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 ۱۳۹۷تابستان )، ۱۱۷(پیاپی  دوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 ثر بر مشارکت زنان ؤبررسی عوامل م
  خیرخواهانه ۀهای داوطلبان فعالیت در

 ١نیا محمدصالح طیب              
 ٢اصفهانی حوریه ربانی  

 چکیده
یـات اجتمـاعی جوامـع ای جدیـد در ح پدیـده ،)NGO( های غیر دولتـی سازمان

دوم قـرن بیسـتم و در پـی  ۀاز نیمـ ،ها شوند که رشد شتابان آن غربی محسوب می
به دنبال بسیج نیروی  ،ها این سازمان. شدن آغاز شده است ل ناشی از جهانیئمسا

بـروز و ظهـور ، هـا رفـع کاسـتی، مردمی و داوطلب برای بهبـود وضـعیت جامعـه
زنان نیز از ایـن وضـعیت  ،در این بین. پایدار هستند ۀدستیابی به توسعها و  دیدگاه

بـه عنـوان نمـادی از  ،های غیـر دولتـی مستثنی نبوده و فرصت حضور در سازمان
در  تشویق زنـان و فـراهم آوردن امکـان حضـور آنـان. مشارکت را خواهند داشت

مشـارکت ه و آنـان را بـه نیرویـی سـازنده تبـدیل کـرد، هـای غیـر دولتـی سـازمان
ــود مــی ــان را بهب ــین . بخشــد اجتمــاعی آن ــن کــه فعالیــت در چن ــه ای ــا توجــه ب ب

ً ، هایی سازمان بررسـی و تبیـین  ،باشـد اقتصـادی مـی بـدون نفـع داوطلبانه و غالبـا

                                                 
 .»۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۶/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 دانشگاه اصفهان یتباهل  ۀت علمی دانشکدئهی .١

 saleh@tayebnia. ir 
 )مسئول ۀنویسند( ،تهران،دانشگاه تربیت مدرس، مطالعات زنانرشتۀ دانشجوی دکتری  .٢
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در ایـن نهادهـا و ، عواملی که سبب مشارکت زنان به عنوان قشر عظیمی از جامعه
با روش توصیفی تحلیلـی  ،این مقاله .رسد ضروری به نظر می ،گردد امور خیر می

های زنـان در  متناسب با پتانسیل ،به بررسی و تبیین این عوامل ،ای و ابزار کتابخانه
اجتمـاعی و مـذهبی پرداختـه و عـواملی ، اقتصـادی، خانوادگی، فردی ۀپنج حوز 

حقـوق اقتصـادی زن ، سـواد، سـن، آمـوزش، تربیـت، خـانواده، همچون عواطف
 . ای مذهبی و دیگر موارد بیان گردیده استفاکتوره، مسلمان

 سازمان غیر دولتی، خیریه، فعالیت داوطلبانه، مشارکت زنان :واژگان کلیدی

 مقدمه 
، اجتمـاعی، های سیاسـی مردم در تمامی فعالیت ۀمشارکت گسترد ،در جهان امروز
رحیمـی و ( درو  شمار می پایدار به ۀیابی به توسعیکی از ملزومات دست ،فرهنگی و اقتصادی

به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن یـا  ،مشارکت .)۳۲۱، ۱۳۹۱، یزدخواسـتی
مشـارکت  .)۲۵۷، ۱۳۷۰، بیـرو( در گروهی شرکت جستن و بـا آن همکـاری کـردن اسـت

اعضـای  ،هـا کند که از طریـق آن های داوطلبانه و ارادی داللت می اجتماعی بر فعالیت
مشـارکت اجتمـاعی از . کننـد شـهر و روسـتا شـرکت مـی، هیک جامعـه در امـور محلـ

را ها  ک جلوگیری کرده و نابرابریتعاون و تحرّ  روی و عدم وجود حّس  تک، تفاوتی بی
 . )۱۷۱، ۱۳۸۹، فرجی و فعلی(. دهد در جامعه کاهش می

 ١)NGO( هـای غیـر دولتـی سـازمان، یکی از راههای جلب مشارکت افراد در جامعه
یـات اجتمـاعی جوامـع غربـی ای جدید در ح پدیده ،های غیر دولتی انسازم. باشند می

دوم قرن بیستم و در پی مسایل ناشی از  ۀاز نیم ،ها شوند که رشد شتابان آن محسوب می
به دنبال بسـیج نیـروی مردمـی و داوطلـب  ،ها این سازمان. شدن آغاز شده است جهانی

 ۀها و دستیابی بـه توسـع ظهور دیدگاه بروز و، ها رفع کاستی، برای بهبود وضعیت جامعه
 . پایدار هستند
هـای  زنان نیز از این وضعیت مستثنی نبوده و فرصت حضور در سازمان ،در این بین

تشویق زنـان و فـراهم آوردن . به عنوان نمادی از مشارکت را خواهند داشت ،غیر دولتی

                                                 
1 .Non Governmental Organization. 
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یی سازنده تبـدیل کـرده و آنان را به نیرو  ،های غیر دولتی در سازمان امکان حضور آنان
 . بخشد مشارکت اجتماعی آنان را بهبود می

بلکـه در  ،نـه تنهـا در زمـان فعلـی ،انجام کارهای خیـر ،در ایران و جوامع اسالمی 
مناسبی برای مشارکت زنان در اجتماع بوده و بـه آن اهتمـام  ۀهای گذشته نیز زمین زمان

و  کالامنقش مهمی در سوق دادن  ،عصر صفوی ۀل جامعزنان متمّو . ویژه شده است
. عهـده داشـتند شهری از طریق اوقاف بـه ۀهای خیری به سوی فعالیت ،های خود دارایی

المنفعـه  عمـومی و عـاّم  ۀاکثرًا برای ساختن ابنی ،توجه این زنان به امور خیریه و آبادانی
علـم به تقویت برخی در جهت تداوم آموزش و فرهنگ و کمک  ،عالوه به. بوده است

هـای آموزشـی عصـر  طوری که تعـداد بسـیاری از نهـاد به ،کردند و دانش نیز تالش می
  .)۹۳، ۱۳۸۴، زرین بافت شهر( ت زنان مرفه این عصر دایر شده بودبه همّ  ،صفوی

، هـایی با توجه به مطالب بیان شده و با توجه به ایـن کـه فعالیـت در چنـین سـازمان
بررسی و تبیین عواملی که سبب مشارکت  ،باشد ادی میبدون نفع اقتص انه و غالباً داوطلب

نظر  ضروری به ،گردد در این نهادها و امور خیر می، زنان به عنوان قشر عظیمی از جامعه
به بررسی و تبیـین ایـن  ،ای با روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ،این مقاله. رسد می

 . های زنان پرداخته است متناسب با پتانسیل ،عوامل

 تحقیق ۀپیشین
هـای غیـر  ای تحت عنوان مشارکت زنان در سـازمان در مقاله ،)۱۳۸۹( فرجی و فعلی

های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشـارکت زنـان در ایـن  ثیر سرمایهأبه بررسی ت ،دولتی
سـاله  ۳۰-۱۹نفـر از زنـان  ۸۰در بـین  با روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ها گونه سازمان

هـای فرهنگـی و اجتمـاعی افـراد  دارند که با باال رفتن سـرمایه آنان بیان می. دان پرداخته
 . یابد میزان مشارکت آنان نیز افزایش می ،مورد مطالعه
مشارکت اجتماعی زنان را مـورد مطالعـه  ،الگویی تبیینی ۀبا ارائ ،)۱۳۸۲( طلب شادی

شـرکت در ( ای خیریهدهد مشارکت مذهبی  های پژوهش نشان می یافته. قرار داده است
بـاالترین سـطح مشـارکت زنـان را در برگرفتـه و ) ...خریـد جهیزیـه و، کارهای خیریه

هـا و احـزاب  گـروه، هـای صـنفی و کـارگری شـرکت در سـازمان( های دیگر مشارکت
 .در سطح کمتر از متوسط قرار دارد) ...ها و تعاونی، سیاسی
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در . اجتماعی زنان انجـام داده اسـت پژوهشی را پیرامون مشارکت ،)۱۳۸۲( پناه یزدان
هـای پـژوهش نشـان  ردیـده و یافتـهعوامل بازدارنده از مشارکت بررسـی گ ،این پژوهش

اجتماعی و فرهنگی دست به دست هـم داده ، شخصیتی، دهد که عوامل خانوادگی می
 . آورند بار می ،جو                                          و فرد را نامشارکت

شود که تحقیقات صورت گرفتـه در بیشـتر  دیده می ،ها بررسی مقاالت و پژوهش با
بـه  بوده و فرهنگی، سیاسی، های اجتماعی زنان در عرصه در خصوص مشارکت ،موارد

ثر بر میزان مشـارکت زنـان در ؤ است و عوامل م شدهی به این موضوع پرداخته شکل کلّ 
ثیرگذاری زیـاد حضـور زنـان در أتوجه به ت با. مورد نظر نبوده است ،انجام کارهای خیر

 .گردد لزوم پژوهش در این حوزه احساس می ،این حوزه و میزان اهمیت آن

 چارچوب نظری 
ارکت ثر بـر مشـؤ رهای مـمتغیّ  ،ها در این حوزه با توجه به برخی نظریه ،در این بخش

 .گردد ویژه زنان بیان می به ،افراد
رهـایی ماننـد متغیّ تـأثیر  تحـت ،اد در جامعـهمعتقد است مشـارکت افـر  ١اینگلهارت

ــمی ــادی ، تحصــیالت رس ــت اقتص ــاعی -موقعی ــات، اجتم ــارت اطالع ــطوح مه ، س
ی در وظـایف هـای جنسـ های شغلی افراد و تقلیـل تفـاوت های ارتباطی و تجربه مهارت

مشـارکت زنـان در همچنین معتقد است سه عامل باعث افزایش  ،وی. باشد سیاسی می
تغییر هنجارهای حاکم  ارتقاء تحصیالت و اطالعات سیاسی و: ه استمغرب زمین شد

کیـد أ ابـراز نظـر ت اشـته و بـر حـّق کیـد دأ بر مشارکت زنان که کمتر بر نیازهـای آنـی ت
   .)۳۷۸، ۱۳۷۳، اینگلهارت( ورزند می

اجتمـاعی آنـان  ۀاز میـزان سـرمایناشـی  ،مشـارکت افـراد را در اجتماعشـان ٢،پاتنام
 : که عبارتند از گیرد جتماعی را شامل سه بخش در نظر میا ۀرمایس ،وی. داند می
  ؛یعنی روابط اجتماعی و میزان تعامل آنها با همدیگر: ها شبکه .الف

                                                 
1. Englehart. 
2. Putnam.  
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در  ،تبادلی بین افراد مبنی بر این که سودی کـه اکنـون اعطـا شـده ۀرابط: همیاری .ب
  ؛آینده بازپرداخت شود

وی معتقـد اسـت ایـن . ارهـای دیگـران اسـتپـذیری رفت بینـی حاصل پیش: اعتماد .ج
عی شـده و منجـر بـه مشـارکت مـدنی های اجتما باعث گسترش شبکه ،ها شاخص

  )۱۵، ۱۳۸۴، توسلی(. شود می
پردازد و مانند پاتنام معتقد است  ه بررسی دالیل مشارکت اجتماعی میب ،نیز ١توکویل
فـرد را از انـزوا  ،ت عمـومیمشارک. متقابل دارندتأثیر  ،اجتماعی و مشارکت ۀکه سرمای
 ۀموجـب ارتقـاء سـرمای ،رکشاند کـه ایـن امـ ساخته و به سوی منافع همگانی می خارج

منجـر بـه تسـهیل روابـط اجتمـاعی  اجتماعی ۀسرمای ،از طرف دیگر. شود اجتماعی می
فـراد را در سـاخت تر کرده و مشارکت اجتمـاعی ا شود و دستیابی به اهداف را آسان می

  .)۲۶۲، ۱۳۷۸، خوش فر( کند ر مییّس م ،اجتماعی
دانـد و در کنـار  ثر مـیؤ اجتماعی را بر مشارکت م ۀیسرما ،همانند پاتنام ،نیز ٢بوردیو

عضویت  ،از نظر بوردیو. داند میمؤثر  ا نیز در مشارکت اجتماعیفرهنگی ر  ۀسرمای ،آن
زاب احـ، هـای داوطلبانـه عضـویت در انجمـن ماننـد ،های اجتماعی مختلـف در شبکه

شـود و بیـانگر  عنوان عضـویت در جامعـه تلقـی مـی به ،ها سیاسی و اجتماعی و انجمن
فرجی ( باشد اجتماعی آنان می ۀمیزان سرمای ۀدهای ارتباطی افراد و نشان دهن حجم شبکه

   .)۱۷۴، ۱۳۸۹، و فعلی
ؤثر م در نوع مشارکت زنان نیز، متفاوت از مردانتأثیر  رهای بیان گردیده با میزانمتغیّ 
شـرکت ( مشارکت زنان در امـور مـدنی، ای که بر اساس برخی تحقیقات به گونه، است

پـایین و میـانگین ) ...هـا و تعـاونی، احـزاب سیاسـی، هـا گـروه، های صنفی در سازمان
جلسـات ، هـا سـفره، هـا روضه، ها هیئت، شرکت در کارهای خیریه( ای مشارکت خیریه
بسـیار  ،)هـای نیازمنـد رید جهیزیه برای خانوادههای خ برنامه، های مذهبی قرآن و جشن

عنـوان  توانـد بـه می ،این امر. )۱۷۶، ۱۳۸۹، فرجی و فعلی( باالتر از سایر انواع مشارکت است
در نظـر  و با امور خیر به کار گرفته شود ۀکارگیری زنان در عرص قوتی در جهت به ۀنقط

                                                 
1. Tocqueville. 
2. Pierre Bourdieu. 



   

ش
ژوه

پ
می
سال

ی ا
ماع

اجت
ی 
ها

 
ان 
بست
/ تا

۱۳
۹۷

 
ارۀ
شم

 /
۱۱۷

۱۴۰ 

هم از یک سو ، ان در سطح اجتماعافزایش و بهبود مشارکت زن بامؤثر  رهایگرفتن متغیّ 
هایشان بیفزایند و هم از سوی  ها و تالش کند تا بر کوشش برای سایر بانوان ایجاد انگیزه

مثبـت تـأثیر  ،یـت آنجامعـه در کلّ  هـا و باورهـای یـک بر سطح کالن برداشـت، دیگر
 . گذارد می

، خـانوادگی ،عوامـل فـردی ۀدر پنج دسـت ،بر مشارکت زنان در امر خیرمؤثر  عوامل
الزم به ذکـر اسـت کـه ایـن عوامـل در . گردد اجتماعی و مذهبی بررسی می، اقتصادی

گذاری آن تأثیر  ولی میزان ،باشد مشترک می ،و در بعضی مواردمؤثر  ،زمشارکت مردان نی
 . در زنان و مردان متفاوت بوده است

 عوامل فردی .الف
سطح سـواد و ، ویت انگیزهتق، احساسی - عاطفی ۀزمین: در خصوص عوامل فردی

ها پرداخته  د که در ذیل به آنثری بر مشارکت زنان در امر خیر دار ؤ بسیار متأثیر  ،سن فرد
 . شود می

 احساسی -عاطفی  ۀزمین. ۱
تنهـا بـر اسـاس خواسـت  ،هـر انسـانی ۀهـای روزمـر  بخش قابل توجهی از فعالیـت

خاصیت  ،هایش ا تمام گونهعواطف ب. )۲۱، ۱۳۹۱، سجادی( پوشد عمل می ۀجام، عواطف
، هـا ها در بسیاری از زمینـه زندگی انسان ،و به عبارتی )۳۱، ۱۳۸۱، نجاتی( زایی دارد حرکت
 . فرمانروایی احساسات است ۀعرص

دانشمندان را بر این واداشته است که نقـش خـرد را ، آفرینی عواطف قدرت حرکت
نظر قـرار احساسـات و عقـل را مـّد  ت بررسی کرده و تنافی و تعاملبه دقّ  ،در این رابطه

 : دگوی شهید مطهری در این باره می. دهند
از کـانون دل ریشـه ، حـرارت و حرکـت دادن، شیفته شـدن، یات روحی خواستنتجلّ 
، یـات کـانون عقـلاز تجلّ ... . حسـابگری و، دوراندیشـی، اندیشـه، گیرد و فکـر می

توافـق و همـاهنگی حاصـل  ،ایـن دو گاهی بـین. باشد دومین مرکز در روح انسان می
تالف جـایگزین اخ ،ولی بسیاری اوقات ،کند پسند دل را تصدیق می، شود و عقل می

  .)۷۷۱، ۱۳۸۴، مطهری( گردد توافق بین آن دو می
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  بسـیاری از محققـان نظر  طبق برو   نیرومندتر است  و احساسی  عد عاطفیبُ ، در زنان
 ،و همین عامل  تر و شکوفاتر است قوی، ور عامط نان بهدر ز   عواطف، زن  در ابعاد حیات

ویـژه در  بـه ،این امـر. نماید الیت وی در امور خیر را فراهم میمساعدتری برای فع نۀزمی
هـایی  روانی در فعالیت -به حمایت جسمی  ،مشارکت زنان با برانگیختن عواطف ۀزمین

دیـده ... د فقیـر وکمـک بـه افـرا، بیماران و افـراد مسـن، پرستاری از کودکان همچون
 . شود می

. بسـیاری بـر آن دارد انگیـزه اسـتتـأثیر  ،تایکی از مواردی که عواطف و احساس
انجـام کـار یـا  ۀبلکه از لحـاظ میـل یـا اراد ،ها نه فقط از لحاظ توانایی انجام کار انسان
الیق یـا سـ، تمـایالت، هـا را گـاهی بـه عنـوان نیازهـا انگیـزه. متفـاوت هسـتند ،انگیـزه

دلیـل اصـلی ، ها که چراهای رفتاری هستند انگیزه. کنند های درونی تعریف می کمحر 
وجود چنان حالت کشش  ،ایجاد یا به طور کلی انگیزه ،بنابراین. روند عمل به شمار می

. انگیـزد به انجام عملی در جهتی خاص بر مـیو رغبت و تمایلی در فرد است که او را 
 ،شـود فـرد از درون بـه فعالیـت درآیـد که باعث میشرایط و عواملی  ۀجموعم ،در واقع

ادن بـه گیـری در شـکل د اجتماعی و روانی نقش چشـم، عوامل گروهی. انگیزه است
پیچیـده و ، رمتغیّ ، های گوناگون انگیزنده ۀوسیل به ،انسان. کنند رفتار افراد ایفا می ۀنحو 

 شـود برانگیختـه مـی وامـل زمـانی و مکـانیثر از عأتـمهمبسته و وابسـته و  ،در مواردی
 .  )۱۷۲، ۱۳۹۲، محسنی و همکاران(

ثیرعوامل انگیزشی متفاوت بـوده و در أتحت ت ،مشارکت زنان در انجام امور خیر نیز
ثر از احساسات بـوده و أبسیار مت ،این عامل در زنان. سزایی دارد هبتأثیر  ،نوع و میزان آن

بـه عنـوان . شـود امات دیـده مـیاثر بخش در ایـن اقـد عواطف زنانه به عنوان فاکتوری
حمایـت از بیمـاران  ۀبـا انگیـز  ،محک توسط خانم قدس ۀسیس خیریأتوان ت می ،نمونه

بیماری سـرطان فرزنـد ایشـان بـوده و در تأثیر  تحت ،سرطانی را بیان نمود که ایجاد آن
 ).mahak-charity.org( نماید فراوانی را در کل کشور ارائه می خدمات ،حال حاضر

 طح سوادس. ۲
گذار در مشارکت اجتماعی بیان شـده تأثیر  عنوان فاکتوری به ،میزان تحصیالت افراد
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 ،پایین بودن سطح سواد زنـان. باشد میمؤثر  بسیار ،کت در امر خیر نیزو بالطبع در مشار 
هـای آموزشـی و ترویجـی در  شود که آنها نیاز چندانی بـه مشـارکت در دوره می باعث
. هـا اسـتفاده کننـد حسـاس نکننـد یـا نتواننـد از فوایـد ایـن دورههای مختلف را ا حوزه

، هـای فرهنگـی نقـش زنـان در برنامـه« در پژوهش خود با عنوان )۱۳۸۸( صالحی امیری
سطح تأثیر  به این موضوع پرداخته و» ها و راهبردها چالش: اجتماعی و اقتصادی کشور

بـا توجـه بـه  .)۱۳۸۸، الحی امیریص( میزان مشارکت زنان را بیان داشته است رتحصیالت ب
تـوان در  مـی ،آموزش و روابط اجتماعی ۀر عرصشرایط فعلی و افزایش چشمگیر زنان د

 . جهت بهبود مشارکت آنان در امر خیر اقدام نمود

 سن. ۳
والـدینی و بازنشسـتگی ، بزرگسـالی، نوجـوانی، کودکی ۀبر اساس دور  معموالً  ،سن

بنـابراین ، درآمد و زمان فراغت متفاوت اسـت ،تلفچون در سنین مخ. شود شناخته می
برخـی از . باشـد یکسـان نمـی، ی مختلـفمشارکت اجتمـاعی فـرد نیـز در مراحـل سـنّ 

پـذیری و مشـارکت اجتمـاعی بـه  تحقیقات نشان داده است کـه ارتبـاط سـن و انجمـن
عضویت یگانه  ،سالگی ۲۹ تا ۱۸ای که از سن  به گونه، معکوس است Uصورت رابطه 

در ، سـاله و بیشـتر ۶۰جمعیت  ،عضویت چندگانه است و در مقابل ،سالگی ۵۹-۳۰و 
 .)۶۵، ۱۳۸۴، ناطق پور و فیروز آبادی( ها حضور کمتری دارند انجمن

توان در باال بردن میزان مشارکت زنان از آن بهـره  یکی از عواملی است که می ،سن 
 ،باشـند های خیرخواهانه مـی یتانجام فعال بسیار مستعّد  ،زنان در سنین مختلف. گرفت

 ،ویـژه مـادری همسـری و بـه، ها به دلیل پررنگ بودن نقش تحصیل ولی در برخی برهه
پس از سپری شدن این دوران و با بزرگ شـدن . زمان کمتری برای انجام این کار دارند

و  های زمان بر زنان بسـیار کـاهش یافتـه مسئولیت ،تحصیل آنها و یا ازدواجشان، ها بچه
هـای سـنین  کـه یکـی از پدیـده ،ایـن عارضـه. کنـد عاطفی بـرای آنـان مـی ایجاد خأل

 نوعی افسردگی است کـه پـس از، شود خالی نامیده می ۀنام سندرم آشیانبه  ،سالی میان
اگـر  ،در این دوره. شود ن و مرد ایجاد میدر ز  ،خانه را ترک کرد، آن که آخرین فرزند

در مواردی ممکن است منجر به  ،مادر انجام نشودخصوص از سوی  به، فعالیت جبرانی
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در ایـن . )۱۳۹۰، ترجمـه رضـاعی، ۲۰۰۷، سـادوک و سـادوک( شود) و حتی پدر( افسردگی مادر
توانــد  یدهــد کــه نمــ و را در وضــعیت غیــر فعــالی قــرار مــیناامیــدی در فــرد ا، سـندرم
فـرد ، زمـان بـا گذشـت. های مختلف را سنجیده و در مورد آنها تصمیم بگیرد موقعیت

، سهرابی خالدیان و( شود ده و افسردگی عمیق جایگزین آن میامید خود را از دست دا ۀهم
یکی از راهبردهای درمـانی ارائـه شـده توسـط روانشناسـان در پیشـگیری و  .)۹۳، ۱۳۹۳

حضور زنان در ایـن سـنین . باشد کار گروهی و مشارکتی میانجام  ،کاهش این عارضه
ی ژو ایجاد روحیه به دلیل انر اعتماد به نفس با باال بردن حّس  ،ای های خیریه در عرصه

بلکـه ، کنـد موجـود را کـاهش و یـا حـذف مـی ۀعارضـنه تنهـا  ،مثبت انجام کار خیر
، جسـمی، عـاطفی( جهت بهبود شرایط افراد نیازمنـد ،های موجود در جامعه را پتانسیل
مشارکت باالی زنان در این سن  ،اندر نقاط بسیاری از مناطق جه. گیرد کار می به) مالی
تـوان از پتانسـیل  مـی ،ی دیگـر نیـزهـای سـنّ  ر خصوص بازهد. شود ها دیده میNGOدر 

بهـره  مطلقه و یـا بیـوه در جهـت مشـارکت در امـور خیـر، مجرد قطعی، دختران مجرد
بلکـه در جهـت  ،بـردن میـزان مشـارکت خیرخواهانـه گرفت که نه تنها در جهـت بـاال

 . بهره برد ،ز افسردگی و دیگر آثار انزوای اجتماعیجلوگیری ا

 عوامل خانوادگی. ب
در ایـن  ای است کـه دو گزینه ،میزان مشارکت اعضای خانواده در امر خیر و تربیت

 . گیرد حوزه مورد بررسی قرار می

 میزان مشارکت اعضای خانواده در امر خیر. ۱
بسیار زیـادی در میـزان تأثیر  ،نهمشارکت اعضای خانواده در انجام اعمال خیرخواها

هـایی کـه فرهنـگ خیـر و نیکوکـاری بـه  خانواده. فعالیت دیگر اعضا در این امور دارد
این امـر را سـالیان متـوالی بـه  ،اصولی و خداپسندانه در آنها نهادینه شده، شکل صحیح

 . کنند ران آینده را تربیت میکرده و خیّ  فرزندان خود نیز منتقل
العـاده  فـوق، زنان را به دلیـل دارا بـودن نقشـی مادرانـه ارکت اجتماعیمش ،پارسونز

مثـل ( ر از خـانواده و الگوهـای موجـود در محـیط خـانوادهثّ أمتـ ،گـرا عاطفی و خاص
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 های غیـر دولتـی نها و سازما دانسته و آن را در شرکت در انجمن) آن یمشارکت اعضا
 .)۱۹۱، ۱۳۷۷، روشه( داند  میمؤثر 
افرادی کـه در  دارند بیان می ،تحقیقات خود در این حوزهدر نتایج   فکریشنا و آف 

مشـکالت اجتمـاعی  بـه حـّل  ،آنان با کمـک دیگـران ۀهایی هستند که خانواد خانواده
اجتمـاعی  ۀها از سـهم و میـزان بیشـتری از سـرمای افراد آن خانواده، اند مبادرت ورزیده

ای بـا  در مقالـه ،ر محمد احمدپور داریانی نیزدکت. )۱۱۸، ۲۰۰۲، کریشنا و افف( برخوردارند
ای رشد  خانواده در بستر ،دارد که کارآفرین ارزشی بیان می، »کارآفرینی ارزشی«عنوان 

در صـدر باورهـای  ،گیـری از ایتـام و فقـرا یابـد کـه انفـاق و دسـت کرده و پرورش می
دانیان بـه عنـوان همـ ۀسس خیریؤ م ،او از مرحوم حسین همدانیان. اش قرار دارند عملی

  .)۳۲، ۱۳۸۹، انصاری و همکاران( کند می نمونه یاد
ملکرد نادرست منجـر ع ،استثنائاتی نیز در این زمینه وجود دارد و بعضی موارد ،البته

امـوال خـود را صـرف  ۀهمـ، پدری که با وجود نیاز فرزندان مثالً  ؛شود به اثر عکس می
 . گذارد رکت خانواده در این امور میر مشاثیری معکوس دأت ،کند امور خیریه می

 تربیت. ۲
بـه منظـور ، یو مترّبـ یان مربّ یه میهدفمند و دو سو  یتیعبارت است از فعال ،تیترب
ت او در یو پرورش شخص یو یها تیدن به قابلیق بخشتحقّ  یدر راستا یبه متربّ  ککم
، فیـن تعر یدر ا... . و یاخالق، یعاطف، یجسم، یاجتماع، یگوناگون فرد یها جنبه

 ،ت و عمـل اسـت و بـه آنیـفعال، تیـنکه تربینخست ا: باشد یچند نکته مورد توجه م
 یزیر  ت هدفمنـد و برنامـهیفعال ،تیترب، دوم. ه استسته شدیت نگر یواقع کیعنوان  به

ر متقابـل ر و تـأثّ یو در اثر تعامل مطلـوب و تـأث است هیدو سو  ،تیترب، سوم. شده است
آن  ،یاست و عناصر اصل یعناصر یت دارایترب، چهارم. شود یممحقق  ،یو متربّ  یمربّ 
نجا مراد از یالبته در ا. کند یدا نمیت معنا پیترب، ن دویبدون وجود ا. است یو متربّ  یمربّ 
. باشد یز میرگذار نیر عوامل تأثیبلکه شامل سا، ستین یانسان یم و مربّ صرف معلّ ، یمربّ 

 یو پـرورش و یبـه مترّبـ ککمـ ّی ا غرض اصلام، ه استیت دو سو یهرچند ترب، پنجم
 .  )۶۹، ۱۳۸۳، بناری( است
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اصول تربیتی مشابهی در خصوص زنـان و مـردان وجـود  ،رتربیت زنان خیّ  ۀدر زمین
امـا بـه دلیـل ایـن  ،شود یری در خصوص تفاوت جنسی دیده نمیدارد و تفاوت چشمگ
الزم اسـت کـه بـه  ،استبر میزان مشارکت زنان مؤثر  بیان عوامل ،که هدف از پژوهش

عـد والـدینی و تربیت در دو بُ  ،در این جا. این عوامل هر چند مشترک نیز پرداخته گردد
 . را داردتأثیر  بیشترین ،اجتماعی

 تربیت والدینی یک. 
یـک اصـل  ۀبـه مثابـ ،عاطفی افراد بشر با یکـدیگر ۀبه برقراری رابط ،در فرهنگ قرآن

ارتبـاط در  ،عـاطفی ۀو سرآمد این رابطـ )۳ و ۱، ۱۳۷۵، بوریفتال نیشا( تربیتی توجه شده است
نخستین الگوی تربیتی فرزندان هستند و با توجـه  ،والدین. شود والدین و فرزندان دیده می

هـایی کـه باعـث رشـد و  مسئولیت. های دشواری را بر عهده دارند مسئولیت، به این نقش
بـرای تربیـت . شـود فرزندانشان مـی ،آنها و در پی آن شکوفایی عواطف و فضایل اخالقی

والدین بایستی رفتارهای خوب و شایسته را به صورت عملی در معرض ، صحیح و اصولی
از حالت بـالقوه  ،نمایش فرزندان بگذارند تا امیال فطری کودکان نیز با توجه به این رفتارها

سـی کـه خـود ک چگونـه: فرماینـد در این زمینه مـی منان علیؤم امیر. به فعلیت برسد
   .)۴، ۱۳۷۳، تمیمی آمدی( تواند دیگری را اصالح کند می ،صالح نگردیده است

دیگری اسـت کـه در تربیـت فرزنـد  ۀنکت ،هماهنگی میان افعال و گفتار والدین نیز
به آن توجه شـده  ،بسیار حایز اهمیت است و در کالم معصوم به ویژه حضرت علی

 : دفرماین در این زمینه میایشان . است
مگـر آن کـه از شـما  ،کـنم را به طاعتی ترغیب نمی که شما سوگند به خدا ،ای مردم

ر آن کـه پـیش از شـما از آن بـاز مگـ ،کـنم گیرم و شما را از معصیتی منع نمـیپیشی 
 . )۱۷۴ ،۵۶۵، فیض االسالم ( ایستم می

ل ایـن احتمـا. باشـد ت میاین اصول بسیار حایز اهمی ،تربیت افراد نیکوکار ۀدر زمین
گونـه  به مراتب بیشتر از والدینی است که هیچ ،ر تربیت کنندفرزند خیّ ، رکه والدین خیّ 

فرزندان همواره الگوهایی را پیش چشم  ،به عبارت دیگر. ای در این زمینه ندارند دغدغه
موجب  ،همنوعان و کمک و رفع گرفتاری از آنها را دارند و همین امر ۀدارند که دغدغ
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 ،در ایـن حـوزه. شود در آنها می مک به افراد نیازمندنوعدوستی و ک حّس نهادینه شدن 
انسـت و تعامـل عـاطفی بیشـتر بـا ؤ بـه دلیـل م ،رسد میزان اثرپذیری دختـران به نظر می
 . چشمگیرتر باشد ،والدین

 تربیت اجتماعی  دو.
هایی از شخصیت آدمـی اسـت کـه  پرورش جنبه یا جنبه ،منظور از تربیت اجتماعی

حقوق و وظایف  ،ط به زندگی در میان جامعه است تا از این طریق به بهترین شکلمربو 
گاهانه و با عشق برای عمل  های و مسئولیت خود را نسبت به هم نوعان خود بشناسد و آ

توان تربیت اجتمـاعی را آشـنا  می ،به تعبیر دیگر. ها اقدام کند به آن وظایف و مسئولیت
ی و آموختن راه و رسـم زنـدگی کـردن بـا دیگـران و آن ساختن فرد با روحیات اجتماع

عمرانـی و ( بـه انجـام وظـایف خـویش دانسـت ،تعهد و التزام عملـی ۀپرورش روحی ،گاه
 .)۱۲، ۱۳۹۵، همکاران

تربیت اجتماعی افـراد بـه  گذار برتأثیر  از مهمترین عوامل ،دوستان و گروه همساالن
گـرایش زیـادی بـه  ،جـوانی و جـوانیبـه خصـوص در دوران نو  ،افراد. آیند حساب می

را بـه همنشـینی بـا آنـان ارتباط و الگوبرداری از این دو گروه داشـته و فرصـت زیـادی 
ذیری آنـان از یکـدیگر را پـتأثیر  ۀزمینـ، همین همنشـینی و رفاقـت. دهند اختصاص می

بـه ایـن امـر توجـه داشـته و  ،تربیتـی خـود ۀدر سـیر  حضرت علـی. نماید فراهم می
در توصـیه بـه فرزندشـان امـام  ،ایشـان. دارنـد بیـان مـی آن را ،ای بسـیار ظریـف گونه به

قبل از پرسـش از : »سل عن الرفیق قبل الطریق والجار قبل الدار«: فرمایند می حسن
آن  ۀدر مـورد همسـای ،از همراهت پرسش نما و قبل از تحقیق در مورد خانه، راه و مسیر
 .)۳۱نامه ، فیض االسالم( سوال کن

زنان و مردان را به سمت انجـام ، تربیت اجتماعی، در کشورهای پیشرفته در امر خیر
. صورت امـری نهادینـه درآورده اسـت آن را به ،عمل خیر هدایت نموده و در این زمینه

ها و دیگر مراکز مهم توسط  اندیشکده، ها پژوهشگاه، های برتر جهان بسیاری از دانشگاه
ر مستمر در افـراد جامعـه طو  که به ،ز کارهای خیرخواهانهموقوفات و درآمدهای ناشی ا

 . گردد اداره می ،شود تقویت می
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 عوامل اقتصادی سه.
هـای  در اشـکال متفـاوتی چـون کمـک ،خیرخواهانـه ۀهای داوطلبانـ انجام فعالیت

حمایت از نخبگان علمی ، های داوطلبانه انجام فعالیت، خدمات پزشکی ۀارائ، اقتصادی
مشـارکت اقتصـادی بـه اشـکال  ،ها یکی از بارزترین این فعالیت. گیرد یورت مص... و

بیمارستان ، احداث مدرسه، های خیرخواهانه پروژه ۀمین هزینأت، گوناگون از جمله وقف
ارث و ، نفقه، مهریه از جمله ،های اقتصادی زن مسلمان برخی توانمندی. باشد می... و

از جمله عـواملی اسـت کـه وی را  ،اقتصادی مالکیت او بر درآمد ناشی از فعالیت حّق 
 . پردازیم ها می که به بررسی آن ،خیر نموده فعالیت در امر مستعّد 

از جملـه حقـوق اقتصـادی زن در اسـالم اسـت کـه مـرد موظـف اسـت در  ،مهریه
ــ ــآ ء،نســا ســوره خداونــد در. آن را پرداخــت نمایــد ،زن ۀصــورت مطالب در ایــن  ،۴ ۀی
ساَء َصُدقاِتِهنَّ ِنْحَلًة َفِإْن ِطْبَن َلُکْم َعـْن َشـْي آتُ َو ﴿: فرماید خصوص می ٍء ِمْنـُه َنْفسـًا  وا النِّ

یئاً  هَفُکُلو بـه  ،)یا یک عطیه( به عنوان یک بدهی) به طور کامل( مهر زنان را؛ ﴾َهنیئًا َمر
آن را حالل و ، دنچیزی از آن را به شما ببخش، آنها بپردازید و اگر آنها با رضایت خاطر

 د.گوارا مصرف کنی
. نفقه است ،نماید مشارکت در امر خیر می را مستعّد  از دیگر حقوق مالی زن که وی

جـاُل ﴿: دارد نفقـه پرداختـه و بیـان مـی ه موضـوعبـ ،۳۴ ۀیآ ء،خداوند در سوره نسا الرِّ
ُه َبْعَضُهْم َعلی َل اللَّ ساِء ِبما َفضَّ اُموَن َعَلی النِّ ْنَف   َقوَّ

َ
ْمـواِلِهْم َبْعٍض َوِبما أ

َ
، مـردان ؛﴾ُقوا ِمْن أ

بـرای بعضـی ) از نظـر اجتمـاعی( هایی که خداوند به سبب برتری ،زنانند دار امور عهده
در مـورد ( انشـهـایی کـه از اموال نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفـاق

 ،ی نیستندهای زندگ هزینه مینأها موظف به ت نه تنها زن ،در این خصوص. کنند می) زنان
ای کـه  بخش مـازاد آن را در هـر زمینـه، پرداختی ۀجویی در نفق توانند با صرفه بلکه می

 . استفاده کنند، همچون کار خیر ،مایل باشند

در این  .سازد که وی را در انجام خیر مستعد می از دیگر مواردی است ،ارث زن نیز
از ، زنان مانند مردان: مایدفر به صراحت می ء،نسا ۀسور  ۷ ۀیآدر قرآن کریم  ،خصوص
خواه آن مال کم باشد ؛ سهم دارند، گذارند پدر و مادر و نزدیکان به جای می اموالی که
ـا َتـَرَك اْلواِلـداِن ﴿: این سهمی است تعیین شده و پرداختی، یا زیاد جـاِل َنصـیٌب ِممَّ ِللرِّ
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ـا َتـَرَك اْلواِلـداِن  سـاِء َنصـیٌب ِممَّ ُبوَن َوِللنِّ ْقَر
َ
ْو َکُثـَر َنصـیبًا  َواْأل

َ
ـا َقـلَّ ِمْنـُه أ ُبـوَن ِممَّ ْقَر

َ
َواْأل

، تنها در اختیار خودشـان اسـت و پـدر مالکیت ارث زنان ،بر اساس این آیه ؛﴾َمْفُروضاً 
 . در آن سهمی ندارند... شوهر و

 ۀهـای خیرخواهانـ بر مستعد بـودن زنـان در مشـارکتمؤثر  از دیگر عوامل اقتصادی
در ایـن . اسـت هـای اقتصـادی درآمدهای ناشی از اشـتغال و فعالیـتحق بر  ،داوطلبانه
گونـه حـق کـار و دسـتمزدی  که هیچ ،بر خالف دوران جاهلیتدین اسالم  ،خصوص

اعـالم ، کردنـد را پدر یا شوهرش تصاحب مـیرنج او  دست ۀبرای زن قائل نبودند و هم
ا ﴿: دکار و زحماتشان هستن ۀمالک بهر  ،کند که زنان مانند مردان می جاِل َنصیٌب ِممَّ ِللرِّ

ـَه کـاَن ِبُکـلِّ َشـْي  ـَه ِمـْن َفْضـِلِه ِإنَّ اللَّ ا اْکَتَسـْبَن َوْسـَئُلوا اللَّ ساِء َنصیٌب ِممَّ ٍء  اْکَتَسُبوا َوِللنِّ
و نباید حقوق هیچ یک ( نصیبی دارند، آورند دست می مردان و زنان از آنچه به ؛﴾َعلیماً 

بـرای رفـع تنگناهـا یـاری طلبیـد و  ،خـدا) مت و برکتو رح( و از فضل) پایمال گردد
 .)۳۲ء/نسا( خداوند به هر چیز دانا است

گـردد کـه  روشن می، با توجه به بررسی مبانی قرآنی حقوق اقتصادی زن در خانواده
یعنـی زنـان  ؛حقوق اقتصـادی و مالکیـت زنـان محتـرم شـمرده شـده اسـت ،در اسالم

تحـت ( یـا نفقـه آن را بـه صـورت مهریـه و چـه، صاحب و مالک دارایی خـود هسـتند
. همسر یا خویشان به ارث برده باشـند، و مادر دست آورده باشند ویا از پدر به) شرایطی

تواننـد بـه میـل و  و فـروش امـوال خـود را داشـته و مـی خریـد آنان حّق  ،در هر صورت
 آن را در امـور ،بـدون آن کـه الزم باشـد جوابگـوی کسـی باشـند، صالحدید خـویش

 ۀدر دور ، این امر در انجام کارهـای خیـرتأثیر  .خرج کنند ،از جمله امور خیر ،مختلف
دیـده ، مند بودنـد اشراف که از ثروت زیادی بهره ۀویژه زنان طبق در بین زنان به ،صفوی

، در اصفهانصفوی  ۀدر دور . اند شود که به وقف اموال جهت امور مختلف پرداخته می
نامه  وقف ۱۷ ،ها اوقاف وجود دارد که در میان آن ۀبایگانی ادار نامه در  وقف ۵۷بیش از 

دهـد کـه در  نشـان مـی ،این امـر .)۱۳۷۶،۱۰۱، احمدی( اند از سوی بانوان خّیر تنظیم شده
زنان قـادر خواهنـد ، سازی صحیح و وجود بستر مناسب رسانی و فرهنگ صورت اطالع

 . ال ظاهر گردندبسیار فعّ  ،بود در این عرصه
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 عوامل اجتماعی .چهار
در  یتفـاوت، یو استناد به متون اسالم ینید  یمتعال یها بنابر آموزه یاسالم ۀر جامعد
تفـاوت فقـط در . شـود یده نمیـد  یشناس و شناخت یادیزن و مرد در مباحث بن ییتوانا
به دو جنس زن و مرد افاضه شـده  ،نش انسانیاست که در آفر  ییها تیها و مسئول نقش
زن  یبـرا یاسـیو س یاقتصـاد، یت اجتمـاعیـفعال ۀدان و عرصیم ،اسالماز نظر . است

از  یریـگ بـا بهره یاسـالم ۀتواند در جامع یزنان م یکامًال باز است و بحث توانمندساز
در  ،فقهـا ۀیـن و صـدور احکـام ثانو یدر جهـت اصـالح قـوان یاعتقادات مذهب ۀپشتوان
در خصوص توانمندسـازی و تربیـت . دیابستر رشد زنان را فراهم نم ،ها نهیاز زم یاریبس

 . باشد میمؤثر  نقش آموزش و رسانه بسیار، رزنان خیّ 

 آموزش  اول.
هـای  بـر مشـارکت افـراد در فعالیـتمـؤثر  رهایاز دیگر متغیّ  ،آموزش و تحصیالت

 الیبسون و ساکردوت. باشد اجتماعی می ۀای از سرمای ان گونهعنو  به ،اجتماعی داوطلبانه
در بـین افـراد بـا  ،مسـائل محلـی دارند میزان اعتماد و کوشش در حـّل  ان میبی ،)۲۰۰۰(

 ۀای رسـمی آمـوزش در مدرسـه و سـرمایهـ بـین سـال. تحصیالت کـالج بیشـتر اسـت
های نهـادی  ناشی از محیط ،مستقیم وجود داشته و دلیل آن تا حدودی ۀرابط ،اجتماعی

در  ،ی آنـانهـای اخالقـ و آمـوزه پـذیری ها در تشویق افراد به انجمن مدارس و دانشگاه
حضور و مشارکت زنان  .)۶۸، ۱۳۸۴، ناطق پور و فیروزآبادی( دباش جهت تعاون و همیاری می

ثری در پیشـرفت جامعـه داشـته ؤ تواند نقش م می، جامعه ۀبه عنوان نیمی از نیروی بالقو 
ی و هـای گونـاگون اقتصـاد های جنسی در بخش ها و شکاف از بین بردن تفاوت. باشد

های کشـورهای  تجربه. انجامد کارایی باالتر زنان در جامعه می به ،نیز آموزش و پرورش
موجـب افـزایش  ،گذاری در آموزش زنـان جنوب شرق آسیا نشان داده است که سرمایه

، ۱۳۸۲، عمـادزاده( سازد بیشتر فراهم می ۀتولید اجتماعی شده و زمینه را برای رشد و توسع
۱۱۶(.   

های  ها و توانمندی به افزایش قابلیت، مطلوب مشارکت اجتماعی زنان رسیدن به حّد 
جهـت بـاروری و  ،امکانـات الزم ۀزنان از طریق فراهم آوردن و در اختیار قراردادن کلی
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گاهی، بالفعل درآمدن استعدادهای آنان های  مشخصًا از طریق آموزش و ارتقای سطح آ
زمانی منبع توسعه خواهـد بـود  ،رایی انسانیچراکه این دا؛ ها بستگی دارد آن ۀهمه جانب

سـازی در  گیری و تصمیم ینـد تصـمیمآکه قابلیت و توانایی شرکت و تأثیرگـذاری بـر فر 
توانمنـد  ،تر بایستی آموزش دیده و به عبارت واضح ،باشد و بدین منظور  جامعه را داشته

مردان و  دولـت ۀنریزی دقیـق و مسـؤوال نیازمنـد برنامـه ایـن مهـم ،از سوی دیگر. باشد
جاست که  این. باشد منظور تغییر و بهبود موانع ساختاری اجتماعی می به ،نهادهای مدنی

مسـتقیم و  عنوان عامـل غیـر مشارکت و هم به عنوان زمینه و بستر مستقّل  هم به ،آموزش
 . شود مطرح می ،مؤثر در رفع دیگر موانع ساختاری مشارکت اجتماعی

کید بر ا ،بدیهی است گـاهی اجتمـاعیتأ ل مکّمـ، همیت آموزش و افزایش سطح آ
باورهـای ، های شغلی فرصت، ها و تغییرات بنیادین در وضعیت حقوقی ریزی دیگر برنامه
، های مـدیریت کـالن اجتمـاعی و شـأن و جایگـاه اجتمـاعی زنـان استراتژی، فرهنگی

شـأن تـوان بـه مشـارکت واقعـی و در خـور  خواهد بود و در این صـورت اسـت کـه می
منـد  گونه که بتواند جامعه را از توان و استعداد خدادادی آنـان بهره بدان ،اجتماعی زنان

باعث رشد و کارآیی  ،انسانی ۀسرمای ۀطریق افزایش ذخیر  آموزش از. امیدوار بود، سازد
 ۀهـای شـتابند دگرگونی. کند شود و موجبات رشد اقتصادی را فراهم می نیروی کار می

 ،اقتصادی و اجتماعی ۀهای اخیر و افزایش نقش زنان در توسع ر سدهدانش و فناوری د
اقتصـادی و ، اجتمـاعی ۀجهان دریابند که توسـع ۀاست کشورهای پیشرفت  موجب شده

 ،مشارکت زنان در امر خیر نیز. پذیر نیست بدون توجه به زنان امکان ،سیاسی کشورشان
 . در ارتقاء آن دارد ای سهم ویژه ،این قاعده مستثنی نبوده و آموزش از

 آموزش عمومی
 یرگـذاریم و تأثیشامل هر نوع انتقال مفاه، آموزش در مفهوم عام یا آموزش عمومی

در  یرگـذارین تأثیـخـواه ا، باشـد یم یدر و یریادگیـجـاد یبه منظور ا، ریدر ذهن فراگ
ژه یـو  و بـه یهمانند آنچه در مراکز آموزش؛ شده باشد یزیر  ش طرحیو از پ یقالب رسم

و  یو بـدون طراحـ یرد و خواه به صـورت خـود بـه خـودیگ یدر کالس درس انجام م
 ۀا مطالعـیـو  یونیـز یتلو  یآموزش یها که از برنامه یریهمانند تأث؛ باشد یقبل یزیر  برنامه

مشـارکت در  ۀدر حوز . )۳۸، ۱۳۹۰، همت بنـاری( شود یم ینها ناشیکتاب و مجله و مانند ا
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، مسـاجد، نقـش آمـوزش عمـومی از طریـق رسـانه، زنـان ویـژه مشـارکت بـه ،امر خیـر
هـا در جهـت  هـا و همـایش ورزشی و همچنین برگـزاری کارگـاه -های فرهنگی  کانون

در  ،این. بسیار کم به آن پرداخته شده است ،سفانهأبسیار مهم است که مت ،ایجاد انگیزه
آنان بـا  تباط مستمّر زنان غیر شاغل و ار  صورتی است که به دلیل وجود تعداد بسیاری از

، رسـانی صـحیح تـوان بـا انجـام آمـوزش و اطـالع مـی ،های نـام بـرده رسانه و یا محیط
 . امر خیر افزایش داد ۀمشارکت زنان را در حوز 

 ،اسـتمـؤثر  بردن مشـارکت زنـان بسـیار شکال آموزش عمومی که در باالیکی از اَ 
یکـی از از دیربـاز  ،چهـره ارتباطات دوسـویه و چهـره بـه. آموزش چهره به چهره است

هـای پیـام را  بازخوردهـا و فیـدبک، ارتباط بوده و مخاطبنوع ثرترین و کارآمدترین ؤ م
 هگیرندزشموآ ومربی  ،زشموآع وـن نـیا در. دهد میدر اختیار فرستنده قرار  ،راحتی به

ـــم اربرقر طتباار ،یکدیگر با رودررو ومستقیم ر بهطو ـــکنن یـ ـــگیافر و دـ ـــنآزادا رـ  هـ
در جـذب مشـارکت داوطلبانـه از  ،این روش. داردنظر  ئـۀو اراپرسش ، صحبت ۀز اـجا

ر خیـر و جایگـاه در جهت تبیین ام... سمینارها و، ها همایش، ها طریق برگزاری نشست
تأثیر  گیری از با بهره، های زنان باشد و با توجه به خصوصیات و ویژگی میمؤثر  آن بسیار

ورت و در صـمـؤثر  در جذب آنان بسیار، و احساسات او مستقیم بر مخاطب و عواطف
 . باشد بسیار کاربردی می ،اجرای صحیح

 آموزش اختصاصی
رد کـه یـگ یصـورت م یا ژهیـط و یدر قالـب و شـرا، آموزش در مفهوم خاص خـود

ا معلم یآموزگار  یاز سو  یریادگیکه با هدف آسان ساختن  ییها تیالفعّ  عبارت است از
صـورت کـنش متقابـل  بـه ،رنـدهیادگیا چنـد ی کین آموزگار و یو بشود  یم یزیر  طرح
  .)۳۰، ۱۳۶۸، سیف( ابدی یان میجر 

است کـه معلـم و شـاگرد بـا هـم در کـالس درس انجـام  یتیالفعّ ، گریبه عبارت د 
تـوان بـه  مـی ،آمـوزش اختصاصـی امـر خیـر ۀدر حوز . )۸۲، ۱۳۷۴، شـریعتمداری( دهند یم

هـایی در جهـت آمـوزش  رشته( های مرتبط با امور خیر شتههایی که با تعریف ر  دانشگاه
) فعالیـت داوطلبانـه، مالی( جذب خیر و مشارکت کننده، ها مدیریت منابع خیریه ۀنحو 
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پیشتاز و پس از  انعنو  به ،از جمله کشور آمریکا ،اند طور ویژه به این امر پرداخته به) ...و
 . اشاره نمود ،آن انگلیس

برخـی . به شکل حمایت تحصیلی از افـراد نخبـه اسـت ،ها الیتنوع دیگر از این فعّ 
تـا در جهـت شـکوفایی  ،سسات به حمایت مـادی و معنـوی از افـراد نخبـه پرداختـهؤ م

باعــث رشــد پتانســیل انجــام  ،ایــن گونــه اعمــال. اســتعداد آنهــا در آینــده اقــدام کننــد
 . گردد این افراد می ۀیرخواهانه در آیندهای خ فعالیت

موریـت ایـن أم. در این زمینه فعالیت دارد نوآوری اجتماعی روشنا ۀمدرس ،در ایران
 ۀکشـور بـرای مواجهـه بـا مسـایل پیچیـد ۀسازی ظرفیـت نخبگـانی بـالقو  فعال ،مدرسه

ال در ب و فّعـنفـر از کارآفرینـان اجتمـاعی مجـرّ  ۱۰ ،اجتماعی است و در همین راسـتا
 ).roshana-school.ir( ده استمورد حمایت مادی و معنوی قرار دا ،سطح کشور را

 نقش رسانه  دوم.
انتقال و نشـر ، ها از جمله قدرتمندترین عوامل در ایجاد ارتباطات اجتماعی رسانه ،امروزه
 آینـد شـمار مـی به ،های جمعی وسیع در نگرشهای  ها و ایجاد دگرگونی ها و پیام انواع دانش

 ۀک و تهدیـد کننـدنیـروی محـرّ  ،هـا رسانه: گیدنز معتقد است. )۲۳، ۱۳۹۳، عامری و همکاران(
از عناصـر ، کنـد که خود فرهنگ غالبی را تـرویج مـی گذشته از آن ،رسانه. فرهنگ هستند

بایستی کوشش کنند  ،های فرهنگی یک جامعه با انعکاس داده ،ها رسانه. ساز است فرهنگ
بـاطی میـان نخبگـان و به عنوان پـل ارت ،ها رسانه. ی جامعه باشندکه مینیاتوری از فرهنگ کلّ 

آغـاز و ( سـازند ه و مشارکت فرهنگی را نهادینه مینقش آفرینش فرهنگی را بازی نمود ،جامعه
هـای  مصرف فـرآورده ها و ترین رسانه عنوان یکی از پرمصرف تلویزیون به .)۹۲، ۱۳۸۶، جعفر نژاد

. گـذارد یمـتـأثیر  اندیشـه و نگـرش مخـاطبین در ،در میان مدت و دراز مدت، فرهنگی آن
پررنگ کـردن و یـا بـه حاشـیه بـردن و کـم ، هدایت دادن، همچنین از طریق برجسته کردن
ارتبـاط بـا محـیط اجتمـاعی فـراهم دستور کاری برای ذهن و ، رنگ کردن امور و رویدادها

 .)۲۴، ۱۳۸۱، میرسعید قاضی و اسماعیلی( آورد می
بسـیاری تـأثیر  های زیـر ز روشرسانه ا، فعالیت در امور خیر توسط زنان نیز ۀدر زمین

 . تواند داشته باشد می
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 سازی امر خیر فرهنگ
در خصـوص ، بـا ایجـاد بسـتر مناسـب و نگـرش مثبـت ،ویـژه تلویزیـون رسانه و به

ر و فـی زنـان خّیـتواند بـا معرّ  بوده و میمؤثر  بسیار ،توسط زنان مشارکت در امور خیریه
 ،این فرهنگ حسنه و ترغیب زنان به امر خیر های آنها به ترویج نمایش دادن آثار فعالیت

هـای مسـتندی کـه بـه  هـا و مجموعـه سـریال، هـا همچنین نمـایش فـیلم. مبادرت ورزد
. بسیار راهگشاست ،پردازد طور مستقیم یا غیر مستقیم می به اثرگذاری زنان در این حوزه

ایـن زمینـه را مندی در  غههایی که کمک به همنوع و دغد نمایش سریال ،به عنوان مثال
کند و با توجـه بـه  فرهنگ نیکوکاری را ترویج می ،تقیمبه شکل غیر مس ،دهد نشان می

تواند در جهت حرکت این گـروه بـه  می ،صرف رسانه توسط زنان غیر شاغلباال بودن م
در پـژوهش خـود در  ،محسـنی. باشدمؤثر  همکاری و مشارکت در امور خیر در جامعه

، تلفـن، اینترنت، رادیو، تلویزیون میزان مصرف رسانه همچونکه  دارد این زمینه بیان می
های مردم  مشارکت زنان در سازمان ۀای را در انگیز  سهم عمده ،مجله و موبایل، روزنامه

 .)۱۸۵، ۱۳۹۲، محسنی و همکاران( نهاد داشته است
 رسانی اطالع
 بسیار ،وضوعدر مشارکت افراد در آن م، های مختلف رسانی صحیح در زمینه اطالع

یشتری درصد ب ،تر باشد اصولی و جذاب، تر رسانی شفاف بوده و هر چه این اطالعمؤثر 
مـاه عسـل در  ۀرسـانی برنامـ اطـالع ،در این زمینه. نماید از افراد را جذب همکاری می

آوری نزدیک  منجر به جمع ،۹۶در ماه رمضان سال  ،خصوص کمک به آزادی زندانیان
در جـذب  ،رسـانی اطـالعتـأثیر  وجـه نقـد شـد کـه نشـان از میـزان نتوما میلیارد ۱۵به 

 . مشارکت دارد
بـه وجـود رابطـه بـین اطـالع زنـان از وجـود  ،پناه و صمدیان در تحقیق خـود یزدان 

گـاهی از وجـود  زان فعالیت اشاره کرده و بیان مـینهادهای مشارکتی و می دارنـد بـین آ
پنـاه و  یـزدان( معنـاداری وجـود دارد ۀرابطـ ،نها و نهادها و مشارکت اجتماعی زنـا انجمن
وضـوع از ایـن م ،انجام فعالیت مشارکتی داوطلبانه در امر خیـر نیـز. )۱۴۷، ۱۳۸۷، صمدیان

میزان مشارکت زنـان بـا  ،رسانی بهتر و مفیدتری ارائه شود مستثنی نبوده و هر چه اطالع
 . گردد گری ذاتی آنها بیشتر می به حمایتتوجه 
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 مذهبی  عواملپنج. 
ای از مشـارکت مردمـی را  نـوع ویـژه، ای متناسب با نظـام فرهنگـی خـود هر جامعه

شـارکت اجتمـاعی در جوامـع در میزان ممؤثر  از جمله عوامل ،عوامل مذهبی. داراست
زرتشـت و اسـالم ، یهـود، باشد که برگرفته از مبانی دینی همچون مسیحیت مختلف می

شکال مشـارکت مـردم در بافـت و سـاختار غالب اَ ، رانای ۀبر این مبنا در جامع. باشد می
های  عواطف و خواست، ترین احساسات های مذهبی صورت گرفته است و اصیل ارزش
مشارکت و  .)۲۲۲، ۱۳۷۷، مسجد جامعی( های مذهبی دارد ها و ارزش ریشه در باور ،ایرانیان
کید  با ،گری در فرهنگ ایرانی و اسالمی یاری نـی و معنـوی و رشـد هـای روا بر جنبهتأ

گـاهی شـده اسـت و در از بـین بـردن  ،شخصیت باعث پیدایش و آفـرینش دانـش و آ
بـا  .)۲۲۷، ۱۳۸۱، آغـاز( کند کمک می ،های تازه راه ازهای بسته بها و گشودن مر  دشواری

یـابیم اعمـالی کـه از نظـر اسـالم نیـک شـمرده  در مـی ،گاهی گذرا به منابع اسـالمین
و بـه  د کـه خیرخـواهی و دگرخـواهی در آن بـروز و ظهـور دارداعمالی هسـتن ،اند شده
مشـارکت زنـان در امـر  .)۲۶، ۱۳۹۴، گنجـی و همکـاران( منفعت دیگران در آن است ،نوعی

از این قاعـده مسـتثنی نبـوده و  ،عنوان نوعی از مشارکت اجتماعی داوطلبانه به ،خیر نیز
ای  آمار مشارکت خیریه ،عنوان نمونه هب. استمؤثر  ابعاد مذهبی در میزان و نوع آن بسیار

شـکال از بسیار بیشتر از دیگر اَ  ،۱۳۸۲طلب در سال  بر اساس تحقیق شادی مذهبی زنان
های اجتماعی بسیار  باشد که در مقایسه با میانگین دیگر مشارکت میهای آنان  مشارکت
 .)۱۶۹، ۱۳۸۲، طلبشادی ( است بیشتر بوده

 هـا گـردد کـه بـارزترین آن گـر مـی متفـاوتی جلـوه های در قالب ،تاین نوع مشارک
 : عبارتند از

انجام قربـانی و مـوارد دیگـر ، کفاره، زکات، که شامل پرداخت خمس :مناسک .الف
ق طور غیر مستقیم با تشوی طور مستقیم در آن فعالیت نموده و یا به زنان به وگردد  می

 . ورزند به این امر خیر مبادرت می ،همسر
گیرد و شـامل انجـام عـزاداری در ایـام  ای را در برمی گسترده ۀکه عرص :اه مراسم .ب

ولیمه دادن بـه ، افطاری دادن در ماه رمضان، ...همچون محرم و صفر و ،سوگواری
 ،در ایـن زمینـه. باشـد و موارد دیگر می د فرزند و یا خرید خانهتولّ ، مناسبت ازدواج
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ها و  ریق پرداخت همه یا بخشی از هزینهها از ط مشارکت زنان در برگزاری این مراسم
در جهت برگزاری این ... پذیرایی و، انجام فعالیت بدنی داوطلبانه همچون آشپزی یا

 . مراسم است
 مذهبی مثل مسجد ۀخصوص مشارکت در ساخت ابنی به ،در این زمینه :ساخت ابنیه .ج

، مدرسـه، علمیه بسـیار دیـده شـده و در زمـان فعلـی بـه سـاخت دانشـگاه ۀحوز  و
 . توان اشاره نمود می... پرورشگاه و، بیمارستان، خوابگاه

 گیری نتیجه
از اهمیـت فراوانـی برخـوردار  ،مشارکت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران

ســبب حضــور بیشــتر مــردم در  ،گســترش فرهنــگ مشــارکت ،در ایــن جوامــع. اســت
توجـه  ،در این بین. شود آنان می ۀقو بیشتر از نیروهای بال ۀهای گوناگون و استفاد عرصه

بسـزایی در رشـد و تـأثیر  ،به عنوان بیش از نیمـی از جمعیـت جامعـه، به مشارکت زنان
 . شکوفایی کشور دارد

 یاسـیو س یاقتصـاد، یت اجتمـاعیـفعال ۀدان و عرصیم ،نیزاسالم  دین مبین از نظر
بـا  یاسـالم ۀدر جامعـتوانـد  یزنـان م یزن کامًال بـاز اسـت و بحـث توانمندسـاز یبرا

 ۀیـن و صدور احکام ثانو یدر جهت اصالح قوان ،یاعتقادات مذهب ۀاز پشتوان یریگ بهره
 ۀفعالیـت داوطلبانـ ۀزمینـ. دیـبستر رشـد زنـان را فـراهم نما ،ها نهیاز زم یاریفقها در بس
توانمندی . طلبد هاست که حضور حداکثری زنان را می یکی از این عرصه ،خیرخواهانه

 مـدهای ناشـی از اشـتغال وآارث و در ، نفقـه، بـه دلیـل مهریـه ادی زنـان مسـلماناقتص
 ۀهـای زنـدگی بـر عهـد مین هزینهأله که مسئولیت تأآنها و این مس های اقتصادی فعالیت

مسـتعد  ،بـرای انجـام کارهـای خیـر هایی اسـت کـه زنـان را یکی از زمینه ،آنان نیست
خیرخواهانـه  ۀهـای داوطلبانـ نان در فعالیـتمشارکت ز  به بررسی ،این پژوهش. سازد می

بر مشارکت زنان مؤثر  عوامل. بر میزان فعالیت را بیان نموده استمؤثر  پرداخته و عوامل
اجتمـاعی و مـذهبی ، اقتصـادی، خـانوادگی، عوامـل فـردی ۀدر پنج دسـت ،در امر خیر

نوان در امـر خیـر سزایی در میزان مشارکت با هبتأثیر  ،کدام به سهم خود باشد که هر می
بندی تحقیق به شکل نمودار درختی بیان گردیـده  خالصه و جمع ،در نمودار زیر. دارد
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شـاهد افـزایش  ،زنـان ۀهـای ویـژ  امید است که با توجه ویژه به عوامل و پتانسیل. است
 . های خیرخواهانه باشیم مشارکت آنان در فعالیت

 جمع بندی مطالب به شکل نمودار درختی
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  امهن کتاب

شـماره ، ۵سـال ، وقـف میـراث جاویـدان، های بانوان در دورۀ صفوی نامه وقف، ۱۳۷۶، نزهت، احمدی .۱
 .۲۰و۱۹

ینی در مؤسسـه ویژگی)، ۱۳۸۹و دیگران، ( منوچهر، انصاری .۲ هـای  های فردی اثرگـذار بـر توسـعۀ کـارآفر
یۀ استان تهران  .۸شماره ، ۲سال، کارآفرینی ۀتوسع، خیر

 .کویر، تهران، مریم وتر ۀترجم، ل فرهنگی در جامعۀ پیشرفتۀ صنعتیتحّو ، ۱۳۷۳، رونالد، اینگلهارت .۳
مـردم و ، مجموعـه مقـاالت دولـت، فرهنگ یـاریگری و مشـارکت در ایـران، ۱۳۸۱، محمد حسن، آغاز .۴

 ، تهران.همگرایی
ود دهـی توسـعه و بهبـ ها و افکار عمومی در سازمان نقش رسانه، ۱۳۸۶، احمد، جعفرنژادو  محمد، آغاز .۵

مجموعه مقاالت اولـین همـایش ملـی مهندسـی ، انداز توسعه با رویکردی بر رادیو و تلویزیون افق چشم
 .شورای عالی انقالب فرهنگی، فرهنگی

 ۀقـم مؤسسـ، نگرشی بر تعامل فقه و تربیت با تأکید بـر نقـش فقـه بـر تربیـت، ۱۳۸۳، همت یعلی، بنار .۶
 ). رهی (نیامام خم یو پژوهش یآموزش

، سـال سـومی، تیترب یها اسالم و پژوهش، رابطۀ تعلیم و تربیت با تأکید بر دیدگاه اسالم، ۱۳۹۰،  ــــــــ .۷
 .ز و زمستانییپا، شماره دوم

 .نشر کیهان ،تهران، باقر ساروخانی ۀترجم، فرهنگ علوم اجتماعی، ۱۳۷۰، آلن، بیرو .۸
، تهـران، محمد خوانسـاری ۀترجم، غررالحکم و دررالکلم، ۱۳۷۳، عبدالواحد بن محمد، تمیمی آمدی .۹

 .دانشگاه تهران
 ۀدانشکد، علوم اجتماعی ۀنام، مفهوم سرمایه در نظریات کالسیک و جدید، ۱۳۸۴، غالمعباس، توسلی .۱۰

 .۲۶ ۀشمار ، علوم اجتماعی دانشگاه تهران
اثربخشی معنادرمانی به شیوۀ گروهی بر کـاهش افسـردگی و ، ۱۳۹۳، فرامرز، سهرابیو  محمد، خالدیان .۱۱

 .۴سال، ۱۵شماره ، مطالعات روانشناختی بالینی، ایش امید در سالمندان با سندرم آشیانۀ خالیافز 
، شناسی دکتری جامعه ۀنام ، پایانتأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت سیاسی، ۱۳۸۷، غالمرضا، فر خوش .۱۲

 .تهران، علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی ۀدانشکد
 .تبیان، تهران، گهر عبدالحسین نیک ۀترجم، تالکوت پارسونز شناسی جامعه، ۱۳۷۷، گی، روشه .۱۳
یارتگاه در صفوی زنان اقتصادی های فعالیت، ۱۳۸۴، بایفر ، شهر بافت نیزر  .۱۴  محمد ۀترجم، اردبیل شهر ز

 .۳ ۀشمار ، اول سال، پژوهان خیتار ، مروار
، زشـکی بـالینیروانپ-خالصۀ روانپزشـکی: علـوم رفتـاری ، ۲۰۱۱، آلکوت، سادوکو  جیمز، سادوک .۱۵

 .انتشارات ارجمند، تهران، فرزین رضاعی ۀترجم
، ۱۷سـال ، هـای قرآنـی پژوهش، قرآن و ارزش اخالقی، عواطف و احساسات، ۱۳۹۱، ابراهیم، سجادی .۱۶

  .زمستان، ۴ ۀشمار 
گاه، تهران، روانشناسی پرورشی، ۱۳۶۸، اکبر یعل، فیس .۱۷  .آ
 .پاییز، ۷ ۀشمار ، ۱ ۀدور ، پژوهش زنان ۀنامفصل، مشارکت اجتماعی زنان، ۱۳۸۲، ژاله، طلب شادی .۱۸
 .سمت، تهران، رسالت تربیتی مراکز آموزشی، ۱۳۷۴ی، علی، عتمداریشر  .۱۹
مرکـز تحقیقـات ، مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام، تهـران، زنان و توسـعه، ۱۳۸۸، ر، صالحی امیری .۲۰

 .استراتژیک
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، مـدیریت فرهنگـی، نگـیهـای فره موانع مشارکت زنان در فعالیـت، ۱۳۹۳و دیگران،  محسن، عامری .۲۱
 .تابستان، ۲۴ ۀشمار ، ۸سال

 .۷ ۀشمار ، ۱ ۀدور ، پژوهش زنان، گذاری در آموزش زنان اهمیت سرمایه، ۱۳۸۲، مصطفی، عمادزاده .۲۲
راهکارهـای تربیـت اجتمـاعی و عـاطفی نوجوانـان در قـرآن و ، ۱۳۹۵و دیگران،  سید مسعود، عمرانی .۲۳

 .۲۳ ۀر شما، ۶سال، معارف قرآنی ۀپژوهشنام، احادیث
 .رضی، قم، روضة الواعظین و بصیرة المتعلمین، ۱۳۷۵، بن احمد، محمد فتال نیشابوری .۲۴
های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشـارکت زنـان  بررسی تأثیر سرمایه، ۱۳۸۹، جواد، فعلیو  لیال، فرجی .۲۵

 .زمستان، ۴ ۀشمار ، اجتماعی ۀریزی رفاه و توسع برنامه، های غیر دولتی در سازمان
یـه و وقـف پـیش درآمـدی بـر توسـعۀ پایـدار، ۱۳۹۴و دیگران،  محمد، گنجی .۲۶ ، مشارکت در امـور خیر

 .بهار، ۴ ۀشمار ، ۳ ۀدور ، فرهنگی -مطالعات توسعه اجتماعی 
های مردم  های مؤثر بر انگیزۀ مشارکت زنان در سازمان بررسی عامل، ۱۳۹۲و دیگران،  رضاعلی، محسنی .۲۷

 .تابستان ،۲ ۀشمار ، ۴سال، زن و جامعه، نهاد
سراسـری  ۀپنجمین کنگـر ، مشارکت فرهنگی و فرهنگ مشارکت، پیوند، ۱۳۷۷، احمد، مسجد جامعی .۲۸

 .های اولیا و مربیان کشور انجمن
 ، انتشارات صدرا.تهران، چاپ دوم، مجموعه آثار، ۱۳۸۴، مرتضی، مطهری .۲۹
وامـل مـؤثر بـر سـرمایۀ اجتمـاعی و ع)، ۱۳۸۴( سـید احمـد، فیـروز آبـادیو  محمـد جـواد، ناطق پور .۳۰

 .زمستان، ۴ ۀشمار ، ۶ ۀدور ، شناسی ایران جامعه، گیری آن در شهر تهران شکل
  .امیر کبیر، تهران، چاپ پنجم، عباس عرب ۀترجم، قرآن و روانشناسی، ۱۳۸۱، محمد عثمان، نجاتی .۳۱
اعی زنان های فردی و اجتماعی بر مشارکت اجتم تأثیر ویژگی، ۱۳۸۷، فاطمه، صمدیانو  لیال، پناه یزدان .۳۲

 .پاییز، ۲ ۀشمار ، ۶سال، مطالعات زنان، کرمان
، شناسـی دکتری جامعه ۀنام پایان، بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت اجتماعی، ۱۳۸۲، لیال، پناه یزدان .۳۳

  .تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی، علوم اجتماعی ۀدانشکد
34. Krishna ,A and Uphoff, N, (2002). Mapping and measuring social capital 

through assessment of collective action to conserve and develop watersheds 

Rajasthan ,India. . Published in Grootaert, C and Bastelaer , Cambridge Univ. 

press 

35. http: //roshana-school. ir/about-us 

36.  https: //www. mahak-charity. org/main/fa  
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 ۱۳۹۷تابستان )، ۱۱۷(پیاپی  دوم، شمارۀ چهارمهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

  نید انیشوایدر مکتب پ تیامن
 ١محمدحسین پژوهنده  

 چکیده 
رسد که هـدف  چنین به نظر می، امنیت ۀگیری اسالم نسبت به مسأل نظر به موضع

 . برقراری امنیت در جوامع انسانی است، اصلی آن
ای را  راز نهفتـه، بخشکوشیده است طی چند ، رنده در راستای تبیین این هدفنگا

 . تحقیق است ۀمدعای ما در مسأل ،و این آشکار نماید، که در ایمان و اسالم است
کاوی برخی عناوین و اصطالحات کلیـدی به مفهوم، بخش نگارنده در نخستین
 ۀرا بـه میـزان اهمیـت مسـألبحثـی  ،دوم بخـشو در  پـردازددر رابطه با امنیت می

مــدل و الگوهــای  ۀبــه ارائــ ،ســوم بخــشو در  امنیــت در اســالم اختصــاص داده
 . تئوریک در مکتب اسالم پرداخته است

چنـد در  هـر ،حاضر ۀیکی اینکه مقال :داند توجه به دو نکته را الزم می ،سندهنوی
ً ، مقام پاسخ به شبهات نیست این حقیقت دست به  ،نیداللت تضمّ و به  اما تلویحا

تواند خاصـیت و طبیعتـی غیـر از امنیـت داشـته  طبعاً نمی ،یابد که چنین دینی می
دیـن خشـونت ، پاسخی است به آنان که آن را به غرض یا به غلـط ،باشد که خود

 . نمایند معرفی می
مربـوط بـه  ،طور عموم هاگرچه ب، دیگر این است که اسناد روایات این بحث ۀنکت
آخر به راهبردهای جاویـد  بخشای در  ویژه طوراما به ، است معصومین ۀهم

 . گردیده است مزین ئمهحضرت ثامن األ

                                                 
 .۲۱/۰۷/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۱۹/۱۱/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).bashir1329@gmail.comپژوهشگر دانشگاه علوم اسالمی رضوی (. ١


