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  جلوه جواهری

 

 

در ایي رّسُا، تظیاری اس ها اخثار هزتْط تَ اػتصاب ّ تظاُزات  :تا قانون خانواده برابر

فزاًظْیاى را تزای اػتزاض تَ دّ طال افشّدى تَ طال ُای کاری ّ کن ػذى اس طال ُای 

تاسًؼظتگی کَ تاستاب گظتزدٍ ای ُن در رطاًَ ُا داػتَ دًثال هی کٌین ّ هی خْاُین 

اس طزف دیگز، در ُویي رّسُا هی تیٌین کَ . ي ُوَ اػتزاضات چَ خْاُذ تْدتذاًین کَ ًتیدَ ای

چگًَْ رّس تَ رّس فؼارُای چٌذگاًَ تا اًْاع ّ الظام طزذ ُای دّلتی تز ػاًَ ُای هزدهی اس 

الؼار، گزٍّ ُا ّ صٌف ُای هختلف طٌگیٌی هی کٌذ ّ خای اػتزاض ُای ػوْهی ّ زتا 

ها ّ خاهؼَ »ػایذ تا خْد هی اًذیؼین کَ . اطت کْچک ُوگاُی در ایي سهیٌَ خالی

 «تفاّت اس سهیي تا آطواى اطت! فزاًظَ؟

در ایي رّسُا کَ تزخی هاى تزای اػتزاض تَ گظتزع چٌذ ُوظزی در الیسَ زوایت اس خاًْادٍ تار دیگز ّارد کْچَ 

غلة سًاى ایزاى ّ زتا کَ تَ زك تماضای ا« هٌغ چٌذ ُوظزی»ُا ّ خیاتاى ُای ػِزهاى ػذٍ این تا خْاطتَ 

هزداى آى اطت را تا ثثت اهضای ػاى تَ هدلض تثزین، تظیاری ػٌیذٍ این ّ هی ػٌْین، ُواى گًَْ کَ در سهاى 

هگَ فایذٍ ای ُن »: خوغ آّری اهضاء تزای خْاطتَ ُای کوپیي یک هیلیْى اهضاء هی ػٌیذین ّ هی ػٌْین

یٌِا ُز کاری دلؼْى تخْاد هی کٌي تَ ززف هي ّ تْ ُن تاتا ا»، «اصلي کظی تَ ها تْخِی دارٍ؟»، «دارٍ؟

ایي ززف ُا را ًَ تٌِا در کْچَ ُا ّ خیاتاى ُا تلکَ گاٍ در التَ ... ّ« تْخِی ًذارى تی خْد خْدت ّ خظتَ ًکي

 .الی ططْر ًْػتار رّػٌفکزاًَ ُن هی یافتین ّ هی یاتین

َ ًثْدٍ ّ ُوَ کؼْرُا تزای اًذک تغییزات لاًًْی تَ طخي در هی آیین کَ تغییزات ُیچ خاهؼَ ای تذّى ُشیٌ

طال تَ طْل اًداهیذ هی گْیین ّ اس طاتمَ هثارسات  07اس زك رای سًاى اهزیکا کَ . ػاى تظیار خٌگیذٍ اًذ

هی گْیین سًاى اهزیکا ػکٌدَ ػذًذ اها اس پای ًایظتادًذ چزا کَ هی . ضذًژادپزطتی ّ هثارسات خزد ّ کالى دیگز

کَ رّر تَ رّس اس آًِا تضییغ هی ػْد ػکٌدَ ُای پٌِاًی اطت کَ گاُی ُیچ ّلت تزهال ًوی  داًظتٌذ زمی

اگز در هماتل تضییغ زمْقِ ُز رّسٍ خْد کٌار ُن ًایظتین هدثْر ُظتین کَ ُز رِّسهاى تَ تٌِایی تا . ػْد

. کؼی هی گْیین اس آهار خْدکؼی ّ خْدطْسی ّ ُوظز. هظائلی کَ فزدی ًیظتٌذ ّ اختواػی اًذ، تدٌگین

هی گْیین تاّر کٌیذ در ُوَ خای دًیا در هماتل خْاطتَ ُای هزدهی، کاًْى ُایی کَ هٌافغ ّ لذرت خْد را 

 .هخالف ایي خْاطتَ ُا هی تیٌٌذ هماّهت ُای تظیار کزدٍ اًذ ّ هی کٌٌذ

َ السم هی تیٌین آى ّلت اطت ک. گاُی در کؼاکغ ایي رفت ّ آهذُای تظیار خْدهاى ُن تَ فکز فزّ هی رّین

تَ خْدهاى یادآّری کٌین کَ ػایذ ُیچ دّلتی در پی هٌافغ ُیچ هلتی ًثاػذ ّ تضاد هٌافغ دّلت ّ هلت در ُوَ 

اها ایي هثارسات هزدهی ُز خاهؼَ اطت کَ خْد را تَ ػٌْاى کلیتی تززك تز . خا ّخْد داػتَ تاػذ، زتا اگز پٌِاى

کَ گاٍ تاػث کوزًگ . خْد را هْظف تَ اطاػت اس آى کٌذ، تسویل هی کٌذتَ دّلت کَ تٌِا ًوایٌذٍ آى اطت ّ تایذ 

ػذى ایي تضاد ّ طزفزّد آّردى تزخی دّلت ُا در هماتل هلت ُا هی ػْد ّ در ًِایت تؼاهلی اس طز ّظایف 

طَ تؼاهلی کَ ُویؼَ خاهؼَ تایذ هزالة تاػذ تا کاًًْی کَ تَ ّاط. لاًًْی آى دّ در هماتل ُن تزلزار هی طاسد

هلتی کَ ُویؼَ تایذ آگاٍ تاػذ ّ ُْػیار کَ . ّکالت خْد آًِا ایداد ػذٍ ایي هؼادلَ را تَ طْد خْد تغییز ًذُذ

ُْػیار ّ آگاٍ تاػذ . ُز رّس ایي لذرت هی تْاًذ چزخؼی داػتَ تاػذ اگز کَ کٌار تٌؼیٌذ ّ تٌِا ًظارٍ گز تواًذ

اطت کَ تایذ آى را ُذایت کٌذ ّ گزًَ ُویي زمْق تَ  کَ لزاردادُای اختواػی تغییز هی پذیزًذ ّ ایي هلت

در ًِایت، ػایذ دّتارٍ تایذ تَ خاطز تظپارین کَ . دطت آهذٍ ُن هی تْاًذ در تاسی ًاتزاتزاًَ لذرت اس دطت تزًّذ

دّلت ُا اس طز ُشار تزفٌذ طیاطی تَ کزطی هی ًؼیٌٌذ ّ در پی هٌافغ سّدرص خْد ُظتٌذ ّ اگز در خْاهغ تَ 

هلت تْخَ هی کٌٌذ ًَ اس طز ایواى تلکَ اس طز زفع هٌافغ خْد ّ اس طز ًاچاری اطت تزای زفع  هٌافغ

 .هؼزّػیت کظة ػذٍ ّ فاًی ػاى

ػایذ تِتز اطت ُویي فزاًظَ خلْی چؼن ها تاػذ، کؼْری تْطؼَ یافتَ کَ در تظیاری اس هْالغ کاًْى 

کؼْری کَ لاًْى . ذ تا زمْلی اس آًِا ضایغ ًؼْداػتزاضات اطت ّ هزدم آى در تظیاری اس هْالغ هزالة ُظتٌ

آى، لاتل همایظَ تا لاًْى ها ًیظت، آسادی هطثْػات در آًدا لاتل همایظَ تا کؼْر ها ًیظت ّ ػایذ تپٌذارین 

اکٌْى تظیار رازت تز هی تْاًٌذ اػتزاض خْد را تَ ّیژٍ اگز در ّطؼت اػتزاض کًٌْی ػاى تَ طزذ دّلت تاػذ تَ 

ایٌداطت کَ هی تیٌین . ٌذ، اها هی تیٌین کَ زتا آًدا هماّهت در هماتل خْاطتَ هزدم ػذیذ اطتکزطی تٌؼاً

اس یک ساّیَ ػایذ تفاّت زاکویت اس ایٌدا تا فزاًظَ سیاد ُن ًثاػذ، تَ ّیژٍ کَ درهی یاتین ػلی رغن اػتزاضات 

 

 



را تصْیة هی کٌذ ّ هؼلْم ًیظت  تظیار گظتزدٍ هزدم فزاًظَ آًدا ُن ُوچٌاى طٌا لاًْى هْرد اػتزاض آًاى

طواخت طز لاًًْی کَ آًچٌاى هْرد اػتزاض هزدم اطت اس کدا ًؼأت هی گیزد، اس ُویي تضاد هٌافغ دّلت ّ 

 ...هلت کَ ػزیاى ػذٍ اطت؟ یا زفع هٌافغ دّلت تزای ایداد دّلتی لْی در هماتل کؼْرُای دیگز؟ یا 

ُْػیاراًی ُظتٌذ کَ هی داًٌذ زمْق تَ دطت آهذٍ ػاى  ُزچَ تاػذ هِن ایي اطت کَ هزدم فزاًظَ ُواى

هی تْاًذ تَ یغوا رّد اگز کَ تٌِا هؼارکت را تَ پای صٌذّق ُای رای آهذى تملیل دٌُذ ّ طْری تز دّلت ًظارت 

دارًذ کَ هدثْر ًثاػٌذ تٌِا در سهاى ُایی کَ خْى ػاى تَ خْع آهذ دطت تَ هثارسٍ تشًٌذ، آى گًَْ کَ در 

سهاًی کَ گاٍ اًمذر دیز اطت تزای ُز اػتزاض ّ در خْاطت اصالذ ّ تغییزی کَ تَ رازتی ػؼارُای . خاهؼَ ها

تغییز یاتٌذ ّ ایي گًَْ ػاُذ کؼتَ ُای تز سهیي هاًذٍ تاػین ّ تؼذ « هزگ تز دیکتاتْر»تَ « رای هي کداطت»

ؼیتی ػظین تَ خیاتاى ُا آهذًذ ّ تَ چِار رّسی هی اًذیؼن کَ پیاپی هزدم در پی خْاطتَ خْد در خو... طکْت

اها در ُواى . تؼذ اس آى ًیش در رّسُایی تا فاصلَ کن ّ سیاد در طْل ًَ هاٍ اػتزاض ُای خیاتاًی ػاى را اداهَ دادًذ

رّسُا ُن اػتزاض تَ اػتزاض، تا گظتزع خْاطتَ ُا ّ پزاکٌذٍ ػذى آًِا خؼًْت ّ هماّهت در تزاتز آى ًیش 

تَ خیاتاى، ریشع افزاد را دیذین، تزخی کْچ کزدًذ، تزخی خظتَ ػذًذ ّ کٌار کؼیذًذ ّ  اس خیاتاى. ّطؼت یافت

در هیاى تالی هاًذگاى اها ًوی داًی هطالثات . تزخی تا ػؼارُای هثِن اها ُوچٌاى اهیذّار تَ هثارسٍ اداهَ دادًذ

رتزدی در خاهؼَ ػفاُی ایزاى، چیظت؟ ّ کٌار ایي هطالثات هثِن ّ گاٍ پیچیذٍ تا ػیٍْ ُایی غیزهْثز ّ غیزکا

اًْاع ّ الظام طزذ ُای ضذهزدهی اس الؼار هختلف در زال تصْیة ػذى اطت ّ ها ُوچٌاى رّسُای پیغ را 

 .دّرٍ هی کٌین تذّى توزکشی تز یکی اس ایي خْاطتَ ُا در گزٍّ ُای هاى

ر را تا تَ آخز کح تظاسد، دّتارٍ تَ خای آًکَ اهزّس تَ طختی تایظتین در هماتل ُز طزذ ًاهطلْتی کَ ایي دیْا

ایي گًَْ اطت کَ . هٌتظز رّسی ُظتین کَ طزاطیوَ تَ خیاتاى تیایین ّ فزیادُای هاى گلْی هاى را تؼکافذ

فزصت ُای اػتزاض را اس دطت هی دُین ّ اػتزاض ُا ایي چٌیي همطؼی ّ کْتاٍ هذت تالی هی هاًذ ّ طزکْب 

 !یذ ُن آراهغ فؼالی دیگزّ در ًِایت دّتارٍ طکْتی هوتذ یا ػا

ػایذ تِتز تْد ها ُن تزای ُز رّس فؼاری کَ تز ها هی آهذ هثارسٍ هی کزدین تا ایي فؼارُا را دفغ کٌین، تلکَ 

تَ خای رطیذى رّس هْػْد تِتز تْد ُن . زتا زولَ هی کزدین ّ خْاطتار رفغ تی کاری ّ زمْق تزاتز هی ػذین

تز طزهاى یا زتا پیغ اس آى دطت تَ اػتزاضی هذاّم تزای خْاطتَ ُایی گام تا تغییزات ّ تسْالت ُْار ػذٍ 

یا ػایذ هٌتظزین طزذ یاراًَ ُا تَ ثوز تٌؼیٌذ ّ ػْرع ُای خیاتاًی را اس تَ خْع آهذى . هلوْص هی سدین

در خْى هاى ػاُذ تاػین؟ تَ ُز طزیك سهاًی دطت تَ کار هی سًین کَ در ًِایت کار اس کار گذاػتَ ّ ها تٌِا 

 .هْضؼی تذافؼی ّ خؼي ُظتین

آیا فکز هی کٌین کَ دّلت در ُوَ کؼْرُا خْب ّ آراطتَ ّ در فکز هزدم اطت ّ تٌِا دّلت ها اطت کَ در پی 

هٌافغ خْد اطت؟ آیا فکز هی کٌین زاال کَ اصالً رای هاى را ُن تَ زظاب ًیاّرًذ چَ کظی تَ خْاطتَ ُای ها 

تا ُز دّلتی تایذ گام تَ گام خْاطتَ ُای هاى را ُن چٌاى هطزذ کٌین کَ اُویت هی دُذ؟ اها در ُز صْرت ّ 

ُیچ کذام ها هی داًین هؼٌی تْهی گشیٌی خٌظیتی کَ ُن . طکْت ُزگش درهاى ُیچ دردی ًثْدٍ ّ ًیظت

اکٌْى تزای دختزاى داًؼدْ تَ اخزا درآهذٍ یا هؼٌی تغییز رػتَ ُای ػلْم اًظاًی چیظت؟ آیا هی داًین کَ 

یاراًَ ُا چَ آطیثی تَ التصاد ایي کؼْر ّ چَ فؼاری تز خاًْادٍ ُا تسویل هی کٌذ؟ هی داًین هؼلوی کَ  طزذ

پْل ًذارد ّ ُز رّس تایذ خایغ را تا هؼلوی دیگز تغییز دُذ چَ لذر هی تْاًذ در آیٌذٍ فزسًذاى هاى تاثیز گذار تاػذ؟ 

یؼَ خْد را تا ایي فکز رازت کٌین کَ در ایٌدا اػتزاض کی لزار اطت تَ ایي چیشُا تیٌذیؼین؟ آیا لزار اطت ُو

. تزای تْضیر دادى درتارٍ ایٌکَ آیا فایذٍ ای دارد یا ًَ. ُا ًتیدَ ًوی دُذ؟ تَ اػتزاض تَ الیسَ تز هی گزدم

ارادٍ ای کَ ًَ تَ دّلت ّ ًَ تَ . طؼی هی کٌن آى ارادٍ خوؼی کَ تزای تغییز تَ ززکت در هی آیذ را تصْیز کٌن

هدلض ّ ُیچ چیش دیگز خْع تیي ًیظت تلکَ تز خْاطتَ ُای تَ زك ّ ػیٍْ ُای اػتزاضی ّ هماّهت خْد 

تَ سًی کَ در هماتلن ًؼظتَ ّ دختزاى دّر ّ تزم تْضیر هی دُن کَ تثیٌیذ در ُز همطؼی کَ . اطتْار اطت

ًِایی کَ تَ ًتیدَ ًزطیذٍ اًذ ّ آ. هزدم در ُز طْی دًیا تز زمْق ػاى پافؼاری کزدٍ اًذ، تَ ًتیدَ رطیذٍ اًذ

ًااهیذ ػذٍ اًذ ػایذ طال ُای آیٌذٍ خْد را تَ خاک طپزدٍ اًذ ّ آًِایی کَ تَ ًتیدَ ًزطیذٍ اًذ ّ تزای 

، سًذگی ًظل تؼذ اس (کَ تایذ ّل کٌین ّ در ایٌدا کار کزدى آب در ُاّى کْتیذى اطت)ُویؼَ ًااهیذ ًؼذٍ اًذ 

زاى هثال هی آّرم کَ چگًَْ کٌؼگزاى سًاى در دّرٍ هؼزّطَ طٌگثاراىِ هذارص اس ای. خْد را تأهیي کزدٍ اًذ

دختزاًَ را کَ تَ دطت خْد در تزاتز هماّهت رّزاًیْى ّ طٌتیاى ّ زکْهت طاختَ تْدًذ، تاب آّردًذ ّ ُشار ُدوَ 

تسصیل دختزاى ایزاًی ّ زولَ ّ تِذیذ را تسول کزدًذ ّ در ًِایت هذارص دّلتی تز هماّهت کٌٌذگاى در تزاتزِ زك 

ّ ایٌک آیا هماّهت ُا در تزاتزهاى گظتزدٍ تز . تسویل ػذ، ًَ تَ خْاطت دّلت تلکَ تَ ارادٍ خوؼی سًاى آى دّرٍ

اس سهاى هؼزّطَ اطت، یؼٌی دّرٍ ای کَ سًاى زتا زك رای ُن ًذاػتٌذ ّ هدلض کاهالً هزداًَ تْد، اغلة سًاى 

اغل تْدًذ ّ زمْلی در خاًْادٍ زذالل تَ صْرت ػزفی تزای آًِا هطزذ تسصیالت ًذاػتٌذ، تؼذاد تظیار کوی ػ

ًثْد؟ تَ ّالغ آیا اکٌْى لذرت ها کوتز اس سًاى آى دّرٍ اطت یا ایواى ّ ارادٍ خوؼی هاى تزای تغییز تَ طْی 



 تزاتزی؟

اسدّاج ًکزدٍ  خاًن هي»: ٌُگام اهضاء خوغ کزدى ػایذ تارُا دختزاى خْاى تَ هي ًگاٍ هی کزدًذ ّ هی گفتٌذ

ّ تَ آًِا تْضیر هی دادم ایي هتٌی اطت کَ لزار اطت تَ لاًْى کؼْرت تثذیل ػْد، تْ اسدّاج تکٌی یا « !ام

ًکٌی، ُشاراى دختز اس خٌض تْ ّ خْد تْ رّسی تَ ایي لاًْى هزتْط هی ػْیذ، ّ تاسٍ ایي فکز تزای ایي دختزاى 

کَ لزار اطت تزای ُوَ هلت تصوین تگیزد ّ هي تؼذ اس ایي رّػي هی ػْد کَ تلَ ایي لاًْى هؼٌایغ آى اطت 

 .اسدّاج کزدٍ یا ًکزدٍ تز ها زکْهت کٌذ

ػایذ ٌُْس ًوی داًین لاًْى ػاکلَ یک کؼْر اطت ّ ػایذ ها . ػایذ ٌُْس ها هؼٌی لْاًیي را درک ًکزدٍ این

در ایي رّسُا تَ اػتزاض پیْطتٌذ هوکي  ُز کذام اس فزاًظْیاى کَ. ٌُْس اس ًْک تیٌی خْد آى طزف تز را ًوی تیٌین

اها اهزّس ًیک هی داًٌذ کَ تایذ ُویي اهزّس اػتزاض کٌٌذ ّگزًَ فزدا . اطت طال ُا تؼذ اس ایي لاًْى تاثیز تگیزًذ

 .خیلی دیز اطت ّ اػتزاض اًزژی دّ چٌذاى هی طلثذ تزای لاًًْی کَ دیگز تَ تصْیة رطیذٍ اطت

 

 

 


