػّٕی ٝثٔ ٝب ای ٍٝ٘ٛٙیبد داد٘ذ:
ٌفت ٝا٘ذ و ٝاسشاف حشاْ است .خیّی خٛة اسشاف چیست؟ ثیص اص حذ وفبف .حذ وفبف  ٚثؼضهی حهذ
تٛسؼٔ ٝی ٌٛیٙذ .یؼٙی یه ٔمذاسی حذالُ ٔؼیطتی است و ٝآدْ ثب آٖ ٌزساٖ ص٘ذٌی ٔی وٙذ ٚ .یه حهذی ثهبالتش
ایٗ است وٚ ٝسؼت ثش ػیبَ ٔی دٞذ .ساحت تش ص٘ذٌی ٔی وٙذٔ .بصاد ثش آٖٔ .بصاد ثش ٘یبص ػشفی ٔی ضهٛد اسهشاف.
حبال ٔٗ ٔی ٌٛیٓ ٘یبص ػشفی چیست؟ ٔی ٌٛیٙذ اص ػشف ثٍیشٔ .ی ٌٛیٓ اتفبلبً ٕٞیٗ جب ٌشد٘ه ٝثحهث اسهت .اٌهش
ػشف تحت تأثیشسبختبسٞبی ٔذسٖ دس حبَ تح َٛاستٔ .ف ْٟٛضهشٚست ٞهٓ دس حهبَ تحه َٛاسهت .یهه آلهبیی
ٔی خٛاٞذ ثشای دختشش جٟیضی ٝثخشد .خب٘ٓ  ٚآلبی ٔتذیٗ ،چٙذ ٔیّی ٖٛتٔٛبٖ په َٛثه ٝخهبٕ٘ص داد ٜاسهتٔ .هٗ
٘ذاسٔب! ٔٗ ٔطىُ داسٔب! فمط ضشٚسیبت ص٘ذٌی سا ثخش .خب٘ٓ ٔ ٓٞی ٌٛیذ ثبضذٚ .لتی ٔی سٚد ٔهی ثیٙهذ فمهط
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سلٓ ِیٛاٖ  ٚاستىبٖ خشیذ 4-8 ٜسلٓ ثطمبة خشیذٔ ٜی ٌٛیذ خٛة ایٙمذس تٛٙع؟ ٔی ٌٛیذ ضشٚست ص٘ذٌی است.
یؼٙی ٔف ْٟٛضشٚست دس جبٔؼٔ ٝب دس حبَ تح َٛاست .دس ایٗ جب ٔب ٕ٘ی تٛا٘یٓ ػشفی سا و ٝدس حبَ ضىُ ٌهشفتٗ
است ،ایٗ ثبیذ ثشای ٔب ٔف ْٟٛاسشاف  ٚتجزیش سا ٔطخص وٙذ.
اص دیٍش ثحث ٞب؛ ثحث ضشٚست ٔطبِؼبت ٔشدْ ضٙبسب٘ ٝثٛد .چهشا ٔهب دس جبٔؼه ٝایشا٘هی یهه ٔطهىالت
خبصی سا داسیٓ؟ یؼٙی لٛاػذ سفتبسی ضىُ ٕ٘ی ٌیش٘ذ .لٛائذ سفتبس التصبدی ث ٝخٛثی ضىُ ٕ٘ی ٌیشد .لبٌ٘ ٖٛشایی
٘یست .دس خیّی اص جٛأغ ٞستِٚ .ی دس جبٔؼٔ ٝب ضىُ ٕ٘ی ٌیشد .ایٟٙب ٔطبِؼهبت ٔهشدْ ضٙبسهبیب٘ٔ ٝهی خٛاٞهذ.
ثؼضی ٔؼتمذ٘ذ و ٝفش ًٙٞایشا٘ی احسبسبتص خیّی ثبالست .دس خب٘ٛاد ٜاحسبسبتی و ٝضشٚست ص٘ذٌی اسهتٚ .اسد
حٛصٔ ٜذیشیت ٔی ضٛد .دس سفتبس اجتٕبػی فضبی دا٘طٍبٔ ٜی ضٛد؛ احسبسی ،فضبی حٛصٞ ٜبی التصبدی ٔی ضهٛد
احسبسی ٚ ،اِی آخشٔ .ب ضشٚستبً ثبیستی ٔطبِؼبت ٔشدْ ضٙبسی جبٔؼ ٝخٛدٔبٖ سا داضت ٝثبضیٓ٘ ٚ .ىته ٝآخهش ایٙىهٝ
سسب٘ٞ ٝبی ٔب داس٘ذ ،تصٛیشی سا اص خب٘ٛادٞ ٜب اسائٔ ٝی دٙٞذ .و ٝتصٛیش خب٘ٛاد ٜایشا٘ی ٘یست .خب٘ٛادٞ ٜبی ایشا٘هی
خب٘ٛادٞ ٜبی ٔتىثشی ٞستٙذ دس ضٟش  ٚسٚستبٔ .ب ٔی آییٓ یه اٍِٛی طجمٔ ٝتٛسط ضٟشی سا ثهب ٕٞهٚ ٝیژٌهی ٞهبی
ٔذس٘ص ث ٝػٛٙاٖ اٍِٛی ٔشجغ ٘طبٖ ٔی دٞیٓ ث ٝخب٘ٛادٞ ٜبی ایشا٘ی .ایٗ خٛد تِٛیذ ٔفسذٔ ٜی وٙهذ .یؼٙهی ٔهب دس
وطٛس خٛدٔبٖ ٟ٘بدٞبیی سا داسیٓ ؤ ٝؼمٛالت فٛق ٔٙىش سا دس حهبَ ایجهبد ٞسهتٙذ .سهبختبسٞب  ٚصٔیٙهٞ ٝهبیی وهٝ
ٔٙىشات والٖ دس حبَ تِٛیذ٘ذٔ ٚ .ب دػٛا سا سٚی ٔٙىشات خشد ٔی ثشیٓ.
ٚصّی اهلل ػّی سیذ٘ب ٔحٕذ  ٚاِ ٝاِطبٞشیٗ

